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Megépült a Gyömrői Megépült a Gyömrői 
Református ÓvodaReformátus Óvoda

Egy álom valósággá vált. Ez a négy szó 
határozza meg sokunknak az örömét 
és jövőjét, mert újra gazdagodott vá-
rosunk egy intézménnyel, amely 2022. 
szeptember 1-jén megkezdi műkö-
dését a családok szolgálatát tűzve ki 
célul, hogy gyermekeiknek biztosítsa 
hitben járó óvodai nevelését. 
2016 nyarán fogalmazódott meg 
a presbitériumban az ötlet: jó lenne, ha 
egy óvodát tudnánk létrehozni. 2017 
év végén jött a hír: a református egy-
ház több milliárd forintot kapott a kor-
mánytól arra, hogy óvodákat létesít-
sen. A nagy izgalom mellett hála volt 
szívünkben. Eljött a mi időnk. A pályá-
zatot beadtuk, majd 2018 év végén 
kiderült: nyertünk! A Magyar Reformá-
tus Egyház épít nekünk Gyömrőn egy 
négycsoportos óvodát!  2019. május 
23-án Gyömrő Város Képviselő-testü-
lete egyhangúlag megszavazta a  tu-
lajdonában lévő óvodaépítésre meg-
vásárolt Liget lakóparki telek átadását 
a  Gyömrői Református Egyházköz-
ség javára, hogy azon megépülhes-
sen a  Gyömrői Református Óvoda. 
2020-ban elindult a  tervezés, majd 

2021-ben a kivitelezés is megkezdő-
dött. Az építkezést és a  beruházást 
teljes egészében az Egyház Óvoda 
Projektirodája vezényelte le. Elkészült 
Ekler Dezső Ybl-díjas építész tervei 
alapján egy olyan épület, amely tágas 
csoportszobáival, közösségi termével 
és a természetes fényt még az ég felől 
is beengedő szimbolikájával megte-
remti a  teret, hogy benne igazán tar-
talmas, lélekben is megerősítő éveket 
tölthessünk el. Május végén átadták 
a  kulcsokat, hogy birtokba vegyük, 
berendezzük, hogy a  szeptemberi 

nyitásra minden készen álljon a gyer-
mekek fogadására. Közben megala-
kult a munkatársi közösség, elkészült 
az a  pedagógiai program, amelynek 
küldetésnyilatkozata megfogalmazza 
azokat az alapelveket, melyek megha-
tározzák a mindennapi munkánk szel-
lemi hátterét.
Végül hadd idézzem lelkipásztorunk, 
Dr. Csűrös András gondolatát: 
„Azért építünk óvodát, hogy a  gyer-
mekek minél korábban halljanak az 
evangéliumról. Azért, mert ez az in-
tézménytípus a  legjobb módja annak, 
hogy az eltávolodott, elszakadt csalá-
dokat közel hozzuk a gyülekezethez – 
és Istenhez. Tehát az óvoda: missziós 
eszköz. Azért, hogy a  gyermekek az 
óvodában összetett kézzel, imádsággal 
kezdjék meg az étkezést. Mert hisszük, 
Istent nem lehet a  templom falai közé 
szorítani, ott akar lenni az óvodákban is. 
Azért is építünk, mert az egyháznak tár-
sadalmi felelőssége van. Úgy érezzük, 
hogy felelős a gyermekek neveléséért, 
az otthoni nevelés megsegítéséért.” 

Bolgár Zsuzsanna (óvodavezető)

„Gyermekek hangja hirdesse: áldott a Jézus szent neve!”
(398. dicséret)
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A  munkaterület átadását követő-
en május elején elindult a gyömrői 
szenny víztisztító telep bővítése. 
A  2,2 milliárd forintos állami for-
rásból megvalósuló fejlesztésre 
hosszú évek óta várt a város.
Szükségességét mi sem mutatja job-
ban, mint hogy lassan két éve csa-
tornarákötési moratórium van érvény-
ben a megtelt kapacitás miatt. 
Ha befejeződik a  bővítés, megszű-
nik a  moratórium, amit már sokan 
várnak – mondta lapunknak Gyenes 
Levente polgármester. A  városveze-
tő részletesen beszélt a  beruházás-
ról. A  kivitelező Penta Kft. tapasztalt 
ezen a területen, a DAKÖV munkatár-
saival együttműködve azon vannak, 
hogy gyors és jó munkát végezzenek. 
A bővítés keretében a  jelenlegi 3500 
m3/napi kapacitást 5000 m3-re növe-
lik. Ehhez részint a már meglévő mű-
tárgyakat újítják fel, valamint építenek 
újakat is jelentős számban. A beruhá-
zás 2023. április végére készül majd 
el, ezt követi egy próbaidőszak, így 
a  tervek szerint 2023. októberében 
lehet a  végleges átadás. Ami jó hír, 
hogy már jövő áprilistól a  megnövelt 
kapacitás áll rendelkezésre. 
Gyenes Levente kiemelte: a  telep há-
rom települést lát el, Gyömrő mellett 
Maglód és Ecser szennyvizét is fo-
gadja. A  polgármester hozzátette, 
a  bővítéssel lélegzethez jutnak ugyan 
a városok, de azt már most látni, hogy 
idővel a megnövelt kapacitás is kevés 
lehet. Ezen segíthet, hogy Ecser ve-

zetése jelenleg is azon dolgozik, hogy 
a  település ne a  gyömrői, hanem va-
lamelyik fővárosi szennyvíztisztítóhoz 
tartozzon. Ez előnyös lenne mindhá-
rom településnek, hiszen míg Ecser 
adott esetben jobb konstrukciót tudna 
kiharcolni, addig Maglód és Gyömrő 
számára hosszú időre elegendő lenne 

a gyömrői telep megnövelt kapacitása.
Összességében azonban a most zaj-
ló állami beruházásnak köszönhetően 
várhatóan jövő tavasztól megszűnhet 
a rákötési moratórium, egyúttal jelen-
tősen javulni fog a  szennyvíztisztító 
üzemeltetési biztonsága is.

Hauser Antal

Megkezdődött Megkezdődött 
a szennyvíztelep a szennyvíztelep 
bővítésebővítése
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A nyári időszak általában nyugod-
tabb, így van ez az önkormányza-
toknál is. Gyömrőn ennek ellenére 
nem áll meg az élet, több kiemelt 
projekt is fut a városházán. Az ak-
tualitásokról Gyenes Levente pol-
gármesterrel beszélgettünk.
Korábban azt mondta, ami-
re a  választásokig szereznek 
pénzt, arra lesz, utána azon-
ban elzárják majd a csapokat. 
Bejöttek a számításai?
Gyenes Levente: Részben igen, 
ami érthető is, hiszen idő kell, míg 
feláll a  megújult kormányzat, és az 
új szereplők felveszik a ritmust. Való-
színűleg alapjaiban nem sok minden 
változik, de azért finomhangolásokra biztosan sor kerül 
majd. Másrészt pedig a kormánytól, kormányalakítástól 
függetlenül is egyre nehezebb a  gazdasági helyzet vi-
lágszinten, ami végül ránk is kihatással van, lesz. Ahogy 
a háztartások megérzik a drágulást, úgy természetesen 
mi is. A jelenlegi gazdasági körülmények mindenkit meg-
fontoltságra, óvatosságra ösztönöznek. Ezzel együtt azt 
látom, hogy jó eséllyel ősztől nyílhatnak meg olyan ko-
rábban nem tervezett források, amiket mi is megigényel-
hetünk majd. 
A megfontoltságot említette. Mit jelent ez a vá-
ros szempontjából a gyakorlatban?
Gy. L.: Ebben az évben a fejlesztések tekintetében jelen-
tős túlsúlyban vannak az építési, felújítási beruházások. 
Jelenleg pont ez az ágazat az, ami a munkaerőhiánynak 
és az építőanyag-árak drasztikus emelkedésének kö-
szönhetően napról napra drágul. Azt tapasztaljuk, hogy 
a tavaly év végén, illetve az idei év elején építésre, felújí-
tásra kalkulált költségek mostanra minimum a duplájá-
ra emelkedtek. Az extrém áremelkedés hatására sajnos 
nagyban megemelkedett a  költségvetésünk kiadási ol-
dala, ugyanakkor a bevételeink nem képesek lekövetni 
ezt az ütemű drágulást. Ekkora nagyságrendű pluszbe-
vételre ilyen kevés idő alatt nem tudunk szert tenni, így 
át kellett strukturálni az év elején kalkulált, anyagi tarta-
lékkal is ellátott elképzeléseinket. Ez a gyakorlatban any-
nyit jelent, hogy bizonyos beruházásokat átütemeztünk. 

Nem töröltük – hiszen minden, amit 
beterveztünk idénre, szükséges és 
fontos a  város számára –, csupán 
időben eltoltuk. Ilyen például a csa-
ládsegítő szolgálat új központjának 
kialakítása. Szerencsére a  jelenlegi 
helyükön is el tudják látni a  felada-
tukat, így ez a  projekt várhat kicsit. 
Mostani terveink szerint egy év múlva 
tudnak elköltözni. 
Minden más elképzelés marad?
Gy. L.: Jelen pillanatban azt mond-
hatom, hogy igen. A  gyermekorvosi 
központ külső felújítására lassan le-
szerződünk, indulnak az útfelújítási 
munkáink, és dolgozunk az új bölcső-
de megépítéséhez szükséges közbe-

szerzés kiírásán. A Pataki lakótelep víz- és csatornabe-
kötése is halad, hozzáteszem, itt a tavalyi árajánlatokhoz 
képest idén már háromszoros (!) árakon dolgoznak majd 
a  kivitelezésen. Ezek a  munkák mind elindulnak idén, 
több be is fejeződik az év végéig. Egy biztos: ebben az 
évben is csak annyit költünk, amennyi forrás a rendelke-
zésünkre áll. 
Mi a helyzet a Fekete István Általános Iskolá-
val? Bontják vagy sem? Építik vagy nem?
Gy. L.: Ezt én is szeretném tudni, sűrűn fel is teszem 
ezeket a  kérdéseket az illetékeseknek. Mindig hang-
súlyozom, hogy ez egy állami beruházás, független az 
önkormányzatunktól, ugyanakkor eddig több tízmillió 
forintot költöttünk el rá a  város pénzéből. Amit tőlünk 
kért a  tankerület, kivétel nélkül határidőre teljesítettük. 
A projekt indulásától kezdve nyitottan, partnerként állunk 
minden felmerülő kéréshez, problémához. Ezzel szem-
ben úgy érzem, kevés információt kapunk a projektről, 
sokszor tájékozatás nélkül maradunk, és én is csak az 
iskolában dolgozó konyhalányoktól tudok meg dolgokat, 
ami azért bosszant. A  tankerület sok esetben próbálja 
ránk tolni a felelősséget, de alaptalanul. Úgy tűnik, meg-
haladja a képességeiket egy ilyen volumenű beruházás 
menedzselése. Az utolsó információm az, hogy a tanke-
rület visszavonta a  konténeriskolára vonatkozó építési 
engedély kérelmet. Gyakorlatilag újra kell indítani a  ter-
vezést, így nyilván nem kezdődhet meg a bontás június-

