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Képviselő-testületi hírek
Tavaly március óta nem lehetett 
képviselő-testületi és bizottsági 
üléseket tartani a  kihirdetett ve-
szélyhelyzet miatt. Májusban ezt 
a  tilalmat feloldotta a  kormány, 
így ismét ülésezhetnek a  képvi-
selők. Városunkban ezt követően 
lapzártánkig több ülésre is sor 
került. Az ezeken született fonto-
sabb döntések:
• Lemondás miatt új külsős bizottsági 
tag eskütételére került sor: Kis-Szótér 
Andrea az Ügyrendi, Jogi és Közbiz-
tonsági bizottság külsős tagjaként 
dolgozik a jövőben.
• Az önkormányzat saját tulajdonába 
veszi át az ún. „Albert-falva” lakótömb 
utcáit. Az ülésen elhangzott, mindez 
kényszermegoldás, mert a  beruhá-
zó cég kötelessége lett volna az utak 
szilárd burkolattal történő kivitelezése, 
ami nem történt meg. (Több egyéb 
hiányosság, szabálytalanság mellett). 
Gyenes Levente polgármester el-
mondta: tisztában vannak vele, hogy 
a  későbbiekben jelentős terheket ró 
majd az önkormányzatra a tulajdonjog 
átvétele, azonban most lesz lehetőség 

pályázati forráshoz jutni az ilyen jellegű 
utak szilárd burkolattal való ellátására. 
A polgármester kiemelte: az ott élő la-
kosok érdekében hozzák meg a dön-
tést, vállalva annak további költségeit.
• Területcseréről is határozott a  tes-
tület. Ennek célja – igazodva a város-
vezetés korábbi döntéseihez –, hogy 
csökkenjen a  beépíthető területek 
nagysága, és ne folytatódjon a túlzott 
ingatlan-, ezzel párhuzamosan pedig 
a lakosságszám növekedése. A csere 
keretében csökken a beépíthető terü-

letek mértéke a Liget lakópark környé-
ki területeken, párhuzamosan viszont 
növekedni fog az ipari terület mérete 
a város Üllő felőli végében.
• Kilép Gyömrő Város Önkormányzata 
a Monori Kistérségi Társulásból mi után 
Monor jelezte: gesztorként távozni ké-
szül a  szervezetből. Monor kiválása 
gyakorlatilag értelmetlenné teszi a  tár-
sulás fenntartását.  Gyömrő a jövőben 
önállóan szervezi meg a  feladatokat, 
így a családsegítő szolgálatot, valamint 
a főépítészi feladatkör ellátását. 

Varga Ernő, városunk jegyzője, ikonikus alakja és az egyik stabil, 
megingathatatlan oszlopa a  Gyömrői Polgármesteri Hivatalnak, 
valamint a városvezetésnek.
30 évvel ezelőtt kezdte meg munkáját városunkban, szinte közvetle-
nül a rendszerváltás után, és azóta is töretlen lelkesedéssel dolgozik 
értünk, Gyömrő lakosaiért.
Városunk lakói, a hivatal dolgozói és saját nevemben is hálásan kö-
szönöm az elmúlt 30 év áldozatos munkáját, és kívánom, hogy még 
sokáig dolgozhassunk együtt erőben, egészségben!

Gyenes Levente
polgármester

30 éve dolgozik 
fáradhatatlanul Gyömrőért 

városunk jegyzője
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Gyömrő közel százéves büszkesége a faluban 
található artézi kút. Naponta százak – helyiek 
és környékbeliek – viszik a 105 méteres mély-
ségből feltörő vizet, sokaknak központi talál-
kozóhely a kiülővel felszerelt kút és környéke. 
Az idő és a  sok látogató azonban nyomokat 
hagyott a  kúton, amire ráfért már a  felújítás. 
Godány Andrea és családja vállalta, hogy alig 
néhány nap alatt teljesen felújítják a  kutat, 
mindezt ingyen. A  lelkes és gyors munkának 
köszönhetően valóban pár nap alatt vissza-
nyerte régi fényét a közkút, ami megszépülve 
várja a vízre szomjazókat. Köszönjük a Godány 
család felajánlását és munkáját! HA

Megújul a védőnői 
szolgálat épülete

A korábban elvégzett külső felújítás 
után a nyár folyamán belül is megújul 
a  védőnői szolgálat Szent István úti 
épülete. Az önkormányzat beruházá-
sában jelentős átalakításokat hajtanak 
végre. Kocsis Ilona doktornő elköltö-
zésével (a Táncsics úti gyermekorvosi 
központba ment) felszabadult helyisé-
geket is birtokba vehetik a védőnők 
a belső falak elbontása, újak felhúzása 
után. Ennek köszönhetően nagyobb 

helyen, több vizsgálóban dolgozhat-
nak városunk védőnői. Az új várónak 
köszönhetően szellősebb és kényel-
mesebb lesz az érkezők számára a vá-
rakozás is. A  melléképület felújítása 
után immáron az is alkalmassá válik 
irodák, raktárak kialakítására, így te-
hermentesítve a  vizsgálókat. A tervek 
szerint a munkálatok augusztus végén, 
szeptember elején fejeződhetnek be. 

Hauser Antal

Megszépült az artézi kút

Szeptemberben 
kerül sor az 
éves városi 

patkányirtásra, 
melynek keretein 

belül újra lehetőség lesz ingye-
nes patkánycsapdát igényelni.
Fontos, hogy csak azok a gyöm-
rői lakosok igényelhetnek csap-
dát, akik a tavalyi év során nem 
tették ezt meg.
Ahol a tavalyi irtás során már ki-
helyezték a patkánydobozt, ott 
idén ingyenesen felülvizsgálják és 
feltöltik azokat a szakemberek.
Kérjük a tisztelt lakosságot, 
amennyiben patkány jelenlé-
tét tapasztalják, név, utca, ház-
szám megadásával jelezzék azt 
az önkormányzat portáján, te-
lefonon (06 29 330 011) vagy 
a  titkarsag@gyomro.hu email cí-
men.
Köszönjük együttműködésüket!

Gyömrő Város 
Önkormányzata

Ismét 
patkányirtás 

Gyömrőn!
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Megkezdődött a szakorvosi rendelő felújítása

A  2019 őszi választások után az 
egyik legfontosabb feladatunk volt, 
hogy ezt a  halottnak tűnő projektet 
újra életre keltsük, és valóban meg-
történjen ez a beruházás. Számtalan 
megbeszélés, tárgyalás és egyezte-
tés zajlott az elmúlt másfél évben, és 
valóban igaz, hogy a  sírból sikerült 
visszahoznunk ezt a beruházást! 
A  több mint ötvenezer beteget ellá-
tó gyömrői szakrendelő, vagy ahogy 
sokan ismerik: egészségház állapota 
abszolút indokolttá teszi a  felújítást, 
ebben mindenki egyetértett. Sze-
rencsére a  felújításra szánt állami 
források is még rendelkezésre álltak, 
csupán önkormányzatunknak kel-
lett a korábbiaknál nyitottabbnak és 
együttműködőbbnek lennie ahhoz, 
hogy augusztus 2-án átadhassuk 
a munkaterületet a vállalkozónak. 
Mikor Önök ezeket a sorokat olvas-
sák, reményeim szerint már zajlanak 
a  bontási munkálatok az „A” épü-
letben. A  belső terek teljesen meg-

újulnak, modern és betegbarát lesz, 
vagy ahogy mondani szokás: XXI. 
századi. A fenntartó Bajcsy-Zsilinsz-
ky Kórház sok új orvostechnikai esz-

közt is beszerzett, egyebek mellett 
a  legmodernebb röntgengépet, így 
a  felújítást követően nem csak kül-
sőleg, de orvostechnikailag is egy új 
épület várja majd a betegeket. 
Mindez persze semmit sem ér megfe-
lelő szakemberek nélkül, ezt jól tudja 

a fenntartó is, akitől ígéretet kaptunk 
arra, hogy a  jövőben minden rende-
lés a  lehető legmagasabb színvona-
lon várja a pácienseket, a megfelelő 
szakembergárdával. 
Igen, a felújítás átmeneti időszaka kel-
lemetlenségekkel járhat. Önkormány-
zatunk mindent megtett annak érde-
kében, hogy ebből a lakosok a lehető 

legkevesebbet tapasztalják, ebben 
pedig partner volt minden egész-
ségügyi dolgozó és a  fenntartó is. 
A  tervek szerint legkésőbb év végé-
ig elkészül  felújítás, és ha minden 
jól alakul, akkor azonnal folytatódhat 
is a  „B” épülettel. Mi pedig a  meg-

Már 2018 januárjában olvashatták a Gyömrő Magazinban, hogy megújul 
a Gyömrői járóbeteg-szakrendelő. Az akkori városvezetés úgy tervez-
te, hogy még abban az évben megvalósul a mintegy 340 millió forintos 
felújítás. Az azóta eltelt idő mutatja, sajnos ebben sem jártak sikerrel. 
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szokott módon itt nem állunk meg: 
már tárgyalunk a  rendelőintézet bő-
vítéséről. Jelenleg itt Gyömrőn több 
beteget látnak el jóval kisebb alapte-
rületen, mint Monoron. A bővítéssel 
kapcsolatos érveinket támogatták 
a  szakemberek is, így remélhetőleg 
a felújítás után a bővítés is megkez-
dődhet még ebben a ciklusban. 
Ahhoz, hogy egyáltalán ez az évek 
óta húzódó felújítás elinduljon, per-
sze többek segítsége is kellett. Így 
köszönet jár Szűcs Lajos ország-
gyűlési képviselőnknek, Dr. Stub-
nya Gusztávnak, a Bajcsy-Zsilinszky 

Kórház főigazgatójának, valamint 
Tóvizi Attilának, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma miniszteri bizto-
sának, aki mindenben segíti és tá-
mogatja a gyömrői projektet. 
Lakosainktól és az intézetben dolgo-
zóktól türelmet és együttműködést ké-
rek, hiszen közös érdekünk, hogy végre 
városhoz méltó szakrendelőnk legyen! 
A  felújítás alatti rendelésekről, vál-
tozásokról naprakész információkat 
a  www.gyomrorendelo.hu oldalon 
olvashatnak. 

