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Szorosra fűzték a kapcsolatot
a térségi polgármesterek

A  közös problémákra közös megol
dások kellenek, ennek a gondolatnak 
a  mentén ültek össze immáron több 
alkalommal a  térség polgármeste
rei. Öt településvezető: Vecsés, Üllő, 
Maglód, Ecser és Gyömrő polgár
mesterei döntöttek úgy, hogy a  jövő
ben rendszeres találkozók során ala
kítanak ki egységes álláspontokat, és 
dolgoznak ki megoldási javaslatokat 
a településeket érintő problémákra. 
Gyenes Levente polgármester el
mondta, elsősorban az infrastrukturá
lis problémák megoldása a fő cél, ami 
magában foglalja a  tömegközlekedés 
fejlesztését és összehangolását, az 
M4 Ecseri lehajtójának mielőbbi meg
építését, illetve kerékpárutak építését 
is. Szintén fontos téma az iparterüle
tek fejlesztése, az abban rejlő lehető
ségek kiaknázása, melyben szintén 
együtt gondolkodnak a települések. 
Az egyeztetéseken rendszeresen részt 
vett Dr. Szűcs Lajos, a térség ország
gyűlési képviselője is, aki az egyes 

ügyek magasabb szintre juttatásában 
nyújt segítséget a polgármestereknek. 
A  polgármesterek célja, hogy együtt, 
közös erővel érjék el azokat a fejlesz
tési célokat, melyeket egyenként nem 
biztos, hogy sikerülne. Gál Zsolt, Ecser 
polgármestere ennek kapcsán azt 
mondta: így együtt több, mint 70 000 
embert képviselnek, ami jelentős erő

nek mondható. Hozzátette: sok közös 
problémával küzdenek a  szomszé
dos települések, amelyek megoldása 
együttes erővel valósulhat csak meg. 
Az egyeztetések nyomán már konkrét 
lépések is történtek, így hatástanul
mányok megrendelésére is sor került 
bizonyos ügyekben. 

Hauser Antal

A járvány sújtotta világ, 
és ebben Magyarország 
 bár sajnos áldozatokat 
követelve , de azt gondo
lom, hogy jól védekezett, 
védekezik a vírus ellen. 
Mind kimerültünk, elfá
radtunk, de hiszem, hogy 

itt Gyömrőn, a választókerületemben, és az országunkban 
is kellően erősek vagyunk, és kitartunk, amíg teljesen nem 
győzünk a vírus felett, vigyázva egymásra és önmagunkra.
Így érkeztünk el az adventi ünnepkörhöz most már második 
éve, és a várakozásban gondoljunk azokra, akiket elraga
dott a járvány, s azokra, akik nap, mint nap értünk dolgoz
nak, a fertőzöttek életéért küzdenek. 

Szükséges megállnunk, még jobban odafigyelnünk egy
másra, és valóban átértékelnünk emberi kapcsolatainkat.
Köszönettel is tartozom Önöknek az elmúlt hét évben kapott 
bizalomért! Örülök neki, hogy az együttműködésünk Gyenes 
Levente polgármester úrral és a gyömrőiekkel az itt élők ér
dekeit tudta szolgálni. Komoly terveink vannak a jövőre néz
ve is, és komoly megvalósítandó feladatok várnak még ránk! 
Szent Ágoston így ír: „Azért van oly kevés szeretet a vilá
gon, mert oly kevés a hála.” Legyünk hálásak egymásért, a 
jó és szép dolgokért, az őszinte szavakért! Én hálás vagyok.
Áldott, békés, kegyelemteljes karácsonyt és Boldog Új Esz
tendőt kívánok Önöknek! 

Üdvözlettel,
dr. Szűcs Lajos 

országgyűlési képviselő

Kedves Gyömrőiek!
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Megújul az Egészségház
Hónapok óta zajlik a munka a Szent 
István úti Szakrendelőnél, ahol tel-
jes egészében megújul az „A” épü-
let. Az Egészséges Budapestért 
program keretében mintegy 300 
millió forintos állami támogatásból 
megvalósuló beruházásnak kö-
szönhetően gyakorlatilag a falakon 
kívül mindent felújítanak, szeren-
csére rá sem ismernek majd a be-
tegek az elkészült intézményre! 
Modern, minőségi és betegbarát 
szakrendelőt vehetnek majd bir-
tokba, várhatóan a jövő év elején. 
A  fenntartó BajcsyZsilinszky Kórház 
már korábban vásárolt új orvostech
nikai eszközöket, műszereket, melyek 
már az új épületben kapnak helyet. Az 
egyik legfontosabb talán az új rönt
gengép, amely valóban XXI. századi 
ellátást tesz majd lehetővé. 
A térség közel százezer lakosát ellátó 
gyömrői szakrendelő felújítása szeren
csére nem ér véget az „A” épülettel: 
kormányzati döntésnek köszönhetően 
megvalósul a  „B” épület felújítása is. 
A szükséges extra anyagi források ren
delkezésre állnak, a kivitelezői szerző

Év végére kész az „A” épület, jövőre jöhet a „B”!

dést megkötötték, így a tervek szerint 
az „A” épület átadása után kezdődhet 
a munka a másik épületben. 
Gyenes Levente polgármester ennek 
kapcsán azt mondta: sok lobbizás 
és proaktív hozzáállás kellett az ön
kormányzat részéről. Kiemelte: mind 
Szűcs Lajos országgyűlési képvise
lő, mint pedig Tóvizi Attila miniszteri 
biztos sokat tett a  projekt megvaló
sulása érdekében. Önkormányza
tunk is megtette amit tudott, hiszen 
az új parkolókat mi alakítottuk ki, és 
a pályázati kiírásban is részt vettünk 

– tette hozzá a polgármester. Azt hi
szem, nem lehet eléggé hangsúlyoz
ni, mennyire fontos beruházásról van 
szó, aminek az értékét csak növeli, 
hogy a  térségben elsőként nálunk 
valósul meg teljes mértékben a prog
ram – mutatott rá Gyenes Levente. 
A  két épület felújítási költsége, vala
mint az új orvostechnikai eszközök be
szerzésének értéke megközelíti majd 
a 400 millió forintot.  HA
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A nehéz körülmények ellenére 2022-ben is folytatódnak a fejlesztések
Egy évvel ezelőtt készítettünk 
Önnel interjút. Akkor azt mondta: 
a  vírushelyzet dacára optimistán 
tekint a jövőbe. Bejöttek az opti-
mista számítások?
Gyenes Levente: Részben, igen. 
Azzal azonban én sem számoltam, 
hogy egy év elteltével is ennyire 
a  mindennapjaink része lesz az ak
tuális járványhelyzet. Sajnos soka
kat ért veszteség, és Gyömrőn is túl 
sok tragikus haláleset köthető ehhez 
a  betegséghez. Emellett eltörpül az 
önkormányzatunkat is érintő gazda
sági hatás.
De ezzel is meg kell küzdeni.
Gy.  L.: Természetesen, folyamato
san 2020 tavasza óta. Kénytelenek 
voltunk alkalmazkodni, azonban el
mondhatom, hogy mára elég jól ke
zeljük a helyzetet. Az elvonások min
ket is sújtottak, de hozzá kell tennem, 
hogy a  kormányzat törekedett arra, 
hogy kompenzálja a településeket. Mi 
ebből a  szempontból nem panasz
kodhatunk. Igaz, jobban szeretem, ha 
saját magunk tudjuk tervezni a bevé
teleinket, de most el kell fogadnunk, 
hogy ez a helyzet.
Mindezek tükrében milyen volt 
Gyömrő 2021-es éve?
Gy. L.: Ha a beruházási oldalt nézem, 
akkor kiemelkedő!
Januárban átadtuk a  gyermekorvosi 
központot, ami remekül kiszolgálja 
lakosainkat és orvosainkat egyaránt.
Sikerült bővítenünk és felújítanunk 
a védőnői szolgálat épületét, így vég
re kényelmesen elférnek a védőnőink, 
és modern körülmények között várják 
a gyerekeket és szüleiket.
Az év során átadtuk a Kastélydomb 
Óvoda új csoportszobáját és a  fej
lesztő óvoda felújított vizesblokkját.