Korábban nem tervezett pénzforrások érkezhetnek
Csúszik a Fekete István Általános Iskola újjáépítése   •   interjú Gyenes Levente polgármesterrel
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Korábban nem tervezett pénzforrások érkezhetnek
Csúszik a Fekete István Általános Iskola újjáépítése   •   interjú Gyenes Levente polgármesterrel

ban, tehát minden csúszik, legalább fél, de inkább egy 
évet. Számos kérdésünk van nekünk is, jó lenne ezekre 
választ kapni az illetékesektől. Már csak azért is, mert 
az iskola környékén élők, valamint az oda járó gyerekek 
szülei minket keresnek meg a teljesen jogos kérdéseik-
kel, aggodalmaikkal. 
Mikor kerülhet pont az ügy végére?
Gy. L.: Úgy gondolom, nagyon hamar, mert itt a  tanév 
vége. Ki kell mondania valakinek, hogy akkor hol indul a kö-
vetkező. Szerintem biztosan a Kossuth Ferenc utcában. 
Az általános iskolák nem, de a bölcsőde és az 
óvoda az önkormányzat hatásköre. Ott minden 
rendben?
Gy. L.: Folyamatosan bővítjük az óvodai és bölcsődei 
férőhelyeket egyaránt, hiszen tudjuk, látjuk, mekkora 
szükség van rá. Ősszel elindul a református ovi a Liget la-
kóparkban, ami nagy terhet vesz majd le az önkormány-
zati óvodák válláról, hiszen nyolcvan gyermeket tud majd 
fogadni. Ahogy egy korábbi kérdés kapcsán mondtam, 
hamarosan kezdjük az új, két csoportszobás bölcsőde 
építését is a falusi részen, amit remélhetőleg 2023-ban 
vehetnek birtokba a gyerekek. Ezzel az új épülettel hosz-
szú távra elegendő férőhelyet tudunk biztosítani Gyömrő 
legfiatalabb lakóinak. Felújítások tekintetében a Mesevár 
Óvoda kaphat idén nagyobb figyelmet, bőven ráfér egy 
energetikai korszerűsítés. Minden évben jelentős össze-
geket költünk az óvodáinkra, idén sem lesz ez másként. 
Tavasszal kiemelt figyelmet fordítottak a teme-
tőkre is.
Gy. L.: Valóban így van. A falusi temetőt szépen rend-
be tette a városüzemeltetésünk. Ennek köszönhetően 
újra látogathatóvá vál-
tak az 1800-as évek-
beli síremlékek és az 
egykori izraelita teme-
tő megmaradt fejfái is. 
Van még teendő bő-
ven, de ez egy hatal-
mas lépés volt, aminek 
nagyon örülök, hogy 
sikerült megvalósítani. 
Ezenkívül szerveztünk 
szemétszedési akciót 
is, azonban a teljes si-

kert az hozná el, ha mindannyian vigyáznánk őseink 
nyughelyére, és nem szemetelnénk a temetőben sem. 
A  jövőre nézve elmondhatom, sok feladat van még 
a  listámon a  temetőkkel kapcsolatban is, ezeket üte-
mezetten szeretnénk végrehajtani. 
Amikor a  lakosok ezt a  lapszámot a kezükbe 
fogják, már gyakorlatilag megkezdődik a nyári 
strandszezon. A Tófürdő felkészült?
Gy. L.: Az idei évben nagyobb fejlesztést nem hajtottunk 
végre, a karbantartásra és a kevésbé látványos, ellenben 
az üzemeltetés szempontjából fontos dolgok megoldásá-
ra fókuszáltunk. A 2021-es szezon azt bizonyítja, hogy jó 
irányba mozdultunk el az ökofürdővel. Jegyeladás tekinte-
tében jócskán meghaladta a fürdő az elmúlt évek átlagát, 
ami kiugró bevételt jelentett a  városnak. Ez annak is kö-
szönhető, hogy a koncepcióváltással és az erre felépített 
tudatos kommunikációval olyan vendégkör alakult ki, ame-
lyik igényli az itt elérhető szolgáltatásokat, igényes magá-
ra és a környezetére egyaránt, és a kikapcsolódás mellett 
fontos számára a természeti értékeink védelme is. Ezt az 
irányvonalat fogjuk követni idén is. Természetesen a gyöm-
rői lakcímkártyával rendelkező lakosaink az idei évben is (a 
mai árak mellett jelképesnek mondható) 500 Ft-os belépő 
megvásárlásával élvezhetik a Tófürdő nyújtotta felüdülést. 
Az elmúlt két évben a covid jelentősen felbo-
rította a megszokott nyári programokat. Idén 
visszatér minden a megszokott kerékvágásba?
Gy. L.: Abszolút! Túlvagyunk a  rendkívül sikeres gyer-
meknapon, június végén pedig jön a Romantika Ünnep! 
A tavalyi év után most új helyszínen és szerintem jobb 
minőségben szervezik meg a Streetfood fesztivált, utá-

na pedig már augusz-
tus 20-ra készülünk. 
Utóbbi esetében tűzijá-
ték biztosan nem lesz, 
ellenben sok egyéb 
program igen. Fon-
tosnak tartom, hogy 
az itt élők helyben is ki 
tudjanak kapcsolódni, 
amire szemmel látha-
tóan nagy  igény van. 
Ezt tartjuk szem előtt. 

Hauser Antal
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Megérkeztek 
az életmentő 
tollinjekciók

300 millió 
forintból újul meg 

a csapadékvíz-
elvezető rendszer

Előző lapszámunkban beszámoltunk róla, hogy a Jó 
Itt Élni! Közösség önkormányzati képviselőinek jóvol-
tából minden önkormányzati fenntartású gyermekin-
tézménynek vásárolnak allergiás reakció esetén bead-
ható, életmentő tollinjekciókat.
A  speciális eszközök azóta megérkeztek, és meg is 
kapták azokat az intézmények vezetői. Ezt megelőző-
en Dr. Török Miklós, a beszerzésben is segítő házior-
vos átfogó előadást és bemutatót tartott a pedagógu-
soknak arról, hogy mikor és hogyan kell használni az 
EpiPen injekciót. 
Remélhetőleg a tollinjekciókra sosem lesz szükség, de 
ha mégis, akkor életet menthet! HA

Ütemezetten halad a  megyei közútkezelő által megbí-
zott cég a 3111-es út felújításával. Lassan Gyömrő bel-
területén is megindulnak a munkálatok, vagyis a Dózsa 
György út és a Bajcsy-Zsilinszky út is végre megújulhat. 
Ezzel párhuzamosan valósulhat majd meg a két érintett 
út mentén a csapadékvíz-elvezető rendszer rendbetéte-
le. Erre a  feladatra az önkormányzat 300 millió forintos 
állami támogatást nyert el. 
Nagyobb eső idején ezen utak mentén alakulnak ki 
a  legnagyobb problémák, mondta a Gyömrő Magazin-
nak Tóth János alpolgármester. Sok helyen szabálytalan 
módon vannak betemetve az árkok, míg másutt hor-
dalékkal vagy szeméttel van tele. Most lehetőség lesz 
ezeket megszüntetni, és egy olyan rendszert kialakítani, 
amely el tudja látni az eredeti feladatát. 
Az alpolgármester elmondta, a terv az, hogy az útfelújítá-
si munkákkal egy időben történjen meg az árokrendszer 
felújítása is, így nem kell rövid időn belül újra korlátozni 
a forgalmat az érintett utakon.  HA
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Egyeztető fórumok a lakosokkal

Nem túlzás azt mondani, hogy 
a gyömrői szilárd burkolatú utak közül 
a Szent Imre utca van a  legrosszabb 
állapotban. Ezt látva a  városvezetés 
már egy ideje dolgozott azon, hogy 
a  felújításhoz szükséges jelentős for-
rásokat előteremtse. Ennek érdeké-
ben pályázatot is adott be az önkor-
mányzat, melynek elbírálására sor 
került. Dr. Szűcs Lajos országgyűlési 

képviselő tájékoztatása alapján pedig 
a  maximális, mintegy negyvenmil-
lió forintos támogatást kapta a  város 
a munkálatok finanszírozásához. 
Ebből a  pénzből a  Szent Imre utca 
legkritikusabb szakasza, az Állomás 
utca és az Erzsébet utca közötti rész 
újulhat meg. Mivel itt sok helyen a pá-
lyatest harmadáig be van szakadva 
az út, így egy teljes újjáépítés valósul 

meg. A munkálatok idejére az ott élők 
és az arra közlekedők türelmét és 
megértését kérjük!
A  városi utakhoz kapcsolódó hír, 
hogy jelen pillanatban is több útépí-
tést vagy felújítást célzó önkormány-
zati pályázat is elbírálásra vár. Ezek 
esetleges sikeréről természetesen itt 
is beszámolunk majd. 