Gyenes Levente
polgármester

FEJLESZTÉSEK

Augusztus 20-án, államalapításunk 
ünnepén a Hankó István Művészeti 
Központban zajlott a hivatalos meg-
emlékezés. Ennek keretében beszé-
det mondott Gyenes Levente pol-
gármester, valamint Dr. Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselő. 
Az új kenyeret megáldotta Csűrös 
András református lelkipásztor, va-
lamint Török László, a gyömrői Ró-
mai Katolikus Egyházközség állandó 
diakónusa. Ezt követően sor került 
a  képviselő-testület által megítélt ki-
tüntető díjak átadására. Az idei évben 
díjazottak névsora:
Posztumusz „Közéleti munkáért em-
lékplakettet” kapott:
Kamarás Ivett
„Közéleti munkáért emlékplakettet” 
kapott: 
Kurátor Jánosné, Kun Sándor, 
Dr. Mezey Attila, Tóth László, id. 
Brúger Lászlóné, Mihalik Béláné, 
Csecsődi Antalné, Elekes Imre
Gyömrő Város Nevelési, Oktatási és 
Közművelődési díja: 
Csorba Etelka, Turocziné Újvári 
Anna, Kakukk Pálné
Gyömrőért kitüntető díj: 
Dr. Unyi Zsuzsanna, Dr. Balogh 
Sándor (posztumusz)
Az ünnepélyes percek után a Gyömrő-
Színház műsorát tekinthették meg 
a jelenlévők, akik aztán a város tortá-
ját is megkóstolhatták.

Kitüntetések 
és várostorta 

augusztus 20-án

Gyenes Levente polgármester,
Tóvizi Attila miniszteri biztos
és Stubnya Gusztáv igazgató
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Egy korszak vége: kilép Gyömrő 
a Monori Kistérségi Társulásból

K e l l e m e t l e n 
helyzetbe hoz-
ta Monor a róla 
elnevezett kis-
térségi társulás 
többi tagját: 
néhány hete 
arról döntöttek, 
kilépnek a  tár-
sulásból, amely 

így gesztor nélkül marad. Ezt követően 
kellett döntést hoznia a gyömrői képvi-
selőknek, hogy mit csináljon a Monor 
után második legnagyobb település? 
A döntés megszületett: Gyömrő is el-
hagyja az évekig jól működő társulást. 
Igazi hideg zuhany volt számunkra és 
az összes többi település számára is 
Monor döntése – mondta lapunknak 
Tóth János, Gyömrő alpolgármeste-
re. A  monori testület hozott döntést 
arról, hogy kilépnek, előzetesen a tár-
sulási üléseken erről nem volt szó. 
A probléma az, hogy Monor a gesz-
tor ebben a társulásban, és nem lehet 
pontosan tudni, mi történik az ő kilé-
pésükkel. Az biztos, hogy mi minden 
szempontból rosszul járnánk, ezért 
hozta meg a  képviselő-testület azt 
a felelősségteljes döntést, hogy mi is 
kilépünk, ismertette a  kialakult hely-

zetet Tóth János. 
Az alpolgármes-
ternek arra is 
van tippje, mi-
ért döntöttek így 
Monoron. Nyilván 
gazdasági meg-
fontolásból tá-
voznak, hiszen az 
évek során csök-
kentek a társulási 
feladatel látásra 
adott állami nor-
matívák, és vél-
hetően egy másik 
konstrukcióban 
anyagilag jobban 
fog járni a monori 
önkormányzat. 
Gyömrő ha jobban 
nem is jár majd, 
de talán rosszabbul sem. A  terv az, 
hogy a kötelezően ellátandó feladato-
kat, vagyis a családsegítő szolgálatot, 
valamint a  főépítészt saját kereteken 
belül oldja meg a város. Gyömrő eddig 
is bőven rakott bele ebbe a társulásba: 
a  mi ingatlanunkban van a  családse-
gítő, mi foglalkoztatjuk a  kollégákat. 
A  jövőben ebben nem lesz változás, 
csupán annyi, hogy nem a  monori 

kistérségen men-
nek keresztül a fel-
adatok és pénzek, 
hanem közvetle-
nül az önkormány-
zatunk koordinál 
szakmailag min-
dent – mondta az 
alpolgármester. 
A  testület felha-
talmazta a  pol-
gármester urat 
arra, hogy tegyen 
konkrét javaslatot 
a  feladatok ellá-
tására. Ez rövid 
időn belül meg 
is történik. Ebből 
az egészből a  la-
kosság igazából 
semmit nem fog 

észrevenni, csupán nekünk és a  hi-
vatalnak ad egy kis többletfeladatot, 
foglalta össze a  jelenlegi helyzetet 
Tóth János. A  városvezető kiemelte: 
a  gyömrői önkormányzat arra törek-
szik, hogy a  jövőben még magasabb 
szakmai színvonalon tudja biztosítani 
az előírt szolgáltatásokat. 

Hauser Antal

Száz darab új parkolóhely a városban
Az első igazán forró nyári hétvége előtt sikerült átadni az au-
tósoknak a  város két új parkolóját a  központban. Az egyik 
a standparkoló mellett, a  leendő könyvtár előtt található, míg 
a másik a Weöres Iskola mögött nemrég elbontott egykori Óvári 
ház helyén lett kialakítva. 
A mintegy száz gépjármű fogadására alkalmas parkolók népsze-
rűsége töretlen, szerencsére hamar felfedezték az autósok az új 
parkolási lehetőségeket. Mindkét parkoló kialakítása saját forrás-
ból valósult meg önkormányzati beruházásban. A tervek szerint 
a  jövő év folyamán a könyvtár előtti parkoló térköves burkola-
tot kap majd, ekkor tekinthető majd teljesen késznek. Mindez 
a használatát természetesen jelenleg nem befolyásolja.  HA
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Kátyúzások és útfelújítások
Az elmúlt évek legátfogóbb kátyúzási munkálatára 
került sor az elmúlt időszakban Gyömrőn. Az ön-
kormányzat által megbízott cég az előzetes felmé-
rések és kijelölések alapján ezres nagyságrendben 
javította a kátyúkat a közutakon.
Összesen közel 500 m2 lett kikátyúzva, mintegy 4,8 millió 
forint értékben. Fontos szempont volt a magas minőségű 
munkavégzés, hogy minden esetben tartós legyen az út-
javítás. Emiatt, valamint a  jelentős számú kátyú okán is 
a megszokottnál tovább tartott a munka, ám remélhető-
leg még ennél is tartósabbak lesznek a javítások!
Ezzel párhuzamosan augusztus elején önkormányza-
ti beruházásban teljes hosszában megújult a  Fromm 
Antal utca. A korábbi útfelület felmarása után cement-
stabilizációs eljárással képeztek új alapot, majd aszfalt-

szórással került rá a felső réteg. A kivitelező gyors és 
jó minőségű munkát végzett, aminek leginkább az ott 
lakók örülhetnek. 
Szintén saját beruházásban javíttatta ki az önkormány-
zat az Akácfasor és Dózsa György út sarkán lévő rácsot, 
amely hónapok óta okozott bosszúságot az arra közle-
kedő autósoknak. A munkát követően a rács már biz-
tonságos, nem okoz problémát a rajta történő áthajtás. 
Török Réka alpolgármester elmondta, a  városveze-
tés számára kiemelt feladat az utak javítása, felújítása, 
így erre a következő időszakban is jelentős forrásokat 
szánnak majd. Hozzátette: hatalmas előrelépés lesz, ha 
megvalósul a 3111-es út teljes felújítása. Ez az állami 
beruházás érinti a Dózsa György és a Bajcsy-Zsilinszky 
utakat, amelyek teljes egészében megújulhatnak. 

Hauser Antal

A koronavírus és a kényszerű digi-
tális tanítás ellenére igen sikeres 
tanévet tudhat maga mögött a Te-
leki László Gimnázium.
A vírusveszély miatt az idei tanévben 
nem tudtuk megtartani nyílt napjain-
kat, illetve az általános iskolák 8. osz-
tályos tanulóival sem tudtunk talál-
kozni, hogy iskolánkat bemutassuk. 
Ennek ellenére rekordlétszámú három 
9. osztályt fogunk indítani 2021 szep-
temberében: 9/A osztály emelt óra-
számú angol: 32 fő, 9/D osztály emelt 
óraszámú informatika: 28 fő, 9/E osz-
tály, gimnáziumi osztály: 30 fő.
Másik nagy sikere iskolánknak az idei 
érettségi. Nagy örömünkre és büszke-
ségünkre tanulóink nagy része kiváló 
eredménnyel teljesítette az érettségi 
vizsgákat. Külön öröm számunkra, hogy 

évről évre meredeken ível felfelé az emelt 
szintű érettségit választó diá kok száma.
Ízelítőül: angol nyelvből emelt szinten 21 
tanuló vizsgázott, ebből 16 fő jeles, 5 fő 
jó eredménnyel. Az emelt szintű érett-
ségin jeles eredményt elért tanulók B2 
szintű C típusú nyelvvizsgát is kaptak. 
Középszinten is számtalan jeles ered-
mény született. Tanulóink között van 
olyan 11. osztályos diák, aki C típusú 
felsőfokú nyelvvizsgát szerzett. Intéz-
ményünk másik sikeres tantárgya a bel-
ügyi rendészeti ismeretek, amit két éven 
keresztül fakultáció formájában választ-
hatnak a diákok. Ezen az órán teljes 
osztálynyi gyerekek ülnek. A tantárgy 
népszerűségét gyakorlatias voltának 

is köszönheti, hiszen jogi, kriminológiai 
ismereteket is tanulnak a gyerekek. Az 
idei évben emelt szinten és középszin-
ten is voltak vizsgázóink. Emelt szinten 
jeles és jó eredmények születtek, és kö-
zépszinten is helyt álltak a végzősök.
Magyar nyelv és irodalom és történelem 
tantárgyakból is sikeresnek mondható 
az érettségi vizsga, jóllehet, az elmaradt 
szóbeli vizsgák még inkább eredmé-
nyesebbé tehették volna az érettségit. 
Német és olasz nyelvből, biológiából, 
földrajzból is érettségiztek tanulóink.
Iskolánkban a 10/A osztály érte el 
a legjobb tanulmányi átlagot: 4,22. 
A 12/A-ban 4,17, míg a 9/A-ban 4,02 
volt az eredmény.  Bíró Mária