A  két legnagyobb durranás pedig 
az év utolsó napjaira maradt: végre 
megnyithatjuk az új könyvtárat, és 
elkészül a  járóbetegszakellátó „A” 
épületének teljes felújítása is. Elin
dult a szennyvíztelepünk bővítése is, 

ami elengedhetetlen a város fejlődé
se szempontjából. Mindezek mellett 
pedig apróságnak tűnhetnek olyan 
fejlesztések, mint a Tövesmajori út és 
a Fromm Antal utca szilárd burkolattal 
ellátása, a zöldhulladékudvar megnyi
tása, vagy épp a  Liget lakóparkban 
az internethálózat fejlesztése.  

A  szakrendelő felújítása évek 
óta tervben volt. Mi kellett ah-
hoz, hogy idén végre meg is 
valósuljon?
Gy.  L.: Korábban is hangsúlyoztam 
már, hogy most azokat az időket 
éljük, amikor egy polgármesternek 
elsősorban a  minisztériumokba, 
a  döntéshozókhoz kell járnia azért, 
hogy minél több forrást kapjon a te
lepülése. Nem árulok el nagy titkot, 
hogy sokan így tesznek, míg a  for
rások pedig végesek. A szakrendelő 
esetében az önkormányzatunknak 
proaktívnak kellett lennie, be kellett 
látnunk: ahhoz, hogy ez a  régóta 
tervezett, óriási beruházás megvaló
sulhasson, magunkra kell vállalnunk 
olyan teendőket is, amelyek nem fel
tétlen tartoznak a kötelező feladata
ink közé. Ez volt a katalizátor, innen 
már sínen volt a  beruházás. Az pe
dig, hogy a  következő évben a  „B” 
épület is megújulhat, a  fentebb em
lített „kilincselés” eredménye.
Sok beruházást említett, de ta-
lán az új könyvtár a legkiemel-
kedőbb mind közül.
Gy.  L.: Sok szempontból igen. Régi 
restanciánk volt, hogy a  könyvtárunk 
megfelelő, modern otthont kapjon. 
Nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt 
most sikerült önerőből megvalósítani. 
Aki belép az épületbe, az látni és érezni 
fogja, hogy valóban a város kulturális, 
szellemi életének központjában van. 
Minden téren törekedtünk a minőség
re és a modern megoldásokra. Ebben 
partner volt a  kivitelező, aki remek 
munkát végzett. Az új épületben az 
elvárásaink változatlanok a kollégákkal 
szemben: minél több program szerve
zése, és minél több lakos bevonzása. 
Ehhez immáron minden adott.

Évértékelő interjú Gyenes Levente polgármesterrel

Konkrét fejlesztési, 
beruházási 

elképzeléseink vannak, 
ezeket korábban 

megfogalmaztuk az 
ötéves tervünkben
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A nehéz körülmények ellenére 2022-ben is folytatódnak a fejlesztések
Mi kellett ahhoz, hogy a nehéz 
körülmények ellenére is sike-
res tudjon lenni a város?
Gy.  L.: Nagyon sok munka, ha rö
viden kellene válaszolnom. Ha kicsit 
hosszabban megfogalmazhatom, 
akkor visszakanyarodok a  korábban 
mondottakhoz, vagyis a soksok kilin
cseléshez. Gyakorlatilag napi szinten 
jártam a döntéshozókhoz, a politikai 
és gazdasági élet kiemelkedő képvi
selőihez. Ahhoz, hogy ezt meg tud
jam tenni, elengedhetetlen volt a két 
alpolgármesterem segítsége, akikre 
minden esetben számíthatok. Ha 
épp nem vagyok Gyömrőn, akkor is 
jó kezekben vannak az ügyek. Török 
Réka és Tóth János is sokat levesz 
a vállamról, így nyilván több időm jut 
a  város ügyeit képviselni különböző 
fórumokon. Ki kell emelnem még Dr. 
Szűcs Lajos urat, országgyűlési kép
viselőnket, aki szintén mindenben se
gít céljaink elérésében.
Sokszor elmondta már, hogy 
sosem teljesen elégedett, 
meglepődnék, ha az idei évet 
lezárva az lenne.
Gy.  L.: Nem leszek. Vannak olyan 
beruházások, amiket az idei évre ter
veztünk, de különböző okokból nem 
készültek el. Ezek közül kiemelkedik 
a Pataki lakótelep ivóvíz és csatorna
bekötése. Mintegy 60 millió forintos 
beruházásról beszélünk, amire forrást 
is elkülönítettünk, de kicsit lassab
ban forognak a bürokratikus kerekek, 
mint ahogy terveztük. Természetesen 
amint minden engedélyt megkapunk, 
elindítjuk a munkát.
Mondhatjuk, hogy ez egy 2022-
es terv. Mi van még a jövő évi 
tarsolyban?
Gy. L.: Először azt kell majd látnunk, 
hogy mi lesz a pénztárcánkban. Ad
dig nyújtózkodunk, amíg a takarónk 

ér. Konkrét fejlesztési, beruházási 
elképzeléseink vannak, ezeket ko
rábban megfogalmaztuk az ötéves 
tervünkben. 2022 választási év, ami 
tapasztalataim szerint azt jelenti, 
hogy a választások előtt leáll az or
szág, majd a választások után jó pár 
hónappal indul csupán újra. Vagyis 
reálisan nézve azokat a projekteket 
tudjuk megvalósítani, amire nagyjá
ból márciusig szerzünk forrást. Eb
ben a  tekintetben nagyon kemény 
23 hónapnak nézünk elébe, de 
szeretem a kihívásokat.
Azért csak elmondható néhány 
konkrétum?
Gy.  L.: 2022ben megvalósulhat 
a  szakrendelő „B” épületének a  fel
újítása, valamint már elkészültek 
a tervek az orvosi ügyelet épületének 
bővítésére is. Utóbbi kapcsán az az 
elképzelésünk, hogy a  gyermekor
vosokhoz hasonlóan egy helyre kon
centráljuk felnőtt háziorvosainkat is. 
Valamint ide tervezünk még egy fo
gászati rendelőt is. A  Családsegítő 
Központ is új helyre költözik, felújítjuk 
számukra a könyvtár régi épületét.
Folytatjuk az útfejlesztési programot 
is a Szent Imre út teljes felújításával. 
Az év kiemelkedő beruházása lesz az 
új piac kialakítása, amennyiben ad
dig megkapunk minden engedélyt az 
építkezéshez.
Ez egy fedett, modern piac lesz, mel
lette pedig egy állandóan nyitva tartó 
nagyobb zárt csarnok. Ezzel a  fej
lesztéssel megoldanánk a Petőfi és 
Erzsébettelep ellátását is.
Nem említette Gyömrő törté-
netének legnagyobb beruházá-
sát, a Fekete István Általános 
Iskola újjáépítését.
Gy. L.: Ez ugyan állami beruházás, 
de persze nekünk is van, lesz ben
ne részünk. 2022ben, amint véget 