Hauser Antal

Nyár végéreNyár végére
megújulhat a Szent Imre utca megújulhat a Szent Imre utca 

legkritikusabb szakaszalegkritikusabb szakasza

Májusban két lakossági fórumot is tar-
tott Gyenes Levente polgármester, vala-
mint Gyenes Dorottya, az érintett körzet 
önkormányzati képviselője. Előbb az 
Eperfasor utcában élőkkel, majd a Pa-
taki lakótelep lakosaival ültek le egyez-
tetni. Mindkét esetben olyan komplex 
problémákat próbál a  városvezetés 
megoldani, melyekhez elengedhetetlen, 
hogy az ott élők is lássák, értsék, mi 
a cél, hol tartunk most, és milyen felada-
tok várnak még ránk a megvalósításig – 
fogalmazott Gyenes Levente. 
A  résztvevők által hasznosnak és elő-
remutatónak vélt fórumokra a  jövőben 
is sor kerülhet, akár más projektek és 
területek esetében is.  HA
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Hírek a Parlamentből

Egykori kollégánktól búcsúzunk

Újabb négy évig marad 
városunk országgyűlési 

képviselője Dr. Szűcs Lajos

Az április 3-i választáson a  Pest 
megyei 7-es számú OEVK-ban Dr. 
Szűcs Lajos nyerte el a  lakosok 
többségének bizalmát, így újabb 
négy évig lesz a városunkat is ma-
gában foglaló térség parlamenti 
képviselője. A  Fidesz-KDNP je-
löltje a  leadott voksok 49.56%-át 
begyűjtve nyerte 
a választást. 
A  parlament ala-
kuló ülését köve-
tően az is eldőlt, 
hogy Szűcs úr 
jegyzőként is tevé-

kenykedik majd a  Tisztelt Házban, 
valamint a  Költségvetési bizottság 
alelnöki tisztségét is betölti majd. 

Újra van gyömrői 
országgyűlési képviselő

A rendszerváltás óta két alkalommal 
fordult elő, hogy Gyömrőn élő kép-
viselő üljön az országházban: előbb 
Dr. Török Gábor az MDF színeiben, 
majd a  Jobbik listájáról Bödecs 
Barnabás jutott be 
2010-ben. (Utóbbi 
nem sokkal ké-
sőbb lemondott) 
Az áprilisi válasz-
tási eredmények 
alapján ismét van 

a  Parlamentben gyömrői képviselő: 
Sas Zoltán az összellenzéki listáról 
jutott be. A Jobbik jelöltjeként a 19. 
helyen szerepelt, ami bejutó helyet je-
lentett számára. Sas korábban több 
alkalommal is indult egyéni jelöltként, 
de nem sikerült nyernie vagy meg-
vernie Szűcs Lajost. Több cikluson 
keresztül volt önkormányzati képvi-
selő Gyömrőn, miközben rendvédel-
mi területen dolgozott szakértőként 
a Jobbiknak. Képviselői mandátuma 
mellett az Országgyűlés Nemzetbiz-
tonsági bizottságának elnöki tisztsé-
gét is betölti a következő ciklusban. 
A  képviselőknek eredményes mun-
kát kívánunk! HA

Április 27-én hosszan tartó, méltósággal viselt beteg-
ség után, életének 63. évében elhunyt Harcsásné Tancsa 
Krisztina, önkormányzatunk korábbi műszaki ügyintézője. 
1991-ben kezdett dolgozni polgármesteri hivatalunknál, ahol 
alapos, lelkiismeretes munkájával segítette a hivatal műkö-
dését. 2021-ben ment nyugdíjba, az itt eltöltött 30 év alatt 
neve egybeforrt a műszaki irodával. Az évtizedek alatt falu-
ból város lettünk, számos jogszabályi változás ment végbe, 
Ő mégis mindig naprakészen és precízen látta el feladatait.
Alázattal és együttműködéssel segített mindenkinek: 
a kollégák és az ügyfelek is bármikor fordulhattak hozzá 
segítségért. Halk szavú természete mellett nyitott ember-
ként jó viszonyt ápolt mindenkivel.
A megoldandó feladatok kapcsán nem a problémát, ha-
nem a megoldásokat kereste.
Nyugdíjba vonulását követően is bármikor számíthattunk 
rá, nem túlzás azt mondani, hogy a fejében volt minden, 
ami a városi műszaki ügyeket érinti.
Szakmai tudása, tapasztalata felbecsülhetetlen volt, ha-
lála pótolhatatlan veszteség önkormányzatunk számára.
Gyömrő Város Önkormányzata osztozik a család és a ba-
rátok fájdalmában, kívánjuk, hogy mielőbb megnyugvásra 
találjanak! Gyömrő Város Önkormányzata
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Kirándulóutat avattak 
Monor és Gyömrő között
Száznál is többen kirándulták vé-
gig az avatás napján azt az új tu-
ristautat, mely a  MATE hallgatói-
nak köszönhetően született meg.
A  Magyar Agrár- és Élettudományi 
egyetem diákjai terepmunkájukat 
Gyömrőn és Monoron töltötték. En-
nek során vetődött fel a  piros ke-
reszt turistaút lehetősége. A  meg-
valósítást Monor, Péteri és Gyömrő 
összehangolt munkájával Kaltenec-
ker Andrea irányította, aki férjével 
végezte el a szükséges szakmai hát-
térmunkát, majd ők maguk festették 
fel a jeleket is. 
Az avatást megelőzően a  teljes út-
vonalon társadalmi akcióban össze-
szedték a  szemetet, így a kiránduló-
kat tökéletes környezet várja. 
Három különböző hosszúságú útvo-
nal járható végig:

•  Kisfröccs: Monori Pincefalu – 
Péteri Ó-hegy – Monori Pincefa-
lu (15,2 km)

•  Nagyfröccs: Monori Pincefalu – 
Péteri Ó-hegy – Gyömrő Város-
központ (13,3 km)

•  Hosszúlépés: Monori Pincefalu 
– Péteri Ó-hegy – Gyömrő Vá-
rosközpont – Péteri Ó-hegy – 
Monori Pincefalu (26,6 km)

A  túrázóknak nem kell tartaniuk at-
tól, hogy az út során étlen-szomjan 
maradnak, hiszen az útvonal mentén 
több vendégváró hely is található. 

Romanov Vivien Anni
önkormányzati képviselő



2022. JÚNIUS10

HÍREK

Kutyafuttató: 
nehezményezik 

a fűvágást

Idén is megáldották Idén is megáldották 
a gyömrői motorokata gyömrői motorokat

Néhány éve önkormányzatunk 
a  kutyatartók kéréseit szem 
előtt tartva alakította ki a  ku-
tyafuttatót a  Kóczán út men-
tén. A futtató igazán népszerű, 
sokan veszik igénybe négy-
lábúikkal. Az utóbbi időben 
azonban sajnos több érthetet-
len konfliktus alakult ki a fenn-
tartó városüzemeltetés és né-
hány kutyatulajdonos között. 
Kollégáim ütemterv szerint vágják 
a füvet a futtató területén – kezd-
te lapunknak Agócs Zoltán, a Vá-
rosüzemeltető Kft. igazgatója. 
Mivel nagy területről van szó, trak-
torral végezzük el ezt a  munkát, 
természetesen napközben, mun-
kaidőben. Sajnos egyre többször 
fordul elő, hogy a kutyatulajdono-
sok számon kérik a  kollégáimat, 
sőt arra is volt példa, hogy ki akar-
ták küldeni az ott dolgozó munka-
társunkat, mondván zavarja őket. 
A sorozatos nézeteltérések miatt 
fontolóra vettük, hogy minden 
esetben, amikor füvet vágunk, 
lezárjuk a futtatót, és kiküldjük az 
éppen bent lévőket. Szeretnénk 
ezt a  kényszer szülte megoldást 
elkerülni. A futtatót használók 
(teljesen jogosan) elvárják tőlünk, 
hogy legyen rendezett a  terület, 
de amikor felvonulunk fűvágás 
vagy egyéb munka miatt, akkor 
az problémát jelent nekik. Éppen 
ezért több toleranciát és együtt-
működést szeretnék kérni – zárta 
gondolatait Agócs Zoltán. 
Ehhez önkormányzatunk is csatla-
kozik, kérjük, legyenek együttmű-
ködőek, és hagyják dolgozni a vá-
rosüzemeltetést, hiszen az Önök 
érdekében végzik munkájukat! HA

Ebben az évben is dübörögtek váro-
sunk központjában a helyi és a  távo-
labbról érkező vasparipák. Remek, 
napsütéses időben volt részünk, kiváló 
hangulatban telt el a délután, melynek 
keretében Virágh József plébános ál-
dotta meg a  kétkerekű járgányokat. 
Reméljük, ez is segít majd abban, hogy 
az idei motorosszezon is balesetmen-
tes legyen mindannyi-
unk számára!
A következő évben még 
színesebbé szeretnénk 
tenni az immáron ha-
gyománnyá vált rendez-
vényünket: a  rockzenét 
kedvelők számára is 

tudunk majd szórakozást biztosítani 
néhány feltörekvő zenekar bemutat-
kozó koncertjét megszervezve. Addig 
is minden kedves érdeklődőt és mo-
torost szeretettel várunk őszi, motoro-
zással kapcsolatos programjainkra.
Köszönet városunk vezetésének, 
Gyenes Levente polgármester úrnak, 
Virágh József plébánosnak és min-

denkinek, aki a program 
lebonyolításában részt 
vett. Széles utat, bal-
esetmentes motorozást 
kívánunk mindenkinek!

Dóczi István és 
a Gyömrői Motoros 

Faterok

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

GYÜMÖLCSFÁK, GYÜMÖLCSFÁK, 
DÍSZFÁK, TUJÁK DÍSZFÁK, 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… 

Gyepszőnyeg rendelhető!
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Kedves gyömrői nyugdíjasok!
Ezúton is szeretnénk felhívni figyelmeteket, hogy 
itt Gyömrőn  a Szent István u. 75/A sz. alatt műkö-
dik a „Boglárka” Nyugdíjas Klub.
Ha arra vágysz, hogy jó társaságban kreatívan tölts el egy 
pár órát, szeretnél kártyázni, társasozni, együtt énekelni, 
vagy felkészülni versmondással, kisebb jelenetekkel egy-
egy műsorra, vagy éppen mozgáshiányod van, vagy ki-
rándulni, színházba, múzeumba szeretnél menni, keress 
fel minket és legyél Te is a klub tagja. Tagdíj 2000 Ft/év.
Fentieknek megfelelően:
Hétfőn délelőtt Dalárda, műsorpróba
Kedden délelőtt Kézműves kör, Játék kör
Szerdán délelőtt Fitness-Mamy torna
Csütörtökön Kirándulás és egyéb programok

Kisebb rendezvényeket tartunk a klub helyiségeiben, il-
letve nyáron az udvaron egy-egy szombat délután  pél-
dául pörköltpartit, vagy zsíroskenyér-bulit.
Részt veszünk az önkormányzat által rendezett  ünnep-
ségeken, koszorúzáson, jótékonysági és egyéb más 
rendezvényeken is.
Vannak saját nagyobb rendezvényeink, melyeket az 
önkormányzat segítségével a  Hankó István Művészeti  

Központban tartunk.  Jelmezbál, márciusi nőnap, az ok-
tóberi Idősek Világnapja, és a decemberben rendezett 
Nyugdíjasok karácsonya.  
Ha kulturált környezetbe, jó társaságra vágysz, GYERE 
KÖZÉNK!!! Örülünk a jó ötleteknek, szívesen vesszük az 
aktív részvételt.
Megtalálsz a Facebookon Gyömrői „Boglárka” Nyugdíjas 
Klub néven. Érdeklődni lehet telefonon: Kurátor János-
né, +36 30 813 9935.

