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Hosszú évek várakozása után végre 
elkészült a Gyömrői Rendelőintézet 
„A” épületének teljes felújítása, és 
mire lapszámunk megjelenik, már 
elindulhat a „B” épület felújítása is!
Még évekkel ezelőtt született kor-
mánydöntés arról, hogy az Egészsé-
ges Budapestért program keretében 
mintegy 300 millió forintból újulhat 
meg a  közel százezer embert ellátó 
gyömrői intézmény. A döntést követő-
en sokáig úgy tűnt, nem valósul meg 
a projekt, de a 2019-es önkormány-
zati választást követően sikerült életet 
lehelni a tetszhalott beruházásba, így 
végül tavaly augusztusban elkezdőd-
tek a felújítási munkálatok. 
A  közbeszerzésen nyertes kivitelező 
gyakorlatilag tégláig bontotta vissza 
az épületet, és valóban teljes felújítá-
son és modernizáláson esett át a több 
település betegeit kiszolgáló intéz-
mény. A március 9-i átadón egyértel-
művé vált, hogy végre  XXI. századi 
körülmények között gyógyíthatnak az 
orvosok és gyógyulhatnak a betegek!
Annak ellenére, hogy állami beruhá-
zásról van szó, Gyömrő Város Ön-
kormányzata is jelentősen hozzájárult 
a  fejlesztéshez. Török Réka, a beru-

házásért felelős alpolgármester la-
punknak elmondta, az önkormányzat 
finanszírozta az új parkoló kialakítá-
sát, segítette a közbeszerzés kiírását 
és lebonyolítását, valamint ötmillió 
forint értékben vásároltak bútorokat 
a  megújult épületbe. A  városvezető 
hozzátette: bár többször kérték, saj-
nálatos módon nem valósult meg egy 
konténer telepítése, ami a téli hideg-
ben komfortosabbá tette volna a vá-
rakozást a betegek számára.
A  fenntartó Bajcsy-Zsilinszky Kórház 
vezetésének ígérete szerint hamaro-
san teljes mértékben lecserélik a régi 

bútorokat az intézményben, alkalmaz-
kodva az új körülményekhez, valamint 
a város által vásárolt bútorzathoz. 
Török Réka kiemelte: a  városvezetés 
határozott kérése volt a fenntartó felé, 
hogy az újranyitást követően a szak-
mai színvonal is emelkedjen, magyarán 
szólva minden rendelés a  megadott 
időben elérhető legyen, és lehetőség 
szerint bővüljön az ellátott szakterü-
letek száma. Fontos előrelépés, hogy 
sikerült vásárolni egy modern röntgen-
gépet, amit már üzembe is helyeztek 
az új épületben.
Kormányzati döntésnek köszönhető-
en a korábban megítélt összegen túl 
további százmillió forintot biztosíta-
nak arra, hogy a „B” épület is meg-
újulhasson.  A  munkálatok a  tervek 
szerint március végén, április elején el 
is kezdődnek. 
Gyömrő Város Önkormányzata eb-
ben a  ciklusban kiemelt figyelmet 
fordít a  helyi egészségügyi fejlesz-
tésekre. Ennek keretében készült el 
a Gyermekorvosi Központ, bővült és 
megújult a védőnői szolgálat épülete, 
és elkészültek a  tervei egy központi 
felnőtt orvosi komplexumnak is. 

Hauser Antal

Szakrendelő: elkészült az „A” 
épület, indul a „B” felújítása
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Közvetlenül karácsony előtt egy igazán 
szép ajándékot kapott a tavaly 70. szü-
letésnapját ünneplő Városi Könyvtárunk: 
birtokba vehették új otthonukat! A Mű-
vészeti Központ mellett található épüle-
tet önkormányzatunk teljes egészében 
saját forrásból újította fel, és alakította ki 
a könyvtár igényei szerint. Összességé-
ben egy modern, tágas és szép könyv-
tárépület jött létre, ahol a már korábban 
megszokott, magas színvonalú progra-
mok várják az olvasókat.
A  fogadtatás egyértelműen pozitív 
volt, hiszen már az első hetekben 100 
fölött volt az új beiratkozók száma! 
Az új Városi Könyvtár immáron alkal-
mas nagyobb foglalkozások, rendez-
vények megtartására is, hiszen mind 
méretében, mind pedig felszereltsé-
gében megfelel a kor igényeinek.  
Gyenes Levente polgármester el-
mondta, fontos mérföldkő az új épület 

Új épületben a Városi Könyvtárunk

átadása, hiszen szerepelt abban az 
ötéves tervben, mely megvalósítása 
folyamatban van a városban. Hozzá-
tette: az épület kulturális fellegvárként 
funkcionálhat a következő években. 
Szabó Gerda könyvtárvezető úgy fo-
galmazott: a gyömrői könyvtár otthon-
ra lelt, hazatért. Mint mondta, végre 

„A könyvtár hazatért”

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ 
SZAKÜZLET GYÖMRŐN SZAKÜZLET GYÖMRŐN 

a rendelőintézet mögötti parkolóban.

Nyitva hétköznapokon 9:00-től 17:00 óráig,  
szerdán és csütörtökön 18:00 óráig, pénteken 16:00 óráig.

Telefon: 06 30 9001280
e-mail: beyrmedical.gyomro@gmail.com  

www.beyr-medical.hu

Orvosi vények (receptek és e-receptek) beváltása.
Segédeszközök, gyógypapucsok és Györgyteák.
Ha valamit nem talál, másnapra beszerezzük!

olyan körülmények között fogadhatják 
az olvasókat, mely méltán nevezhető 
európai színvonalúnak. 
A tervek szerint a könyvtár folyamato-
san bővíti tovább a könyvállományát, 
valamint tematikus programokkal is 
várja az olvasókat.

Hauser Antal

26 éve klímatechnikával foglalkozó cégünk
nagytarcsai telephelyére keresünk hosszútávra

raktárosi munkakörbe új munkatársat, 
akár azonnali munkakezdéssel.

Főbb feladatok, munkák:
• Gépek/alkatrészek átvétele, kiadása, összekészítése
• Belső gépi és kézi anyagmozgatási feladatok ellátása

• Készletek rendszeres
figyelemmel kísérése, leltározás, adminisztráció

• Raktári rend és tisztaság fenntartása

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Targoncavezetői jogosítvány • B kategóriás

jogosítvány • Felhasználói szintű számítógépes
ismeret • Egyéb jellemzők: csapatszellem,

megbízhatóság, pontos, precíz, önálló munkavégzés.

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
• Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat

Amit kínálunk:
• 8 órás bejelentett munkaviszony • Versenyképes

jövedelem • Egyéb juttatások, Cafeteria •
Egyműszakos munkarend H-CS: 8-16:30, P: 8-15 •

Folyamatosan bővülő, stabil háttér, hosszú távú
munkalehetőség

J e l e nt k e z n i  f é n y k é p es  ö n é l e t ra j z áva l  
a z  n k@ c kl i ma . h u  c í m e n  l e h e t .

Gyomro_90x127
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2002-es első megválasztásom 
óta talán már megszokhatták, 
hogy mindig előre tervezek, ter-
vezünk. A  cél mit sem változott 
az elmúlt 20 évben: fejleszteni, 
gyarapítani Gyömrőt!
A mindennapok munkáin, megoldan-
dó feladatain túl fontos, hogy hosszú 
távú fejlesztési koncepciónk legyen. 
Ennél pedig még fontosabb, hogy 
folyamatosan dolgozzunk ezek meg-
valósításán, előkészítésén. 
Napi szinten több ezer lakosunk in-
gázik a fővárosba. Van, aki iskolába, 
míg mások munkába járnak. Sokan 
gépjárművel teszik ezt, ami szemmel 
láthatóan egyre nehezebb és időigé-
nyesebb, hiszen az utak nem bírják el a  drasztikusan 
gyarapodó autómennyiséget. Éppen ezért fontos a kö-
töttpályás közlekedés fejlesztése, hogy vonzó és való-
ban megbízható alternatívája legyen az autózásnak. 
Az elmúlt egy hónapban több megbeszélésen is részt 
vettem ezzel kapcsolatban. Előbb Vitézy Dáviddal, a Bu-
dapesti Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatójával 
egyeztettünk az agglomerációs vasúti közlekedés fej-
lesztéséről. Természetesen ez nem csak Gyömrőt érinti, 
hanem számos települést a 120/a vasútvonal mentén. 
A BFK tervei világosak: egy új viszonylat létrehozásával 
a  Déli Körvasút felé közlekedő vonatok sűrítése, ami 
a gyakorlatban Gyömrőről 15-20 percenként induló elő-
városi vonatot jelentene. A gyömrői vasútállomás lenne 
a fordító, egy harmadik vágány és peron megépítésével 
ide érkeznek és innen indulnak majd az elővárosi szerel-