ér a  tanév, megkezdődik az iskola 
teljes elbontása. Addigra nagyság
rendileg kész kell majd lennie annak 
a konténeriskolának, ami az építke
zés alatt biztosítja a  gyerekek szá
mára a  megfelelő körülményeket. 
Nekünk pedig meg kell oldanunk, 
hogy minden gyermek eljusson majd 
a  Kastélydombbal szemben meg
épülő konténeriskolába. Ez sem lesz 
egyszerű, mint ahogy azoknak a la
kosoknak is fel kell készülnie, akik 
a  Fekete iskola szomszédságában 
élnek. Szükséges és fontos beru
házás ez, de nem egyszerű. 2022 
őszén egyébként megnyitja kapuit 
majd a Liget lakóparkban épülő re
formátus óvoda is, ami szervesen 
csatlakozik majd a városi intézmény
hálózathoz. Úgyhogy a nevelésiok
tatási intézmények terén is lesz bő
ven fejlesztés a következő években.
Karácsonyhoz közeledve hogy 
látja, sikerül kitörni a  vírus 
árnyé kából?
Gy.  L.: Azt gondolom, hogy talán 
nagyobb károkat okozott az elmúlt 
közel két évben a vírus a lelkekben 
és az emberi kapcsolatokban, mint 
a gazdaságban. Ezért is döntöttünk 
úgy, hogy több nagyobb programot 
is megszervezünk idén, így például 
a  GyömrőTököt, vagy épp a  Rém
halloweent. Decemberben a  Mű
vészeti Központ is sok újdonsággal 
készül, adventi koncertek és elő
adások formájában. Bízom benne, 
hogy ezekkel is sikerül egy kicsit 
közelebb hoznunk az embereket 
egymáshoz. Nekem ennyi a  kará
csonyi kívánságom: találjunk vissza 
magunkhoz, egymáshoz, és éljük 
át minél többször az összetartozás 
élményét akár családunk, akár ba
rátaink, de akár a  városban élő la
kótársaink körében.

INTERJÚ
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FEJLESZTÉS

Idestova 15 éve került jelenlegi helyére a városi piac. 
Bár sokan azt jósolták, szépen lassan megszűnik 
majd az érdeklődés, és bezárhatja kapuit, a valóság 
ezzel szemben az, hogy népszerűbb, mint valaha, 
úgy az árusok, mint a vásárlók körében. 
Az eltelt másfél évtizedben azonban jelentősen megvál
tozott a piac környéke, benépesült házakkal, lakásokkal. 
Ezzel párhuzamosan a vásárlói igények is változtak. Mind
ezek tükrében nem meglepő, hogy évek óta napirenden 
van egy új piac megvalósítása. 
Az elképzelések most látható formát öltöttek, ugyanis nem
régiben elkészültek a leendő piac látványtervei. A gyömrői 
PolyGraf építészirodával közösen megálmodott új városi 

piac tervezésénél fontos szempont volt, hogy a piac a je
lenlegi helyén maradjon, a  teljes eladótér fedett legyen, 
valamint emellett egy olyan zárt csarnok is épüljön meg 
a piac részeként, ahol a hét minden napján várják az el
adók vásárlóikat. További szempont volt egy új közleke
dési folyosó kialakítása közvetlen Kóczán úti bekötéssel, 
amely a vasúti sínekkel párhuzamosan közelíti meg az új 
piacunkat, ezzel teljes egészében tehermentesítve a Liget 
lakópark utcáit. A több száz szilárd burkolatú parkoló zöme 
is ennek az új feltáró útnak a két oldalán kerül kialakításra.
Az oldalról nyitott, de egészében fedett vasárnapi piac
téren is helyet kapnak állandóan nyitva tartó kis üzletek, 
valamint egy olyan néhány száz négyzetméteres tér, aho
vá csak mobil elárusító asztalok kerülnek, így azok elto
lásával akár kisebb rendezvények is tarthatóak lesznek 
piacnapokon kívül a fedett helyen.
Tekintve, hogy egy több százmillió forintos beruházásról 
van szó, külső partner bevonására is szükség lesz. A vá
rosvezetés jelenleg ezeket a tárgyalásokat folytatja,  melyek 
ha sikeresek lesznek, akkor van rá esély, hogy 2023ra el
készüljön az új, modern piac. 
Természetesen a  kivitelezés idejére sem maradunk piac 
nélkül, ennek megoldásán jelenleg is dolgoznak a  szak
emberek.  Hauser Antal

Új piac épülhet
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HÍREK

Befejeződtek 
az útfelújítások

Az idei évben a rekordmennyiségű kátyúzás mellett az ön
kormányzat önerőből két rossz állapotban lévő út felújítását 
végeztette el. A Fromm Antal utca, valamint a Tövesmajori 
út hasonló technikával készült el, amely hosszú távon biz
tosítja az utak megfelelő minőségét. 
Az új, szilárd útburkolat mindkét utca esetében jelentősen 
javítja az ott élők komfortérzetét, hiszen végre kátyúktól és 
sártól mentesen lehet rajtuk közlekedni. 
A  Tövesmajori út esetében egy felújítási programról volt 
szó, hiszen néhány éve a  közvilágítás kiépítése valósult 
meg, most pedig az út felújítása. A mintegy egy kilométer 
hosszú út nem csupán az ott élő lakosokat szolgálja ki, 
hanem az ipari egységeket, valamint az olimpikonokat fel
készítő lovardát is. 
A tervek szerint az útfelújítási program 2022ben is folyta
tódik, amennyiben pályázati források nem nyílnak meg erre 
a célra, úgy az önkormányzat jövőre is önerőből finanszí
rozza majd a munkálatokat.  HA

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!

Zsákok helyett Zsákok helyett 
sárga kukáksárga kukák

A  legtöbb lakos számára ismerős probléma, hogy 
a  kirakott szelektív szemeteszsákok helyett kapott 
cserezsákokat elfújja a szél, vagy épp nem is kap any
nyit, amennyi járna. Jó hír, hogy hamarosan véget ér
het a bosszankodás, mivel végre megérkeznek azok 
a  sárga színű kukák, amelyek kiváltják a  zsákokat 
a szelektív szemétgyűjtés során. 
Várhatóan az idei év végén, a jövő év elején érkeznek meg 
városunkba a gyűjtőedények egy központi lerakatra, ahon
nan majd lakosaink elszállíthatják az ingatlanonként járó 
egyegy kukát. Az átvételi lehetőségekről, konkrét időpon
tokról természetesen az önkormányzat hírt fog adni. 
Az új kukáknak köszönhetően nem csak szebb és 
rendezettebb lesz az utcakép, de komfortosabb is 
a szemétgyűjtés. Természetesen akinek nem elegen
dő a kétheti ürítés során egy kuka, annak, továbbra is 
lesz lehetősége átlátszó zsákban kihelyezni a  többlet 
szelektív hulladékot, azokat továbbra is elszállítják majd.
   HA
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Megújult és kibővült Megújult és kibővült 
a védőnői szolgálat épületea védőnői szolgálat épülete
Gyömrő egy folyamatosan fejlődő és 
gyarapodó település. Mindez meg
látszik a  születésszámokban is: sze
rencsére városunkban az átlag feletti 
az újszülöttek száma. Mindez egyfelől 
öröm, másfelől kihívás számunkra, 
hogy már a legkisebbeknek is megfe
lelő szintű egészségügyi szolgáltatást 
tudjunk biztosítani. Ez esetükben töb
bek közt a védőnői ellátást jelenti. 
Hatalmas öröm, hogy az idei évben 
nagyot tudtunk ezen a területen előre 
lépni, miután szeptember végén át
adtuk a védőnői szolgálat felújított és 
kibővített épületét. A Szent István úti 
intézmény korszerűsítésére pályázati 

úton nyert önkormányzatunk 30 mil
lió forintot, ebből a  forrásból sikerült 
megvalósítani az elképzeléseinket. Ez 
pedig nem volt más, mint egy tágas, 
modern, baba és mamabarát épület 
kialakítása, ahol minden igényt kielé
gítő körülmények között folyhat a vé
dőnői munka, és a küszöbön álló lét
számbővítés után is elegendő hely áll 
ezután rendelkezésre.
A  beruházás folyamán három önálló 
vizsgálóhelyiséget, védőnői munkaál
lomásokat, irodákat, új raktárakat tud
tunk kialakítani, valamint átépítettük 
a bejárati részt és az udvari szárnyat is.