Sikertörténet a TELGISZ-ben
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Jó látni, hogy általában tíz fő fölött 
vannak az építkezésen – de nem az 
utakról megszokott módon, hogy ki-
lenc nézi, ahogy egy dolgozik, hanem 
mindenki beleteszi a  magáét. A  kivi-
telező cég a  Bamax Kft., mely most 
fejez be egy református óvodát Rá-
kospalotán. Az ottaniakkal felvettük 

Épül a református óvoda!Épül a református óvoda!

a kapcsolatot, akik nagyon meg vol-
tak elégedve a kivitelező munkájával.
Figyelünk arra is, hogy maga az épít-
kezés a  legkevésbé se érintse rosszul 
a  Liget-park lakóit, és a  megszokott 
nyugodt környezetet a lehető legjobban 
tudjuk biztosítani. Ezért örömmel vettük 
a  visszajelzéseket (személyesen, üze-

netben, Facebookon), melyeket min-
den esetben jeleztünk a kivitelezőnek.
Hetente tartunk megbeszélést, melyre 
meghívott az építésvezető, a kivitele-
ző mellett az Óvodafejlesztési Pro-
jektiroda munkatársa, a  gyülekezet 
részéről Tordai Szilárd presbiterünk, 
építészmérnök, illetve jómagam, mint 
a gyülekezet lelkésze. Ezenfelül a mű-
szaki ügyintéző, ellenőr is minden hé-
ten jelen van az építkezésen.
Az alapok elkészülése után a zsalukö-
vezésen, földfeltöltésen, betonozáson 
túlvagyunk, jelenleg a  falakat, pillére-
ket húzzák fel. Az építkezés a menet-
rend szerint zajlik; az épület tavaszra 
kész lesz, és terveink szerint 2022. 
szeptember 1-jén nyit az új, négycso-
portos óvoda.
A  sok megkeresésből tudjuk, hogy 
az egyházi óvoda iránt nagy az ér-
deklődés. Többen kérdezték, hogy 
nagyobb gyermekeket is fel fogunk-e 
venni. Az óvodába szeretettel fogjuk 
várni nemcsak a  legkisebbeket, ha-
nem akár a középsősöket, nagycso-
portosokat is.
Azon dolgozunk, hogy a  Gyömrői 
Református Óvoda áldás legyen az 
egész város számára.

Dr. Csűrös András
lelkipásztor

A Gyömrői Református Óvoda kivitelezési szerződését 2021. május 12-
én írtuk alá, és a rá következő héten el is kezdődött az építkezés a te-
rület átadásával, majd körbekerítésével. Azóta a generálkivitelező cég 
szépen halad, az építési ütemtervnek megfelelően.

A hulladékszállítást végző DTKH júliusban jelentős változtatásokat vezetett 
be a térségi hulladékszállításban: az egész városban egyetlen napon, szer-
dán szállítják el a kommunális hulladékot. A vélhetően költségcsökkentés-
ből meghozott döntéssel párhuzamosan módosultak a szelektív, valamint 
zöldhulladék-szállítási időpontok is. 

Zöldhulladék-gyűjtés: szeptember 1., 15., 29., október 13., 27.
Szelektív hulladékok elszállítása: szeptember 8., 22., október 6., 20.,

november 3., 17., december 1., 15., 29.
A hulladékszállítással kapcsolatos panasz vagy kérdés esetén keressék 
a DTKH ügyfélszolgálatát: Gyömrő, Szent István út 40., kedd 9:00–15:30, 
csütörtök 10:00–18:00. Telefon: 06-53/500-152, 06-53/500-153. E-mail: 
ugyfelszolgalat@dtkh.hu

Változott a szemétszállítás 
rendje a városban
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A  gyömrői református kamaszok 
(konfirmációra készülők és konfir-
máltak), illetve a  marosvásárhely- 
kistemplomi ifjúsági közösség együtt 
táborozott Debrecenben.
A  Gyömrői Református Gyülekezet 
folyton próbál megújulni, elérni az 
embereket. Eközben egyre nagyobb 
hangsúlyt kívánunk fektetni az ifjúság-
ra. Ezért a  konfirmációs felkészítést 
egy évről másfél évre bővítettük, tele-
tűzdelve különböző közösségi prog-
ramokkal és táborokkal. A koncepció 
az volt, hogy az ifjúsági közösséget és 
a konfirmandusokat együtt vigyük tá-
borozni. Tavaly, még a lezárások előtt, 
a  gyömrői fiatalokkal – repülővel – 
meglátogattuk a testvérgyülekezetün-
ket Marosvásárhelyen. Ott fogalma-
zódott meg bennünk az igény, hogy 
tartsunk közös táborozást.

Két héttel a  napközis hittantáborunk 
után – amelyen 102 gyermek vett 
részt, plusz a szolgálók, segítők – idén 
július 25–29. között a gyömrői ifjúsági 
kör, a konfirmandusok és a marosvá-
sárhelyi ifi együtt táborozott. Gyöm-
rőről 36 fős csapat ment, Marosvá-
sárhelyről pedig négyen jöttek, nagy 

lelkesedéssel. Helyszínnek Debrecent 
választottuk, ami nemzeti és felekezeti 
identitásunk fontos tere.
Vasárnap délelőtt indultunk Debre-
cenbe vonattal, és a sima utunk után, 
a Nagytemplom megtekintését, bejá-
rását követően ugyanott vettünk részt 
egy ifjúsági istentiszteleten. Felemelő 
volt ezen a történelmi helyszínen mo-
dern dicsőítő énekeket, korszerű ige-
hirdetést hallgatni.
A  következő négy napban strandon 
voltunk, a  Déry Múzeumban megte-
kintettük a  Munkácsy-trilógiát, Deb-
recen központját, a kültéri szobrokat, 
a református kollégiumot, a Nagyerdei 
Stadiont és a Nagyerdőt. Közben nem 
feledkeztünk meg a lelki feltöltődésről 
sem. Minden délelőtt kiscsoportos 
beszélgetésben próbáltunk közelebb 
kerülni Istenhez és jobban megérteni 
önmagunkat. Este közösségi játékok-
kal, csapatversenyekkel, társasjátéko-
zással múlattuk az időt.
Egyik nap a  részt vevő ifjúság egy 
városi vetélkedőn is részt vett, ahol 
csapatonként kellett a  legkülönfélébb 
feladatokat elvégezniük: meg kellett 
ölelni a  Nagytemplomot, fényképet 
kellett készíteniük egy kollégiumban 
dolgozóval, át kellett futni egy szökő-
kúton úgy, hogy minél kevésbé legye-
nek vizesek, beszélgetni kellett járó-
kelőkkel a  templomról, a kollé giumról 
és az Aranybika Szállóról, és hason-
lók. Hatalmas verseny alakult ki, és 

a  legjobbakat extra gombóc fagyival 
jutalmaztuk. A városi vetélkedő ered-
ményes volt, hiszen versenyszellem-
ben és közben hatalmas lelkesedéssel 
nézték végig a város nevezetességeit. 
Volt olyan nap, amikor a városon belül 
15 kilométert sétáltunk. A  héten na-
gyon szépen vegyültek és találkoztak 
egymással a hazai és erdélyi fiatalok, 
játszottak együtt a legkisebbek a leg-
nagyobbakkal (12–18 éves kor között 
voltak a résztvevők). 
A  miniszterelnökség „egyházi közös-
ségi célú programok támogatása” 
című pályázatán sikeresen nyertünk 
400 000 forintot erre a rendezvényre, 
amiből a fiatalok szállásdíját tudtuk fi-
nanszírozni, ezenfelül gyülekezetünk 
is hozzájárult a táborozáshoz. A tábor 
után egy fontos gondolatot fogalmaz-
tunk meg: folytatjuk!

HÍREK

Református ifjúsági táborReformátus ifjúsági tábor
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Megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 76. évében elhunyt 
Simon László iparművész, korábbi önkormányzati képviselő. 
Gyömrő egykori neves jegyzője, Simon Mihály unokája-
ként folytatva a családi hagyományt, sokat tett és dolgozott 
Gyömrőért. Iparművészként számos alkotást készített váro-
sunk számára, az elmúlt években neki köszönhettük a  régi 
városháza falára került ’56-os emlékművet, valamint a  ta-
valy felavatott Simon Mihály plakettet a róla elnevezett téren. 
Dísz feliratok készítőjeként is maradandót alkotott Gyömrőn, 
egyebek mellett a Művészeti Központ és a Városháza feliratai 
is az ő keze munkáját dicsérik. 
A közéletben is aktív és tevékeny ember volt: 1998-ban vá-
lasztották meg önkormányzati képviselőnek, miután maga-
biztosan nyerte meg akkori körzetét. 2002-ig aktívan dolgo-
zott képviselőként, majd négy év kihagyás után 2006-ban 
ismét mandátumot szerzett. 
Időközben 2001-ben Gyömrőért kitüntető díjban részesült 
a településért végzett munkája elismeréseként.
2010 után már nem képviselőként, hanem helyi értelmiségi 
lokálpatriótaként vett részt a város életében. Több bizottság 
és tanácsadó testület tagjaként önkormányzatunk mindig 
számíthatott a szakmai értékeken alapuló meglátására, vé-
leményére. 
Világlátása, életszemlélete és szellemi munkássága révén 
örökre beírta magát Gyömrő történelmébe, míg alkotásai 
a fizikai valóságban is megtartják őt az utókornak!
Gyömrő Város Önkormányzata részvétét fejezi ki a gyászoló 
családtagoknak, rokonoknak és barátoknak! 