vények. A Keleti-Gyömrő vonalon így 
jelentős járatsűrítés érhető el.
Ehhez elengedhetetlen magának az 
állomásnak a fejlesztése is, ennek 
ügyében pedig már márciusban tár-
gyaltunk Homolya Róberttel, a  MÁV 
Zrt. elnök-vezérigazgatójával. A meg-
beszélésen az elnök úr elmondta, vá-
rosunk szerepel a társaság következő 
ötéves fejlesztési koncepciójában, 
legkésőbb 2027-re teljesen megújul 
a gyömrői vasútállomás. Az utasforgal-
mi terek megújítása mellett lifttel meg-
közelíthető peronok kialakítása a  cél, 
és nagy számú P+R és B+R parkoló 
kialakítása is szerepel a tervekben. 
Jó hír, hogy a kormány ezeket a fej-

lesztési terveket jóváhagyta, a közeljövőben a szükséges 
források mellérendelésére is sor kerülhet. 
A  vasúti közlekedés tekintetében tehát egy átfogó és 
korábban nem tapasztalt mértékű bővülés és felújítás 
várható városunkban a  következő időszakban. Mindez 
egyetlen célt szolgál: a  vonattal közlekedők számára 
gyorsítani és modernizálni a  fővárosba jutást, egyúttal 
minél több, most még autót használót rávenni a kötött-
pályás közlekedés használatára.
Mindannyian tudjuk és érezzük, hogy Európa-szerte ne-
héz időszakot élünk. Előbb a  Covid, majd az ukrajnai 
események nehezítik az életünket. Nekünk mégis az 
a feladatunk, hogy haladjunk előre, és a jövő Gyömrőjét 
építsük!

Gyenes Levente
polgármester

Gyömrő jövőjét építjük!

Folytatódik a falusi rész fejlesztése
Lapzártánkkor érkezett a hír, hogy sikeresen pályá-
zott Gyömrő Város Önkormányzata egy új bölcsőde 
építésére, az ehhez szükséges anyagi forrásokat az 
állami költségvetés biztosítani fogja!
Gyenes Levente polgármester ennek kapcsán elmondta: 
a  modern, két csoportszobás intézmény a  falusi részen, 
a Kastélydombon épül fel. A munkálatok várhatóan még 
ebben az évben elindulnak. 

Az elmúlt években egy tudatos koncepció mentén fejleszt-
jük a „falu” infrastruktúráját, hiszen lakosságszám tekinteté-
ben ez jelenleg városunk egyik legdinamikusabban növek-
vő része. Ennek a koncepciónak a  része a Kastélydomb 
Óvoda bővítése, mely tavaly készült el, de a konténeriskola 
kivitelezése is ide sorolható, hiszen középtávon az a cél, 
hogy az ideiglenes iskola helyén egy végleges intézmény 
épüljön – vázolta az elképzeléseket a polgármester. HA

Jelentős vasúti fejlesztések várhatóak Gyömrőn
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Felnőtt háziorvosi 
komplexum épülhet

Bő egy évvel ezelőtt adtuk át 
a Gyermekorvosi Központot, ahol 
– leszámítva a vegyes praxist foly-
tatókat – minden házi gyermek-
orvos rendel. A  modern, minden 
igényt kielégítő komplexum – mely 
idén teljes külső felújítást kap 
majd – kapcsán érkezett lakossá-
gi visszajelzések azt mutatják, ez 
lehet a megfelelő irányvonal. 
Éppen ezért döntött róla a városveze-
tés, hogy hasonló módon kívánja meg-
szervezni a felnőttorvosi ellátást is. Tóth 
János alpolgármester lapunknak a to-
vábbi okokról is beszélt. Több olyan or-
vos is van, akik régebbi, nem annyira jó 
állapotú rendelőkben dolgoznak. Ezek 
tulajdonjoga is igen vegyes. Szeret-
nénk, ha minden lakosunk – függetle-
nül attól, ki a háziorvosa – ugyanolyan 
színvonalú infrastruktúrával találkozna. 
Az alpolgármester kiemelte, elkészültek 
a  tervek a  felnőttorvosi központ kap-
csán, mely a  jelenlegi orvosi ügyeleti 
épületben kapna helyet. A Szent István 
úti épületet átalakítanánk és kibővíte-
nénk, természetesen mindezt modern 
köntösbe bújtatva. Itt helyet kapna min-
den felnőtt háziorvos, az orvosi ügyelet, 
valamint fogászati praxis is. 
A  városvezető szerint az sem elha-
nyagolható szempont, hogy megfele-
lő számú parkolóhelyet lehet majd ki-
alakítani a központnál, megkönnyítve 
a betegek dolgát.
Tóth János beszélt a tervezés során 
támasztott elvárásokról: fontos szem-
pont volt a praktikus, jól kihasználható 
belső terek kialakítása mellett az eset-

leges praxisbővülés lehetősége is. 
Külön kérés volt részünkről a letisztult, 
környezettudatos külső, a  modern, 
minden igényt kielégítő rendelőhelyi-

ségek, valamint az elegendő számú 
parkolóhely kialakítása is.
Sajnos az elmúlt két év rávilágított 
arra, mennyire fontos az egészsé-
günk, és mennyire törékeny tud lenni 
az ellátás. Éppen ezért a jelenlegi vá-
rosvezetés számára kiemelt prioritás 
a  helyi egészségügyi ellátás moder-
nizálása, fejlesztése – tette hozzá az 
alpolgármester. 
A beruházás százmillió forintos nagy-
ságrendű, így az önkormányzat már 
adott is be célzott pályázatot ennek 
támogatására. HA

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

GYÜMÖLCSFÁK, SZŐLŐK,GYÜMÖLCSFÁK, SZŐLŐK,
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- ÉS SZABADGYÖKERŰ  
DÍSZFÁK ÉRTÉKESÍTÉSE!

Gyepszőnyeg rendelhető!

www.szeverborgyogyasz.hu
vagy telefonon: 06-30/881-8998 (hétköznap 8-20 óráig)

Dr. Széver 
Krisztina 

BŐRGYÓGYÁSZ, NEMIBETEGSÉGEK  
SZAKORVOSA ÉS KOZMETOLÓGUS

Budapest, XVII. kerület, Zrínyi u. 226.  
HÉTFŐ, SZERDA

BEJELENTKEZÉS ONLINE:

BŐRGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS
„Az egészséges bőrért”
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Újra lendületben a maglódi Eagle
2021 december végén szerencsésnek tartottuk ma-
gunkat, hogy egy jól szervezett vidám karácsonyi va-
csorán intettünk örömteli búcsút az év nehézségeinek. 
Együtt állíthattuk le a gépeket, tehettük le a tollakat 
- mert a cég ígéretét megtartva - akivel elkezdtük a ne-
hezebb időszakokat, azokkal kezdtük meg az új évet 
is. Szépen zárult az év, hiszen volt időnk együtt lenni 
a családunkkal, így mindannyian kipihenten érkeztünk 
vissza az Eagle gyárfalai közé. A 2021-es év meghozta 
nekünk a várt reményeket, így az új évet nyugodtan 
kezdtük meg. 
Idén újra ég a kezünk alatt a munka, szükség van a 
termékeinkre, megrendeléseink visszaálltak a terve-
zett szintre, gördülékenyen megy a termelés.

Februártól új hozzáadott értékekkel gazdagítottuk bé-
reinket, többször is bizonyítottuk, hogy a régióban mi-
nőségi és munkatársainak biztonságot adó munkahely 
vagyunk. Ennek egyik eleme, hogy a délutánban vég-
zett munka után 40%-os műszakpótlékot fizetünk. Így 
el tudjuk indítani a 2 műszakos váltott munkarendet 
is, amellyel több munkatárs igényének is meg tudjunk 
felelni. Ezzel ismét léptünk előre az Emberarcú gyár 
célkitűzésünk megvalósításában.
Újfent bővülő csapatunkhoz keresünk hosszú távra:
- MÉRÉSTECHNIKUST
- GYÁRTÓSORI OPERÁTORT
- RAKTÁROST
A munkakörök részleteit megtalálod honlapunkon:

honlap: www.ekkeagle.hu
e-mail: info.eihu@ekkeagle.com

telefon: 06-70/400-4480

Érdekel a történetünk? Kíváncsi vagy milyen cég bújik meg a 31-es út mellett? 
Akkor olvasd rövid történeteinket és keress fel minket a honlapunkon is!

