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Járvány után, járvány előtt
Hosszú hónapok óta nem jelent meg 
a  Gyömrő Magazin. Önkormányza-
tunk azt követően döntött a kiadás fel-
függesztése mellett, hogy március ban 
hazánkat is elérte a  koronavírus-jár-
vány első hulláma, és jelentős korláto-
zó intézkedések léptek életbe. 
A  szigorú állami szabályozásokat lega-
lább olyan szigorú és hatásos helyi ren-
delkezések követték. Mindezek viszont 
jelentős pluszkiadásokat róttak a város-
ra, miközben a bevételek több területen 
is csökkentek. A  városvezetés emiatt 
jelentős kiadáscsökkentésbe kezdett, 
ennek „esett áldozatául” havilapunk is. 

A  gyártással, kiadással megspórolt mil-
liók viszont jó helyre mentek, lett belőle 
maszk, fertőtlenítőszer és sok egyéb 
fontos dolog. A karantén ideje alatt sok 
minden nem történt, így talán Önök sem 
érezték annyira a  lap hiányát, mint egy 
„normális” tavaszi vagy nyári időszakban.  
A  városvezetés továbbra is a  megta-
karítások mentén gondolkodik, így eb-
ben az évben a most kezükben tartott 
„őszi” lapszámon kívül még egy Gyöm-
rő Magazin jelenik majd meg november 
végén. Mondjuk úgy: téli kiadás. 
Tudjuk, hogy sokan vannak, akik eb-
ből az újságból tájékozódnak, és nem 

böngészik a  közösségi oldalakat friss 
hírek után kutatva. Mostani lapunkban 
is megpróbáljuk összefoglalni az elmúlt 
közel fél év fontosabb eseményeit, hí-
reit, még ha nem is tudunk teljes képet 
adni terjedelmi korlátok okán. 
November végi lapszámunk esetében 
már könnyebb dolgunk lesz, hiszen 
nem telik el fél év a két kiadás között. 
Várhatóan 2021-ben is a megszokott-
nál ritkábban jelentetjük meg tájékoz-
tató lapunkat, a pontos periodicitásról 
következő számunkban olvashatnak!

Hauser Antal
főszerkesztő

Így alakul a Gyömrő Magazin további sorsa

Rögzítettek jeleneteket többek között 
a  Tófürdőn, a  polgármesteri hivatal 
előtt, a Hankó István Művészeti Köz-
pontban, a  Negresco étteremben, 
a Hisztéria Cukrászdában, a Békebeli 
Sörkertben, de forgott a kamera egy 
parasztházikóban is a  Dózsa György 
úton és a Baross Tüzépen is.
Az itt készülő produkciók egy részé-
ről még nem árulhatunk el részleteket, 
arról azonban beszámolhatunk, hogy 
a  TV2-n tavasszal képernyőre kerülő 
Doktor Balaton című napi sorozatnak 
is részben városunk ad otthont. Az 
alkotásban keverednek a  dráma és 
a vígjáték elemei, fordulatos, akcióje-
lenetekkel tarkított cselekményében 
pedig Mészáros András címszerep-
lő mellett Voith Ági, Hirtling István és 

Bodrogi Gyula is feltűnik majd. A film-
sorozat producere Diószegi Judit, aki 
csapatával, a  ContentLab&Factory- 
val A mi kis falunk és a Drága örökö-
sök című sikersorozatokat is jegyzi.
A  városvezetés célja, hogy a  hama-
rosan adásba kerülő produkciók ál-
tal szerzett ismertség révén Gyömrő 
idegenforgalma magasabb szintre 
emelkedjen, több bevételt hozva a vá-

rosunknak és az itt működő szolgál-
tatóknak egyaránt. Emellett tapasz-
talataink szerint a  forgatások vidám 
pillanatokat okoznak a  lakosoknak, 
üdítőleg hatnak az elmúlt hónapok 
szürke hangulatára. 
A forgatások előreláthatólag márciusig 
tartanak, az ezzel járó esetleges kel-
lemetlenségek miatt mindenki szíves 
türelmét és megértését kérjük!

Filmforgatások GyömrőnGyömrő a természeti kincseivel, 
rendezett, barátságos kisváro-
si megjelenésével, hangulatos 
vendéglátó helyeivel mindig is 
kuriózum volt a térségben. Vá-
rosunk sokszínűségére több 
produkciós iroda is felfigyelt 
a  közelmúltban, és forgatási 
helyszínül választották jó né-
hány pontját településünknek.
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Hamarosan megszűnhet a kró-
nikus bölcsődei férőhelyhiány, 
miután még ebben az évben át-
adják a városi bölcsőde kibőví-
tett szárnyát. 
A  látványos munkálatok nyár vé-
gére befejeződtek, immáron a bel-
ső terek utómunkálatai zajlanak 
a  Tompa utcai épületben. A  Szé-
chenyi utcai sarkon megépült bő-
vítmény mindenben megfelel az 
előírásoknak és a mai kor kihívásai-
nak. A meglévő, szűkös férőhelye-
ket két csoportszobával bővíti az 
önkormányzat, a  hozzájuk tarto-
zó kiszolgáló egységekkel együtt. 
Megújul a  konyha és a  tálaló, je-
lentősen modernizálják a  gépe-

Célegyenesben a városi bölcsőde bővítése

ket és berendezéseket is. Mindez 
azért fontos, mivel a bölcsőde sa-
ját magára főz, nem külső közszol-

gáltató látja el. A  Széchenyi utca 
felől parkolók is épültek, könnyítve 
a szülők dolgát érkezéskor. A kö-
vetkező hetekben befejeződnek 
a  belső munkálatok, majd a  cso-
portszobák berendezése is meg-
történik. A  konyha felszerelése 
és beüzemelése után várhatóan 
az év végén adják át az épületet. 
A  tervek szerint a  jövő év elejétől 
már fogadhatja a gyerekeket az új 
épületszárny is. A beruházás össz-
költsége eléri a 180 millió forintot, 
melynek jelentős részét állami for-
rás biztosítja. 