Védőnőként különösen kedves volt 
számomra ez a  beruházás, és nagy 
öröm látni, hogy a kollégáim végre ren
dezett, modern körülmények között 
fogadhatják a kis pácienseiket. Édes
anyaként pedig jó érzéssel tölt el, hogy 
egy ilyen szép, valóban bababarát in
tézménybe vihetem a gyermekemet.
A  korábban megvalósult külső felújí
tás után most már végre a  belső is 
elkészült, így egy újabb egészségügyi 
intézményünk újult meg teljeskörűen!

Gyenes Dorottya
önkormányzati képviselő, 

1es körzet
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FEJLESZTÉS

Felújítások a fejlesztő óvodában

Ismét kicsit szebb 
lett városunk

Az egykori Főszolgabírói Hivatal épü
letében működik a  fejlesztő óvoda. 
Gyömrő Város Önkormányzata fenn
tartóként törekedik arra, hogy folya
matosan javítsa a  körülményeket, 
így a nyár végén egy kisebb felújítást 
végeztek el az óvodában. Saját for
rásból megvalósult a  vizesblokkok 
felújítása, egyúttal a  gyerekek mé
retéhez és igényeihez való igazítása. 
Az új szanitereknek és burkolatok
nak köszönhetően kulturált körül
mények biztosítottak a gyerekeknek 
a mosdókban. 
A közeljövőben az ovi többi részének 
felújítására is sor kerülhet, erről Gye
nes Levente polgármester beszélt a  munkák befejezése 
után. A  városvezető elmondta, az idei évben ez volt az 
ötödik intézményi átadás, vagyis eddig ennyi helyen zajlot
tak felújítási munkálatok az év során. Megújult és kibővült 
egyebek mellett a Kastélydomb Óvoda, a védőnői szolgá
lat és a gyermekorvosi központ is. HA

Dolgos kezek nyomán az elmúlt hetekben az Eskü téren 
lévő focikapuk új hálót kaphattak, amit külön köszönök 
Tóth János alpolgármester úrnak és GyömrőMolnár 
Bélának, akik segítettek ennek megvalósulásában. 
A Határ utca–Arany János utca sarkán levő keresztező
dést kitakarítottuk, felástuk, és virágokat helyeztünk ki. 
A talajtakaró rózsa, a hamvas cipruska és a levendula 
egyaránt olyan növényfajok, melyek kitett körülmények 
között is nagy díszítőértéket képesek adni. Célunk, 
hogy egy szép színfoltot és jól belátható keresztező
dést képezzünk Gyömrő ezen területén is!
Kérem a  település lakóit is, hogy figyeljenek lakókör
nyezetük rendben tartására, ültessünk fákat, növénye
ket, mert csak közösen tudjuk esztétikussá varázsolni 
ezt a szívünkben előkelő helyet elfoglaló települést!

Földesi Katalin képviselő, 7es körzet
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KÖZLEKEDÉS

A Liget lakópark op
tikai internettel való 
ellátottsága mellett 
a  másik fontos vá
lasztási program
pontom volt a  la
kópark parkolási, 
közlekedési (sebes
ségtúllépési) helyze
tének javítása, ren
dezése. 
A szolgáltatás teljes
körű elindításában 
már a célegyenesben van a szolgál
tató, az ingatlanok közel harmadában 
funkcionál a nagy sebességű internet.
Most a  következő nagyobb projekt 
a parkolással és közlekedéssel függ 
össze. Mindenki tapasztalja, megéli 

az alábbi anomáliá
kat, amikkel foglal
koznunk kell:
• Telken kívüli parkolás 
a  lakópihenő övezet
ben, ami megnehezíti 
a  közlekedést, illetve 
az utcán játszó gye
rekek takarásba ke
rülhetnek, ami nagyon 
balesetveszélyes.
• Sebességtúllépés: 
a  lakóparkban jó mi

nőségű és széles út van, ami kedvez 
a  gyorshajtóknak. Ez minden gya
logosra veszélyes, nem beszélve az 
extra zajterhelésről. 
A célom a lakópihenő övezeti közte
rületi jelleg fenntartása, a biztonságos 

gyalogos és autós közlekedést segítő 
korlátozó intézkedések bevezetése 
a lehető legszélesebb lakossági kon
szenzus mellett. Direkt és indirekt se
bességkorlátozás, a  magánparkolók 
használatának előmozdítása. 
A  következő hetekben konzultá
ció keretében fogom felmérni, me
lyik megoldási lehetőségeknek van 
a legszélesebb támogatottsága a la
kosok között, hol, milyen eszközre 
van lehetőség és beleegyezés az ott 
élők részéről.
Az így összegyűlt adathalmazból le
het a konkrét telepítési, szabályozási 
terveket megalkotni és megkezdeni 
a megvalósítást a következő évben.

Pridalkó Patrik
önkormányzati képviselő, 8as körzet

Liget lakópark: megérkezett 
az optikai internet, konzultáció 
indul a közlekedési helyzetről
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Az idei évben két motoros ren-
dezvénynek adott otthont váro-
sunk. Először július 10-én szer-
veztük meg a motorszentelést és 
a  motoros áldást. Virágh József 
tiszteletes úr celebrálta az áldást 
a  jelenlévő motorosokra, majd 
a  későbbiekben megszentelte 
őket és motorjaikat.
Prédikációjában kérte az úton lévőkre 
az Úr védelmét, és további baleset
mentes kilométereket kívánt mindenki
nek. A motorszentelést a polgárőrök
kel és a rendőrséggel együttműködve 
egy városi felvonulással zártuk. Külön 
örömünkre szolgált, hogy megyénk, 
sőt országunk határain túlról is meglá
togatták ezt a programot a vasparipák 
lovagjai, családjaikkal együtt. 
Az általunk szervezett egyházi ado
mánygyűjtésben motoros barátaink és 
Gyenes Levente polgármester úr is je
lentős részt vállalt. Ezúton szeretném 
megköszönni a  bőkezű adományo
zást a tisztelendő úr nevében is.
A második figyelemre méltó motoros 
programunk a  GyömrőTök keretein 
belül valósult meg szeptember 25
én. Gyenes Levente polgármester úr 
és a  hivatalos szervek felvezetésé

vel körbemotoroztuk városunk főbb 
utcáit, valamint az egybegyűltekkel 
koszorút helyeztünk el az Eskü téren, 
az aradi vértanúk kopjafájánál. Ugyan 
nem hirdettük meg a  rendezvényt 
széles körben, örömmel vettük, hogy 
városunkba Kalocsáról és Vácról is 
ellátogattak motorosok.
Mindkét rendezvényünkön közel 70
70 darab motorkerékpár vett részt, 
kortól, teljesítménytől és kialakítástól 
függetlenül. Szeretném megköszönni 
mindenkinek a  fegyelmezett, példa
mutató gurulást, mellyel remélhetőleg 
népszerűsíteni tudtuk a  biztonságos 

közlekedést motorkerékpáron. Külön 
szeretném megköszönni az Ecseri Far
kasfalka motorosainak, a polgárőröknek 
és a  rendőrségnek az útközbeni szak
szerű zárást, biztosítást, valamint Kun 
Sándornak és a  Békebeli Sörkert sze
mélyzetének a szívélyes vendéglátást.
A következő évben – amennyiben a ki
alakult vírushelyzet megengedi, úgy  
– a már hagyománnyá vált rendezvé
nyeinket szeretnénk újra megtartani, 
és minden érdeklődőt szívesen látunk. 