Gyömrői „Boglárka” Nyugdíjas Klub vezetősége

Városunk applikációja, a  HolmiApp – 
amely ingyenesen és könnyedén le-
tölthető a Play Áruházból vagy az App 
Store-ból – folyamatosan bővülő szol-
gáltatásokkal látja el a felhasználóit.
Fontos számunkra, hogy a városunk-
kal kapcsolatos helyi hírek és esemé-
nyek minél hamarabb eljuthassanak 
lakosainkhoz. A  push üzeneteknek 
hála, minden információt azonnal meg 
tudunk osztani a felhasználókkal. 
A hírek mellett fontos, hogy az összes 
városi eseményről is tudjuk tájékoztatni 

a felhasználókat pl.: koncertekről, szín-
házi eseményekről, előadásokról vagy 
éppen a Tájházban folyó programokról. 
A főbb modulokon belül folyamatosan 
próbáljuk napi szinten tartani az elér-
hetőségeket és a főbb információkat. 
Ilyen például a  gyógyszertári ügyeleti 
rend, amelyet mindig aktualizálunk, 
hogy bárki egy kattintással elérhesse 
a számára fontos információt.
Az üzletek és szolgáltatók menüpon-
tunk is folyamatosan frissül a  meg-
kereséseknek köszönhetően. A  vál-

lalkozók számára továbbra is van 
lehetőség, hogy bekerüljenek az alkal-
mazásba, ezáltal még több emberhez 
eljuttatva tevékenységüket. Ha szeret-
nék, hogy üzletük megtalálható legyen 
ezen a felületen, kérjük, vegyék fel ve-
lünk a kapcsolatot az app@gyomro.hu 
e-mail címen keresztül.
Szeretnénk, ha az applikáció minden 
lakosunk segítségére lenne, ezzel is 
megkönnyítve mindenki számára a tá-
jékozódást és az információk elérését!

Bori Donatella

Folyamatosan bővül 
a városi applikáció, 
a HolmiApp!
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Óvodáinkban a  május nem csak 
a  jó időt és a  szabadban töl-
tött játékidőt hozta meg, hanem 
számtalan színes programot is, 
amelyeknek ovisaink részesei le-
hettek.
Az anyák napja, az óvodai évzárók, 
a ballagások és a csoportos kirándu-
lások mellett májusban kerültek meg-
rendezésre a  bicikliversenyek, illetve 
a sportnapok is.
Mindig is kiemelten fontosnak tartot-
tuk a  mozgásfejlesztést, hiszen egy 
kisgyermek értelmi és testi fejlődése 
a  megfelelő mozgás nélkül elkép-
zelhetetlen. A  heti egy alkalommal 
megtartott ún. „nagy torna” minden 
csoportunk számára kötelező, és az 
óvodai napirendünk szerves részét 
képezi. Az udvaron töltött játékidő pe-
dig a szabad mozgásra ad lehetősé-
get az év minden szakában. Emellett 
a májusi projekthetek központi témája 
is a sport, a mozgás, illetve a közle-
kedés volt.
Az Arany Óvodában május utolsó 
hetében közlekedési projekthetet 
tartottunk, amelynek keretében meg-
rendezésre került a már évek óta ha-
gyománnyá vált Pünkösdi Bicikliver-
seny. A 7 csoportba járó mintegy 200 
kisgyermek ezen a  napon korosztá-
lyonkénti bontásban állhatott a  rajt-

A Bóbita és az Arany Óvoda hírei

Mozogjunk együtt!
vonalhoz. A  különböző „járműkate-
góriákban” induló gyerekek az óvoda 
bejáratától a Rózsa utcáig tartó távon 
kismotorral, futóbiciklivel, rollerral és 
biciklivel vágtak neki a  versenynek. 
A  legügyesebbek éremmel térhettek 
haza, a  többiek számára pedig apró 
meglepetéssel készültek kollégáim.
A projekthetet a pénteki napon meg-
rendezésre kerülő rendőrnap zárta 
le. Ezen a  napon óvodánk udvarát 
a  rendőrség vette birtokába. A  gye-
rekek a  KRESZ-pályán végighaladva 
megismerkedhettek az alapvető sza-
bályokkal, kipróbálhatták az ujjlenyo-
matvételt, majd ügyességi játékokon 
mérhették össze erejüket. A  legna-
gyobb sikert azonban a rendőrkutyák 
bemutatója jelentette.
A  Bóbita Óvodában – párhuzamo-
san az Arany Ovival – sporthetet 
szerveztünk. A gyerekek megismer-
kedhettek a  gyermekjóga alapjaival, 
amelyet mozgásfejlesztő gyermek-
jóga-oktatónk mutatott be. Az ő irá-

nyításával a gyerekek és a felnőttek 
egyaránt kipróbálhatták a  gyakorla-
tokat. A hét további napjain különbö-
ző labdaversenyeken, sorversenye-
ken vehettek részt ovisaink. A hetet 
a bicikliverseny koronázta meg, ahol 
a  nagyobbak a  szomszédos utcák-
ban gurulhattak végig, a  kisebbek 
pedig fél távon motorozva érhették el 
az óvoda kapuját.
Öröm volt számunkra, hogy 2 év után 
ismét megrendezésre kerülhettek 
ezek a  programok, hiszen az elmúlt 
időszak mindenki számára sok nehéz-
séget, nélkülözést jelentett, így jó volt 
újra látni a  lelkesedést és az örömöt 
a gyermekek szemében.
Itt szeretnék köszönetet monda-
ni a  Monori Rendőrkapitányság és 
a  Gyömrői Rendőrörs állományába 
tartozó kollégáknak, akik évek óta se-
gítik programjainkat. 
Köszönjük munkájukat!

Beke Gabriella
intézményvezető
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A 2021/2022-es tanév sok szem-
pontból is rendkívülinek nevezhető 
iskolánk életében. 2021. augusztus 
közepén Hajdú András intézmény-
vezető nyugdíjba vonult, 45 év után 
örökül hagyva egy jó hírnévnek ör-
vendő, családias légkörű iskolát.
Összetartó tantestületünk továbbra is 
tette a dolgát. Programokban, esemé-
nyekben és versenyekben idén sem 
volt hiány, noha nehéz tanévünk volt. 
Világjárvány, online oktatás, természeti 
kár, háború, sztrájk, költözésre való fel-
készülés – miközben egyre szűkösebb 
és romló épületállag nehezítette a min-
dennapjainkat. Mégis pozitívan látjuk 
ezt a tanévet a nehézségek ellenére is.
Augusztusban azzal a  céllal terveztük 
meg az eseménynaptárunkat, hogy mi-
nél több hagyományos iskolai progra-
munkat megvalósíthassuk, és vissza-
adhassuk a  gyerekeknek mindazokat 
az élményeket, amelyeket az elmúlt 
évek járványhelyzete miatt nem volt le-
hetőségük átélni és megtapasztalni.
Az iskolai programok tervezésénél arra 
törekedtünk, hogy kicsik és nagyok 
egyaránt megtalálják az érdeklődési 
körüknek leginkább megfelelő lehető-
séget. A sportos diákokat túrázni vittük 
a  természetbe, a pályaorientációs na-
pot interaktívvá és gyakorlatközpontú-
vá varázsoltuk. A reál tudományok iránt 
érdeklődő diákokat a  Kutatók éjsza-
kájára és a  csillagvizsgálóba vittük el. 
Ötödikes osztályainkkal a  János Vitéz 
Kiállítóközpontba kirándultunk.
Meghívtuk iskolánkba Vámos Robit, 
aki pozitív életszemléletű rendhagyó 
órákat tartott a  negyedikeseknek és 
az ötödikeseknek. Varró Dániellel pe-
dig író-olvasó találkozót szerveztünk 
az irodalom iránt érdeklődő diákok-
nak. Környezettudatos jövőkép kiala-
kítására ösztönöztük a gyerekeket, hi-
szen közel 30 tonna papír gyűlt össze 

Mozgalmas tanév a Fekete 
István Általános Iskolában

a papírgyűjtések alkalmával. Használt 
olajgyűjtő tartályunk is másodszor telt 
meg. A  Sulizsák program keretében 
1600 kg ruhaneműt hoztak a  diák-
jaink, ezzel segítve a  textil újrahasz-
nosítását, a  környezetünk védelmét. 
Közben természetesen jótékonykod-
tunk is a  rászoruló családoknak és 
szervezeteknek.
Tudásra szomjazva vettünk részt isko-
lai, városi, megyei és országos verse-
nyeken. A teljesség igénye nélkül né-
hány kimagasló teljesítményt említek. 
Bolyai versenyeken magyar nyelvből, 
matematikából és természettudo-
mányból 13 díjazott csapatunk volt. 
Negyedik osztályos diákjaink pedig 
bejutottak az országos döntőbe, ahol 
19. helyezést értek el magyar nyelv-
ből. A  Nemzetközi Kenguru Mate-
matika-versenyen 8 diákunk a  leg-
jobb száz versenyző között szerepelt. 
Futóversenyen is dobogósok lettek 
a leggyorsabbjaink. Az országos dön-
tőben egyik diákunk 4. helyezést ért 
el. Anyanyelvi és helyesírási vetélke-
dőkön is szép eredményeket értek 
el a  gyerekek. A  Simonyi Zsigmond 
Kárpát-medencei helyesírási verseny 
második fordulóján 2. helyezést ért el 
egy tanítványunk.