Elhunyt Simon László 
korábbi önkormányzati képviselő

A tavaly őszi sikeres bemutató után a korláto-
zások miatt elmaradtak a további előadások, 
ezeket pótolja ősszel a GyömrőSzínház társula-
ta. A 12 dühös ember című előadás időpontjai:

2021. október 16. 19 óra
2021. október 24. 19 óra
2021. október 30. 19 óra
2021. november 6. 19 óra
2021. november 14. 19 óra

Jegyeket szeptembertől a gyomroszinhaz.hu 
oldalon, valamint az elő adások helyszínén, a 
Hankó István Művészeti Központban vásárolhatnak!

GyöSzi

GyöSzi: újra színpadon a 12 dühös ember!



 
BŐVÜLŐ PARKOLÓ 
A PIACNÁL

 
BŐVÜLŐ PARKOLÓ 
A PIACNÁL

  
GARÁDI ISTVÁN

 
RÁDÓCZI GUSZTÁV

 
GYENES LEVENTE

20 ÉVES20 ÉVES
A VÁROSUNK!A VÁROSUNK!
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20 éve lett város Gyömrő
Az első írásos emlékek Gyömrőről 1274-
ből valók, vagyis a település 747 éve léte-
zik. Ez önmagában hatalmas idő, szám-
talan történelmi emlék felidézésére adhat 
okot. A ma élők számára azonban sokkal 
kézzelfoghatóbb, ha az elmúlt húsz évre 
tekintünk vissza. Vagy kicsit talán többre. 
Gyömrő 2001. augusztus 20-án kapott 
városi rangot, egyúttal akkor vette át 
Rádóczi Gusztáv polgármester a  város 
kulcsát. Ahhoz, hogy a  községből vá-
ros lehessen, számos feltételnek kellett 
megfelelni, olyanoknak is, amit ma már 
nem is hinnénk!
A következő oldalakon azoknak a polgármestereknek a visz-
szaemlékezéseit olvashatják, akik 1990-től kezdve legalább 
egy teljes cikluson át irányították a községet, majd a várost. 
Érdekes és tanulságos olvasni a  rendszerváltás utáni ál-

lapotokról, feladatokról és küzdelmekről. 
Az írásokat olvasva szépen kirajzolódik 
Gyömrő fejlődése, mely szó szerint az 
alapoktól indult. Sok olyan szolgálta-
tás van ma, amiket természetesnek ve-
szünk, de két-három évtizede még csak 
nyomai sem voltak a településen. 
A mai Gyömrőre, az agglomerációs kisvá-
rosra talán rá sem ismerne az, aki 1990-
ben járt itt utoljára. Ez valahol természetes, 
hiszen a fejlődés, a változás megállíthatat-
lan. Éppen ezért is fontos, hogy meghall-
gassuk időnként azokat, akik nem csupán 
szemlélői, hanem tevékeny részesei voltak 

Gyömrő működtetésének, fejlesztésének az elmúlt 31 évben.
A következő oldalakon az ő történeteik, visszaemlékezé-
seik olvashatók, sok korabeli fotóval fűszerezve. 

Hauser Antal

Tófürdő 
a 2004-ben kezdődött felújítás előtt

Szekeres Mihály atya és
Lakatos Tibor református lelkész

Székelykapu avatás
2016

2003. március 15.
Régi Városháza

Város Avatás 2001
Lovagi játék a Lecsó téren

Harc a városi címért
a Tőzeges tó partján
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Gyenes Levente és Varga Ernő jegyző 
főhajtása 2003

Életfa 
a falusi körforgalomban

Épülő városközponti körforgalom 

2009

Életfaavatás 
Papp Gyula fafaragó művésszel

Polgármester a millenniumi zászlóval, 
háttérben Pogácsás Tibor jelenlegi államtitkár

Körforgalom-avató hordógurítás 
2009
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yömrő 1990-ben egy rendkívül 
elmaradott település volt, 7 km-
re a főváros határától. Az önkor-

mányzat megalakulásakor Gyömrőn 
65 km sártengernyi út volt, a közmű-
vek közül csak víz és villany volt. 1990 
novemberében az új testület azzal 
szembesült, hogy betelt a  szemét-
telep, a  szennyvíz leürítő, a  központi 
iskola kivételével minden iskolában 
pottyantós udvari WC és olajkályhás 
fűtés volt! Volt ugyan egy „dugdosós” 
200 vonalas „telefonközpont” a pos-
tán, de egy budapesti vonalra néha 
órákat kellett várni!
Hatalmas lelkesedéssel álltunk neki 
a  feladatoknak. Vettünk egy kukás-
autót, a lakosoknak 120 literes kuká-
kat, megszűnt az addig lavórban, vö-
dörben kirakott szemét és a traktoros 
szemétszállítás. A térség önkormány-
zataival összefogva új hulladéklerakót 
építettünk Maglód határában. 
Vecséstől Gyömrőig az önkormányza-
tok új telefonhálózatot építettek ki, az 
akkor hitelképtelen (!) MATÁV helyett mi 
vettünk fel svéd hitelt egy korszerű te-
lefonközpontra, létrejött a 29-es körzet. 
Később ezt „államosította” Monortel. 
1991–1993 között megépítettük 
Gyöm  rőn a  vezetékes gázhálózatot, 
két betáplálási nyomáscsökkentővel. 
1993-ban szennyvíztelepet építettünk 
az Üllői úton, majd 1998 őszéig elké-
szült a csatornahálózat nagy része.
A csatornázást követően a sáros utak 
murvaborítást kaptak, ami sajnos nya-
ranta és száraz időszakban nagyon 
porolt. Úgy gondoltuk, hogy egy-két 
év ülepedés után teszünk majd rá 
pormentes burkolatot, de ez már egy 
későbbi testület feladata lett.
Új bekötőút épült az Erzsébet- és 
Petőfi-telepre, megszüntettük a Kó-
czán út melletti szarvasmarha telepet, 

és előkészítettük a területet egy ké-
sőbbi parcellázásra. 
Gyömrőn rendszeres volt a vízhiány. Új 
kutakat fúrattunk, felújítottuk a 31-es 
út melletti víztározó medencét. Sajnos 
továbbra is sok volt a csőtörés a sok 

helyen ma is eternit hálózaton, ezért 
szakaszolókat helyeztünk el, hogy ki-
sebb körzeteket tudjunk lehatárolni.
Minden iskolában, az óvodákban és 
a bölcsődében korszerű vizesblokkot, 
gázfűtéses központi fűtést alakítot-
tunk ki. A falusi iskola új tornacsarno-
kot kapott.
1990-ben a káptalanfüredi táborunkat 
az ingatlan tulajdonjogának rendezet-
lensége okán könyvjóváírással meg 
akarta szerezni Balatonalmádi Önkor-
mányzata. Riasztottam a  környező 
táborok önkormányzatait, és összefo-
gással megakadályoztuk a tábor elvé-
telét, és megszereztük a  káptalanfü-
redi tábor tulajdonjogát. Ezt követően 
jelentős fejlesztéseket hajtottunk vég-
re az akkorra már lerobbant táborban, 
számos gyömrői és környékbeli gye-
rek táborozását finanszíroztuk. 
Sok járdát építettünk, kiemelt sze-
géllyel új járdát kapott a Mendei út. 

Gyömrő 1990–1998
Garádi István írása

G

Egykori pékség 
a Táncsics és a Bajza utca sarkán
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A faluban a két templom közötti bo-
zótost kivágtuk, a  területet parko-
sítottuk, elkészült a  II. világháborús 
emlékmű, a  református templom 
díszvilágítást kapott. Megszüntettük 
az ottani ÁFOR benzinkutat, új terü-
letet adtunk a  MOL-nak benzinkút 
számára a Mendei úton.
Az új telepi temetőben nem volt ra-
vatalozó, ez is elkészült a  második 
ciklusom alatt. Kiemelt figyelmet fordí-
tottunk a temetők és a parkok rende-
zettségére, a játszóterekre. A fő köz-
lekedési utakon a  lámpaoszlopokon 
virágözön volt. A buszmegállókban 
fedett váróhelyiségeket alakítottunk ki.
Helyi és helyközi járatot szerveztünk 
a Volánbusszal, ekkor indult el az első 
járat Gyömrő és Kispest között.  
Önkormányzatunk tagja lett a Vasu-
tas Települések Szövetségének. E 
tagság révén elértük, hogy a gyöm-
rői állomás nagy órákat és számí-
tógépes jegypénztárt kapott. Az 
állomás és az aluljáró gondozását 
átvállaltuk a MÁV-tól, aki nem tudott 
megbirkózni e feladattal. A Mende 
felőli nagy váróteremben pályáza-
ton nyert pénzből könyvtárat létesí-
tettünk, ami reggel 4 órakor nyitott! 
A  peronok aszfaltborításon kívüli 
részei a balatoni állomásokon „meg-
szokott” sárga gyöngykavics borí-
tást kaptak, amit a  közmunkások 
naponta gereblyéztek. Az aluljárót 
és a  várókat rendszeresen kifestet-
tük, sok virágot ültettünk. 
A MÁV-val kialakított jó kapcsolat 
eredményeképpen felújításra került 
a  Gyömrő–Rákos szakasz. Alapítója 
lettem az Együtt a Vasúti Rongálók El-
len Alapítványnak, melynek „eredmé-
nye” lett, hogy 1997 végétől Gyömrő 
helyi vonatot is kapott, ami csak a Ke-
leti pu. és Gyömrő között közlekedett.
A tó területén megszüntettük a horgá-
szatot, a hatvanas években épült gátat 
elbontottuk. Megoldottuk a tó túlfolyá-
si rendszerét, elbontottuk a  már dü-
ledező beton partfalat. A  horgászok 
a Tőzegest kapták, amit szépen kar-
ban is tartottak.  