HA
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Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önö-
ket, hogy a  szeptember  14-i ebéd-
befizetést önkormányzatunk október 
elejére halasztja,  vagyis az étkezést 
ezúttal nem előre, hanem utólag szük-
séges megtéríteni. Az intézkedésre 
a  koronavírus-járvány újra emelkedő 
esetszáma miatt van szükség, tekin-
tettel arra, hogy a tavaszi időszakban 
is sokak számára kellemetlenséget 

okozott az előre kiegyenlített étkezési díj visszafizetéséből adódó probléma, 
önkormányzatunk számára pedig jelentős pluszmunkát rótt ennek a  koor-
dinálása és adminisztrálása. Az októberi befizetés időpontjáról (amikor is 
a szeptemberi étkezési díjat kell majd kiegyenlíteni) a későbbiekben adunk 
tájékoztatást. Megértésüket és együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel, Gyömrő Város Önkormányzata
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„A járvány gazdasági, társadalmi   hatásait sokáig érezni fogjuk!”

Több, mint másfél évtizedes pol-
gármesteri megbízatása alatt volt 
valaha ilyen furcsa éve?
Gyenes Levente: 2002 óta sok min-
den történt velünk, rengeteg mindent 
éltünk át a  lakosokkal közösen, de 
ilyesmire, ami idén zajlik, senki nem 
számított. A  járvány, főként annak 
a  gazdaságra és a  hétköznapi életre 
gyakorolt hatásait sokáig érezni fogjuk. 
Hogyan érintette Gyömrőt ez az 
időszak?
Gy. L.: A  tavalyi választások óta 
azon dolgoztunk, hogy stabilizáljuk 
a  költségvetést, befoltozzuk a  lyu-
kakat. Márciusra végre eljutottunk 
oda, hogy rendben voltunk, tudtunk 
forrásokat rendelni a saját elképzelé-
seinkhez, vállalásainkhoz. Ekkor jött 
velünk szembe a  vírus, és keresz-
tülhúzott mindent. Azonnali dönté-
sekre volt szükség a  terjedés lassí-
tása érdekében, ami nyilván jelentős 
kia dásokkal járt, majd ezt követték 
a kormányzati döntések, amik pedig 
jelentős bevételkiesést eredményez-
tek. Az álmoskönyvek szerint ezek 
külön-külön sem szerencsések, hát 
még egyben.
Ha már az azonnali döntéseket em-
lítette: voltak, akik kritizálták őket.
Gy. L.: Lesznek is, mindenkinek nem 
tudok, de nem is akarok megfelelni. 
A  kormány bezáratta az iskolákat, 
hogy ne terjedjen a vírus. Mi bezártuk 
az óvodákat és a  bölcsődét. Nem 
hinném, hogy ez eretnek dolog, fő-
képp, hogy aztán mindenhol ez tör-
tént. Mi csupán gyorsabban léptünk, 
mint mások. Igen, kötelezővé tettük 

a  maszkhasználatot zárt terekben. 
Azóta lépten-nyomon azt hallani, 
hogy a  maszk használata életeket 
menthet. Nem gondolom hibás dön-
tésnek ezt sem. Idős lakosainknak 
ingyen biztosítottunk maszkot, erre 
kifejezetten büszke vagyok. Tudom, 
hogy egyes intézkedéseink kellemet-
lenséggel járnak, de mindannyiunk-
nak áldozatokat kell hoznunk. Azzal 
együtt tudok élni, ha néhányan szid-
nak, nem értenek velem egyet. Azzal 
már kevésbé, ha valaki azért hal bele 
a vírusba, mert nem léptünk időben 
a  megelőzés érdekében. A  vissza-
jelzések alapján egyébként a  döntő 
többség támogatta a döntéseinket.
Visszatekintve hogyan értékeli azt 
az időszakot?
Gy. L.: Pozitívan értékelem. Úgy gon-
dolom, hogy megfelelő gyorsasággal 
a kellő szigorúságú döntéseket hoz-
tuk meg a fokozatosság elvét követ-

ve. Hozzá kell tennem, a lakosaink is 
példa értékűen tartották be a szabá-
lyokat. Azt az összefogást pedig kü-
lön ki kell emelnem, ami a rászoruló 
gyerekeknek járó meleg étel kiszállí-
tásában valósult meg! Le a kalappal 
az önkéntesek előtt!
Hogyan érintette a város költség-
vetését a  járványhelyzet okozta 
gazdasági visszaesés?
Gy. L.: Három részre kell osztani a ha-
tásokat. Egyrészt jelentős mennyiség-
ben kellett vásárolnunk védőfelszere-
léseket, fertőtlenítő szereket, extra 
takarításokat végeztetnünk. Ezek ön-
magukban tízmilliós nagyságrendű, 
előre nem tervezett kiadást jelentet-
tek a költségvetésnek. A második je-
lentős terület a kormányzati döntések 
okozta bevételkiesések. Már az idei 
évre vonatkozóan elvonták az amúgy 
is megkurtított gépjármű súlyadót az 
önkormányzatoktól. Idén ez 40 millió 
forint mínuszt jelent. Nyilvánvalóan 
a gazdasági visszaesés meg fog lát-
szódni a cégek által fizetett iparűzé-
siadó-bevételeinken is. Ezen a terüle-
ten százmillió forintos nagyságrendű 
kieséssel számolt a  pénzügyi iroda. 
A harmadik része pedig azok a terü-
letek, ahol nem vagy csak csökkentve 
érkeztek az állami normatív támoga-
tások, mi viszont helyt álltunk, és nem 
küldtünk el senkit, legyen szó óvodai 
dolgozókról vagy a  közművelődés 
területéről. Mást ne mondjak, négy 
hónapig zárva volt a Művészeti Köz-
pont, tízmillió forint körüli bevételtől 
estek el. Mindent egybevetve az idei 
évi költségvetésünket mintegy 300 
millió forinttal kellett csökkentenünk, 
átterveznünk.   
Sikerült?
Gy. L.: Voltak álmatlan éjszakáink, de 
igen. Ez nyilván nem öröm, hanem 
kényszer. Sokaknak kellett áldozatot 