PROMÓCIÓS TARTALOM

Az emberarcú gyár®
JAPÁN MINŐSÉG - MAGYAR CSAPAT - NEMZETKÖZI AUTÓMÁRKÁK

Eagle Industry Hungary
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3,2 milliárd forint az idei költségvetés – útfelújítási program is indulhat

Képviselő-testületi hírek

Március 7-én a képviselők elfogad-
ták Gyömrő 2022-es költségveté-
sét. A  végleges rendelet szerint 
városunk idén 3,2 milliárd forintból 
gazdálkodhat. A törvényi előírások-
nak megfelelően a  költségvetés 
nullás, vagyis nem tervez hiánnyal.
Gyenes Levente polgármester az 
ülést követően elmondta, jelen kö-
rülmények és gazdasági helyzet 
közepette elégedett az elfogadott 
költségvetéssel, hiszen szerepelnek 
benne azok a  fejlesztések, melyeket 
szeretne a  városvezetés megvalósí-
tani, míg az elmúlt két év szerényebb 
lehetőségei után idén jelentősen több 
forrás jut a civil szervezetek támoga-
tására, a tavalyi 35 helyett több mint 
55 millió forint.
Az idei költségvetési előirányzat szá-
mokban:
• főösszeg: 3 208 551 708 Ft
•  közhatalmi (adó) bevételek: 

252 200 000 Ft

• állami támogatás: 1 622 697 454 Ft
• működési bevételek: 449 292 379 Ft
• beruházási főösszeg: 327 092 719 Ft
•  a civil szervezetek 55 695 000 Ft tá-

mogatásban részesülnek összesen
•  a városüzemeltetés 116 millió forint-

ból gazdálkodhat

A költségvetésben tervezett nagyobb 
beruházások:
•  Pataki lakótelep csatorna- és ivóvíz-

bekötése
•  Gyermekorvosi rendelőközpont te-

tőszerkezete és teljes külső felújítása
•  csatornaépítés az Öreghegyi úton
•  temetőbővítési munkálatok
•  konténeriskola kialakításához szük-

séges feladatok elvégzése
•  futópálya megvalósítása
•  zebrák kialakítása

A  költségvetés több pályázati forrás 
elnyerésével is számol. Ezek reménye-
ink szerint a következők lehetnek idén:

•  felnőttorvosi központ kialakítása (je-
lenlegi ügyeleti épület bővítése, fel-
újítása)

•  Szent Imre utca újraaszfaltozása
•  „Albertfalva” utak szilárd burkolattal 

ellátása
•  2 csoportos bölcsőde fejlesztése

Összességében 2022-ben is jelentős 
fejlesztésekre és felújításokra lesz le-
hetőség az elfogadott költségvetés 
értelmében.
Jelentős útfelújítási program indulhat.
A  képviselők döntöttek arról is, hogy 
önkormányzatunk pályázatot nyújt be 
belterületi utak megújítására. A 100%-
ban állami támogatású pályázat ke-
retében 250 millió forintnyi forrásra 
számítunk, melyből a  Nádas utca, 
a Vadkacsa utca és Tőzeges utca tel-
jes egészében, míg az Öreghegyi és 
Eperfasor utca tekintetében egy-egy 
szakasz kaphat szilárd útburkolatot.

Hauser Antal
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FEJLESZTÉS

Február közepén tárgyalt 
Gyenes Levente polgár-
mester és Dr. Szűcs Lajos 
ország gyűlési képviselő 
Magyari Lászlóval, a  Ma-
gyar Közút Pest megyei 
igazgatójával. A téma a vá-
rost érintő állami útfejlesz-
tések voltak. 
A  megbeszélés végén több 
konkrétum is kiderült. Ezek egyi-
ke már látható is, hiszen meg-
kezdődött a 3111-es út gyömrői 
szakaszának a felújítása. A Baj-
csy-Zsilinszky és Dózsa György 
utak tekintetében a  városveze-
tés sikeresen lobbizott, így nem 
csupán a  kopóréteg cseréjére 
kerül sor, hanem gyakorlatilag 
„járdától járdáig” megvalósul 
a felújítás. Ez lényegében azt je-
lenti, hogy az út mellett a csapa-
dékvíz elvezetését is megoldják, 
valamint megtörténik az átere-
szek cseréje, kivitelezése. 
Szintén állami beruházás kere-
tében két éven belül megkez-
dődhet a  Gyömrőt az M0-val 
közvetlenül összekötő új főút ki-
vitelezése, amely a 3111-es úttól 
indul Maglód és Gyömrő közötti 
csomóponttal.
A  jelenlegi városvezetés és 
képviselő-testület, valamint dr. 
Szűcs Lajos is nyomatékosí-
totta, hogy semmilyen módon 
nem támogatja a 31-es sz. főút 
és a 3111-es sz. főút szintbeli 
összekötését, amely ellehetet-
leníti a  Liget lakóparkban és 
a  Petőfi telepen élők minden-
napjait. Hauser Antal

Nagy léptékű 
állami 

útfelújítások

Kegyeleti park 
az elburjánzott 

dzsungelből

Nem túlzás azt mondani, hogy évti-
zedek óta nem volt olyan átlátható, 
tiszta és rendezett az Ófalusi teme-
tő, mint most. Köszönhető ez a Vá-
rosüzemeltetés, kiváltképp Szekré-
nyes István és családja munkájának. 
Temetőink gondozására évről évre 
nagy hangsúlyt fektetünk, azonban 
tavaly elhatároztuk, az eddig a tör-
ténelmi egyházaink által fenntartott 
Ófalusi temetőt is teljes egészében 
felújítjuk, rendbe tesszük.
A  városüzemeltetés munkatársai 
több hónapon át dolgoztak a terü-
leten, kitisztították a  temetőt, eltá-

volították az évtizedek alatt elbur-
jánzott növényzetet is.
Ennek köszönhetően újra látogat-
hatóvá váltak az 1800-as évekbeli 
síremlékek és az egykori izraelita te-
mető megmaradt fejfái is.
Célunk egy olyan szép, meghitt ke-
gyeleti park létrehozása, ahol méltó 
módon emlékezhetünk elődeinkre, 
eltávozott szeretteinkre.
Ezzel párhuzamosan természetesen 
dolgozunk az Újtemető bővítésén is, 
melyre az idei évben sor fog kerülni. 

Tóth János
alpolgármester
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KÖZÉRDEKŰ

ÜTEMEZETTEN INDUL  
a sárga kukák átvétele

Március elején érkeztek meg Gyömrőre azok a sárga színű 
kukák, melyek a jövőben a szelektív hulladék gyűjtésére 
szolgálnak majd. A szemétszállítást végző DTKH Kft. és 
Gyömrő Város Önkormányzata megállapodott abban, 
hogy a kukák városunkba szállítását az önkormányzat in-
tézi és fizeti, ezért érkezhettek hamarabb az edények, mint 
a többi környező településen. 
Minden olyan ingatlantulajdonos jogosult egy darab kuka 
átvételére, aki érvényes szerződéssel rendelkezik szemét-
szállítás vonatkozásában. A 120 literes kukákat április és 
május során lehet személyesen átvenni a város négy át-
vevőpontján, melyek a helyi választási körzetek szerint let-
tek felosztva. Az adott körzet képviselője és segítői fogják 
átadni a kukákat a szükséges papírok kitöltése és aláírása 
után. A pontos dátumokról és helyszínekről minden érintett 
lakos levélben kap majd tájékoztatást. 
Fontos, hogy mindenki arra az átvevőpontra menjen, aho-
va az ingatlana a beosztás szerint tartozik, mivel a DTKH 
által megadott lista alapján van mód a kukák átvételére. 
Az átvételhez mindenképp szükséges a személyi 
igazolvány, valamint a lakcímkártya. Aki nem 
rendelkezik érvényes szolgáltatási szerződés-
sel, vagy tartozása van, az nem fogja tudni 
a  kukát átvenni!