1990 és 1998 között az önkormány-
zat jelentős pénzt fordított támogatá-
sokra: az egyházakat, a  sportegye-
sületeket, a nyugdíjasklubot, az akkor 
létesült gimnáziumot és a civil szerve-
zeteket emelném ki leginkább. 
A hivatal munkájában elsődlegesnek 
tekintettem a SZOLGÁLATOT. Munka-
társaim nagy lelkesedéssel végezték 
feladatukat. Új jegyzőt választottunk 
a  régi vb-titkár helyett. A testületben 
sok volt a vita, de én ezt a demokrácia 

részének tekintettem. Az ülések dél-
után 5-től néha éjjel kettőig tartottak! 
Persze volt feladat is bőven!
Ma már szeretettel emlékszem vissza 
azokra a képviselőkre is, akik akkor az 
„ellenzéket” képviselték.
Minden egykori képviselőtársam mun-
káját ezúton is köszönöm. Az időköz-
ben elhunyt képviselők emlékezete 
legyen áldott! 

Garádi István
Gyömrő első polgármestere

Polgármesteri beszéd 
1993. március 15-én
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rendszerváltás utáni első 
képviselő-testület 1990-ben 
már álmodozott arról, hogy 

Gyömrő újra központi szerepet tölt-
sön be a térségben. Az idősebbekben 
még erősen élt az az időszak, amikor 
járási székhely voltunk. Miért ne lehet-
nénk azok újra? 
Politikailag nem igazán voltunk jó 
helyen. A második világháború után 
túlságosan polgáriak voltunk a  kom-
munista vezetésnek, így Monor lett 
az ötvenes években a központ. 1990-
ben örültünk, hogy végre visszatér-
hetünk a  kerékvágásba, amiből ki-
zökkentünk. Rengeteg elmaradásunk 
volt: földes utcák, elavult iskola- és 
óvodaépületek, se kukás szemétszál-
lítás, se gázvezeték, se telefon, se 
kábeltévé, se szennyvízcsatorna, de 
még a  vízvezetékek vascsövei is ek-
kor kezdtek kilyukadni.
Tegyük azért hozzá, hogy a  rend-
szerváltás előtt is tettek a  gyömrői-
ek a  településért. Volt ivóvízvezeték, 

működött a  strand, a  Káptalanfüredi 
Úttörőtábor, valamennyire volt csa-
padékvíz-elvezetés, megépült a Köz-
ponti iskola és a  sportcsarnok. Volt 
művészeti és kulturális élet.
Jómagam 12 évet töltöttem el az ön-
kormányzatban mint képviselő (1990–
2002), illetve két ízben polgármester-

ként (1993–1994, valamint 1998–2002). 
Talán egy külön könyvet is megérne 
ez a 12 év az összes harcával, vitái-
val, vidám eseményeivel. Mindeneset-
re szép feladat volt 31 évesen az első 
polgármesteri felelősséget elvállalni 
a fenti elvégzendők között, de megér-
te a fáradságot. 
1994-ben fejeződött be a  gázveze-
ték-építés és a vezetékes telefon 2. üte-
me, ekkor vettük meg a polgármesteri 
hivatal mostani épületét. Ebben az év-
ben indítottuk útjára a helyi gimná zium 
alapítványát és vettük meg a  gimná-
zium épületét. Elkészült a Fekete iskola 
tornacsarnoka. Közben befejeződött 
a szennyvíztisztító és a csatorna ge-
rincvezetékének a megépítése. 
A hivatal új szervezeti formában, fe-
lelős osztályokra bontva kezdett mű-
ködni. Akkoriban mintegy 1500-féle 
feladat volt leosztva az önkormány-
zatoknak. A 40% fölötti éves infláció, 
a  jókora munkanélküliség óriási kihí-
vás volt, és erősen leterhelte a  költ-
ségvetést, no meg a hivatal szociális 
osztályán dolgozókat.
1998-tól 2002-ig már egy jóval köny-
nyebb időszak következett, bár fel-
adatokban jócskán bővelkedtünk. Ezt 
a  négy évet a  nagy összefogás jelle-
mezte. A képviselő-testületet főként 
pártok küldöttei adták, de a  jobb- és 
baloldal akkor még jól megfért egymás-
sal. Különösen a városi pályázatunknál 
volt fontos, hogy jobbról is, balról is 
meglegyen a  támogatás, mivel akko-
riban még egyensúlyban volt a  kor-
mányzat bizottságaiban a  két oldal. 
A  várossá nyilvánításhoz olyan feltéte-
leknek kellett megfelelni, mint a közmű-
vesítettség magas foka, stabil pénzügyi 
helyzet, központi szerep bizonyítása 
egészségügyi, oktatási, kulturális terü-
leten, és persze a városias jelleg.

Gyömrő város 2001
Rádóczi Gusztáv írása

A

Polgármesteri beszéd 
a Tőzeges tó partján
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A városi cím bíráló bizottságából egy 
kedves hölgy személyesen is meg-
tekintette Gyömrőt 2001. tavaszán. 
A  városias jelleghez a  lifttel rendelke-
ző épületek is hozzátartoztak, amiből 
nekünk volt kettő. Az egyik a központ-
ban, a kukoricás helyén megépült üz-
letházban volt (népi nevén SÁMA Plá-
za), ahol az első emeleten az ízlésesen 
berendezett Reneszánsz étterem üze-
melt akkoriban. A másik lift a Harmó-
nia idősek falva épületében volt, ahon-

nan kiváló rálátás volt a Teleki kastélyra 
meg az épülőben lévő uszodára. 
Bár aszfaltútjaink nem voltak a mellék-
utcákban, földes útjaink sem voltak 
már, mivel a  csatornázás után fehér 
murvás bevonatot kaptak. A polgár-
mesteri hivatal két épületben műkö-
dött. A régi, patinás épület felújítás 
után volt már, kívül-belül csinos volt. 
Az új épület (népi nevén ENSZ Palota) 
belülről egészen kulturáltan rendbe 
lett téve, a maga két emeletével – bár 

lift itt nem volt – városi nagyságrendet 
sugárzott. Száz szónak is egy a vége, 
meggyőzőek voltunk.
2001. júniusában Hende Csaba ál-
lamtitkár személyesen hozta a  hi-
vatalos okmányt, hogy július 1-től 
Gyömrő városi címet visel. Ez óriási 
örömöt váltott ki, és újabb nagysza-
bású munkát adott a  városavatóig, 
amit augusztus 20-ra tűztünk ki. Újjá-
építettük a főteret a hivatal régi épüle-
te előtt, amit jórészt helyi vállalkozók 
adományaiból tettünk. A városavató 
előtti éjszaka daruzták a  helyére Pál 
Mihály helyi szobrászművész szob-
rát. Ugyanezen éjszaka az Eskü téren 
az István a királyt adtuk elő hatalmas 
érdeklődés mellett. Külön megtisztel-
tetés volt számomra, hogy a sok te-
hetséges gyömrői énekes között én is 
szerepelhettem benne.
Apropó városavató, hát abból kettő 
is volt. Június 30-án éjszaka az Eskü 
téren tartottunk egy úgynevezett „bo-
lond városavatót”. Itt zenés és bolon-
dos műsorszámok mellett sor került 
a  város franciakulcsának átadására, 
amit azóta is őrzök.
A tényleges városavató persze augusz-
tus 20-án volt, ahol az akkori környe-
zetvédelmi miniszter – Túri-Kovács Béla 
– átadta a város igazi kulcsát. Felavat-
tuk az előző este elhelyezett szobrot, és 
még a köré épült szökőkút is viszonylag 
jól működött… A hivatalos ünnepség 
után, délutántól hajnalig utcabál volt 
a régi hivatal előtti téren az Integrál ze-
nekar hatékony közreműködésével.
Ki gondolta volna akkor, hogy ilyen 
hamar történelem lesz belőle, és így 
elröppen ez a húsz év. Az akkori kép-
viselőkből és Gyömrő meghatározó 
személyiségeiből, címerünk alkotóiból, 
a település történetíróiból, hagyomány-
teremtőiből bizony már sokan nincse-
nek közöttünk azóta. Sokan letették 
a névjegyüket és munkájukat, hogy ne 
csak egy cím legyen a  város, hanem 
élénk, hangulatos tartalom töltse meg. 
Legyen ez így a továb biakban is!

Rádóczi Gusztáv
Gyömrő volt polgármestere

Bolond városavató: 
polgármester franciakulccsal
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mikor felkérést kaptam, hogy 
Gyömrő várossá avatásának 
huszadik évfordulója kapcsán 

írjam le a  gondolataimat, az első, ami 
eszembe jutott, hogy a húszból nagy-
jából tizennyolc év jutott nekem polgár-
mesterként. Túl azon, hogy hatalmas 
megtiszteltetés a töretlen lakossági bi-
zalom, és mérhetetlen öröm számomra 
a polgármesteri szolgálat, kicsit felkava-
ró is az idő múlásával szembesülni.
Ahogy a legtöbb főváros körüli kistele-
pülés, úgy Gyömrő is igen nehéz hely-
zetben volt a rendszerváltást követően. 
Azt hiszem, kimondhatjuk: alig pár kilo-
méterre Budapesttől kifejezetten elma-
radott térségnek számítottunk. 1990 
és 2002 között Garádi István és Rádó-
czi Gusztáv polgármesterek, valamint 
a  velük dolgozó testületek a  legjobb 
tudásuk szerint minden tőlük telhetőt 
megtettek azért, hogy Gyömrő fejlőd-
jön, az itt élők pedig mind jobb életkö-
rülmények között élhessenek. Munká-
juknak köszönhetően 2002-ben, első 
polgármesterré választásomkor egy fej-
lődő pályán lévő kisvárost vehettem át.  
Viszont nagyon a pálya elején jártunk, 
és már akkor látszott: ez nem egy egye-
nes út lesz, hanem sok kacskaringóval 
és lejtővel nehezített utazás. Fiatalon, 
számos sikeres vállalkozás éléről a pol-
gármesteri székbe ülve sok mindent 
máshogy láttam, mint elődeim. Vissza-
gondolva talán elmondható, akkoriban 
még a közvetlen hivatali munkatársaim 
sem értették sokszor, hogy mit miért te-
szek. Nem egyszer megkaptam, hogy 
ez nem egy vállalkozás, hanem egy 
önkormányzat. Én erre a mai napig azt 
mondom: nincs különbség: vezetőként 
azért kell dolgoznom, hogy a város fej-
lődjön, az itt élők ennek köszönhetően 
gyarapodjanak. Ez a  felfogás mit sem 
változott 2002 óta. 