A legtöbb településhez hasonlóan Gyömrő is nehéz időszakon van 
túl a koronavírus gazdasági hatásai kapcsán. Tavasszal szinte meg-
állt az élet a városban, aztán nyáron ismét beindult valami, míg szep-
temberre a  második hullám elérte a  települést is. Gyenes Levente 
polgármester mint mindig, most is bizakodó, de egyben óvatos. 



5GYÖMRŐ MAGAZIN

„A járvány gazdasági, társadalmi   hatásait sokáig érezni fogjuk!”
hozniuk, nekünk is le kellett adnunk 
az idei terveinkből. Ezt elég rosszul 
viselem, de jövőre belehúzunk. 
Erre az évre nem is maradt fej-
lesztés?
Gy. L.: De igen, a  már folyamatban 
lévő beruházásokat nem állítottuk le. 
Így megvalósult a Tófürdő fejlesztése, 
még idén át tudjuk adni a bölcsőde 
kibővített új épületét, és elkészülhet 
a  Kastélydomb óvoda bővítése is. 
Nyár végére sikerült annyira tarta-
lékolnunk, hogy belefér a  Határ út 
felújítása (lapzártánk után készül el – 
a szerk.), valamint ősszel új gyermek-
orvosi központot alakítunk ki a  volt 
KIOSZ-épületből. Ez utóbbi nagy 

előrelépés lesz, hiszen minden gye-
rekorvosunk egy épületben rendelhet 
majd, ráadásul sikerült egy új gyer-
mekorvost is Gyömrőre csábítani. 
Kérdés, mit hoz a jövő?
Gy. L.: Optimista ember vagyok, aki 
a munkában hisz. Úgyhogy mi dolgo-
zunk gőzerővel, készítjük a  fejlesztési 
terveket, haladunk az ötéves tervünk 
szerint. Ezekhez próbálunk pénzt hoz-
zárendelni saját forrásból, állami támo-
gatásokból vagy pályázatokból. Most 
így szeptember közepén azt halljuk, 
hogy jön a második hullám, szinte na-
ponta dőlnek meg a  fertőzöttségi re-
kordok. Aki jelen helyzetben biztosan 
tud tervezni, az hazudik. Mi próbálunk 

minden lehetőségre fel-
készülni. Várjuk a  leg-
rosszabbat, aztán ha 
nem az lesz, annak na-
gyon fogunk örülni! 
Van két olyan fejlesz-
tés, ami az önkor-
mányzattól független, 
mégis jelentős szere-
pet vállalnak benne. 
Az egyik az egészség-
ház felújítása, a másik 
pedig a Fekete István 
Általános Iskola bőví-
tése. Hol állnak ezek 
a projektek?
Gy. L.: Ami pozitív, hogy 
mindkettőre van elkü-
lönített forrás, valamint 
kormányzati szándék 
és döntés a  megvalósí-
tásra. Az Egészségház 
felújítása kapcsán mi 
valóban nem vagyunk 
érintettek, hiszen állami 
szervek végzik a  szük-
séges feladatokat.  Azt 
megtudtuk, hogy azért 
állt a  projekt, mert nem 

tudták eldönteni, hogy az új röntgengép 
használatához milyen biztonsági felté-
teleket kell teremteni. Ezt úgy oldottuk 
meg, hogy felhívtam a  forgalmazót és 
megkérdeztem, majd amit megtudtam, 
elmondtam az illetékeseknek. Szóval 
néha ilyen banális dolgok hátráltatnak 
egy több tízezer ember életét érintő 
fejlesztést. Bízom benne, hogy a  köz-
beszerzés kiírása után még ebben az 
évben nekilátnak a munkának. 
És a Fekete Iskola?
Gy. L.: Az sem egy rövid történet, így 
maradok az aktuális helyzetnél. Kor-
mánydöntés van róla, hogy az iskolát 
teljes egészében elbontják, beleértve 
a régi és új épületet, valamint a torna-
csarnokot is. A  helyére pedig egy új 
iskolát építenek. 2022-re állnia kell az 
épületnek, tehát egy viszonylag gyors 
ütemű beruházásra számítunk. Bár itt is 
van még nyitott kérdés, hiszen mi egy 
zöldmezős beruházás mellett érvelünk, 
egy sokkal alkalmasabb helyszínen, 
a Fekete Iskola új épületének megtartá-
sával párhuzamosan. De nyilván a kor-
mány adja a  pénzt, így ők döntenek, 
mi pedig mindenben támogatjuk őket, 
alakuljon bárhogyan a fejlesztés. 
A vírussal kezdtük, zárjuk is az-
zal. Ha a második hullám megkö-
veteli, ismét hoznak korlátozáso-
kat Gyömrőn?
Gy. L.: A vírushoz való hozzáállásom 
nem változott. Komolyan kell venni, 
bár hajlamosak vagyunk addig nem 
tudomást venni róla, amíg a közvet-
len környezetünkben nem üti fel a fe-
jét. Ezt pedig jó lenne megelőzni. Így 
ha szükséges, összhangban a  kor-
mányzati döntésekkel, megint szi-
gorítani fogunk. Ezúton is arra kérem 
a  lakosokat, ahogy tavasszal, úgy 
most is legyenek ebben partnerek, 
hiszen felelősek vagyunk egymásért!