Azok, akik nem tudják  
a számukra megjelölt idő-
pontban átvenni a gyűjtő-
edényeket, a későbbiek-
ben a Városüzemeltetés 
központi telephelyén te-
hetik majd meg hétköz-
napokon, munkaidőben.  
(Táncsics Mihály út 65.)
Akik nem tudják elszállí-
tani a kukákat (idősebb 
lakosok stb.), azok az át-
vevőpontokon jelezhetik 
ezt az adott képviselőnek, 
aki rögzíti az adatokat és 
koordinálja a későbbi ki-
szállítást. 
Társasházak esetében lehetőség van nagyobb űrtartalmú 

edények igénylésére. Erre a DTKH-nál lesz lehetőség.
Természetesen, ha a jövőben valakinek a keletkező 

szemete nem férne bele egy kukába, az eddigiek 
szerint átlátszó zsákban kirakhatja a szelektív 
hulladékot a sárga kuka mellé.
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VÁLASZTÁS 2022

A választási kampányidőszak számos kérdést vet fel ben-
nünk. Mi fog történni, ha így, vagy úgy döntünk? Mi lesz 
a gyermekeinkkel, az idős szüleinkkel, velünk? Gondosan 
tervezünk, és reménykedünk abban, hogy biztonságos, 
kiszámítható holnapért tudunk cselekedni. Országgyűlé-
si képviselőként arra esküdtem fel, hogy úgy képviseljem 
a  választókörzetem településeit, az ott élőket, hogy egy 
kiszámítható, biztonságos jövő megteremtésében legyek 
minden itt élő partnere. 
Gyömrő csodás hely, ahol a dinamikus, kiszámítható fej-
lődés révén az itt élőknek igazi otthonává vált. A  városi 
rang pedig különös ismertetőjegye Gyömrőnek. Nagyobb 
elvárások, merészebb tervek, új lehetőségek. Az elmúlt 
években jó munka- és emberi kapcsolatot alakítottam ki 
Gyenes Leventével, a város polgármesterével, és hiszem, 
hogy ennek az együttműködésnek is köszönhető, hogy az 
Önök lakóhelye mára egy komfortos, modern, biztonságos 
és élhető hely lett. 
Országgyűlési képviselőjükként minden erőmmel kiálltam 
a település fejlesztése mellett, és így olyan eredményeket 
sikerült elérnünk, mint az önkormányzati bölcsőde bővíté-
se, a  Gyermekorvosi Rendelőintézet felújítása, 100 férő-
helyes parkoló építése, a  Kastélydomb Óvoda bővítése, 
a Védőnői Szolgálat felújítása, a Fejlesztő Óvoda felújítása, 
vagy akár a 70 éves Városi Könyvtár épületének rendezé-
se. Mindezekért a település vezetőivel együtt azért dolgoz-
tunk, hogy Önök még inkább szeressenek itt élni. 
Jó néhány közös tervünk megvalósítás előtt áll még, 
ilyen az új központi orvosi rendelőintézet megvalósítása,  

az Albertfalva utcái és az Eperfasor utca aszfaltozása, vagy 
az új Fekete István Általános Iskola megépítése.
Ehhez kérem a támogatásukat. Gyömrő egy jó hely, ahol 
jó élni, tegyünk közösen érte, hogy ez így is maradjon, és 
cselekedjünk közösen azért, hogy még jobbá válhasson! 
Április 3-án számítok Önökre, Önök is számíthatnak rám. 
Köszönöm a támogatásukat!

Dr. Szűcs Lajos 
Gyömrő országgyűlési képviselője

Gyömrőt, a gyömrői embereket 
képviselni mindig jó és szép feladat!

Január végén elkészült a Varázs-
kert Óvoda régi szárnyának fűtés-
korszerűsítése. Az önkormányzati 
beruházás keretében új kémény 
készült, vadonatúj kazánt építet-
tek be, valamint minden csövet és 
radiátort kicseréltek. A fejlesztés-
nek köszönhetően régi problémát 
sikerült orvosolni, egyúttal hosszú 
távon tudjuk garantálni az épület 
fűtési ellátásának biztonságát. 
 Hauser Antal

Fűtéskorszerűsítés a Varázskert Óvodában
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OKTATÁS

Tájékoztató az óvodai 
és bölcsődei beiratkozásról

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
BÖLCSŐDE ÉS GYERMEKKÖZPONT 

Beiratkozás időpontja: 2022. 04. 25 – 27. (8.00 – 16.00)
Helyszíne: Bölcsőde és Gyermekközpont (2230 Gyöm-
rő, Tompa u. 21. – vezetői szoba)
A bölcsődei beiratkozáshoz szükséges dokumen-
tumok:
•  gyermek születési anyakönyvi kivonata és a családban 

nevelkedő további gyermekek anyakönyvi kivonata
•  gyermek TAJ-kártyája
•  a gyermek személyazonosítására alkalmas dokumen-

tum (lakcímkártya, személyi igazolvány – nem kötelező)
•  szülői személyi igazolvány, lakcímkártya (amennyiben 

releváns, a gyermek elhelyezéséről, láthatásáról szóló 
bírósági ítélet, gyámhivatali határozat)

•  mindkét szülő munkáltatói igazolása
A  bölcsőde vezetője a  felvételi kérelem elbírálásáról, 
a döntést megalapozó indokolással 2022. június 17-ig 
(a beiratkozáskor kért módon) értesíti a szülőt.

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
BÓBITA, ARANY ÉS FEJLESZTŐ ÓVODA

BÓBITA ÓVODA ÉS FEJLESZTŐ ÓVODA
Beiratkozás időpontja: 2022. 04. 25 – 26. (8.00 – 18.00)
Helyszíne: Pázmány u. 52. – vezetői szoba

ARANY ÓVODA:
Beiratkozás időpontja: 2022. 04. 27 – 28. (8.00 – 18.00)
Helyszíne: Arany János u. 28. – vezetői szoba

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
MESEVÁR, VARÁZSKERT, KASTÉLYDOMB 

ÉS TÜNDÉRSZIGET ÓVODA
MESEVÁR ÓVODA ÉS TÜNDÉRSZIGET ÓVODA
Beiratkozás időpontja: 2022. 04. 25 – 26. (8.00 – 18.00)
Helyszíne: Kossuth Ferenc u. 24. – vezetői szoba

VARÁZSKERT ÓVODA
Beiratkozás időpontja: 2022. 04. 27. (8.00 – 18.00)
Helyszíne: Dózsa György út 1. – vezetői szoba

KASTÉLYDOMB ÓVODA
Beiratkozás időpontja: 2022. 04. 28. (8.00 – 18.00)
Helyszíne: Gróf Pálffy utca 1-5. – vezetői szoba

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
•  gyermek születési anyakönyvi kivonata,
•  gyermek TAJ-kártyája,
•  a gyermek személyazonosítására alkalmas dokumen-

tum (lakcímkártya, személyi igazolvány – nem kötelező),
•  szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája (amennyi-

ben releváns, a  gyermek elhelyezéséről, láthatásáról 
szóló bírósági ítélet, gyámhivatali határozat),

•  Fejlesztő Óvodai beiratkozás esetén óvodai szakvéle-
mény és – ha a gyermek részt vett a szakértői bizott-
sági vizsgálaton – a szakértői szakvélemény fénymá-
solata is szükséges.

A  2022/23-as nevelési évben óvodaköteles az a  kis-
gyermek, aki 2022. augusztus 31-ig betölti a  3. élet-
évét. Gyömrő Város Önkormányzata a  kisgyermekeket 
elsősorban a lakhelyük szerinti körzetes óvodába kíván-
ja elhelyezni, de a  jogszabály – abban az esetben, ha 
a  körzetes óvodában a  jelentkezők száma meghaladja 
a  felvehető gyermekek számát – lehetőséget biztosít 
a meghatározott eljárási rend betartása során arra, hogy 
a település másik – nem körzetes – óvodájába is elhe-
lyezhesse a gyermekeket.
Amennyiben nem a kijelölt óvodába szeretnék gyerme-
küket beíratni, 2 példányban kitöltött kérelmet kell be-
nyújtani a körzetes óvodába és abba az óvodába, aho-
va a  felvételt kérik. Ezt követően az intézményvezetők 
döntenek a kérvény elbírálásáról. Formanyomtatvány az 
óvodákban, illetve a honlapokon található.
Annak a szülőnek, aki óvodai kötelezettség alóli felmen-
tést kér gyermeke számára, a  Kormányhivatalhoz kell 
kérvényt benyújtania, de az óvodába történő beíratás 
ebben az esetben is szükséges. A  beiratkozás azon 
gyermekek számára is kötelező, akik az előző nevelési 
évben a kormányhivataltól felmentést kaptak.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelem elbírálásá-
ról – a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezés-
re vonatkozó tájékoztatással együtt – legkésőbb 2022. 
június 17-ig írásban értesíti a  szülőt a  beiratkozáskor 
kért módon.
A gyermekek felvétele nem a beiratkozás sorrendje sze-
rint történik, hanem a törvény által meghatározott szabá-
lyozás szerint.
A  beiratkozással kapcsolatos bővebb tájékoztatás 
a gyomro.hu weboldalon található.
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Váratlan vendég a Tőzeges tavonVáratlan vendég a Tőzeges tavon
Néhány hónappal ezelőtt a  Tőzeges 
tavon szokatlan állat jeleire bukkant 
a  horgászegyesület munkatár-
sa. Az illetékes környezetvé-
delmi hatóságok szakem-
bereivel önkormányzatunk 
szemlét tartott, ahol bebi-
zonyosodott, egy hód köl-
tözött szeretett városunkba. 
Önmagában ez akár jó hír is le-
hetne, azonban rögtön látható volt, 
hogy igen rövid idő alatt is hatalmas 
munkát végzett. Az állat által megrá-
gott fák egy része már bedőlt a tóba, 
néhányuk pedig menthetetlen állapot-
ba került. Világossá vált, hogy szor-