Dóczi István 
önkormányzati képviselő, 5ös körzet,

a Gyömrői Motoros Faterok elnöke

Motorosok Gyömrőn

A gyömrői példa ragadós
Tavasszal használt személygépkocsi- és kisteherautó- 
gumiabroncs gyűjtést szervezett a Jó itt élni! közösség.
A  felhívásra lakosságunk jelentős része jelentkezett, és 
a gyűjtőpontra több, mint 3700 darab használt gumit hor
dott össze. Egy korábbi üzleti kapcsolatom révén ez az 
óriási mennyiségű gumiabroncs díjmentesen elszállításra 
került. A feldolgozóüzem vezetőjével azóta is kapcsolatban 
állunk, és feltehetőleg a  városközpontban kialakítandó új 
futópálya bevonatát a Gyömrőről származó gumiőrlemény 
fedi majd. Gyenes Levente polgármester úrral egyeztetve 
úgy döntöttünk, hogy a környékünkön lévő települések ve
zetőit is felkeresem, és meginvitálom őket egy megbeszé
lésre egy esetleges regionális használt gumiabroncsgyűj
tési program létrehozása kapcsán. Meghívásomat Maglód, 
Ecser, Sülysáp, Úri, Tápiószecső, Monor, Péteri, Gomba, 

Bénye, Káva, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Monorierdő 
települések vezetősége elfogadta, valamennyien képvisel
tették magukat a megbeszélésen.
A  gyűjtések időpontjával és az abroncsok elszállításával 
kapcsolatban folyamatosan egyeztettem az elszállító cég 
képviselőjével és a települések vezetőivel, melynek végered
ményeként összeállt egy reális célokkal kialakított program. 
November hónapban lezárult a regionális használt gumiab
roncsgyűjtő akciónk, melynek során a környezetünkből több, 
mint 13 500 db használt gumit szállított el a feldolgozó cég.
Szeretném megköszönni valamennyi település vezetőségé
nek a rugalmas együttműködést és a Raklap és Tüzép Kft. 
gazdasági igazgatójának, Gyenei Csillának a  segítséget, 
mellyel jelentős lépéseket tettünk környezetünk megóvásáért.

Dóczi István önkormányzati képviselő, 5ös körzet

Regionális szintű gumiabroncsgyűjtés lett a gyömrői akcióból
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Közel tíz évvel ezelőtt adta át a Pest Megyei Önkormányzatnak a Teleki Kas
téllyal kapcsolatos fejlesztési elképzeléseit Gyenes Levente polgármester. 
Az igen rossz állapotú, jelenleg kollégiumként használt műemléki védettségű 
kastély sorsa most eldőlni látszik: Maruzsa Zoltán oktatásügyi államtitkárnál 
megtartott értekezlet során kiderült, esély nyílt arra, hogy pozitív kormány
döntés szülessen a kastély felújításának ügyében.
A Hild József tervezte épület a tervek szerint teljes felújításon esne át, majd 
látogatható műemlékként végre méltó funkciót kapna. 
A megbeszélés során az EGYMI gyermekintézmény elköltöztetése volt a fő téma, 
mivel pozitív döntés esetén két éven belül elindul az épület és a kastélykert teljes 
felújítása. A jelenleg a kastélyban élő, a kastélykert épületeiben tanuló gyermekek 
elhelyezése kapcsán a tankerületnek kell megoldást találnia a közeljövőben.  HA

iOS és Android rendszerre 
is letölthető a HolmiApp

Városi Mikulás-járás

Alig néhány kat
tintással minden 
fontos gyömrői in
formáció elérhető 
lehet a  telefonun
kon, ha letöltjük 

a  HolmiApp elnevezésű applikációt. 
Városi hírek, orvosi rendelések, gyógy
szertári ügyelet, programok, fontos 
elérhetőségek, üzletek és szolgálta
tások elérhetőségei mellett még sok 
hasznos funkció rendelkezésünkre áll 
az applikáción keresztül, amely folya
matosan frissül, és aktuális tudnivaló
kat tartalmaz. 

Az applikáció elérhető mind And-
roid, mind pedig iOS felületen! 
A  Play Áruházban vagy az App-
store-ban elég beírni a keresőbe, 
hogy HolmiApp.hu, és az ikonra 
kattintva már telepíthetjük is!
Telepítés után ki kell választanunk 
a felkínált települések közül Gyömrőt, 
majd a feltételek elfogadása után irat
kozzunk fel az értesítésekre. Innen
től kezdve az applikáció már műkö
dik, belépve egyértelmű és átlátható 
menü rendszer fogad minket.
Töltsék le az applikációt, és élvezzék 
annak minden kényelmét, ahol egyet

len kattintással minden információ
hoz, fontos tudnivalóhoz hozzáférnek 
a nap 24 órájában, bárhol is legyenek! 

Friss hírek és információk egy helyen: elindult a városi applikáció!

2021. december 5-én  
14:30–18 óráig

ÁLLOMÁSOK:
14:30  Kastélydomb óvoda

15:00  Falusi körforgalom  
 Artézi kút

15:30  Csütörtöki piactér

16:00  Eskü tér

16:40  Liget lakópark

17:20  Agóra

17:45  Hankó István  
 Művészeti Központ

Két éven belül megkezdődhet 
a Teleki Kastély felújítása
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BERUHÁZÁS

Bokrétaavató a református óvodánál
A Gyömrői Református Óvoda építkezésében egy szép ál
lomás volt október 31e. A reformáció emléknapján tartot
tuk a  bokrétaavató ünnepséget, melynek apropója, hogy 
az épület elérte legmagasabb pontját. Az ünnepségen be
szédet mondott Gyenes Levente polgármester és dr. Szűcs 
Lajos országgyűlési képviselő. A megjelenteket Bolgár Zsu
zsanna köszöntötte, és dr. Csűrös András lelkész tartott 
áhítatot. Ezt követte a bokréta ünnepélyes elhelyezése.
A megjelentek bejárhatták az épületet, hiszen már a belső 
falak is állnak. Azóta a szigetelést és gépészeti munkákat 
is elvégezték. A látványos fizikai munkán kívül elkezdődött 
a  szellemi építkezés is: a  Gyömrői Református Egyház
község Presbitériuma (mint fenntartó) egyházi szakvéle
ményezés után elfogadta a  pedagógiai programot és az 
alapító okiratot. Elkezdtük a  pedagógiai asszisztensnek, 
dajkának, óvónőnek jelentkezettek meghallgatását. Folya
matos a  gyermekek jelentkezése is a  református óvodá
ba: jelenleg 91 jelentkezési lap érkezett be a leendő négy
csoportos óvodába. A  jelentkezési határidő 2022. január 
15., azt követően hívják be egy beszélgetésre a szülőket. 
A felvétel protokollját így állapította meg a gyülekezet Pres
bitériuma: „A  lelkész, az Igazgatótanács leendő elnöke és 
a leendő intézményvezető meghallgatja a szülőket, és a be
szélgetés, jelentkezés, ajánlások alapján sorrendet állít fel, 
majd eszerint egyhangúlag döntenek. A  jelentkezésekkel 
kapcsolatos adminisztrációt a leendő óvodatitkár végzi.”
November 14én, istentisztelet után egy tájékoztató fóru
mot tartottunk. Ezen a szülők tájékoztatást kaptak az ét
kezéssel, ügyelettel, nyári szünettel, az óvoda hitéletével 
kapcsolatban, valamint arról is, hogy milyen külön foglal

kozások lesznek. Közben a gyülekezet is tudatosan készül 
arra, hogy saját óvodája lesz.
A Gyömrői Református Óvoda jól áll a szervezeti előkészí
tésben ahhoz képest, hogy szeptemberben indul – vagy 
összehasonlítva az ugyanebben a projektben épülő intéz
ményekkel. Köszönet illeti ezért Bolgár Zsuzsannát, a gyü
lekezet Óvoda Bizottságát, és hála azokért, akik imádság
ban hordozzák azt, hogy az új falak között „gyermekek 
hangja hirdesse, áldott a Jézus szent neve!”