HA

INTERJÚ
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VÁROSÜZEMELTETÉS

Jelentős eszközfejlesztés  
a városüzemeltetésnél

Az elmúlt időszak egyre 
égetőbb munkaerőhiányát 
részben már tudta orvosol-
ni a  Városüzemeltető Kft., 
így most egy újabb jelen-
tős projektbe vágtak: közel 
százmillió forint értékben 
vásárolnak munkagépeket. 

Agócs Zoltán ügyvezető megkeresé-
sünkre részletesen beszélt a  tervekről 
és a már megvalósult beszerzésekről. 
Időszerű volt már a „nagybevásár-
lás”?
Agócs Zoltán:  Mondjuk úgy, hogy 
igencsak ránk fért. A  tulajdonos ön-
kormányzat segítségével vettünk már 
gépeket az elmúlt években, egyebek 
mellett a hókotróként is használt mul-
tifunkciós teherautót, de ezek minden 
esetben használt eszközök voltak, 
annak minden előnyével és hátrányá-
val együtt. Most viszont végre lehető-
ségünk nyílt új, a mi elképzeléseinkre 
szabott célgépek vásárlására. 
Mi az, amit már sikerült megvenni?
A. Z.:  Július második felében érkezett 
meg az a  multifunkciós traktor, amit 
láthattak már a  lakosok is. A  géphez 
többféle adaptert is vettünk, így van 
hozzá rézsűkasza, aminek nagyon 
nagy hasznát fogjuk venni, hótolólap, 
hatalmas fűvágó dob, valamint speciá-
lis kefe is, amivel az útszéleket fogjuk 
tudni takarítani. Ez utóbbit eddig jó 

esetben is csak kézi erővel próbáltuk 
megoldani eddig.
Milyen vásárlások vannak még 
tervben?
A. Z.: Nem csak tervben vannak, hanem 
már folyamatban is! Jelenleg várjuk egy 
kosaras autó érkezését, amivel a  galy-
lyazások és egyéb magaslati munkák 
elvégzését tudjuk majd megoldani. Évek 
óta súlyos milliókat költ az önkormány-
zat ilyen gép bérlésére, amikor szükség 
van rá, márpedig egyre többször kell 
igénybe venni. Ezenfelül szeretnénk egy 

konténeres teherautót is, amivel a saját 
és a  lakossági igényeket is ki tudnánk 
szolgálni, normális díjazás mellett. 
Jár anyagi előnyökkel is a beruházás?
A. Z.: Nyilván ez most komoly kiadási 
tétel, hiszen összesen 80 millió forint 
körül költünk ezekre a gépekre. A má-
sik oldalon viszont a  jövőre nézve je-
lentős spórolás, hiszen nem kell külső 
vállalkozókat megbízni egyes mun-
kák elvégzésével, hanem mi magunk 
is meg tudjuk majd csinálni azokat. 
Ezenfelül a konténeres autóval szeret-
nénk szolgáltatóként is megjelenni a la-
kosság előtt. Korrekt áron, garantáltan 
a bányába szállítjuk majd a szemetet. 
Egy ideje tudatos gépesítés zajlik 
Önöknél. Érezni az előnyeit?
A. Z.: Természetesen igen, hiszen nem 
mindegy, hogy egy traktorral vágjuk a fü-
vet vagy fűkaszával, vagy hogy egy 40 
éves teherautóval kell tolni a havat vagy 
egy modern célgéppel. A  munkánkat 
jelentősen megkönnyíti és gyorsítja is. 
Mindez persze nem tudja helyettesíte-
ni a humán erőforrást. Szükségünk van 
a  jó kollégákra, mert lássuk be: akár-
milyen profi gépeink vannak, még nem 
mennek maguktól. Hauser Antal 
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Társadalmi munkában 
tisztították az árkokat

Augusztus utolsó hétvégéjére ismét társadalmi mun-
kát hirdetett a várost vezető Jó Itt Élni! Közösség. Ez-
úttal a Dózsa György és Bajcsy-Zsilinszky út legprob-
lémásabb részeinek ároktisztítási munkáit végezték el. 
Hosszú évek óta tapasztalható, hogy egy-egy nagyobb 
esőzés után a nem megfelelő felszíni csapadékvíz-elve-
zetés miatt jelentős problémák alakulnak ki főként a fenti 
útszakaszokon. Sok helyen az árkokat (szabálytalanul) 
feltöltötték, míg másutt a karbantartás hiánya vagy épp 
a szakszerűtlen kivitelezés okozza a gondokat. 
A  vonatkozó országos jogszabályok szerint az ingat-
lan tulajdonosának a kötelessége a háza előtti járda és 
árokszakasz rendben tartása, tisztítása, ennek ellenére 
sokan ezt a munkát elhanyagolják. Gyenes Levente pol-
gármester kezdeményezésére a  társadalmi munkához 
csatlakozott a Városüzemeltető Kft., valamint a DAKÖV 
gépei és szakemberei is. Rajtuk kívül több helyi vállalko-
zó ajánlott fel munkagépeket, így a két nap alatt közel 
százan dolgoztak az árkok és átereszek tisztításán.