gos munkája nemcsak őshonos fá-
ink egészségét veszélyezteti, hanem 

a sétálni vágyókat, horgászokat 
is. A  hódok által földbe vájt 
üregek akár olyan hosszú-
ak is lehetnek, hogy egy 
átlagos súlyú ember alatt is 
könnyen beszakadhat a  ta-

laj, a fák kidőlése pedig önma-
gában életveszélyes lehet.  Közös 

megfontolás és egyeztetés alapján 
megszületett a döntés: a hódot át kell 
telepíteni. Czabán Dávid ökológus és 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatár-
sainak közbenjárására az Ócsai Tájvé-
delmi Körzetben elterülő turján vidék 

lett kijelölve új lakóhelyként. Az időjá-
rás sajnos nem kedvezett a befogási 
munkának, meg kellett várni, amíg 
a  tó jege kiolvad. Amikor ez megtör-
tént, következett az izgalmas mun-
ka, a hódot élve fogó csapdákkal és 
vadkamerákkal felszerelkezve sikerült 
befogni, és az előre megépített mes-
terséges hódvárban még aznap elen-
gedésre került. A jelenség nem egye-
dülálló, a magyarországi hódállomány 
jelentős túlszaporodása és életmód-
juk gyakran okoz környezeti konflik-
tust, ezért az ilyen és ehhez hasonló 
feladatok és döntések sok fejtörést 
okoznak. Nálunk csak néhány hóna-
pig vendégeskedett a nem is olyan kis 
állat, családot alapítani azonban már 

nem volt ide-
je, így remél-
hetőleg erre 
olyan helyen 
tud majd sort 
keríteni, ahol 
kevesebb ga-
libát okoz az 
életmódjával.  

Romanov 
Anni Vivien

önkormányzati képviselő
(Fotók: Czabán Dávid)
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Már a szolgáltatók 
is megtalálhatóak 
a HolmiAppban!

Egyre népszerűbb a felhasználók körében  a HolmiApp 
elnevezésű települési applikáció, mely közel 1500 aktív 
felhasználóval rendelkezik jelenleg.
A Play Áruházból és az App Store-ból könnyedén letölt-
hető applikáció már rengeteg gyömrői lakos telefonján 
megtalálható. Az önkormányzat számára az egyik legfon-
tosabb dolog, hogy minél hamarabb elérhetőek legyenek 
a településsel kapcsolatos legfrissebb hírek és események. 
Az applikáció használata is ebben nyújt segítséget, hiszen 
a push üzeneteknek köszönhetően azonnal bármilyen in-
formációt el tudunk juttatni a felhasználók számára.
Sok egyéb mellett néhány kattintással elérhetőek az aktuá-
lis gyógyszertári ügyeleti és orvosi információk, mint ahogy 
az összes városi program is megtalálható. A folyamatosan 
bővülő applikációban már a  szolgáltatások menüpont is 

szerepel. Ennek köszönhetően bármely üzlet, vállalkozás 
még könnyebben elérhető. A  tartalom folyamatosan fris-
sül, és bár az előzetesen meghirdetett ingyenes kvóta be-
telt, de továbbra is van lehetőség a vállalkozók számára, 
hogy regisztrálni tudjanak az applikációba. A  regisztráció 
egyszeri bruttó 10 000 Ft-os áron elérhető. Kérjük Önöket, 
hogy amennyiben szeretnék, hogy üzletük megtalálható le-
gyen az applikációban, akkor az app@gyomro.hu e-mail 
címre küldjék el számunkra a vállalkozás nevét, elérhető-
ségét (telefonszám, e-mail cím, weboldal), tevékenységi 
körét, nyitva tartási vagy ügyfélfogadási idejét, valamint 
1 darab releváns fotót.
Célunk, hogy középtávon ez a felület legyen az elsődleges 
és leggyorsabb kommunikációs csatorna lakosaink és ön-
kormányzatunk között. Bori Donatella

 

A JYSK új, ecseri logisztikai központjának 
félautomatizált raktárába érvényes targonca vezetői 

engedéllyel rendelkező kollégákat keresünk! 
 
 
 
 
 
 

Várjuk a jelentkezéseket a 
Karrier Oldalunkon: allas.jysk.hu 
E-mailben: dce_munka@jysk.com 

Telefonon: +36203778281 
Toborzásunk folyamatos! Nyitott pozícióinkról a  

KARRIER OLDALUNKON találsz bővebb  
információt: allas.jysk.hu 

 

 

▪ Hétköznapi munkavégzés 
▪ 3 műszak 
▪ Biztonságos, modern, 

tiszta raktár 
▪ Télen fűtött, nyáron 

hűtött helyiségek 
▪ Polcmentes tárolás 

▪ Tapasztalattól függő sávos 
bérezés + bónusz – bruttó 
460.000 Ft-570.000 Ft – 
és béren kívüli 
juttatások, már az első 
hónaptól. 
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Életmentő 
EpiPen

A Hankó István 
Művészeti Központ 
tavaszi programjai

Egy sajnálatos fővárosi tragé-
dia után döntöttünk úgy, hogy 
a  Jó itt Élni! közösség önkor-
mányzati képviselőiként, egy 
allergiás sokk esetén hasz-
nálható, életmentő EpiPen 
tollinjekciókat vásárolunk az 
óvodáinknak. Dr. Török Mik-
lós segítségével kiválasztot-
tuk a megfelelő injekciót, majd 
minden intézmény részére vet-
tünk egy-egy darabot a képvi-
selőink által felajánlott pénzből. 
Természetesen a doktor úr 
segítségével a  pedagóguso-
kat meg is tanítjuk az eszköz 
egyébként nem túl bonyolult 
használatára, valamint annak 
felismerésére, hogy mikor 
szükséges alkalmazni. 
Egészségügyi szakemberként 
és anyaként is kiemelten fon-
tosnak tartom, hogy minden 
tőlünk telhetőt megtegyünk 
gyermekeink biztonsága ér-
dekében. Alapvetően fontos, 
hogy a szülő és a gyermek is 
tisztában legyen egy esetle-
ges ételallergiával, és kerülje 
azok fogyasztását, de sajnos 
néha a  legártatlanabb szituá-
ciókban is kialakulhat a  sú-
lyos sokkhatás. Bízunk benne, 
hogy mostantól a  megvásá-
rolt eszközök segítségével el-
kerülhető lesz egy komolyabb 
egészségkárosodás. 

Gyenes Dorottya
védőnő, önkormányzati 

képviselő 

Sokféle programmal készül a  Művészeti Központ idén tavasszal. 
A  változatos rendezvénykínálat mellett újdonság, hogy immáron 
nem csak a helyszínen, hanem a jegy.hu oldalon is vásárolhatnak 
belépőt a rendezvényekre!

04. 01. péntek, 
04. 02. szombat, 19.00: 12 dühös ember – GyömrőSzínház 

04. 06. szerda, 19.00:  Szent Anna-tó legendája – árnyjáték hang-
hullámokon 
A belépés ingyenes.

04. 09. szombat, 18.00:  Bugrisok – Kassai Thália Színház vendég-
előadása 
Jegyár: 2000 Ft. A  korábban elmaradt 
előadásra megváltott jegyek automatiku-
san érvényesek! 

04. 14. csütörtök, 19.00:  A kellékes (Kern András) – Hankó István 
Színházbérlet 4. előadása 
Jegyár: 4000 Ft

04. 23. szombat,  
05. 07; 14 szombatok:  Vidám kísértet – MK Színpad

04. 25. hétfő, 19.00:  A kaktusz virága (Gallusz Nikolett, Perjés 
János) 
Jegyár: 3500 Ft

04. 28. csütörtök, 19.00:  Finucci Bros Quartet és Tóth Vera – Cser-
háti Zsuzsa jazzre hangolva

05. 04. szerda:  Bátran élni - Félelmeink és gátlásaink 
leküzdése – Dr. Almási Kitti előadása

05. 08. vasárnap, 10.00:  Kakaóparti 4. állomása: A varázslatos játék-
bolt – Vidám Vándorok Társulat előadása

05. 21; 28. szombat, 19.00: Ujjé, a ligetben! – GyömrőSzínház 

05. 22. vasárnap: Malek Andrea Soulistic koncert

KULTÚRA
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Újságunk lapzártájakor az idei évre ezek a rendezvények szerepelnek a városi naptárban. A Művészeti Központ 
őszi programterve jelenleg is készül. A pandémiás helyzet kapcsán a szervezők minden esetben a változás 

lehetőségét fenntartják! Az egyes eseményekről a szervezőknél kaphatnak pontos információkat.