Szerencsére azonban minden más 
gyökeresen megváltozott az eltelt 19 
évben. Az első igazán nagy fejleszté-
sünk az utak aszfaltozása volt. Nagy 
feladat, akkoriban óriási anyagi for-
rásokat igénylő, hosszú ideig tartó 
beruházás volt. Meglátásom szerint 

viszont elengedhetetlen ahhoz, hogy 
valóban városi lakosoknak érezhes-
sük magunkat. 
Már akkoriban is látszott, hogy gya-
rapodó település leszünk, így meg-
ragadva a  pályázati lehetőségeket, 
új bölcsődét építettünk, a térségben 
elsőként. (Ezt nemrég bővítettük.) Új 
óvoda építésével növeltük a  férőhe-
lyeket, valamint nagy lépést tettünk 
az akkor még önkormányzati fenn-
tartású általános iskoláink esetében 
is. Új szárnnyal bővítettük a  Fekete 
sulit, és gyakorlatilag új iskolát építet-
tünk az Erzsébet iskola helyén.  
Az általam vezetett önkormányzat-
ra mindig jellemző volt, hogy minden 
pályázati lehetőséggel próbáltunk élni, 
ezeknek köszönhetően több milliárd 
forint értékben valósítottunk meg fej-
lesztéseket, beruházásokat 2002 óta. 
Ezek közül kiemelkedik a városközpont 
átépítése, az új polgármesteri hivatal 
megvalósítása (ráépítés és teljes fel-

A nyüzsgő kisváros
Gyenes Levente írása

A

Városközponti 
körforgalom-avatás 2009-ben
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újítás), a Hankó István Művészeti Köz-
pont megépítése. Fontos fejlesztés volt 
a  Táncsics úton megvalósult „Inkubá-
torház”, mely napjainkban piaci alapon 
biztosít helyet vállalkozásoknak, bevé-
telt teremtve önkormányzatunknak. 
Az elmúlt közel húsz évben minden 
közintézményt felújítottunk legalább 
egyszer. Ahol kellett, bővítettünk, újat 
építettünk. 
Több új játszóteret hoztunk létre, de 
gondolva a felnőttekre, két szabadtéri 
kondiparkot is kialakítottunk. 
Új piacot építettünk, melynek fejlesz-
tése, bővítése, újragondolása jelenleg 
is napirenden van.
Elindítottuk a helyi buszjáratot, és saját 
üzemeltetésbe vettük át a felújított vas-
útállomást. Utóbbi „gyömrői-modell-
ként” került be a vasutas köztudatba. 
2005-ben útjára indítottuk az azóta 
már térségivé vált SIGNAL TV-t, majd 
az évek során alkalmazkodva a tech-
nológiai fejlődéshez, online felületeken 
is megjelentettük a várost. 
Van egy olyan beruházás, ami szinte 
minden évben munkát ad nekünk, de 
mégis a városunk ékköve: a Tófürdő. 

Az idei évben ökofürdővé vált tavunk 
bizony nem így nézett ki 2002-ben. 
Talán sokan emlékeznek még a  le-
pukkant, szeméttel teli, lápos-mocsa-
ras „valamire”. Szisztematikus, évekig 
tartó munkával sikerült a  mai külsőt 
létrehoznunk. Ez volt az első, de mint 
azóta kiderült, messze nem az utolsó 
olyan beruházás városunkban, mely-
hez a  magánvagyonomból járultam 
hozzá, ha kellett anyagilag, ha kellett 
munkagépekkel. Minden munkával 
töltött percet megért azonban a tó re-
habilitációja, hiszen évente átlagosan 
ötvenezren váltanak jegyet a strandra, 
ami igazán jó visszajelzés számomra.
Az elmúlt években egy újfajta problé-
mával kell küzdenünk, ez pedig a la-
kosságszám dinamikus növekedé-
se. Egyfelől öröm, mivel ez mutatja, 
hogy jó munkát végzünk a városfej-
lesztés terén, hisz sokan választják 
Gyömrőt új otthonuknak, másfelől 
viszont megoldandó feladat is, hogy 
a város élhető maradjon. A közszol-
gáltatások és a városi infrastruktúra 
fejlesztése így kiemelt feladattá vált 
a jelenlegi ciklusban. 

Emellett persze számos megvalósí-
tásra váró tervünk van, és persze fo-
lyamatban lévő fejlesztések. Mást ne 
mondjak, már zajlik a  Egészségház 
felújítása, ősszel költözhet a minden 
igényt kielégítő új épületébe a városi 
könyvtár, bővül a  védőnői szolgálat 
épülete, hogy csak a kiemelt felada-
tokat említsem. 
Nagyon sok minden történt nem csu-
pán a  városban, hanem a  saját éle-
tünkben is a 2001-es várossá avatás 
óta. Vannak jó és kevésbé jó válto-
zások, az azonban bizonyos: ezek-
kel együtt kell tudjunk élni. 2002-ben 
nem hittem volna, hogy közel húsz 
évvel később is polgármesterként 
dolgozhatok a városért. Ezúton is kö-
szönöm minden önkormányzati kép-
viselőnek, hivatali dolgozónak, hogy 
segítették és segítik a  munkámat 
a mai napig! Ez egy csapatjáték, nem 
egyszemélyes showműsor. Biztos va-
gyok benne, hogy Gyömrő egy újbóli 
fejlődési pályára állt, melyből minden 
itt élő profitálni fog a jövőben.

Gyenes Levente
polgármester

Életfaavatás 
a falusi körforgalomban
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A városháza felújítása és 
bővítése 2011

A városháza felújítása és 

bővítése 2011

Művészeti Központ építés2011

Művészeti Központ alapozás

2011

Művészeti Központ építés2011 Egykori KIOSZ épülete, 
ma gyermekorvosi rendelő
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Az Eagle Industry Hungary Kft-nél is sikerült idén május 
végén megszervezni, hogy a cég dolgozói részt vehes-
senek Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrő-
programjában.
A program keretében közel 40 féle szűrővizsgálatot vé-
geztek el minden jelentkezőn a szakképzett egészségügyi 
dolgozók.
A vizsgálatok Magyarország legnagyobb mobildiagnoszti-
kai központjában zajlottak a cég parkolójában, mely a leg-
modernebb orvostechnikai eszközökkel volt felszerelve. A 
programra közel 200 dolgozó jelentkezett és vett részt, 
melynek segítségével átfogó képet kaphattak egészségi 
állapotukról.

Terveink között szerepel, hogy a programot minden évben 
megszervezzük, így azok a dolgozók, akik rendszeresen 
részt vesznek a vizsgálatokon nyomon tudják követni az 
egészségüket és a megelőzésre tudnak hangsúlyosan fi-
gyelni.

Ha szeretne Ön is nálunk dolgozni, csapatunk tagja lenni 
és részt venni programjainkon látogasson el honlapunkra 
az aktuális nyitott pozíciókért és küldje el jelentkezését.

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

telefon: 06-70/400-4480
EKK

Egészségnap az EKK-nál
PROMÓCIÓS TARTALOM
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Nagytarcsai telephelyen lévő, klímatechnikával
foglalkozó cég, raktárosi munkakörbe keres egy

új munkavállalót, akár azonnali kezdéssel. 
Leendő munkatársunk a szerviz és a marketing

részleg keze alá is dolgozik, így vidám légkörben,
lendületes csapattal oszthatja meg napjait. 

Feladatok: 
- alkatrész és szóróanyag raktár kezelése 
- áruk átlátható rendezése, árumozgatás 

- megrendelések összekészítése, csomagolása 
- készletvezetés 

Elvárások: 
- minimum 1-2 év raktárosi munkakörben 

szerzett tapasztalat; 
- középfokú végzettség; 

- felhasználói szintű számítógépes ismeret; 
- „B” kategóriás  és targoncavezetői jogosítvány; 

- teherbírás és önállóság. 

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
és nettó fizetési igény megjelölésével 

a nk@cklima.hu címen lehet.
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Pályázati forrásból májusban tele-
pített önkormányzatunk 14 darab 
sorompót a  település külterületi 
útjai mentén, megakadályozva ez-
zel az illegális szemétlerakást. Az 
így lezárt utakra csak az érintett 
területek tulajdonosai mehetnek 
be, akik nyilván nem akarnak sze-
metet lerakni a földjeiken.
Az első hónapok tapasztalatai pozi-
tívak: a  lezárt részeken nem történt 

illegális tevékenység, mondta la-
punknak Harangozó Tibor mezőőr. 
Csupán két esetben kellett rendőrsé-
gi eljárást indítani, mindkétszer a so-
rompókat megrongálva próbáltak il-
letéktelenek bejutni, de a kihelyezett 
kamerák a  rongálásokat rögzítették. 
A  14 sorompó mellett összesen 28 

kamera figyeli a területeket, így való-
ban nem marad észrevétlen egyetlen 
illegális cselekmény sem. 
A  sorompókon megtalálható a  me-
zőőr telefonszáma, aki biztosít kul-
csot azoknak, akik igazolni tudják, 
hogy tulajdonjoggal rendelkeznek az 
egyes lezárt területeken.  HA