„Nem vagyok maradéktalanul elégedett” – mondta 
a munka után a Gyömrő Magazinnak Gyenes Levente 
polgármester. „A Jó Itt Élni! önkéntesei, önkormányzati 
képviselőink és a két cég munkatársai komoly munkát 
végeztek ugyan, de sajnos nagyon kevés érintett lakos 
vett részt ebben a munkában. A legtöbben csak nézték, 
amíg mi elvégezzük helyettük a feladatot.” 
A  városvezető szerint irreális elvárás, hogy az önkor-
mányzat tartsa karban a teljes hálózatot. „72 kilométernyi 
úthálózatunk van, ami ennek közel a dupláját jelenti árok-
rendszer tekintetében. A legproblémásabb pontokon tu-
dunk beavatkozni, ezt tettük most is.” 
Gyenes Levente végül hozzátette: elkészült egy komplett 
fejlesztési terv, ennek megvalósítása érdekében pályáza-
tokat fog beadni az önkormányzat, mivel a teljes városi 
csapadékvíz-elvezető hálózat megreformálása milliárdos 
összegbe kerül.  HA 
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Az óvodai és bölcsődei férőhelyeket 
az önkormányzat folyamatosan bő-
víti, ám az állami feladatellátásban 
lévő iskolai kapacitások évek óta 
stagnálnak, noha a  gyermekszám 
rohamosan emelkedik. Hamarosan 
végre ez is változhat!
Kétségkívül az egyik, ha nem a legrosz-
szabb állapotban lévő iskola városunk-
ban a Fekete István Általános Iskola. Az 
elkeseredett szülők tavaly nyáron maguk 
kezdték el felújítani a  már-már baleset-
veszélyes épületet. Ezt látva végül lé-
pett a tankerület, majd a kormányzat is: 
a megyei iskolafejlesztési programba be-
kerülve jelentős anyagi forrásokat bizto-
sítottak az iskola bővítésére, felújítására. 
Hamar kiderült viszont, hogy ez is kevés 
lesz. Hogy pontosan hol áll most az ügy, 
arról Török Réka önkormányzati kép-
viselőt, a Vallási, Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottság elnökét kérdeztük.
Tavaly nyár óta nem történt látvá-
nyos előrelépés, sokan attól félnek, 
minden marad a régiben. 
Török Réka: Akik ettől tartanak, azo-
kat megnyugtathatom: biztosan nem 
marad így semmi, sőt! Jelen állás sze-
rint Gyömrő történetének legnagyobb 
és legdrágább beruházása valósulhat 
meg hamarosan. 
Mit jelent ez pontosan?
T. R.: Arról már korábban döntött a kor-
mány, hogy forrást biztosít a  Fekete 
István Általános Iskola bővítésére. Első 
körben ez a  koncepció szerepelt napi-
renden. Örültünk a  döntésnek, de már 
akkor tudtuk, hogy ez önmagában kevés 
lesz. Polgármester úr ezért tárgyalt Ma-
ruzsa Zoltán oktatásért felelős államtit-
kárral, bemutatta az önkormányzat által 
készítetett tanulmányt is. Mindezek hatá-
sára végül módosítottak az eredeti kon-
cepción, és végül az a döntés született, 
hogy teljes egészében elbontják a Feke-
te István Általános Iskolát, a helyén pedig 
egy új, modern intézményt építenek. 

Kis kétkedést érzek a hangjában?
T. R.: Igen, de nem a  döntés miatt. Ez 
ugyanis egészen biztos, a források is ren-
delkezésre állnak, a tervek is készülnek. 
Önkormányzatunk és a városvezetés in-
kább amiatt aggódik, hogy vajon miként 
mutat majd a háromszintes iskola a város 
közepén, egy szűk területen?  A jelenlegi 
tervek szerint gyakorlatilag teljesen be-
építik a mostani iskola területét, valamint 
a  mellette megvásárolt telket, sőt a  két 
jelenlegi épület közti útszakaszt is. Buda-
pest belvárosában nyilván ez az opcioná-
lis megoldás, ám itt Gyömrőn azért van 
más megoldás is, legalábbis szerintünk. 
Mi lenne az?
T. R.: Ahogy már korábban, úgy most 
is van több terület felajánlás. Ezek 
mindegyike alkalmas lenne új iskola 
építésére, ráadásul ott, ahol a szakmai 
tanulmány szerint a  legnagyobb szük-
ség lenne rá. Magyarán szólva zöld-
mezős beruházásként képzelnénk el 
az építkezést. A mostani Fekete Iskola 
régi épületét el lehetne bontani, a többit 
felújítani, így megmaradna ez a  létesít-
mény is, és ezenfelül épülhetne egy új. 
Mit szól a kormányzat ehhez az el-
gondoláshoz?
T. R.: A  tervező pozitívan állt hozzá, 
jelenleg is zajlanak tárgyalások ezzel 