Az egész agglomerációt érintő prob
léma, hogy az utak egyszerűen nem 
képesek kiszolgálni az egyre növekvő 
gépjárműforgalmat. Sok lakos tapasz
talhatja, hogy reggel és este is lépés
ben lehet csak a főváros felé vagy on
nan az agglomeráció irányába haladni. 
A kormányzat jelentős útfelújítási, vala
mint útépítési programmal kíván ezen 
a helyzeten javítani. A  tervezett beru
házások egyike egy új út és csatlako
zás kialakítása. Utóbbi a  Gyömrő és 
Maglód közötti 3111 sz. útról indulna, 
és közvetlen kijáratot nyitna az M0 

gyűrűre. A  tervekről november köze
pén a  környező települések polgár
mesterei, országgyűlési képviselőnk 
Dr. Szűcs Lajos, valamint a MÁV Zrt. 
munkatársai alkothattak véleményt.
Gyömrő részéről Gyenes Levente 
polgármester több észrevételt is tett, 
figyelembe véve azt is, hogy a  város 
számára fontos, hogy a beruházás mi
nél előbb elkészüljön. 
Úgy tűnik, ez valóban gyorsan meg is 
történhet, hiszen már ki is írták a köz
beszerzési eljárást két új út építésére 
is. Egyrészt az M0s körgyűrű ecseri 

csomópontja és az Ecsert – Magló
don, Gyömrőn és Péterin keresztül – 
Monorral összekötő, 3111es jelű út 
között épül ki egy négysávos út. Az új 
utat hozzávetőleg 44,4 kilométeren új 
nyomvonalon kell megtervezni, szint
beni csomópontokkal és különszintű 
vasúti keresztezéssel.
Másrészt a  fenti út, valamint az M4
esen távlatilag létesülő Üllői Ipari Park 
csomópont között is létrejön egy új út. 
Ezt a  2 kilométeres utat kétsávosra 
kell tervezni, szintén új nyomvonalon, 
szintbeni csomópontokkal. HA

Közvetlen M0–Gyömrő kapcsolat épülhet két éven belül
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1991 óta október 1-je az idősek 
világnapja. Ezen a napon a szo-
kásosnál is jobban odafigyelünk 
a körülöttünk élő idős emberek-
re, és nagy szeretettel gondo-
lunk rájuk. 
Az idei évben ezen a napon Gyömrő 
legidősebb lakosát személyesen kö
szöntötte Török Réka alpolgármester 
asszony. Fegyverneki István most 
töltötte be a  102. életévét, és mint 
elmondta, a  napi egy pohár bor az, 
ami fiatalon tartja. Pista bácsi 71 éve 
él boldog házasságban feleségével, 
aki a  mai napig gondoskodik férjé
ről. A 102 év alatt rengeteg mindent 
megélt városunk legkorosabb lako
sa, aki lovas huszárként szolgált, de 
megjárta az orosz hadifogságot is.

Az ünnepelt önkormányzatunktól egy 
nagy kosár gyümölcsöt és két palack 
bort kapott ajándékba. Török Réka 
alpolgármester asszony pedig váro

sunk minden lakosa nevében kívánt jó 
egészséget és még sok hosszú, bol
dog évet Pista bácsinak és hamaro
san szintén ünneplő feleségének. HA

102 esztendős lett Gyömrő 
legidősebb lakosa

Kamarás Ivettről nevezték el 
a Művészeti Központ auláját

A  tavaly nyáron tragiku
san fiatalon elhunyt Ka
marás Ivettről nevezték 
el a  Hankó István Mű
vészeti Központ auláját. 
Kamarás Ivett a  Gyöm
rőSzínház egyik vezető
jeként, egyben színész
ként és rendezőként is 
tevékenykedett. Emel
lett rengeteg közössé
gi munkát vállalt főként 
kulturális területen, és 
állandó szereplője volt 
a  különböző megemlé
kezéseknek. 
Munkásságának köszönhetően örökre beírta magát 
Gyömrő kulturális történelmébe. A GyömrőSzínház tár

sulatának kezdeményezé
sére szeptember elejétől 
kezdve az ő nevét viseli 
a számára oly kedves Mű
vészeti Központ aulája. Az 
ünnepélyes táblaavatón 
részt vett Ivett családja 
és barátai mellett Gyenes 
Levente polgármester, aki 
a kezdetektől fogva támo
gatta a társulat elképzelé
sét, miszerint Ivett nevét 
viselje a Központ valame
lyik helyisége. 
Mostantól mindenki ol

vashatja Kamarás Ivett életútját, és láthatja mosolygós 
arcát, ha a Művészeti Központba, a róla elnevezett au
lába lép.  HA 
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Decemberben és januárban is változatos programokkal várja 
a látogatókat a Hankó István Művészeti Központ! Januárban 
aztán igazi sztárparádé kertében tekinthetik meg az érdek
lődők Cyril Gely: Diplomácia 
című darabját. Az 1944ben 
Párizsban játszódó darabban 
Von Cholitz tábornok (Szta
renki Pál) csapdába kerül, 
mikor a francia csapatok kör
bezárják kétezer katonáját. A 
tábornok parancsot kap a város aláaknázására, mintegy két
millió ember életét sodorva veszélybe. Egy órával a végzetes 
parancs kiadása előtt azonban érkezik egy svéd diplomata 
Raoul Nordling (Alföldi Róbert), aki mindent megtesz azért, 
hogy lebeszélje a tábornokot a parancs végrehajtásáról. A 
Diplomácia feszült lélektani krimi, mely a mindannyiunk szá
mára egyik legégetőbb kérdést járja körül: mit jelent helyesen 
és emberhez méltóan dönteni az életben. 
Az előadás várható időpontja: 2022. január 26. 19 óra. Je
gyek a helyszínen, valamint a jegy.hu oldalon kaphatók 4 000 
forintos egységáron. 

BERECZKIBERECZKI

2 0 21.
december 18. 

19 óra
Gyömrő,

 Hankó István  
Művészeti Központ

Jegyek kaphatók a helyszínen, 
valamint  oldalon.

jegyár: 

2 500 Ft

Információs vonal: 06 30/652 1052

akusztik koncertakusztik koncert

NYÁRI KÁROLYNYÁRI KÁROLY
adventi koncertjeadventi koncertje

Gyömrő,
 Hankó István  

Művészeti Központ

Jegyek kaphatók 
a helyszínen, 

valamint 

oldalon.

jegyár: 2 500 Ft

Információs vonal: 06 30/652 1052

2 0 22 .
január 13. 