Tizenhét angol nyelvet emelt szinten 
tanuló nyolcadikos diákunk alapfokú 
nyelvvizsgát tett. Büszkék vagyunk 
a szép eredményekre!
Hetedik osztályosaink ingyenes prog-
ramként a Bűvösvölgybe látogattak el, 
ahol a média világába nyertek kalandos 
betekintést.
Iskolánk nyert az Erasmus-pályázaton, 
amelynek keretében tanáraink (később 
pedig a diákjaink is) külföldi támogatott 
utazáson vesznek részt. A Határtalanul 
pályázatnak köszönhetően Szlovákiába 
és Horvátországba utaznak a  hetedi-
kes és a nyolcadikos diákok osztályki-
rándulásként.
Megnyertük az „Állatbarát iskola” cí-
met is, amelyre első ízben pályáztunk. 
„Zöldforgó” pályázaton elnyert játéko-
kon a  környezettudatos gondolkodást 
erősítettük a tanulóinkban.
Az említett események csupán egy kis 
ízelítő abból, amik ebben a  tanévben 
történtek. Iskolánk honlapján sok infor-
máció található, akár a  programokról, 
akár a legszebb versenyeredményekről.
Mit rejt a jövő? Reméljük, hogy még sok 
ilyen tartalmas tanévet, de egy szebb és 
korszerűbb új iskolaépületben.

Kovácsné Gerőcs Éva 
intézményvezető
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2022. május 14-én került sor a  Gyömrői Fekete 
István Általános iskola szervezésében a  városi 
helytörténeti vetélkedőre.
A csapatok sokféle érdekes feladat megoldásával egy aka-
dályverseny keretén belül mérték össze tudásukat. Új lehe-
tőségeket is biztosítottunk számukra: a feladatlap megol-
dása során a gyerekek már könyveket és okos eszközöket 
is használhattak.
A versenyen minden gyömrői iskola két csapatot indított. 
Első helyezett a  Gyömrői Fekete István Általános Is-
kola „Fekete sereg” csapata lett, a  második helyen 
a  „TELGISZ-es agytrösztök” csapata végzett, harma-
dik helyezést pedig a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
„A Ferencek” csapata érte el.
A  verseny sikeres lebonyolítása érdekében nagy volt az 
összefogás, így köszönettel tartozunk a Monori Tankerüle-
ti Központnak, Gyömrő Város Polgármesteri Hivatalának, 
a  Hankó István Művészeti Központnak, a  Gyömrő Városi 
Könyvtárnak, a  Gyömrői Horgász Egyesületnek, a  Hajnal 
Egyesületnek, a Gyömrő Gyöngye vállalkozásnak, a gyömrői 
egyházak képviselőinek és a Fekete iskola alapítványának. 

Helytörténeti vetélkedő

Köszönettel tartozunk a gyerekeket felkészítő pedagógu-
soknak és azoknak is, akik a  verseny lebonyolításában 
részt vettek. Segítséget nyújtottak: Molnár Eszter, Szabó 
Gerda, Szekeres Zoltán, Varga Bianka, Hajdú András, 
Bába János, Tóth Zoltán, Tölli László, Soósné Szalay Zsu-
zsanna. Reményeink szerint ezzel egy hagyomány terem-
tődött, és jövőre újra megrendezésre kerülhet a vetélkedő!

Tóth Mátyás, 
szervező pedagógus
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SAKKPALOTA

Az idén ötödik éve alkalmazzuk alsó ta-
gozaton a Polgár Judit által kidolgozott 
Sakkpalota programot az oktatásban 
és nevelésben. Mindkét alsó tagozatos 
épületünkben a gyerekeknek heti egy 
sakkórájuk van, de a program túlmutat 
a heti egy tanóra keretein. A többi tan-
tárgyba integrálva hatékonyan fejleszti 
a  gyerekek értelmi és érzelmi képes-
ségeit. A  Sakkpalota módszertanával 
nagyon jól formálható a megértést és 
problémamegoldást biztosító gon-
dolkodás. A  program bevezetésének 
elsődleges célja a személyiségfejlesz-
tés. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
a gyerekek itt nem sakkozni tanulnak, 
hanem a  legapróbb részletekig kidol-
gozott „Sakkpalotába” belépve – meg-
személyesített sakkfigurákkal barátsá-
got kötve – hétköznapi problémákat 
feldolgozó meséken és történeteken 
keresztül játékosan fejlesztik a  tanu-
láshoz szükséges képességeiket. Ter-
mészetesen menet közben sakkozni is 
megtanulnak a gyerekek. 

Tar Nóra 
tanító

ROBOTIKAOKTATÁS

A robotikaoktatás megalapozása már 
öt éve indult el alsó tagozaton és a fel-
ső tagozaton egyaránt. Alsó tagoza-
ton matematika és más tantárgyak 
esetében is eszköz szinten használják 
a  kisdiákok a  robotokat. Felső tago-
zaton pedig folytatódik és komolyodik 
ez a munka. 
A Nemzeti Tehetséggondozó Program 
és a  VEKOP-pályázat keretében jól 
sikerült használható eszközparkot lét-

rehozni. Az intézményünkbe járó felső 
tagozatos diákok már a digitális kultú-
ra tantárgyban találkozhatnak önálló 
témaként a robotikával, továbbá szak-
köri keretek között is foglalkozhatnak 
ezzel a  területtel. A  szakkör szeren-
csére nagy népszerűségnek örvend.
Áprilisban pályázati úton (Edutus Egye-
tem) jutottunk hozzá a legújabb típusú 
Lego Spike robothoz, egy ötödik osz-
tályos csapattal pedig jelentkeztünk 
a WRO-ra (World Robot Olympiad).
Hatalmas kihívás számunkra egy tel-
jesen új robot megépítése, és a prog-
ramnyelv megismerése. A robotprog-
ram megírására 2 hónapunk volt, 
június 2-án a  balatonfüredi országos 
regionális elődöntőben bizonyíthatták 
diákjaink kreativitásukat, programozó 
tudásukat. A következő tanévben már 
kezdő és haladó versenyfelkészítő ro-
botika tehetséggondozó csoportokat 
fogunk indítani.

Tusorné Fekete Éva 
természettudományos 

munkaközösség-vezető, 
informatika szakos tanár

Hírek a Gyömrői Weöres Sándor 
Általános IskolábólSzeretnénk megismertetni a vá-

ros lakóival az intézményünk-
ben zajló szakmai munkát és az 
elmúlt időszak innovációit.
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Nyáron is vár a

Városi Könyvtár

Június 22. 10:00

Élőszavas mesemondás, kézműves foglalkozással

Illyés-Ser Gergely - mesemondó

Óvodásoknak, kisiskolásoknak

Július 20. 10:00

Diafilm vetítés gyerekeknek

Vargáné Kocsis Ildikó - gyermekkönyvtáros

Óvodásoknak, kisiskolásoknak

Június 29. 10:00

Kreatív tematikus kézműves foglalkozás: Berg Judit - Rumini

Madár Olga - iparművész

Kisiskolásoknak - regisztrációhoz kötött!

Augusztus 03. 10:00

Társasjáték délelőtt

Ágnecz Adrienn - könyvtáros

Kicsiknek és nagyoknak

Július 27. 10:00 

Legyél Te a hős!

Mondok Lilian - elsősegélynyújtási ismeretek

Iskolásoknak

 Augusztus 17. 10:00

Nyári kézműves foglalkozás

Vargáné Kocsis Ildikó - gyermekkönyvtáros

Óvodásoknak, kisiskolásoknak

Augusztus 10. 10:00

Helyismereti kincskereső

Ágnecz Adrienn - könyvtáros

Iskolásoknak

Gyömrő, Fő tér 4.                     +36-29/331-174                    konyvtar@gyomro.hu

 Július 06. 10:00

Madárének című könyv bemutatója, kézműves foglalkozással

Kanyó Ferenc - író, Kanyó Ferencné Aranka - kézműves tanár

Kisiskolásoknak

   Július 13. 10:00 

Közlekedj okosan!

Molnár Dávid r. törzsőrmester - autópálya rendőrség

Óvodásoknak, kisiskolásoknak

AJÁNLÓ
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Alapfokú Művészeti Iskolánk idei tan-
éve hűen tükrözi művészeti vezetőnk, 
H. Pók Szilvia és tanári karunk elhiva-
tottságát. Az iskolánkba jelentkezők 
2021-től még színesebb palettáról 
választhattak. Vonós tanszakunk 
a  gordonka oktatásával bővült, bil-
lentyűs tanszakunkon orgonát is le-
het már tanulni. A fúvósoknál elindult 
a rezes oktatás, míg a néptánc ága-
zaton alapítottunk egy felnőttekből 
álló tánccsoportot. 
Az idei tanév nagy kihívása egy hang-
versenyzongora beszerzése volt. En-
nek érdekében tartottunk egy máso-
dik jótékonysági koncertet is 2021 
novemberében a  Gyömrői Reformá-
tus Templomban. Ezzel egyidejűleg 
létrehoztuk a  Gyömrői Művészeti 
Alapítványt, melynek segítségével pá-
lyázhattunk további támogatásokra. 
Örömmel tudatjuk a hírt mindazokkal, 
akik segítették munkánkat, 
hogy megvásároltuk az új 
zongorát, amely a  na-
pokban érkezik isko-
lánkba! 
Növendékeink kiemel-
kedően szerepeltek 
a  regionális és nem-
zetközi zenei versenye-
ken. A tanév során szinte 

egymást érték a  koncertek és prog-
ramok a város különböző helyszínein, 
sőt vendégszerepeltünk a  budapesti 
Szabolcsi Bence Zeneiskolában is. 
Februárban egy zongorakurzust 
szerveztünk a  környék zongorata-
nárainak Szokolayné Pásztor Edina 
vezetésével. Részt veszünk a Bázis-
intézményi Programban, melynek 
eseményeit a  tavasz folyamán ren-
deztük meg. Buda Sára a  Kokas 
módszer ismertetésével nyújtott kü-
lönleges zenei élményt a  résztvevő 
pedagógusoknak, a  Jazzmánia Big 
Band pedig hangszerbemutatóval 
egybekötött koncertekkel varázsolta 
el a  gyömrői közönséget. Nyílt na-
punk és ovis koncertjeink nagy ér-
deklődésnek örvendtek, néptáncbe-
mutatónkon megtelt a Hankó István 
Művészeti Központ. 
Céljaink közt szerepel egy hangver-

seny terem létesítése és önál-
ló művészeti iskola meg-

ala pítása. Honlapunkon 
további érdekességek 
láthatók-hallhatók is-
kolánkról:
www.weoresiskola.hu/ 

muveszeti
B. Visnyovszki Anna

tanszakvezető

Az idei évben ismét élet köl-
tözött a tájházba! Az eszten-
dő első programjára anyák 
napján került sor, amikor 
sok gyermek és anyukája 
vett részt a délutáni progra-
mokon. Az anya-gyermek fo-
tózás nagyon népszerű volt, 
de gyorsan fogytak a  ke-
mencében sütött finomsá-
gok is. A  kézműveskedés is 
örök sláger, és sokan nézték 
meg belülről az épületet, va-
lamint a kiállítást. 
A  következő hónapokban 
rendszeresen várják majd 
programokkal az érdeklődő-
ket, így például június 25-én 
délután is, amikor a Roman-
tika Ünnep keretében főként 
a  szerelmespároknak ked-
veskednek majd a  hangula-
tos udvarban. 
Késő őszig hetente három na-
pon látogatható a tájház, akár 
egyénileg, akár csoportosan. 
A  tájházzal kapcsolatos friss 
híreket, információkat a  táj-
ház Facebook-oldalán olvas-
hatják.  HA