kapcsolatban, de egyelőre nincs válto-
zás a korábbi döntésben. Ne értse félre 
senki, mi minden megoldásnak örü-
lünk, mindenben támogatjuk is a  kor-
mányt, a  tankerületet. Csak úgy va-
gyunk vele, ha már közel  nyolcmilliárd 
forintot elköltenek az új iskolára, akkor 
a lehető legjobb megoldás szülessen. 
Mikorra várható végleges döntés?
T. R.: Ha eddig még nem született meg, 
akkor nagyon hamar, hiszen 2021-ben 
elkezdődik a kivitelezés, vagyis a határ-
idő nagyon szorítja az érdekelteket. 
Mi  lesz a  gyerekekkel addig, amíg 
épül az új iskola?
T. R.: Ezt a  kérdést mi is sokszor fel-
tesszük. Jelenleg arról döntött a képvi-
selő-testület, hogy amennyiben szük-
séges, akkor az Eskü téren tudunk 
helyet biztosítani egy konténerisko-
lának, ahol átmenetileg tanulhatnak 
a gyerekek. Merthogy ez az egyik op-
ció, a már meglévők mellé újabb kon-
ténertantermeket bérelne a tankerület. 
Javasoltuk a régebben is működő, dél-
előtti-délutáni tanítás bevezetését, így 
a  meglévő iskolákat használva meg-
oldható lenne a gyerekek elhelyezése. 
A  tankerület azonban nem támogatja 
ezt az elképzelést. Önkormányzatunk 
rendelkezik ugyan ingatlanokkal, intéz-
ményekkel, de egyelőre nem világos 
számunkra sem, hogy ezeket hogyan 
tudnák oktatási célokra igénybe venni. 
Akkor akadnak még nyitott kérdések.
T. R.: Igen, de folyamatosan tárgyal 
a  városvezetés a  döntéshozókkal. 
Rajtunk biztosan nem fog múlni, a le-
hetőségeinkhez mérten partnerek le-
szünk mindenben, bármi is lesz a vég-
ső döntés. Ami biztos: a  következő 
két évben új iskola épül Gyömrőn egy 
olyan mértékű beruházás keretében, 
amelyre soha nem volt még példa. Ez 
pedig városunkat és főleg majd az ott 
tanuló gyermekeket gyarapítja!

Hauser Antal  

Egy dolog biztos: új iskola épül Gyömrőn
A város történetének legnagyobb beruházása valósul meg
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Városunkba évente több tízez-
ren látogatnak csak azért, hogy 
a központban található Tófürdőre 
jegyet váltva pihenhessék ki a hét-
köznapok fáradalmait. Az évente 
átlagosan negyvenezer vendéget 
fogadó fürdő éppen ezért rend-
szeres karbantartásra és időről 
időre megújításra is szorul.
Az idei évben utóbbira is sor került, így 
közel féléves, a  koronavírus-járvány 
alatt is folyó munkálatoknak köszön-
hetően május közepére egy küllemé-
ben és felszereltségében is megújult, 
modern, minden igényt kielégítő léte-
sítményt adtak át a fürdőzőknek.
A  Tófürdő visszakapta korábbi, tenger-
parti hangulatot idéző türkiz-szürke szín-
világát, „vandálbiztos”, éjfélig nyitva tartó 
mosdóval, korszerű, tiszta baba-ma-
ma szobával, több száz négyzetméter 
gyepszőnyeggel, valamint játszótéri já-
tékokkal gazdagodott. Az átalakítások 
nemcsak a  fizikai megújulást célozták. 
Új, modernebb, lendületesebb arculatot 
terveztek a Tófürdőnek. Egy olyan imázs 
kialakítása volt a cél, ami bár halad a kor-
ral, mégis magában rejti tavunk patinás 
múltját és azt, hogy nekünk, gyömrőiek-
nek mit jelent ez a helyszín. 

Megújult és környezettudatos 
útra lépett a Gyömrői Tófürdő

Ez köszön vissza az új logóban (amit 
Szűcs Marcell, gyömrői grafikus terve-
zett) és a megújult fürdő küllemében is.
Mindezek mellett a  környezettudatos 
gondolkodás, a természet védelme is 
fontos szempont volt az átalakításkor, 
ezért a strand területén az üdítőket fél 
literes repohárral lehetett megvásárol-
ni, illetve több büfé is áttért a lebomló, 

környezetkímélő tányérokra, evőesz-
közökre. A  tó területén 2 vadkacsa-
táp-automata is helyet kapott, aminek 
használatával a  tónál élő szárnyaso-
kat számukra egészséges és a  víz 
ökoszisztémájának is hasznos cse-
megével kényeztethetik a látogatók.
Bár a vírushelyzet miatt a fürdő terü-
letén megrendezett, hagyományos-
nak számító nagyobb rendezvények 
– mint a  kívánságlámpás-úsztatás 
– idén elmaradtak, az új külsőt ka-
pott létesítmény így is nagy népsze-
rűségnek örvendett, számtalan kel-
lemes, örök életre szóló emléknek 
adva helyet. A szezon zárásával az 
is kiderült, hogy hosszú évek után 
jelentősen emelkedett a  gyömrői 
vendégek száma, mindez azt is mu-
tatja, hogy vonzóbbá vált az itt élők 
számára is a fürdő.
A strandszezon végeztével a Tófürdő 
közparkként üzemel tovább, kellemes 
sétára csábítva a természet kedvelőit.

T. B. Zs.
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45 Uszoda 
46 Új Halászkert Étterem
47 Vasútállomás
48 Zabhegyező Lovasiskola Gyömrő
49 Zöldajtós Étterem

Városunk 
kiemelt pontjai

VIDD MAGADDAL  
A TÉRKÉPET!