19 óra
Gyömrő,

 Hankó István  
Művészeti Központ

Jegyek kaphatók
 a  valamint 

a lengyeltamas.com oldalon.

jegyár: 

3 500 Ft

Programajánló 
a Hankó István Művészeti Központ műsoraiból
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Nem elírás a fenti cím, csupán tény-
megállapítás: a vírushelyzet okozta 
szűkös programkínálat után sok 
ezren gondolták úgy, hogy az őszi 
GyömrőTökre kilátogatva próbál-
ják elfeledni a nehéz hónapokat.
Szeptember beköszöntével sem kellett 
elbúcsúznunk a meleg időtől, az indián 
nyár végigkísérte az egész hónapot. Ta
lán ennek is köszönhető, hogy minden 
eddiginél többen látogattak ki a  szep
tember 25én rendezett GyömrőTök 
fesztiválra. Kirakodóvásár, kézműves 
termékek és őszi finomságok vártak 
minden látogatót, míg a  rendezvény 
egész ideje alatt népi játékok és pónilo
vagoltatás várta a kisebb gyermekeket.
A megszokott tökfaragás sem maradha
tott el. Az elkészült műalkotásokat min
denki megtekinthette az eredményhirde
tésig, amelyre késő délután került sor. 
A  rendezvény nagy hangsúlyt fektetett 
a gyermekekre, akik először a Százszor
szép Bóbiska bábelőadását tekinthették 
meg, majd az Alma együttes koncertjét 
hallgathatták meg. A zenés előadás ha
talmas sikert aratott a  kicsik körében, 
akik a színpad előtt énekeltek és táncol
tak az ismert és szeretett dalokra.
A rendezvényt helyi fellépők is színesí
tették. Volt zumba, hiphop és néptánc 
előadás is, majd a Boglárka Nyugdíjas 
Klub fellépését tekinthette meg a  kö
zönség. A  GyömrőSzínház előadása 
a  Negresco Étteremben volt látható, 
ahol tökös finomságokat kóstolhattak 
a nézők az egész műsor alatt.
Este a  szabadtéri színpadon Balkan 
Fanatik koncerttel kedveztek az idelá
togatóknak, majd a  koncert után egy 
tűzzsonglőr show zárta a  szabadtéri 
előadásokat. A színpadi fellépőket kö
vetően egy szezonzáró házibulival ért 
véget a GyömrőTök fesztivál a Békebeli 
Sörkertben.  Bori Donatella

Minden idők 
legnagyobb 
GyömrőTöke

RémHalloween Gyömrőn

Október utolsó szombatján 
zombik, vámpírok és Franken-
stein teremtményei lepték el 
a városközpontot, mégsem volt 
senkiben rettegés… Ilyen volt az 
első gyömrői RémHalloween!
A  Jó Itt Élni! Közösség, valamint 
a  Gyömrői ESport Közösség lel
kes tagjai ismét újdonsággal ked
veskedtek a  városlakóknak, hiszen 
a kormányablak épülete körül kiala
kításra került a ZombieRun félelme
tes pályája, ahol csakis a legbátrab
bak merték megpróbálni teljesíteni 

az akadályokat, miközben zombik 
vadásztak rájuk. 
Óriási tömeg jelent meg az épület 
előtti téren, ahol árusok kínálgatták fi
nomságaikat, és a legkisebbek egy tíz 
feladatból álló RémGyűjtő Kalandon 
vehettek részt. A  kialakított pecsét
gyűjtő állomásokon különféle kihíváso
kat kellett a  gyermekeknek teljesíteni 
a pecsét megszerzéséhez, és kígyózó 
sorok álltak az amőba játéknál, tök
bowlingnál, célbalövésnél is. A  sikí
tóverseny és a  leereszkedő sötétség 
pedig meghozta az igazi halloweeni 
hangulatot, és a rémségekkel teli aka
dálypálya még félelmetesebb lett. 
A szörnyetegektől airsoftos katonák 
védték az embereket, és a beködö
sített parkban boszorkányokra is le
hetett vadászni.
Furcsa érzés volt látni a  parkot teli 
beöltözött kicsikkel és nagyokkal, de 
a  megjelent tömeg egyértelmű jele 
annak, hogy igenis helye van már 
a  hagyományos magyar ünnepna
pok mellett a  friss generációk által 
igen kedvelt – és egyre nemzetközibb 
– fesztiváloknak is. Saját identitásunk 
megtartása mellett ezekkel az ünne
pekkel leszünk igazán világnemzet.

Szalóki Tamás
elnök, Jó Itt Élni! Közösség
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Hankó István Művészeti Központ              november 28-tól december 19-ig2021
ADVENTI FÉNYEK GYÖMRŐN

December 3-án 15-19 óráig, december 4-én 10-18 óráig, december 5-én 10-12 óráig a Mikulás- 
lakban, a Hankó István Művészeti Központ előtt a Mikulás személyesen várja a gyerekeket!

NOVEMBER 28. vasárnap
15 órától: karácsonyi kézműves vásár, forralt bor, kürtőskalács
 Családi adventi készülődés – adventi koszorúkötés 4000 Ft-tól
 Weöres Sándor Általános Iskola betlehemes előadása
18 órától: I. Adventi gyertyagyújtás – Gyömrői Református Gyülekezet
 Csűrös András Jakab református lelkész adventi köszöntője

DECEMBER 5. vasárnap
15 órától: karácsonyi kézműves vásár, forralt bor, kürtőskalács
14:30 órától: városi Mikulás-járás december 3-án 15–19 óráig, december 4-én 10–18 óráig, 
 december 5-én 10–12 óráig, a Mikulás-lakban a Mikulás személyesen várja a gyerekeket! 
18 órától: II. Adventi gyertyagyújtás – Gyömrői Evangélikus Gyülekezet
 Németh Mihály lelkész szolgál
18:15-től: Hahota Gyermekszínház: Mikulás bácsi bajban – zenés, interaktív mesejáték

DECEMBER 12. vasárnap
15 órától: karácsonyi kézműves vásár, forralt bor, kürtőskalács
15 órától: kézműves foglalkozások
18 órától: III. Adventi gyertyagyújtás – Gyömrői Adventista Gyülekezet
 Fenyvesi Péter Pál adventista lelkész ünnepi gondolatai

DECEMBER 19. vasárnap – Mindenki karácsonya
15 órától: karácsonyi kézműves vásár, forralt bor, kürtőskalács
15 órától: kézműves foglalkozások
 Weöres Sándor Általános Iskola adventi kórusa
18 órától: IV. Adventi gyertyagyújtás – Gyömrői Római Katolikus Egyházközség
 Virágh József plébános adventi gondolatai
 Köszöntőt mond: dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és Gyenes Levente polgármester

VÁROSI MIKULÁS-JÁRÁS december 5-én 14:30–18 óráig
ÁLLOMÁSOK: 14:30 Kastélydomb óvoda

 15:00 Falusi körforgalom – Artézi kút
 15:30 Csütörtöki piactér
 16:00 Eskü tér
 16:40 Liget lakópark
 17:20 Agóra
 17:45 Hankó István Művészeti Központ
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Németh Bettina, a  KONTENTDKSI Cycling Team ver
senyzője számára pazarul zárult 2020, hiszen decem
berben bekerült a magyar válogatott keretébe, ami hatal
mas erőt adott neki a folytatáshoz. Ez utóbbira azonban 
várni kellett, hiszen a pandémia miatt az év elején még 
bizonytalan volt a  szezonkezdés. Azonban májusban 
már sikeresen beindult a szezon, és jöttek sorról sorra 
a megmérettetések. 
A gyömrői lány idén közel 30 versenyen állt rajthoz. 14 
versenyen az első helyen, öt alkalommal a 2. helyen, és 
négyszer a 3. helyen sikerült célba érnie. 
A  17 éves versenyző először versenyzett külföldön 
a  csapatával: Romániában vettek részt egy kétnapos 
versenyen, ahonnan két győzelemmel tért haza. 
Németh Bettina hosszú és saját meglátása szerint vi
szonylag sikeres szezonon van túl, de nincs sok idő 
a  pihenésre, hiszen nemsokára következik a  2022es 
szezonra az alapozó felkészülés. 