Művészeti oktatás
a Weöres Sándor Általános Iskolában

Újra van élet 
a tájházban!
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Indul a szezon, Indul a szezon, 
nyit a Tófürdő!nyit a Tófürdő!

Nincs nyár Tófürdő 
nélkül! Városunk 
strandja, Ma-
gyarország első 
ökofürdője idén 
is felkészült, hogy 
fogadja a láto-
gatókat. Az idei 
szezont is alapos 
karbantartás előzte 
meg, a városüzemelte-
tés munkatársai felkészí-
tették az eddig közparkként 
funkcionáló Tófürdőt a nyári időszakra.

Az üdítő pihenéshez minden adott: a víz kiváló mi-
nőségű, a  tópart gondozott és ápolt, a büfékben 
a  strandételek széles választéka kivétel nélkül 
megtalálható. A nyárestéket hangulatos koktélok 
teszik feledhetetlenné.
A  tavaly nagy sikernek örvendő napozóterasz, 
a LakeBeach is megnyitja kapuit. Itt puha tengeri 
homok, prémium napozóbútorok és saját cate-

ring-szervizszolgáltatás várja a  nyüzsgő strand-
élményt kerülni vágyó vendégeinket. Különleges 

hangulatú, retro Sunset Beach Party-val is készülünk 
június 25-én a Romantika Ünnepen a lámpaúsztatás után.

Ezen a  nyáron is vendégeink színvonalas kiszolgálására 
törekszünk, de szeretnénk, ha Gyömrő díjnyertes strandja 
még sokáig a fürdőzők kedvenc helyszíne lehetne: az öko-
fürdővé avanzsálódott Tófürdő területén a  kikapcsolódás 
mellett továbbra is a környezettudatosságé a  fő hangsúly. 
Várjuk kedves vendégeinket idén is a Gyömrői Tófürdőn!

Teszárik-Böjti Zsuzsa
marketing és PR-manager,

Gyömrő Város Önkormányzata

Gy

öm
rői Tófürdő
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Az agility hazánkban is egyre nép-
szerűbb ügyességi és gyorsasági 
sport. Az elsősorban a  kutya és 
az ember kapcsolatát elmélyítő 
sportág egyik kiemelkedő alakja 
lett a gyömrői Naggyőr Dalma.
A szó jelentése egyébként „fürgeség” 
vagy „gyorsaság”, ami híven tükrözi 
lényegét: adott egy agility-pálya, és 
adottak benne különböző, a  kutya 
ügyességét próbára tevő akadályok 
(magas ugró-akadály, kúszó, palló, pa-
lánk, hinta, karika, szlalom stb.).
Az edző (versenyen pedig a bíró) fel-
adata, hogy kialakítson egy pályasor-
rendet. A gazdinak 8 perce van meg-
tanulni, kutya nélkül bejárni a  pályát 
a  helyes sorrendben és memorizàlni 
a pálya vonalvezetését, majd a pálya-
bejárás végén elmegy a kutyáért, oda-
megy az első akadályhoz, és a  bíró 
síp ja után elindulnak. Végül vagy sike-
rül a helyes sorrend lefutása megadott 
idő alatt, vagy nem.
Mivel a kutyus nem tudja a sorrendet, 
ezért csak a gazdira hagyatkozhat. Ő 
szóval, kézjelekkel, testmozgással se-
gíthet neki. Minél többet gyakorolnak, 
annál jobban értik egymás mozdula-
tait, egymás jelzéseit, hangjeleit, an-
nál rutinosabb lesz az adott páros. Az 
agility tehát egy közös „játék” ember 
és kutya között. 
Dalma egy spanival kezdte el a  „ku-
tyázást” 2011-ben. Vele midi kate-
góriában versenyzett. Három év kö-
zös munka után új kutyussal, Pillével 
a  border collie-val kezdett dolgozni. 
Dalma azt mondja, nagy változást ho-
zott Pille az életében, mert az amúgy 
is drasztikusan fejlődő sporthoz fel 
kellett nőnie, ami nem volt könnyű. 
Az elején sok volt a csalódás, de nem 
adta fel, mert fejlődni akart, egyre 
jobb és jobb lenni. Azt mondja, az 
agility megtanította az alázatra, türe-
lemre, magabiztosságra és a kölcsö-
nös tiszteletre egymás iránt.  

Az akkor már egyre komolyabban ver-
senyző Dalma 2017-ben talált rá auszt-
riában Wellére, a  shelti fajtájú kutyára. 
Vele mindent tudatosan kezdett el, 
a  szocializációtól kezdve, az alapozá-
son át, a handling és az RC-t az első 
versenyig megtervezve mindent. Dalma 
számára Ő az első olyan kutya, akivel 
az első perctől kezdve egyek, minden 
versenyükről éremmel jönnek haza, és 
sok nemzetközi versenyre járnak. A kö-
zös munka a fajta „szerelmesévé” tette 
a  gazdit, így mostanra már újabb két 
shelti tanulhat Dalma kezei alatt: az alig 
2 éves Enzo és a 8 hónapos Maeve. 
Dalma idén két hétvége alatt 12 futa-
mon vett részt, 10 hibátlan első vagy 
második helyet futott, így legjobb ma-
gyarként jutott ki a  belgiumi Europa 
Openre, valamint az ausztriai világbaj-
nokságra. Naggyőr Dalma kiemelke-
dő eredményei: 

PILLE
–  2016. Országos bajnokság csapat-

ban 3. hely   
–  2016 OB agility futam 3. hely 
–  2018 OB csapat 2. hely 
–  Europa Open válogatott tagja: 2016, 

2018, 2019 és 2-szeres finalista 
–  2019. EO jumping 6. hely

WELLE, 2019:
–  Magna Racino jumping 1. hely és 

finalista 
–  Hungarian Open agility futam 2. hely 

és finalista 
– EO- és vb-válogatott 
– EO csapat 4. hely 
–  OB csapat és egyéni összetett 1. hely 
– legjobb sheltie

WELLE, 2020:
–  Magna Racino 2x2. hely és finalista 
–  Hungarian Open csapatban 1. hely, 

egyéniben 3. hely 
–  Pilis Open 3x1. hely és finálé 1. hely 
–  OB-csapat 2x1. hely, összetett 1. hely

WELLE, 2021: 
–  Moravia Open (cseh) agility 2. hely 

és finálé 4. hely 
–  Szlovén Open finálé 4. hely 
–  Szlovák verseny finálé 3. hely, csa-

pat 1. hely és finálé 2. hely 
–  OB: agility 2. hely, jumping: 1. hely, 

összetett 1. hely

WELLE, 2022:
–  Agility Mester-díj 
–  Hungaria Open 3. hely 
–  Polish Open csapat 2. hely, finálé 5. hely 
–  EO vb-kerettag

Gyömrői agility-bajnok



2022. JÚNIUS20

SPORT

A  2021/22-es bajnoki szezonban 
a Gyömrői KA női, valamint férfi ifjúsá-
gi csapata is első helyen végzett.
A  lányok a  III. osztály F csoportját 
egész évben uralták, s meggyőző 6 
pontos előnnyel már hetekkel a  baj-
nokság lezárása előtt bebiztosították 
helyüket a  dobogó legfelső fokán. 
A  meggyőző csapatteljesítmény mö-
gött sok-sok kiváló egyéni teljesít-
mény állt. Erről tanúskodik többek 
között a góllövőlista is. Páratlan dolog 
történt, hiszen eddig még sosem for-
dult elő, hogy a gólkirálynői cím mel-
lett a  második helyet is bezsebeltük. 
1. Gyenes-Bíró Eszter (167 gól), 2. 
Szabó Daniella (132 gól). A harmadik 
helytől mindössze egyetlen találattal 
maradt le – az utolsó mérkőzéseket 
sajnos sérülés miatt már csak a  lelá-
tóról figyelemmel kísérő – Piricz Virág 
(117 gól). Kiegyensúlyozott teljesítmé-

nyünk alapja az eredményes támadó-
játékunk mellett kiváló védekezésünk 
s megbízható kapusteljesítményünk 
Demeter Daniella és Bálint Orsolya ve-
zényletével.
A  fiúk a  III. osztály C csoportjában 
a  végletekig kiélezett versenyben – 
sajnos tavasszal sérülésekkel küzdve 
– utasították maguk mögé a Tempo, 
Domony, illetve Vecsés csapatait, s 
szerezték meg az aranyérmet. A leg-
eredményesebb góllövőink Kiss Le-
vente (75 gól), Váradi Attila (66 gól) 
és Doma Kristóf (62 gól) voltak. Hi-
hetetlen akaraterő s küzdeni tudás 
jellemezte a  csapatot valamennyi 
mérkőzésen.
A  kapuban sorsdöntő pillanatokban 
Pipics Barnabás, valamint Kuris Márk 
tudott legtöbbször hárítani. A csapat 
védelmét pedig Kovács Zsolt kiváló-
an irányította.