PROGRAMNAPTÁR

Városi programnaptár 2022

ÁPRILIS
04. 01. 19:00  12 dühös ember  (GyöSzi) 

Hankó István Művészeti Központ
04. 02. 19:00  12 dühös ember (GyöSzi) 

Hankó István Művészeti Központ
04. 07.    Író–olvasó találkozó Varró Danival 

Városi Könyvtár
04. 09. 18:00   Bugrisok (Kassai TháliaSzínház) 

Hankó István Művészeti Központ
04. 10.   Városi szemétszedés - Jó itt élni! Közösség
04. 17.   Húsvéti programok  

Hankó István Művészeti Központ
04. 23. 19:00  Vidám kísértet (MK Színpad) 

Hankó István Művészeti Központ
04. 25. 19:00   A kaktusz virága (Spirit Színház)  

Hankó István Művészeti Központ
04. 28. 19:00  Tóth Vera koncert 

Hankó István Művészeti Központ

MÁJUS
05. 01. Turistaút-megnyitó
05. 07. 19:00   Vidám kísértet (MK Színpad) 

Hankó István Művészeti Központ
05. 07.  II. Városismereti séta 

Hajnal Egyesület Gyömrőért
05. 08. 10:00   Varázslatos játékbolt gyermekelőadás 

Hankó István Művészeti Központ
05. 14. 19:00   Vidám kísértet (MK Színpad) 

Hankó István Művészeti Központ
05. 21. 19:00   Ujjé, a ligetben! (GyöSzi) 

Hankó István Művészeti Központ
05. 21.   Városon átívelő Janó-Manó kalandtúra átadó 

Jó Itt élni! Közösség
05. 22.   Malek Andrea Soulistic koncert 

Hankó István Művészeti Központ
05. 23–29.   Városi Könyvtár Mesehét 

Városi Könyvtár
05. 28. 19:00 Ujjé, a ligetben! (GyöSzi) 
 Hankó István Művészeti Központ
05. 29.   VÁROSI GYERMEKNAP 

Hankó István Művészeti Központ

JÚNIUS
06. 04. 19:00   Ujjé a ligetben! (GyöSzi) 

Hankó István Művészeti Központ
06. 05.   Pedagógusnapi rendezvény 

Hajnal Egyesület Gyömrőért
06. 12. 10:30   Mazsola és Tádé előadás 

Hankó István Művészeti Központ
06. 18.   Gyömrői kütyünap, Drón- és RC verseny 

Jó itt élni! Közösség
06. 24–26.   Romantika Ünnep - Jó itt élni! Közösség

JÚLIUS
07. 14–16.   Streetfood fesztivál
07. 30.   Gyömrői Jazzpiknik és szabadtéri mozi 

Jó itt élni! Közösség

AUGUSZTUS
08. 13–14.   I. Gyömrői Country fesztivál
08. 20.   Állami ünnepség
08. 27.   Esport közösség gamer nap 

Jó itt élni! Közösség

SZEPTEMBER
09. 17. 19:00   Furcsa pár (MK Színpad)  

Hankó István Művészeti Központ
09. 24. 19:00   Furcsa pár (MK Színpad) 

Hankó István Művészeti Központ
09. 24.   GyömrőTök – Jó itt élni! Közösség
09. 30.   A népmese napja  

Városi Könyvtár

OKTÓBER
10. 01. 19:00    Ujjé, a ligetben! (GyöSzi) 
 Hankó István Művészeti Központ
10. 08. 19:00  Ujjé, a ligetben! (GyöSzi)
 Hankó István Művészeti Központ
10. 03–07.   Országos Könyvtári Napok programsorozat 

Városi Könyvtár
10. 09.   Ész-Ász Kupa (HEGY) 

Hankó István Művészeti Központ
10. 23.   Állami ünnepség
10. 29.   RémHalloween – Jó itt élni! Közösség
10. 30.  Mindenszentek fáklyás felvonulás 

Hajnal Egyesület Gyömrőért

NOVEMBER
11. 12.  Márton-napi bál 

Hankó István Művészeti Központ
11. 14–20.   Olvasás hete programsorozat – Városi Könyvtár
11. 26.  András-napi vásár az óvodák előtt 
11. 27. 15:00  Advent első vasárnapja 

Hankó István Művészeti Központ

DECEMBER
12. 04. 15:00  Advent 2. vasárnapja 

Hankó István Művészeti Központ
12. 05. 18:30  Mikulás-előadás gyerekeknek 

Hankó István Művészeti Központ
12. 05. 19:00  Városi Mikulásjárás
12.11. 15:00  Advent 3. vasárnapja 

Hankó István Művészeti Központ
12.18. 15:00  Advent 4. vasárnapja 

Hankó István Művészeti Központ
12. 29. 19:00  Furcsa pár (MK Színpad) 

Hankó István Művészeti Központ
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PROGRAMOK

II. Városismereti séta

2022. május 7-én, szombaton sok szeretettel 
várunk minden régi és új gyömrőit a  II. Város-
ismereti sétánkra, melynek során megismerhetik 
Gyömrő nevezetességeit és szépségeit.
Indulás: 10–12 óra között önállóan, csapaton-
ként a falusi Nepomuki Szent János templomtól.
Regisztrálni a  gyomro.hegy@gmail.com e-mail 
címen vagy a HEGY-nek küldött Messenger-üze-
netben lehet május 4. szerda 12 óráig.
Részleteket a HEGY Facebook-oldalán találtok.
Szervezők: Hajnal Egyesület Gyömrőért (HEGY) 
Tel.: +36-70/644-8666

A korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendezzük hús-
véti gyűjtésünket, mellyel Gyömrőn élő rászoruló családo-
kat, egyedül élő időseket szeretnénk támogatni, és kicsit 
szebbé tenni az ünnepüket.
Amiket hozhatnak:
– kalács
– sonka, kolbász
– tojás
– édességek
– gyümölcs
– kenyér
– torma, mustár
– vitaminok
–  csomagolt tartós 

élelmiszer
A gyűjtés helye, időpontja:
2230 Gyömrő, Táncsics Mihály út. 89. földszint, HEGY 
iroda, 2022. április 15. péntek 10–12 óra között

Horváth István önkormányzati képviselő (HEGY)
Tel.: +36-70-644-8666

Segíts Te is 
a húsvéti nyúlnak!

ELEKTRONIKAI
SZERVIZ
Minden, ami szórakoztató

elektronika:
• LED, LCD TV • DVD
• Hi-Fi torony, Videó

• Házi mozi erősítő, Erősítő
• Digitális fényképezőgép,

minden típusú és tükörreflexes is.

Javítás GARANCIÁVAL
Gyömrőn INGYENES bevizsgálás

Tel.: 06-30-958-8376

szerviz_Gyomro_minta_90x127  2022. 02. 08.  14:12  Page 1

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 MERT A FÉRFIAKNAK IS JÁR 
A NYUGALOM!A NYUGALOM!

MERT A FÉRFIAKNAK IS JÁR MERT A FÉRFIAKNAK IS JÁR 
A NYUGALOM!A NYUGALOM!

Rajzoktatás 
és magán festőiskola

Gyermekek és felnőttek számára

Heti 8-10 órás ház körüli, kerti munkát vállaló 
személyt keresek Gyömrőre, márciustól novemberig.

06 20 363 778106 20 363 7781

A munkavégzés ideje 
alkalmanként egyeztethető.

06 20 363 7781
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Olvasóink nagy örömére a Váro-
si Könyvtár fennállásának 70. év-
fordulóján egy új épületbe költö-
zött az elmúlt év végén. A nyitás 
óta hatalmas érdeklődés mutat-
kozik, a meglévők mellett sok új 
olvasót üdvözölhetünk a könyv-
tárban nap mint nap.
Tapasztalataink alapján minden kor-
osztály megtalálja helyét az új kör-
nyezetben. A  legkisebbek szívesen 
használják az állatos puffokat és 
a babzsákpárnákat, hogy kényelme-
sen lapozgassák a  leporellókat, ké-
peskönyveket. Az iskolások sokszor 
választják délutáni időtöltésük hely-
színéül a könyvtárat, ahol közösen ír-
ják meg a házi feladatot, és próbálják 
ki sorra a társasjátékokat. A felnőttek 
előszeretettel lapozzák át kedvenc 
folyóirataikat a kanapén ülve. 
A  már sikeres programok mellett, 
mint például a Mesedélután, hatalmas 
érdeklődésre tett szert két új prog-
ramunk is: a  Társas Klub és a Baba 
Mama Játszó.
Lezajlott az év első Népek és országok 
előadása, amin Barna Béla túraveze-
tő és turisztikai újságíró kalauzolt vé-
gig bennünket Közép-Amerikában tett 
utazásán. A különös és izgalmas törté-
neteket gyönyörű képekkel illusztrálta.