Bizonytalan évkezdés 
után sikeres szezont 
zárt Németh Bettina

Egy elhivatott 
teniszes lány

A 2020as év után, a 2021es 
szezonban, több alkalma nyílt 
a Gyömrő Tenisz Klub növen
dékeinek is, hogy kipróbálják 
magukat versenyeken. Erre 
a  legjobb versenysorozat pe
dig a Decathlon Teniszvetélke
dők, ahol azoknak a gyerekek
nek biztosítanak versenyzési 
lehetőséget, akik nem edze
nek elég nagy óraszámban 
ahhoz, hogy felvegyék a ver
senyt az élsportoló társaikkal. 
Ennek ellenére ne higgye sen
ki azt, hogy itt bárki híján van 

ügyességnek, elhivatottságnak. Sőt! Az utóbbiaknak töké
letes példája a Gyömrő Tenisz Klub növendéke: Ilie Abigél.
Abi 2019ben kezdett el teniszezni Gyömrőn. Első évben heti 
egyszer járt edzésre, majd az alapok elsajátítása után egy
re jobban kezdte érdekelni, hogyan tudna hosszabb labda
meneteket játszani. Így második évben már jött a heti kettő 
csoportos és az egyéni edzésekre is. 2021 szeptemberében 
aztán összegyűjtötte bátorságát, és elindult az első decath
lonos versenyen, ahol természetesen a verseny izgalmában 
első körben csak pontokat tudott nyerni, de Abi nem adta 
fel. Ezeket a versenyeket minden második héten rendezik 
meg, különböző helyszíneken. Abi elment mindre. A mecs
csek és az edzések mellett minden héten ütögetnek apu
kájával a  gyömrői teniszpályán. Ennek a szorgalomnak és 
kitartásnak az eredménye az lett, hogy a legutóbbi, Kecske
méten rendezett megmérettetésen a narancs pályás lányok 
között második helyezést ért el, és ezzel még nincs vége!
Amint most soraimat írom vasárnap délelőtt, Abi épp ké
szülődik az utolsó nyílt versenyére, amit Baján rendeznek 
meg. Ennek a versenynek a tétje pedig hogy bekerüljön 
a ranglistán az első nyolc közé és részt vehessen a de
cemberi Masters versenyen, ahol minden korosztályból a 
legjobb nyolc versenyző mérkőzhet meg egymással. 
Kétségem se fér hozzá, hogy Abi mindent belead majd 
a versenyen, hiszen mindig is ezt teszi. Bár nagyon druk
kolunk neki, hogy sikerüljön elérni azt az eredményt, amit 
szeretne, de ettől függetlenül már most nagyon büszkék 
vagyunk rá, hiszen az elhivatottság és kitartás bármilyen 
győzelmet felülmúl. Hajrá Abigél!

Lipták Júlia
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A 27 esztendős Matyó Máté (a ké-
pen) sikeres és kifejezetten mo-
tivált időszakot élhet meg mos-
tanság Gyömrőn, hiszen a nyáron 
bajnoki aranyérmet és az ezzel 
járó feljutást ünnepelhette csapa-
tával a  Pest megyei I. osztályba. 
Emellett a  Pest Megyei Kupában 
is eljutott a  döntőig, amit végül 
ezüstéremmel zárt az UFC. Ennek 
eredményeként szeptember 18-án 
az NB I-es Paks ellen játszhatott 
a  MOL Magyar Kupa 3. forduló-
jában, mi több, a  2021/2022-es 
bajnokságban edzőként, önállóan 
irányíthatja az U13-as korosztályt.
Az idei szezonban megkapta 
a  gyömrői klubvezetéstől az első 
önálló edzői feladatát, mégpedig 
az U13-as korosztály mellett. Mi-
lyenek az eddigi tapasztalatai?
Boldogan vállaltam a feladatot. A csa
pat felével már dolgoztam együtt a ta
valyi évben, úgyhogy nem volt ismeret
len a közeg. Élvezem a közös munkát, 
nagyszerűek a srácok, jól lehet velük 
együtt dolgozni, gyorsan fejlődnek, és 
ami ugyancsak fontos, remek kis kö
zösséget alkotnak.
Mekkora játékoskerettel tud dol-
gozni?
A jelenlegi keretünk 19 fős, ebből ket
ten kapusok.

Az U13-as korosztály már bajnoki 
versenyrendszerben szerepel. Ez 
mennyiben lehet előnyös a gyere-
keknek?
Tudni kell, hogy nálam egyáltalán nem 
fontos az eredmény. Attól függetlenül 
örülök, hogy így alakult, mert minden 
hétvégén tudunk meccset játszani, 
amelyen meg tudom követelni a  hét 
közben gyakoroltakat, a  srácoknak 
pedig azért előnyös, mert sok mér
kőzést játszhatnak, és hozzászoknak 
a rendszerességhez.
Heti hány edzéssel készülnek 
a gyömrői gyerekek?
Heti szinten három edzésünk, illetve 
egy egyéni képzésünk van.

Labdarúgóként a megyei I. osztá-
lyú felnőtt csapat egyik erőssége, 
amely a  nyáron váltott osztályt. 
A  mostani szezonban mi a  célja 
a Gyömrőnek?
Nem beszéltünk kimondottan célok
ról, de nem asszisztálni érkeztünk 
a megyei I. osztályba. Soha nem vol
tam még ilyen összetartó csapatban, 
élmény velük együtt küzdeni a pályán, 
és azt hiszem, ez az igazi erősségünk. 
Sokat dolgozunk győztes típusú játé
kosokkal, meglátjuk, mire lesz ez elég. 
Azt hiszem, a  tiszteletet már kivívtuk 
ebben az osztályban…
Nemrég a  MOL Magyar Kupában 
a Paks ellen léphetett pályára. Mi-
lyen élményeket őriz a 90 percről?
A  sors fintora, hogy maglódi karrie
rem során már játszhattam a  Paks 
ellen, ugyancsak a Magyar Kupában. 
Nagyon vártam ezt a mérkőzést, ne
kem ez nem teher volt, hanem egy
fajta örömjáték, hiszen kicsit megízlel
hettük, milyen is egy profi csapat ellen 
játszani. Az első félidőre büszkék le
hetünk, a másodikra azonban sajnos 
nagyon elfáradtunk, és jöttek a paksi 
gólok, amelyeket nehezen viseltem. 
Összességében így utólag vissza
gondolva élmény volt, már csak azért 
is, mert valószínűleg utoljára játszot
tam NB Ies csapat ellen…

Matyó Máté első önálló edzői feladata
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HÁRMAN A PADON 
(Gálvölgyi János, Benedek Miklós, Egri Márta)

VÁLASZFALAK 
(Hernádi Judit, Kern András)

BECÉZŐ SZAVAK 
(Hernádi Judit, Gyabronka József)

A SZÍV HÍDJAI 
(Udvaros Dorottya, László Zsolt)

A KELLÉKES 
(Kern András)

2022 januártól májusig szóló, négy előadásra érvényes színházbérlet  
vásárolható a Hankó István Művészeti Központban tartandó előadásokra.   
Az alábbi öt előadásból négy lesz látható:
A kellékes, Hárman a padon, Válaszfalak, A szív hídjai, Becéző szavak
Az első előadás: 2022. január 5. 19 óra  
Hárman a padon  
(Gálvölgyi János, Benedek Miklós. Egri Márta)

További időpontok hamarosan elérhetők a gyom-
romuvkozpont.hu oldalon. A négy előadásra érvé-
nyes bérlet ára: 13 000 Ft. Bérletek kaphatók a hely-
színen, valamint a jegy.hu oldalon.
Az egyes előadásokra önállóan korlátozott szám-
ban kaphatók jegyek, 4 000 forintos egységáron.