Sikeres 
külterületi 
sorompó-
rendszer
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A pandémia a  védőnői munka 
szinte valamennyi területére ko-

moly kihatással volt, így egy másfaj-
ta területi és iskolavédőnői ellátásba 
nyert betekintést Henina. Igyekeztem 
a lehető legtöbb szeletét megmutatni 
a  védőnői ellátásnak. Társszakmák 
néhány intézményét is meglátogat-
tuk, valamennyi helyen még szigorú 
korlátozások voltak életben. Betekin-
tést nyert a  hallgató a  gyermekjóléti 
szolgálat munkájába. Ellátogattunk 
a  területi védőnő kolléganőkhöz, Te-
leki Gimnáziumba, Weöres Sándor 
Általános Iskola központi telephelyé-
re. A  járvány első és második hullá-
mának berobbanása váratlanul érte 
Gyömrőn is az egészségügyi szak-
embereket és a  gondozottakat egy-
aránt, így át kellett alakítani az addig 
megszokott ellátási rendszert nálunk 
is. Új feladatok kerültek előtérbe.  
A legnagyobb kihívást talán az jelen-
tette, hogy a védőnők és gondozot-
taik sok esetben nem találkozhattak 
egymással. A  védőnői gondozás, 
területi, iskolai vagy kórházi színtéren 
is az egymás között kialakult bizalmi 
kapcsolatnak köszönhetően műkö-
dik, ami online nem valósítható meg 
olyan hatékonyan, mint élőben. Ki 
kellett dolgozni egy digitális tanács-
adási formát, ami valamelyest pótolja 
a  személyeset ebben a  járványügyi 
korlátozásokkal teli időszakban. A te-
rületen dolgozó védőnők munkájának 
szerves része a  személyes tanács-
adás és a  családok felkeresése ott-
honaikban. Korlátozva lett a védőnői 
szolgálathoz érkezők száma, az édes-
anya vagy az édesapa lehetett bent 
egyedül a gyermekkel, időpontra ér-
keztek, többen nem tartózkodhattak 
a  tanácsadóban, váróhelyiségben.  
Az addig érvényben lévő higiéniás 

szabályok tovább szigorodtak. A sze-
mélyes tanácsadások száma és ideje 
lecsökkent, a  kötelező státuszvizs-
gálatok mellett csak a  legsürgetőbb 
esetekben jöhettek be a gondozottak 
időpontra a  tanácsadóba. Az isko-
lában dolgozó védőnők munkame-
nete az intézménylátogatási tilalmak 
bevezetésével módosult. Az oltások 
és a  státuszvizsgálatok csúsztak. 
A  kampányoltásokat szigorú óvin-
tézkedések betartásával szerveztük 
meg. Több feladatot, előkészítést igé-
nyelt most, hiszen voltak szülők, akik 
nem szerették volna, ha gyermekük 
a  digitális oktatás ideje alatt kapja 
meg az iskolai kötelező vagy választ-
ható védőoltást. Sok tanuló beteg-
ség vagy karantén miatt nem tudott 
részt venni az első időpontban, de 
igyekeztünk a  legtöbb kérésnek ele-
get tenni, így több pótoltás időponttal 
azok a  tanulók is megkapták tanév 
végéig a védőoltásukat, akik az első 
időpontban nem tudtak megjelenni. 
Bekapcsolódtunk az online oktatásba 

és egészségfejlesztő előadásokat tar-
tottunk. A  jelenléti oktatás visszatér-
tével iskolavédőnőként igyekeztünk 
pótolni a  státuszvizsgálatokat, de 
csökkentett óraszámmal működtek 
az iskolák sok helyen, az alsóbb év-
folyamok tanulói pedig ebéd után ha-
zamehettek, ami nagyban szűkítette 
a  lehetőségeket, voltak tanulók, akik 
továbbra is otthonról tanultak. A kö-
zépiskolai diákokat az iskolai védőnő 
sokáig csak időpont-egyeztetéssel 
tudta behívni vizsgálatokra. A járvány 
miatt elmaradtak a  különböző cse-
csemőgondozási és elsősegélynyújtó 
tanfolyamok, egészségfejlesztő na-
pok, programok. Az online oktatás, 
tanácsadás miatt viszont rákénysze-
rültünk, hogy kiaknázzuk a  digitális 
technika eszközeit. Több leletet kap-
tunk e-mailben. Elsősorban a területi 
védőnői gondozás során volt gyakori, 
hogy a  szülők az online védőnői ta-
nácsadáson videót vagy képanyagot 
küldtek gyermekükről, több felvételt 
egy-egy elváltozásról, ezek nagyon 

Gyömrői Védőnői Szolgálat
Tanulmányi gyakorlat és közös munka a  pandémia idejénA  Semmelweis Egyetem Egész-

ségtudmányi Karának külföldi 
végzős szülésznő hallgatója, He-
nina töltötte védőnői gyakorlatát 
idén májusban Gyömrőn.
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Gyömrői Védőnői Szolgálat

Megújult a színpadtechnika 
a Művészeti Központban

hasznosak, mert olyan dokumentá-
ciót jelentenek, amik lementhetőek, 
visszanézhetőek, össze lehet ha-
sonlítani egymással egy korábbi és 
egy későbbi felvételt, ami hasznos 
információval szolgálhat a  védőnői 
gondozás során. A  2021/2022-es 
tanévre az iskolavédőnői munka 
dokumentációs rendszere tovább 
fejlődik. Lehetőségünk lesz do-
kumentumokat, leleteket online 
csatolni, illetve a  szülőkkel való 
kapcsolattartás, kommunikáció 
technikai része is leegyszerűsödik. 
Idén a  gyömrői védőnői tanács-
adó épülete is megújul, bővül. Re-
méljük, hogy hamarosan visszatér 
a védőnői gondozás a megszokott 
rendszerbe, és az új technikai isme-
retekkel bővülve még hatékonyabb 
gondozást tudunk nyújtani. 

Tanulmányi gyakorlat és közös munka a  pandémia idején

Az elmúlt két évben tudatos és 
szisztematikus fejlesztés indult el 
a Hankó István Művészeti Központ-
ban. A koronavírus miatti kényszerű 
zárva tartás alatt sok minden meg-
valósult az épületben.
A munkák két részre bonthatók: az 
épület felújítására, valamint a techni-
kai rendszer fejlesztésére. Az épület 
tekintetében több lépcsőben megva-
lósult a teljes belső terület újrafestése, 
a falak lejavítása, az alagsori rész tel-
jes festése, lábazati javítása, a foglal-
koztatótermek felújítása. Megtörtént 
a hátsó bejáratnál a támfal javítása és 
bádogozása, valamint 
egy korlát telepítése az 
alagsori lejárathoz.  
Szintén fontos beruházás 
volt az eddigi légcserélő 
rendszer fejlesztése, mely 
modern, automatizált 
klímát kapott, így a legna-
gyobb melegben is ideális 
hőmérséklet érhető el a 
színházteremben. 
Az idei év kiemelt pro-
jektje volt a színpadtech-
nika fejlesztése. Ennek 
keretében új robotlám-
pák érkeztek, valamint 

egy új, digitális fényvezérlő pultot is 
vásárolt az önkormányzat. A legmo-
dernebb eszközöknek köszönhetően 
hatalmasat lépett előre a ház a szín-
padi fénytechnikai területén. Ezzel 
párhuzamosan jelentős fejlesztést 
történt a nézőtéri világításban is, így 
megoldódott, hogy bálok, ültetett 
rendezvények esetén minden asztal 
megvilágítható legyen. A mostani fej-
lesztés keretében vásárolt projektor is 
hasznos lesz a jövőben, mint ahogy az 
új számítógép is, mely a színpadtech-
nika vezérlését látja majd el. 
A tervezett beruházások természe-

tesen folytatódnak, a 
következő időszakban 
a hangosítás területén 
várhatóak majd beszer-
zések, fejlesztések. A 
cél az, hogy a Művészeti 
Központ alkalmas legyen 
nagyobb produkciók be-
fogadására is.
Természetesen eközben
zajlik a progamszervezés
is, így az ősz folyamán
több produkcióval is várja
a látogatókat a megújult
Hankó István Művészeti
Központ.  HA
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Tovább szépül az Erzsébet-telep
Kedves Lakosaink! A Határ utca felújítását követően 
tovább folytattuk a munkálatokat a 7. körzetben. Ren-
geteg, sokszor életveszélyes sérüléseket okozó bal-
esetekkel találkoztunk az elmúlt időszakban. Az ilyen 
esetek elkerülése, valamint az itt lakók védelme érde-
kében lakó-pihenő övezetté nyilvánítottuk az Erzsé-
bet-telep egy részét. Ide tartozik az Eskü, Gyóni Géza, 
a Köztársaság, az Erzsébet, valamint az Arany János 
utca Nefelejcs utcától kezdődő szakasza. A megenge-
dett maximális sebességhatár 20 km/h. 
A további forgalom lassítása érdekében az Arany János 
és Határ utcában kihelyezésre kerültek fekvőrendőrök.
Szintén a balesetveszélyes helyzetek megszüntetése 
érdekében kerültek kihelyezésre zebrák a Szt. Imre–Ne-
felejcs–Eskü utca kereszteződésben, így ez a kereszte-
ződés nem csak biztonságosabb lett, de meg is szépült. 
Az idén májusban tovább folytattuk a tavaly már elin-
dított nagy sikerű „Virágos kiskertem gyerekeknek az 
Eskü téren” programunkat. Szeretném megköszönni 
a segítséget a Gyömrői Város Üzemeltetési KHT dolgo-
zóinak és mindazoknak, akik eljöttek és segítettek ját-
szóterünk szebbé tételében. A homokozót feltöltöttük, 
a mászókák és hinták alatti részt felástuk, összeszed-
tük a szemetet, gazoltunk, kapáltunk, metszettünk és 
ültettünk szép virágokat, gyógynövényeket kiskertünk-
be, amelyet továbbra is gondozhatnak gyerme keink. 