Hatalmas örömünkre a  2022/23-as 
bajnoki évben már mindkét csapa-
tunk egy osztállyal feljebb, a  II. osz-
tályban szerepelhet!
Női ifjúsági csapat: Demeter Daniella, 
Faltusz Bianka, Jakab Flóra, Nemes 
Nóra, Gyenes-Bíró Eszter, Szabó Da-
niella, Bálint Orsolya, Léránt Anna, Lo-
vász Eszter, Piricz Virág, Kucza Petra, 
Szabó Renáta, Kádár Boróka, Jánvári 
Csilla, Bagyinka Anna, Ladányi Lilla, 
Lukács Kármen. Vezető edző: Valenta 
Eszter, edző: Striczki Regina.
Férfi ifjúsági csapat: Pipics Barnabás, 
Lovász Gergő, Kiss Levente, Váradi 
Attila, Doma Kristóf, Dam Benedek, 
Pomlényi Márton, Tóth Bálint, Kuris 
Márk, Petrányi Zalán, Kovács Zsolt, 
Drozdik Dávid. Vezető edző: Hartung 
Péter.

Valenta Eszter
vezető szakedző, Gyömrői KA

ÓRIÁSI SIKER: dupla bajnoki cím 
a Gyömrői Kézilabda Akadémián
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Egyedülálló évadot zárhat 
klubunk, amely a 2005-ös új-
jáalakulása óta az utánpótlás 
legnagyobb ütemű fejlődését 
mutatja. Sok ifjú futballistát 
üdvözölhettünk köreinkben 
idén is, a  létszám pedig fo-
lyamatosan növekszik.
Partnerklubunknak, a Ferenc-
városi Tor na Club nak hála, csa-
pataink a  legmagasabb szinten 
is megmutathatták tudásukat, 
edzőink pedig továbbképzése-
ken vehettek részt, amely ugyan-
csak a  folyamatos fejlődés egyik 
alappillére. Több torna házigazdá-
ja lehetett egyesületünk: rendeztünk Teqball-kupát, valamint 
a  labdarúgáshoz kevésbé kapcsolódó rendezvényeknek is 
otthont adhatott az UFC Gyömrő Sporttelep. 

UFC GYÖMRŐ – szezon,
amelyre büszkék lehetünk

RIASZTÓRENDSZEREK
TELEPÍTÉSE,KARBANTARTÁSA,

KAMERARENDSZEREK
TELEPÍTÉSE,KARBANTARTÁSA,

BŐVÍTÉSE

GYÖMRŐNÉS
KÖRNYÉKÉN.

TEL:+36-30/992-7367

Felnőtt együttesünk kivételes szezont tudhat a háta mö-
gött, ugyanis előbb feljutott a megyei első osztályba – ami-
ért évekig dolgozott a csapat –, majd szintén ősszel a MOL 
Magyar Kupában is szerepelhettek. Ezen felül a Paksi FC 
személyében egy élvonalbeli ellenfél is ellátogatott Gyöm-
rőre, amelyre a közelmúltban aligha volt példa. 
A jelenlegi gárda első megye egyes idénye épp olyan fele-
más élményeket hozott, mint a klubunk háza táján történt 
események. Meg kellett küzdenünk több esetben fellépő 
sérüléshullámmal, eltiltásokkal, valamint a „szerencse for-
gandó” kifejezés negatív vonatkozásával is. Sajnos több 
esetben nem a nekünk megfelelő forgatókönyv szerint ala-
kult egy-egy találkozó. Voltak kiemelkedő pillanatai csa-
patunk szerepléseinek, és átéltünk nagy győzelmeket is. 
A kohézió azonban jelen van mindennapjainkban, amely 
átsegíti a klubot egy-egy nehezebb időszakon is.
A bajnokságok, tornák befejeztével az élet nem áll meg 
körülöttünk. A világhírű futballklub, az FC Barcelona aka-
démiája Gyömrőre is érkezik egy nyári „road show” al-
kalmával. Az esemény keretében a gyerekeknek tábort 
szerveznek, ahol a Barca Academy profi edzői foglalkoz-
nak majd a fiatal futballisták fejlesztésével. Az edzőknek 
előadásokkal készülnek, valamint tornát is hirdetnek 
a hétvégén. A spanyol látogatás mellett nyári táborso-
rozattal is készülünk labdarúgóinknak. Évzáró rendezvé-
nyünk pedig már-már hagyománnyá vált, ahol a rohanó 
hétköznapokból kiszakadva együtt lehet – egy progra-
mokkal teli nap során – a nagy UFC Gyömrő család.

Jámbor Bence
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Árokszállási Tamás és osztálytár-
sa, Miles Sean Dániel a  megyei 
selejtezőn második helyezést ér-
tek el, így bejutottak a 2021/2022-
es Országos Diák olimpia dön-
tőjébe. Tomiék a  Szent István 
Gimnázium színeiben indulnak.
A Tenisz Diákolimpia egészen különle-
ges hangulatú verseny. A tanulók 2-3 
fős csapatokban, iskolájukat képvisel-
ve mérkőznek meg más intézmények 
együtteseivel. A csapatok egymás el-
len játszanak két egyéni és egy páros 
mérkőzést. Az jut tovább a következő 
fordulóba, aki három meccsből mi-
nimum kettőt megnyer. A  végső cél 
pedig a  Magyarországi Tenisz Diák-
olimpia bajnoki címének megszerzé-
se. Bár a fiúk – ahogy minden indu-

Gyömrői teniszes az Országos 
Diákolimpia döntőjében!

Sport, színház, művészet, kultúra, 
kézműves foglalkozások

két hétig, hétfőtől-péntekig, 
minden nap más-más tematikával.

Dátumok: 
2022. 08. 01–05. 0800–1600

2022. 08. 08–12. 0800-1600

Helyszín: Hankó István 
Művészeti Központ

Ár: 32 000 Ft/hét 
mely tartalmazza a napi  

háromszori étkezést és a programokat.
Várjuk iskolás gyermekek  

jelentkezését 8-14 éves korig

Bővebb információ és jelentkezés a Művészeti Központ facebook oldalán, 
telefonon a 06 30 652 1052-es számon, e-mailben a hi.muvkozpont@gmail.com e-mail címen vagy személyesen a helyszínen.

ló ezen a  rendezvényen – szigorúan 
csak az iskolájukat képviselhetik, de 
klubjuk, edzőtársaik és edzőik is nagy 
izgalommal szurkolnak nekik.
Tomi gyömrői lakos, és három éve 
kezdett el teniszezni a Gyömrő Tenisz 
Klubban. Nem volt kérdés, hogy szor-
galma, akarata, ügyessége és elköte-
lezettsége egy napon meghozza az 
eredményt. Bár borítékolhatóan izgal-
mas és szoros meccsek várnak rájuk, 
biztos vagyok benne, hogy mindent 
beleadva a  legjobb formájukat hoz-
zák majd a  srácok. Az eredményről 
a következő újságban, illetve a Face-
book-oldalunkon is beszámolunk.
Hajrá Tomi és Sean!

Lipták Júlia edző,
Gyömrő Tenisz Klub 
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2020-tól majdnem 2 éven át nem 
tudtunk versenyezni. Azóta készü-
lünk arra, hogy minden erőnkkel visz-
szatérjünk a  versenyzéshez. Ebben 
az évben csatlakoztunk a  Gyömrői 
Sport egyesülethez is, valamint ek-
kortól a  Zhengwu Internatinal mes-
tere, Yu mester stílusvezető mester-
ként támogat minket.
2021-ben 2 versenyen tudtunk részt 
venni, ahol összesen 9 érmet sze-
reztünk. 2022-ben indult be végül az 
igazi versenyszezon. Tavasszal már 3 
versenyt tudtunk szervezni.
Idén szakszövetségi tagként már Or-
szágos Bajnokságon indulhattunk, 
és március 26-án 7 tanítvánnyal részt 
vettünk az OB I. fordulóján, ahonnan 
12 éremmel tértünk haza (9 arany, 
2 ezüst, 1 bronz). A  22 egyesület-
ből a 3. helyen végeztünk, valamint 
a legtöbb tanítványunk már kvalifikál-
ta magát a döntőbe, így elindultunk 
az olimpiai álom felé.
Egy nagyobb szünet után, május 14–15-
én szerepeltünk a  szezon legnagyobb 
versenyén Csehországban, a  WKS 
Czech Open nemzetközi kung-fu baj-

nokságon. A versenyen 15 ország, 40 
csapat és közel 250 versenyző vett 
részt. Az olimpiai wushu kategóriák és 
tradicionális kategóriák mellett először 
a szeptemberben induló küzdelmi csa-
patból is indítottunk 2 küzdelmi ver-
senyzőt. Nem volt könnyű dolgunk, de 
szép eredményekkel térhettünk haza. 
Összesen 11 érmet: 3 arany-, 5 ezüst- 
és 3 bronzérmet szereztünk.
Szeptembertől várjuk az új tanítvá-
nyokat kis- és nagycsoportjainkba, 

ahol a  test kondicionális és koordi-
nációs képességeinek edzése mellett 
a jellemet is fejlesztjük elveink közve-
títésével. A megfelelő vizsgák letétele 
után akár a világjáró versenyzői csa-
patunkba is be lehet kerülni. 

Balogh Barnabás 
szakosztályvezető

GYÖMRŐ SE Kung-fu 
Szakosztály, versenyek

A több mint 20 éves Gyömrői 
Kung-fu csapatunk az elmúlt 
években több megpróbálta-
táson ment keresztül. Az utol-
só aktív évünkben (2019-ben) 
összesen 4 nemzetközi ver-
senyen vettünk részt, ahol 36 
érmet szereztünk. 
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15 éves 
a gyömrői 
taekwon-do 
tehetség

Fekete öves a válogatott legfiatalabb tagja

Idén Horvátország-
ban rendezték a  27. 
felnőtt és 36. ifjúsági 
ITF Taek won-do Euró-
pa-bajnokságot, ahol 
28 ország részvéte-
lével 593 versenyző 
mérte össze tudását.
A  magyar válogatott 3 
arany-, 4 ezüst- és 6 bronz-
éremmel zárt, ami az or-
szágok között az előkelő 
8. helyre volt elég. Gyöm-
rői lakosként és a gyömrői 
Fekete István Általános Is-
kola 8/b osztályos tanuló-
jaként Fülep Richárd élete 
első rangosabb esemé-
nyén mint a válogatott leg-
fiatalabb tagja képviselte 
hazánk színeit.
A  verseny 4 napon át tar-
tott, versenyzőink 2 kor-
osz tályban 4 fajta egyéni 
számban és 5 csapatszám-
ban voltak érdekeltek. Ri-
csi egyéni számaiban 5., 
illetve 17. helyen végzett, 
és csapat speciáltechnikai 
törésben és csapat erőtö-
résben is bronzérmes he-
lyen zártak. 