Hírek a Városi Könyvtárból

Iskolai és óvodai csoportok nagy 
számban érkeznek heti rendszeres-
séggel egy-egy foglalkozásra, könyv-

tárhasználati órára vagy kölcsön-
zésre. Nagy öröm számunkra, hogy 
kényelmes és tágas környezetben 
fogadhatjuk őket.
Aktuális programjainkat és a  meg-
újult Könyvtárhasználati szabályza-
tot  megtekinthetik a könyvtár Face-
book-oldalán – Gyömrő Városi 
Könyvtár – vagy honlapján:
https://gyomroikonyvtar.eoldal.hu
Címünk: 2230 Gyömrő, Fő tér 4.
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OKTATÁS

GYÖMRŐ MAGAZIN
Gyömrő Város Önkormányzat  

havilapja, március
2022/1. szám 

Kiadó: SK. Marketing Kft.
Főszerkesztő: Hauser Antal

Megjelenik 6800 példányban
Észrevételeiket az  
ujsag@gyomro.hu  
e-mail-címre várjuk.

A magazin a www.gyomro.hu  
weboldalon is olvasható.

Minden tanévben az intézmény pá-
lyázatfigyelő munkaközössége fi-
gyelemmel kíséri a  lehetőségeket, 
hogy milyen pályázatokon indulhatna 
óvodánk. A  járványhelyzetben is fon-
tosnak tartottuk, hogy a  2021/22-es 
tanévben több pályázaton is részt 
vegyünk. Ezek közül az egyik legki-
emelkedőbb a Generali a Biztonságért 
Alapítvány által meghirdetett Szim-
ba intézményi pályázat volt, amelyen 
75 000 Ft értékben közlekedésbizton-
sági ajándékcsomagot nyert óvodánk.
Egy másik kiemelkedő pályázatunk 
a Pagony Kiadó által meghirdetett pá-
lyázat volt, melyen egy Boribon könyv 
alapján ihletett társasjáték tervezé-
se és elkészítése valósult meg. Ezen 
a pályázaton óvodánk országos szin-

Rendhagyó módon március 14-én délután emlékezett városunk az 
1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire a Hankó István Mű-
vészeti Központban. Tóth János alpolgármester ünnepi beszédében 
kiemelte: a forradalom hőseinek tettei, önfeláldozása napjainkban is 
erőt kell adjon mindannyiunk számára, hogy a nehezebb időkben is 
felemelt fejjel tegyük a dolgunkat. A megemlékezés keretében be-
szédet mondott még Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, majd 
„Ez itt az én hazám” címmel láthattak ünnepi műsort a megjelentek. 
Az ünnepség a Petőfi és Kossuth szobrok koszorúzásával zárult.  

ten 1. helyezést ért el. Nyereményünk 
egy megközelítőleg 25 000 Ft értékű 
Pagony játékokból álló csomag lett. 

Felbuzdulva sikerünkön, szeretnénk 
a  nyert társasjátékunkat a  jövőben 
szabadalmaztatni, majd idővel a  já-
tékboltok polcain látni. 
További pályázatokon is részt vet-
tünk, amelyeken – bár helyezést nem 
értünk el – a részvételünket ajándék-
csomaggal ismerték el.
Motivációnk, lelkesedésünk továbbra 
is lankadatlan, ezért célunk minél több 
pályázatot felkutatni, megpályázni, és 
további sikereket elérni.

Hegyi Kamilla, Mihalik Márta, 
Simon Katalin, a Mesevár Óvoda 

óvodapedagógusai

A Mesevár Óvoda pályázati sikerei 

1848–49 hőseire emlékeztünk
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A  2021/22-es bajnoki év féltávjánál 
akadémiánk leány és fiú ifjúsági csa-
pata is 100%-os teljesítménnyel az 1. 
helyen áll, míg serdülőink a  tabella 
közepéről várják a tavaszi folytatást.
Két „csonka” év elteltével, megfiatalo-
dott csapataink egy-egy rutinos játé-
kosra támaszkodva idén két színtéren 
is igyekeznek a  lehető legtöbb ellenfe-
let maguk mögé utasítani. Ez eddig az 
ifjúságiak között maximális, míg serdü-
lőben közel 50%-os hatékonysággal si-
került is – mind leány, mind fiú vonalon 
egyaránt. Az ifjúsági bajnokságot mind-
két nemben rendkívül kimagasló telje-
sítménnyel domináljuk, így magabiztos 
előnnyel kezdhetjük a tavaszt.
A Valenta Eszter vezető edző és Stricz-
ki Regina edző vezette leánycsapat ge-
rincét az a mag alkotja, akik a 2019/20-
as évadban a  II. osztályú serdülő 
bajnokság Nyugati csoportjának 1. he-
lyén zártak. Sajnos a  Covid-19 okoz-
ta nehézségek, illetve korlátozások (a 
bajnokságok idő előtti lezárása) követ-
keztében ez az eredmény akkor nem 
jelenthetett feljutást az első osztályba.  
A  2020/21-es bajnoki évre átsorolták 
csapatunkat a II. osztály Keleti csoport-
jába, illetve elindultunk egy korosztály-
lyal feljebb az ifjúságiak között is. Saj-
nos a sors ismételte önmagát, hiába az 

„érmes” remények, újból félbe szakadt 
valamennyi utánpótlás-bajnokság.
A serdülőcsoportunk rendkívül erős és 
kiegyensúlyozott, mérkőzéseink mind 
ki-ki mérkőzések, ahol a  napi vagy 
pillanatnyi forma és 1-2 gól dönt. Így 
egyetlen mérkőzés előtt, s közben sem 
dőlhetünk hátra, minden pontért kőke-
ményen meg kell dolgoznunk.
Fiúcsapatunkból az előző idény be-
fejeztével több játékos is távozott, így 
a nyári felkészüléssel egy új csapatépí-
tés is kezdetét vette. A társaság magja 
szerencsére megmaradt, így Hartung 
Péter vezető edző erre a stabil alapra 
támaszkodhatott.
Ez az első évük az ifi mezőnyben, ame-
lyet nagy várakozás előzött meg – mind 

a  játékosok, mind a  csapatvezetés ol-
daláról. A  sorsolást követően a  tisztes 
helytállás, a  középmezőny volt a  cél. 
A fiúk azonban mérkőzésről mérkőzésre 
magabiztosabbak lettek, s a kiegyensú-
lyozott egyéni és csapatteljesítménynek 
köszönhetően a  lányokhoz hasonlóan 
veretlenül zárták az őszt.  
Serdülő korosztályban – látva a részben 
átalakult mezőnyt – tudtuk, nem lesz 
könnyű a  2021/22-es szezon. Az első 
forduló bizonyította is számunkra, hogy 
senkit sem szabad félvállról venni ebben 
a csoportban. Hullámzó és fele más tel-
jesítményünk eredménye az az 5. hely, 
ahonnan most várjuk a folytatást. Célunk 
a hibáink kiküszöbölése és a hiányossá-
gaink fejlesztése, illetve a könnyen elhul-
lajtott pontjaink visszaszerzése.
A  vírushelyzet okozta kiszámíthatat-
lanság, a változó versenyzési feltételek 
ellenére várakozásokkal telve nézünk 
a  szezon elébe. Bízva játékosaink tö-
retlen fejlődésében, igyekszünk a lehe-
tő legtöbbet kihozni magunkból mind-
két mezőnyben, s egy „végre” teljes 
bajnoki évre visszatekinteni majd a do-
bogóról. Jövőre pedig reményeink sze-
rint egy osztállyal feljebb pallérozódni.