Jó felfedezést kívánunk!
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FEJLESZTÉS

Központi helyen, XXI. századi kö-
rülmények között rendelhet 2021. 
januárjától városunk összes gyer-
mek háziorvosa az önkormányzat 
tervei szerint.
A városvezetés döntése nyomán a Tán-
csics Mihály út és Bercsényi utca sar-
kán található egykori KIOSZ-épület 
át ala kítására kerül sor még az idei év 
során, majd januártól már be is lakhat-
ják az orvosok. 
Galgóczi-Gyenes Dorottya önkor-
mányzati képviselőt, a  Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnökét kér-
deztük.
Miért döntöttek úgy, hogy egy hely-
re költöztetik a gyermekorvosokat?
Galgóczi-Gyenes Dorottya: Az or-
vosok most különböző helyeken, el-
térő színvonalú rendelőkben fogadják 
a kis betegeket. Egyrészt költségha-
tékonyabb, ha egy helyen vannak, 
másrészt egyforma feltételeket tu-
dunk számukra biztosítani. Plusz itt 
olyan körülményeket tudunk kialakí-
tani, ami megkönnyíti a szülők dolgát 
is. Fontos, hogy csak a  gyermekor-

vosok költöznek majd ide, a  vegyes 
praxist folytató doktorok (Török Gá-
bor, Ágó Katalin – a  szerk.) marad-
hatnak a megszokott helyükön. 
Mit szóltak az érintettek az elkép-
zeléshez?
G.-Gy. D.: Polgármester úr előzete-
sen felvázolta az elképzeléseket, tud-
ták véleményezni a terveket. Minden-

ki támogatta az elképzelést, abszolút 
nyitottak és együttműködőek voltak! 
Úgy gondolom az orvosok is ponto-
san tudják, hogy legalább akkora se-
gítség ez nekik, mint a lakosoknak. 
Miért pont a KIOSZ-épületre esett 
a választás?
G.Gy. D.: Az előző városvezetés je-
lentős hitelfelvétel segítségével vette 
meg ezt az épületet pár éve. A  tör-
lesztőket már mi nyögjük, de érdem-
ben eddig nem tudtunk mit kezde-
ni az épülettel. Erre a  célra is csak 
jelentős beruházással lesz alkalmas, 
viszont a  központi elhelyezkedése, 
valamint a  jelentős számú parkoló-
helyet biztosító udvar abszolút alkal-
massá teszi erre a célra. 
Mit jelent a gyakorlatban az Ön ál-
tal említett „jelentős beruházás”?
G.-Gy. D.: Ebben az évben az elő-
zetes számítások szerint 25-30 millió 
forintot költ az önkormányzat az épü-
let belső átalakítására és felújítására. 
A  teljes belső tér megújul, beleértve 
a  nyílászárók cseréjét is. Év végé-
re az épületnek készen kell állnia az 
orvosok fogadására. Összesen négy 
vizsgálót, valamint egy elkülönített 
fertőzőbeteg-vizsgálót hozunk itt lét-
re. Jövőre valósulhat majd meg az 
épület külső felújítása, valamint a tető 
cseréje, de ez a  gyógyító munkát 
nem befolyásolja majd. 
2021-ben akkor már lesz (belül) szép 
gyermekorvosi központ. Új doktor is 
érkezik?
G.-Gy. D.: Reményeink szerint igen! 
Polgármester úr már megállapodott 
egy gyermekorvossal, aki a  főváros-
ból jönne ki Gyömrőre. Ennek okán 
módosítani kell majd a körzeteket is, 
de kétségkívül szükség van az orvo-
sok számának bővítésére. 

HA

Még idén megvalósul az új 
gyermekorvosi központ
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A  tavaszi karantén időszakban 
rákötési moratóriumot hirde-
tett városunk önkormányzata 
a  szenny vízhálózat vonatkozá-
sában. A Gyömrő Magazin meg-
keresésére Tóth János alpolgár-
mester elmondta az okokat.
A  telep kapacitása teljesen megtelt, 
sőt voltak olyan napok, amikor gya-
korlatilag túlterheltté vált a  rendszer 
– ismertette a problémát az alpolgár-
mester. Ennek egyik oka lehet, hogy 
sokan maradtak otthon, több víz fo-
gyott, illetve a szennyvíz sok esetben 
egyszerre érkezett be a  telepre, ami 
már amúgy is maximális kapacitás-
sal működik. Nem kockáztathattunk, 
hiszen egy túlfolyás esetén tízmilliós 
bírságot kaphatunk a hatóságoktól. 
Azt persze az önkormányzat is tudja, 
hogy nem a  legideálisabb megoldás 
a moratórium. de arra mindenképpen 
jó, hogy időt nyerjenek a  végleges 
megoldással. 
Kész tervek állnak rendel-
kezésre a  telep bővíté-
sére, valamint az anyagi 
fedezet is biztosított az 
állam részéről. Másként 
ez nem is menne, hiszen 
milliárdos beruházásról van 
szó – világított rá Tóth János.   
Egy kisebb technikai fenn akadás 
miatt nem kezdődhetett még meg a bő-
vítés folyamata, a  napokban egy jogi 
kérdést kell még tisztáznunk. Úgy gon-
doljuk, ez hamarosan sikerülni fog, ezt 
követően a  meglévő tervek és a  pénz 

segítségével megkezdődhet végre a bő-
vítés – reménykedett az alpolgármester. 
Persze a kapacitás nem fog megnőni 
egyik napról a másikra, hiszen komoly 
munkáról van szó, erről már Horváth 
István, a DAKÖV helyi kirendeltségé-
nek képviselője beszélt. 