A fiatal versenyző két éve 
él Gyömrőn, jelenleg a Sa-
sok SE kötelékében ver-
senyez. A  2x-es magyar 
bajnok és Diákok Olim-
piája győztes fiatalember 
a  sport mellett a  tanulást 
sem hanyagolja el, hiszen 

az EB-re készülés mellett 
sikeres felvételi vizsgát 
is tett, így ősztől a  Tele-
ki Blanka Közgazdasági 
Technikum logisztika és 
szállítmányozás szakán 
tanulhat tovább. Ricsi te-
hetsége mellett a szorgal-

ma is kimagasló, hiszen 
alig négy év alatt érte el az 
1. Dan fekete öv mester-
fokozatot, és lett a váloga-
tott legfiatalabb tagja. To-
vábbi sok sikert a gyömrői 
sportolónak a  versenye-
ken és a tanteremben is!
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Több év után úgy gondoltuk megreformáljuk a sport- 
egészséghez kapcsolódó juttatásunkat és nagyobb sza-
bású programot biztosítunk dolgozóinknak. A sport egyik 
alappillére az egészséges életmódnak, ezért is tartjuk ki-
emelten fontosnak a sportolás és olyan mozgásformák 
támogatását, melyek elősegí-
tik a fizikai és mentális egész-
ség fenntartását hosszútávon. 
Több célt hivatott megterem-
teni az új SportolOK program, 
melyet önkéntes sportnagy-
követek irányítanak, szervez-
nek. Fontos számunkra, hogy 
támogassa az egészséges 
életmód kialakítását, építse és 
erősítse a közösségünket, va-
lamint az elért sportolási ered-
ményeknek megfelelő jutalmazást biztosítsunk. 
Az új programot egy sportnappal indítottuk, itt több moz-
gásformát próbálhattunk ki, volt futóiskola, mely segítette 
felkészíteni futóinkat a Budapesten rendezett városvédő 
futásra. A cég nevezési díjjal támogatta indulóinkat, a csa-
pat  a cég területén tartotta felkészülését. 3 váltócsapat 

és 4  egyéni résztvevő indult. A SportolOK programnak 
köszönhetően, többen készülnek további maratoni távok-
ra egészséges versenyszellemmel és egymást támogatva.
A sportnagykövetek háziversenyeket szerveznek például 
ugrálókötelezésben, vagy asztaliteniszben.  A felkészülé-
sek izgatott várakozással, a versenyek vidám hangulatban 
zajlanak. Kicsit megpezsdítve az idei tavaszt! 

HAJRÁ EAGLE! 

Ha szeretnél csatlakozni 
csapatunkhoz jelenleg 
az alábbi pozíciókba ke-
resünk kollégákat:

• MŰSZAKVEZETŐ 
• GÉPBEÁLLÍTÓ 
• QUALITY TECHNIKUS
• MINŐSÉGÜGYI MÉRNÖK

PROMÓCIÓS TARTALOM

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

e-mail: info.eihu@ekkeagle.com

RÉSZLETES INFORMÁCIÓK 
AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN!

A  Huncimanci Nonprofit Kft. nagykátai 
székhelyű szervezet családi bölcsőde há-
lózata 3 új egységgel bővült Gyömrőn. 
A  nyertes projekt tervét a  szervezet kép-
viselője írta a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016. 
pályázati felhívásra. A projekt támogatási 
intenzitása 100%. A támogatás összege: 
19 990 000 Ft, melyhez a szervezet kép-
viselői több millió forint összegű önerőt tet-
tek magánhitelből, hogy végül 5 év után, 
2022. április 30-án megvalósulhasson 
a projekt, mely építési beruházást és esz-
közbeszerzést foglalt magában. A tervezett 
15 férőhelyes épületben a belső terek gaz-
daságos átalakításával végül 22 férőhelyen 
valósulhat meg  családi bölcsődei ellátás, 
2 db 7 és egy db 8 férőhelyes bölcsődei 
csoportban. A beruházás eredményeként 
6  új munkahely is létrejött. A szervezet 
nagykátai székhelyén 7 férőhelyen, gyöm-
rői telephelyein így összesen 34 férőhelyen 
lát el bölcsődés korú gyermekeket. A gyer-
mekek 20 hetes kortól óvodaköteles korig 
kaphatnak szerető gondoskodást, nevelést 
és fejlesztést a korszerű és energiatakaré-
kos épületben és szépen kialakított ját-
szóudvaron, amely Gyömrő egyik legszebb 
részén, az Ernő utcában található a Tőze-

ges tó szomszédságában, csendes kör-
nyezetben, családi kertek ölelésében, 892 
m2-es telken. Projektarányos akadálymen-
tesítés valósult meg rámpa és akadály-
mentes helyiségek kialakításával, az épület 
így maradéktalanul megfelel napjaink szak-
mai és törvényi követelményeinek, képes 
kiemelkedő színvonalú bölcsődei ellátás 
biztosítására. Bölcsődénk a  gyermekek 
életkorának megfelelően a biztonságot adó 
napirendre, a szabad játékra, sok-sok moz-
gásra, mozgásos-zenés-énekes-mondó-
kás foglalkozásokra, a mesére, a gyermeki 
fantáziára és az érzékszervek útján történő 
tapasztalásra építi szakmai tevékenységét. 
Az érzelmi biztonságot nyújtó szeretettel-
jes, harmonikus légkör a legszükségesebb 
a  kisgyermekek számára az egészséges 
testi-lelki fejlődéshez. Ezt 6 kiváló szakem-
ber lelkes munkája és gyermekszeretete 
biztosítja. Az alaptevékenységen túl idő-
szakos bölcsődei elhelyezést is nyújtunk, 
valamint játszócsoportot is működtetünk. 
SNI gyermekek gondozása, nevelése is 
megvalósul, valamint rugalmas nyitva tar-
tási időt biztosítunk egész évben, szünetek 
nélkül. Gyömrő település intézményháló-
zatában a  létrejött 22 férőhelyes családi 

bölcsődei épület a  bölcsődei szolgálta-
tások hiányát jelentősen pótolja, a  város 
újabb gyermekintézménnyel gazdagodott. 
A Virágtündér 1. 2. 3. Családi Bölcsődék  
gyermekközpontú szakmai programjával, 
családbarát nevelési-gondozási alapelvek-
kel színesíti Gyömrőn a szociális és neve-
lési intézmények palettáját. A  tenni aka-
rás, 5 év megfeszített munkája – sok-sok 
szellemi és fizikai munka, valamint tetemes 
anyagi áldozat a  szervezet képviselőinek 
részéről – meghozta a  gyümölcsét, egy 
nagy álom valósult meg Gyömrőn: a Hunci-
manci Családi Bölcsőde Hálózat Virágtün-
dér 1. 2. 3. Családi Bölcsődék megnyitása 
révén. A végeredmény boldogsággal tölti el 
szívemet, az épületnek lelke van, mert szív-
vel-lélekkel, hittel és örömmel készült. Aki 
itt munkálkodott, az tiszta szívvel, legjobb 
tudása szerint tette a dolgát a gyermeke-
kért, a bölcsődei közösségért, és kívánjuk, 
hogy minél több gyömrői kisgyermek nevel-
kedhessen sok-sok örömben és boldog-
ságban a Virágtündér Bölcsik falai között. 
Képek a bölcsiről egy következő számban!

Basáné Filipcsei Judit
hálózati koordinátor,

Huncimanci Nonprofit Kft. képviselője

Új családi bölcsődék nyíltak Gyömrőn





2022. 06. 24. péntek

18:00 Hankó István Művészeti Központ  A magyar labdarúgás aranykora  
  című kiállítás megnyitója

20:00-22:00 Negresco étterem Jász András szaxofon estje  
  (ingyenes belépés, de kötelező fogyasztás!)

Újhalászkert étterem Romantikus vacsoraest Banya Csabával

2022. 06. 25. szombat

14:00-17:00 Gyömrői Városi Könyvtár TEST-LÉLEK-SZELLEM spirituális workshop 
  önismeret: Sándor Zsuzsanna asztrológus,  
  tudatosság: Gerő Kitti személyiség- és sorselemzés,  
  Egészség: Kókai Nikoletta AVIVA Bogyó  
  (A program ingyenes!)

16:00 – 19:00 Tájház  Levendula, az örök szerelem  
  (Jakab Jutka kertészmérnök előadása  
  a levendula kezeléséről, kézműves foglalkozások)

19:00-20:00 Fő téri színpad  Champions On Ice – Edvin Marton és  
  sztárkorcsolyázók előadása (a belépés ingyenes)

20:00 – 22:00 Tófürdő Gyertyaúsztatás 
  (páronként 1 gyertya vásárlása szükséges, melynek ára 1 000 Ft  
  Kapható elővételben a Hankó István Művészeti Központban,  
  valamint az úsztatás napján 18 órától a helyszínen)

20:00 – 20:30 Tófürdő, Rumpus Tiki Bar Hula-hula táncosok bemutatója

20:30 – 22:00 Tófürdő Úszózongora 
  (Romantikus dalok szólnak a gyertyaúsztatás alatt  
  a tavon úszó zongorán)

22:00-tól Tófürdő, LakeBeach Dj. Szamák zenél a LakeBeachen

22:00 Tófürdő parkoló Street Salsa bemutató

23:00 Negresco étterem Salsa oktatás

 Újhalászkert étterem Romantikus vacsoraest Banya Csabával

2022. 06. 26. vasárnap

16:00 Hankó István Művészeti Központ Zene a képekben  
  (Fekete Nándor orgonakoncertje, a belépés ingyenes)

Főbb programok

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!  
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy szombaton a gyertyaúsztatás ideje alatt csak a megvásárolt gyertyával léphetnek a Tófürdő területére! 

További információ: 06 30 652 1052