Készítettünk egy kerékpártárolót, új napvitorlát a  homo-
kozó fölé, és hoztunk újabb padokat. Köszönjük azt a sok 
szép virágot, amit lakosainktól kaptunk. 
Szintén tovább bővült a vasútállomás Erzsébet-telepi oldalá-
nál lévő kerékpártároló. Az elkövetkező hónapokban pedig, 
ahogy az időjárás engedi, tovább szépítjük környezetünket, 
a Határ utca, Arany János utca és a 31-es útra kivezető út 
csomópontjában lévő kereszteződést. Vigyázzunk lako saink-
ra! Vigyázzunk egymásra! Földesi Katalin képviselő
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Amikor a városvezetés megál-
modta a Tófürdő új arculatát és 
azt, hogy ökotudatos szemléletet 
vezetnek be, még nem sejthet-
ték, hogy ezzel a lépéssel ekkora 
népszerűséget érhetnek majd el 
nemcsak a fürdőzők körében, de 
szakmai berkekben is.
Rengeteg pozitív visszajelzés érkezik:  
a gyömrői Tófürdő bekerült Magyaror-
szág 10 legszebb szabad vizű strand-
ja közé, mint ahogy az is hatalmas 
büszkeség, hogy a Településfejlesz-
tési Szövetség „Ökotudatosság” elis-
merést adományozott Gyömrő Város 
Önkormányzatának a Gyömrői Tófür-
dő fejlesztéséért.
A szakmai zsűri a benyújtott projek-
teket olyan szempontok szerint érté-
kelte, mint a megvalósítás színvonala, 
adaptálhatóság, a kifejtett társadalmi 
hatás mértéke, a fenntarthatóság és 
a partnerség.
Ez a rangos elismerés visszaigazolá-
sa az elmúlt évek megfeszített mun-
kájának és a megújult strandunknak, 
amelyre minden gyömrői büszke lehet 
– mondta Gyenes Levente polgár-
mester, aki megköszönte az üzemel-
tetők munkáját. 

A fejlesztések pedig nem állnak meg: 
július végén nyitott meg a Tófürdő új 
egysége, a „Lakehegy”, amely valódi 
tengerparti hangulatot nyújt a látoga-
tóknak, nem beszélve a további extra 
szolgáltatásokról. A homokos, füves 
szakasz, a minőségi, tengerpartot idé-
ző, ám mégis minden kényelmi igényt 
kielégítő ágyak bárki számára elérhető-
ek, akik jegyet váltanak a Lakehegyre. 

Településfejlesztési 
díjat nyert a Tófürdő

Gy

öm
rői Tófürdő
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Jégszínpad és gyertyaúsztatás –  ilyen volt az idei Romantika Ünnep

Másfél év után az első jelentősebb 
rendezvény a június végi Roman-

tika Ünnep volt a  városban. A vírus 
miatt a  szervezők az idén egy kisebb 
volumenű, inkább a  helyi lakosokra 
koncentráló programot hívtak életre. 
Nem is kellett csalódniuk, hiszen szép 
számban látogattak ki szombat dél-
után Edvin Marton Emmy-díjas hege-
dűművész King’s On Ice elnevezésű 
műsorára, melyre a  városközponti 
nagyszínpad előtt felállított speciális 
jégszínpadon került sor. Edvin virtuóz 
játékára magyar és orosz műkorcso-
lyázók adták elő produkcióikat, ami 
igazán különleges és emlékezetes él-
mény volt a nézők számára. 
Az esti gyertyaúsztatás idén is nagy 
sikert aratott, mintegy kétezren bo-
csátották vízre lámpásaikat, színes 
fényárba borítva ezzel a  Tófürdőt.  
A városi vendéglátóhelyek is megtel-
tek, sokan egy kellemes vacsorával 
zárták az ünnepi hétvégét. 
Folytatás 2022-ben, remélhetőleg már 
vírusmentesen! HA

Fotók: Nagy Attila
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ROMANTIKA ÜNNEP

Jégszínpad és gyertyaúsztatás –  ilyen volt az idei Romantika Ünnep
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Minden túlzás nélkül kijelenthe-
tő, hogy jelentős sikereket elérve 
mondhatni „kimaxolta” az elmúlt 
2020/2021-es bajnoki szezont az 
UFC Gyömrő csapata.
Az egyesület zászlóshajója, a felnőtt 
együttes ugyanis az „ezüstkorszaknak” 
véget vetve jelentős fölénnyel, 12 pont 
előnnyel nyerte meg a bajnokságot 
a Pest megyei II. osztály Északi csoport-
jában – megelőzve a nagy rivális Vác-De-
ákvár gárdáját. Emellett a kék-feketék 
2017 után újabb döntőt játszhattak 
– mintegy 700 néző előtt – a Pest Me-
gyei Kupában, ezúttal a csomádi CSO-
KI Sport együttese ellen, amely – akkor 
még – egy osztállyal feljebb szerepelt 
a gyömrőieknél. A felújíott, teljesen meg-
újult budaörsi stadionban lejátszott finálé 
gól nélküli rendes játékidőt, illetve hosz-
szabbítást követően végül büntetőkkel 
elbukták Kiss Szabolcsék, noha a mér-
kőzés összképe és a kialakított gólhely-
zetek száma alapján egyértel műen az 
UFC állt közelebb a győzelemhez. A me-
gyei kupasorozat döntőjébe történt beju-
tás pozitív hozadékaként Molnár Tamás 

együttese kiharcolta az anyagi elisme-
réssel is járó MOL Magyar Kupa orszá-
gos főtábláján való részvételt, amelynek 
első felvonására augusztus 7-én, szom-
baton kerül sor a  Csongrád-Csanád 
megyei I. osztályban szereplő, ott az el-
múlt bajnokságban az 5. helyen végző, 
a közelmúltban az NB III-ban is megfor-
duló Algyő vendégeként.
A bajnoki szereplésre visszatérve, az 
UFC Gyömrő felnőtt együttese egészen 
imponáló mérleget tudhat magáénak, 
hiszen a 30 találkozóján 28 győzelmet 
könyvelhetett el, s mindössze kétszer 
(még az őszi idényben) szenvedett csu-
pán vereséget Vácon, illetve Leányfa-
lun. Tavasszal aztán már végképp nem 
sok babér termett az ellenfeleknek, hi-
szen a gyömrői csapat nem mindenna-
pi teljesítményt nyújtva, 15 mérkőzésé-
ből 15-öt megnyerve, százszázalékos 
eredménysort produkálva „szállítot-
ta” a  hőn áhított aranyérmet, amelyre 
hosszú évek óta vártak a szurkolók és 
maga a csapat is. Kétségkívül megér-
te rá várni, erre a magunk mögött ha-
gyott idény a leghitelesebb bizonyíték. 

Az már talán csak hab lehet azon a bi-
zonyos tortán, hogy az Északi csoport 
gólkirálya is az UFC Gyömrő színeiből 
került ki Horváth László Dávid szemé-
lyében, aki 42 találattal lett a legered-
ményesebb. Imponáló teljesítményét 
jól mutatja, hogy nem kevesebb, mint 
21 (!) találattal előzte meg a mögötte 
végző bajnoki ezüstérmes Vác-Deákvár 
legjobbját, Kovács Florentin Tamást. 
A  sok éves kitartás, az elvégzett ren-
geteg munka ezúttal tehát meghozta 
az eredményét, s ennek köszönhetően 
csapatunk a 2021/2022-es szezonban 
már egy osztállyal feljebb, a megyei első 
vonalban folytathatja a szereplését.
A bajnokság rajtjára egyébként augusz-
tus 14-én, szombaton 17 órától hazai 
pályán kerül majd sor, amikor az idei 
nyáron az NB III-ból „alászálló”, edző-
cserén is áteső Taksony együttesét fo-
gadja majd az UFC Gyömrő. Erre szok-
ták volt mondani: nem semmi kezdés 
lesz… Ugyanakkor egy sikeres rajt – és 
persze nem utolsósorban egy esetleges 
idegenbeli kupabravúr – kitűnő alaphan-
got adhat(na) az évad egészére nézve…

Bajnoki címet és kupaezüstötBajnoki címet és kupaezüstöt
hozott az elmúlt szezonhozott az elmúlt szezon
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Manapság egyre nép-
szerűbbek a  különböző 
platformokon (PC, já-
tékkonzol) játszott vi-
deojátékok, és kicsitől 
a nagyig nagy rajongótá-
borra tesz szert egy-egy 
nagyobb cím. Valószí-
nűleg mindannyiunknak 
vannak emlékei akár 
a  Doom-korszakról, de 
biztosan sokan csava-
rogtunk Los Santos ut-
cáin is virtuálisan.
A mai gyerekeknek pe-
dig már teljesen evidens, 
hogy szabadidejük egy 
jelentős részét a játékok nyújtotta élményekkel töltik. Ezt 
az érdeklődést meglovagolva a Jó Itt Élni! Közösség tag-
jaiból és támogatóiból verbuválódott Gyömrői E-Sport 
Közösség immáron idei harmadik rendezvényével színe-
síti városunk nyarát.

Most a világszerte népszerű League of Legends straté-
giai játék bajnokságára felfűzött egész napos Gamer 
Napot és Geek fesztivált látogathatunk a Hankó István 
Művészeti Központban augusztus 29-én 10 órától.
A fő attrakciónak számító játék annyira nagy siker a fia-
talok körében, hogy a főbb versenyeket (melyeket óriá-
si stadionokban rendeznek) többen tekintik meg, mint 
a Super Bowl-t!
A LoL Bajnokság mellett (melyre előzetes regisztráció 
szükséges, ami itt érhető el): 
https://www.gyomroesport.hu/regisztracio
rengeteg izgalmas program várja az ingyenes rendez-
vény látogatóit.
Az igen látványosnak ígérkező Cosplay show és verse-
nyen kívül Interaktív Gamer Vetélkedőn is részt vehetünk, 
valamint a  kézügyesebbeket várja a  Miniatűr Fantasy 
Festőműhely.
Helyet kap a tematikus Társasjáték Klub, egy Retro sa-
rok régi gépekkel és kellemes emlékekkel, PS5 és PS4 
játékgépekkel, Just Dance táncjátékkal. Börzének is lesz 
hely biztosítva, ahol régi, megunt játékainkat, perifériáin-
kat cserélhetjük el másokkal, és ha elfáradnánk, akkor 
gamer tematikájú büfében vásárolhatunk harapnivalót.
A verseny fordulói között tombolahúzás is lesz értékes 
nyereményekért.
Ez az egész napos program valószínűleg az egész or-
szágból fog vonzani gamereket, nézőket és érdeklődő-
ket, akik visszajelzései alapján természetesen a csapat 
megkezdi a következő esemény szervezését. Friss infor-
mációkat a  közösség Facebook-oldalán találnak az ez 
után érdeklődők:
www.facebook.com/gyomroesport

Gyömrő az e-sport új fővárosa!

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!