Valenta Eszter 
utánpótlás vezető szakedző, 

Gyömrői KA

KIMAGASLÓ EREDMÉNYEK  
a Gyömrői Kézilabda Akadémián!
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Az UFC Gyömrő leány U14-es 
korosztályú csapata (a képen) ott 
folytatta, ahol az előző bajnokság-
ban abbahagyta, hiszen az akkori 
együttes – még Jansik János ve-
zetésével – bajnoki címet szerzett.
Erre a mostaniaknak – immár Koncz 
„Picúr” Bernadett irányításával – is 
megvan minden esélyük, hiszen cso-
portjukban százszázalékos teljesít-
ménnyel, nyolc győzelemmel állnak, 
jó eséllyel pályázva az újabb bajnoki 
aranyérem megszerzésére. Az U14-
esek jelenlegi edzője már korábban 
is dolgozott eme korcsoport mellett, 
s ezenkívül a ¾-pályás felnőtt női gár-
dának is az egyik kulcsjátékosa.
Mikor kérték fel az U14-es leány 
együttes vezetésére?
A nyáron kaptam meg a  lehetőséget 
az egyesülettől, miután a  lányok elő-
ző vezető edzője, a megyei I. osztályú 
felnőtt gárda kapusa, Jansik János 
távozott. Már egy éve tevékenyked-
tem az U14-eseknél másodedzőként, 
ez idő alatt rengeteget tanultam Jani-
tól, és a lányokat is kellőképpen meg-
ismerhettem, így örömmel mondtam 
igent a felmerülő lehetőségre. Ugyan-
akkor nem is volt teljesen ismeretlen 
a  feladat számomra, hiszen két éve, 
az akkori U17-es leányok vezetésé-
ben is már szerepet vállaltam.
Az előző szezonban elért arany-
érem után most van eredménybeli 
elvárás a csapattal szemben?
Az igazat megvallva, úgy indultam neki 
ennek az egésznek, hogy szerettem 
volna minimum dobogón lenni, de ezzel 
nem akartam stresszelni a gyerekeket. 
Látva az eredményeket és a  hozzáál-
lásukat, most azt mondhatom, szeret-
ném ebben a szezonban is a dobogó 
tetején látni őket, hiszen megérdemlik.

Koncz „Picúr” Bernadett 
ismét az aranyéremre hajt

Mekkora játékoskerettel tud dol-
gozni, és hetente hány edzésük 
van szezon közben?
Nyáron voltak jelentősebb változá-
sok a  keretben. Nemcsak a  vezető 
edző személye változott, több já-
tékos is eligazolt vagy kiöregedett 
a tavalyi bajnoki keretből, ami persze 
okozott némi fejtörést. Az őszi félév-
ben kilenc lánnyal tudtam részt venni 
a bajnoki fordulókon. Az edzéseken 
jóval többen vagyunk, mert lejárnak 
hozzánk a  fiatalabb lányok is már 
egészen 9 éves kortól. Hetente két-
szer edzünk, a nagyobb lányok pe-
dig lejárnak a  felnőtt edzésekre is, 
így szuper formában vannak.
Jó is, hogy ezt említi, hiszen ön 
a gyömrői felnőtt ¾-pályás csapat 
játékosa is egyben. Hogyan tudja 
összeegyeztetni a  két feladatát 
egymással?
Bevallom, hogy nehezen. Ez legin-
kább azért van, mert kapitányként 
a  felnőtteknél is kiveszem a  részem 
az ügyes-bajos teendőkből. Sokszor 

nem egyszerű fizikailag és mentá-
lisan is ott lenni két együttesnél, rá-
adásul ezt hetente több alkalommal 
kell megtenni. A nők/lányok emellett 
igénylik, hogy figyeljenek a  problé-
máikra és a  lelkivilágukra egyaránt. 
Igyekszem tehát érzelmi támaszt is 
nyújtani mindkét csapatnak, ugyan-
akkor semmiképpen sem szeretnék 
panaszkodni, mert ez számomra 
édes teher. A labdarúgás mindig is az 
életem fontos része volt, és imádom 
a női szakosztályunkat.
Hosszabb távon is vannak edzői 
ambíciói?
Igen, mindenképp. Mielőtt elkezdtem 
ezt az egészet, sokszor hallottam má-
soktól, hogy milyen jó érzés tanítani. 
Nos, valóban az, ezt megerősíthetem. 
Nagyon élvezem, hogy átadhatom 
a  tudásomat és a  futball szeretetét 
a  fiatalabb generációnak. Remélem, 
hogy ezek a lányok később örömmel 
gondolnak vissza rám, és valamit ma-
gukkal visznek abból, amit szerettem 
volna átadni nekik.
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2022. márciusától Szirtes Bence és 
Dr. Kovács Szilvia veszik át a  kőhíd 
mellett található lovarda vezetését. 
Mindketten díjlovas versenyzői múlt-
tal rendelkeznek, ezért csatlakoznak 

a  Gyömrői Sportegyesülethez. Ben-
ce irányításával a  lovak biomechani-
kai sajátosságait előtérbe helyezve 
a  klasszikus kiképzési elvek szerint 
zajlik a lovak és lovasok képzése. 

A  lovasműhelyben lehetőség nyílik 
gyakornoki munka keretében a  lóval 
nem rendelkező lovasok oktatására, 
illetve a  saját lóval rendelkező ver-
senyzők munkájának támogatására. 
A Szirtes Lovasműhely mellett a lovar-
da otthont ad a Kobak Lópraxis Kft.-
nek, ahol a  lovak állatorvosi ellátásá-
val tovább támogatható a  ló–lovas 
párosok előmenetele.

Egyesületünk súlyemelői az elmúlt időszakban 
is lelkesen dolgoztak, bár sok verseny elmaradt 
a Covid-helyzet miatt. 
Idén az első megmérettetés a február 26-án meg-
rendezett Budapest Bajnokság volt, ahol több ver-
senyzővel terveztünk indulni, de végül betegség 
miatt hárman nem tudtak jelen lenni, csak Hegy-
megi Sándor vett részt a  bajnokságon. Sanyi re-
mek versenyzéssel megnyerte a 81 kg-os súlycso-
portot, szakításban 92 kg-ot, lökésben 112 kg-ot 
teljesített. Ezzel a harmadosztályú szintet is elérte, 
ami lehetővé teszi számára, hogy kiemelt verse-
nyeken is indulhasson a jövőben. 
A  közeljövő tervei között szerepel az újság meg-
jelenésével egy időben megrendezendő Masters 
Országos Bajnokságon való részvétel, melyre mas-
ters korú (35+) versenyzőink gőzerővel készülnek. 

ÚJ ÉLET A KŐHÍDI LOVARDÁBAN

Töretlenül dolgoznak 
a gyömrői súlyemelők
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Február végén, március elején megkezdődött az Új 
Temetőbe vezető út mentén található jegenyefasor 
kivágása. A 60-70 éves fák jó ideje egyre rosszabb 
állapotba kerültek, az elmúlt években a  nagyobb 
széllökések után alkar vastagságú ágak hullottak 
az útra, járdára. 
2021-ben az önkormányzat megbízásából készült szak-
értői vélemény a  fasort balesetveszélyesnek nyilvánította, 
és a fák kivágását javasolta. 2022 elején egy kontroll-véle-
mény megkérése után egy másik szakértő még élesebben 
fogalmazott: életveszélyesnek minősítette az érintett fákat, 
melyek nem csupán vágásérettek lettek, de többségüket 
gombás fertőzés is megtámadta. Megoldásként a  teljes 
kitermelést javasolta, mivel egyes egyedek kivágásával 
olyan drasztikusan megváltozna a  terület aerodinamikai 
rendszere, hogy az a megmaradó fák kidőlését okozhatná. 
A  két egybehangzó, független szakértői vélemény isme-
retében született meg a  döntés a  fák kivágásáról, mivel 
elsődlegesen az emberélet megóvása és a balesetek elke-
rülése a legfontosabb!

A tervek szerint a kivágott fák helyére hamarosan cipruso-
kat ültetnek majd, melyek idővel szintén gyönyörű fasorként 
várják majd a temetőbe érkezőket.
Az önkormányzat számára kiemelten fontos, hogy a zöld-
felületeket érintően hozott döntések szakmai és ne politikai 
alapúak legyenek – mondta el lapunknak Gyenes Levente 
polgármester. Kiemelte: két független szakértő is ugyanar-
ra a megállapításra jutott, így nem volt más választás, mint 
a  kivágás. A  városvezető hozzátette: sajnálatosnak tart-
ja, hogy egyes civil szervezetek politikai kérdésként a  sa-
ját hasznukat keresve próbáltak botrányt csinálni ebből az 
ügyből. A polgármester hozzátette: eddig sem pártpolitikai 
ügyként kezelte az ilyen döntéseket, és a jövőben is a meg-
bízott szakemberek véleményét fogja majd figyelembe venni 
egy-egy ilyen jellegű ügyben.  Ezzel együtt természetesen 
tanultak az esetből, és a lehető legszélesebb nyilvánossá-
got biztosítják majd a környezetvédelmi döntéseknek. En-
nek részeként a jövőben az önkormányzat környezetvédele-
mért is felelős bizottsága minden esetben tájékoztatást kap 
majd a felmerülő fakivágásokról, munkálatokról. HA

Ciprusokat ültetnek a veszélyes 
jegenyefasor helyére
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