Mi is nagyon bíztunk benne, 
hogy már nyáron megkez-

dődhet a  munka, de még 
rendezni kell egy kérdést. 
Amint ezzel megvagyunk, 
jöhet a kivitelező. Viszont 

ez egy nagy beruházás, 
komoly munka, így számítá-

saink szerint ha minden ideá-
lisan alakul, 2022-ben tudjuk rend-

szerbe állítani a kibővített egységet.
Adódik a kérdés, hogy vajon mi lesz 
addig? Tóth János alpolgármester 
azt mondta: a moratóriumot fenn kell 
tartani, de minden egyes rákötési ké-

relmet egyesével megvizsgálnak, és 
méltányossági alapon adhatnak ki en-
gedélyeket. Ilyen eset lehet például, 
ha egy családnak a CSOK-hoz szük-
ségesek a  papírok, vagy ha valaki 
a városon belül költözik másik ingat-
lanba, vagyis nem új fogyasztóként 
jelenik meg a rendszerben. 
Horváth István egy másik fontos ré-
szére is rámutatott a  problémának, 
mégpedig a szabálytalan bekötésekre. 
Sokszor tapasztaljuk, hogy nagyobb 
esőzések idején hirtelen nagy mennyi-
ségű víz érkezik a  telepre. Ennek egy 
oka lehet: sok helyen illegálisan és sza-
bálytalanul a  saját csapadékvizüket is 
a zárt városi csatornarendszerbe veze-
tik. Ezt törvény is tiltja, éppen ezért ősz-
szel ellenőrzéseket fogunk tartani ezzel 
kapcsolatban. Ahol szabálytalanságot 
észlelünk, ott büntetni fogunk – mond-
ta a DAKÖV képviselője.  HA

Bővül a szennyvíztelep, de Bővül a szennyvíztelep, de 
addig marad a moratóriumaddig marad a moratórium

SZOBAFESTÉST, 
MÁZOLÁST , 
TAPÉTÁZÁST

salétromos-, vizes-, penészes falak,  
repedések javítását

külső és belső festést, szigeletést
fa felületek mázolását 

teljes lakásfelújítást vállalok garanciával,
várólista nélkül, 

azonnali kezdéssel! 
06 30 230 6148
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Városunkban hosszú évek óta teljesíte-
nek szolgálatot közterület-felügyelők, 
valamint működik a  mezőőri és halőri 
szolgálat is. A  feladatokat ellátó kollé-
gákat mindennap láthatják a közterüle-
teken vagy épp a várost övező határban. 
Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy mi-
lyen jogokkal ruházta fel őket a jogalkotó. 
Közterület-felügyelők:
A  közterület-felügyelő hivatalos sze-
mély. Jogosult a  jogszerű intézkedé-
sével érintett személy személyazo-
nosságát megállapítani, igazoltatni. 
A közterület-felügyelő felszólítására az 
állampolgár köteles személyazonos-
ságát igazolni, ennek elmulasztása 
szabálysértési eljárást von maga után.
További intézkedések:
•  szabálysértési eljárás kezdeményezé-

se feljelentéssel
•  közigazgatási hatósági eljárás kezde-

ményezése
•  helyszíni bírság kiszabása
•  a gépjárművezető távollétében kisza-

bott helyszíni bírság alkalmazása
•  üzemképtelen vagy szabálytalanul el-

helyezett gépjármű közterületről törté-
nő eltávolítása

•  korlátozott várakozási övezetben díjfize-
tés nélkül várakozó, a  kiemelten védett, 
védett vagy korlátozott várakozási öve-
zetben érvényes engedély nélkül elhelye-
zett, illetve a  közterületen szabálytalanul 
elhelyezett jármű, ha balesetveszélyt nem 
jelent és a  forgalmat nem akadályozza, 
rögzítésére kerékbilincs alkalmazása

•  a közúti közlekedésben résztvevő köz-
tisztasági szabályokat, továbbá megál-
lásra, várakozásra vagy táblával jelzett 
behajtási tilalomra vagy korlátozásra 
vonatkozó szabályokat megszegő jár-
művet megállíthatja és feltartóztathatja

•  ruházat, csomag és jármű átvizsgálá-
sa, valamint jármű feltartóztatása, ha 
alaposan feltételezhető, hogy a jogelle-
nesen megszerzett dolog így fellelhető

•  a támadásra vagy önveszélyokozásra 
alkalmas tárgy, valamint a közigazga-
tási, szabálysértési vagy a büntetőel-
járásról szóló törvény alapján lefoglal-
ható, bizonyítékként felhasználható 
dolog átvételi elismervény ellenében 
történő ideiglenes elvétele az eljáró 
hatóságnak történő átadásig

•  épület, létesítmény és egyéb vagyon-
tárgy őrzése, jogellenes cselekmény 
folytatásának megakadályozása

•  tetten ért személy visszatartása, bűn-
cselekmény gyanúja esetén előállítása

A  felügyelő az intézkedésével érin-
tett személyről, az intézkedése vagy 
az eljárása szempontjából lényeges 
környezetről és körülményről, tárgy-
ról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és 
hangfelvételt készíthet. A közterület-fel-
ügyelő intézkedése során az alábbi 
kényszerítő eszközöket alkalmazhatja:
•  az intézkedés kikényszerítése céljából 

az ellenszegülés megtörése érdekében 
testi kényszert és vegyi eszközt

•  önvédelmi célból szolgálati kutyát és 
rendőrbotot

•  az előállításnak ellenszegülő személy tá-
madásának, valamint szökésének meg-
akadályozása érdekében kézbilincset

Mezőőr:
A mezőőr hivatalos személy. Fő fela-
data a  termőföldek őrzése, valamint 
a termőföldön lévő termények, termé-
kek, felszerelések, eszközök, haszon-

állatok, építmények, földmérési jelek 
védelme. Kiemelt feladata az illegális 
szemetelők és fatolvajok tetten érése. 
A mezőőrnek joga:
•  az őrzött vagyont veszélyeztető vagy 

károsító cselekmények elkövetésén 
tetten ért személy igazoltatása, felszó-
lítása a  cselekmény abbahagyására, 
illetve a terület elhagyására

•  az igazoltatott személynél lévő vagy az 
ellenőrzött járművön lévő szállítmány 
eredetének igazoltatása, ennek hiá-
nyában a  megszerzés jogszerűségét 
igazolni nem tudó személy legközeleb-
bi rendőri szervhez szállítása

•  a károsító cselekményen tetten ért 
személytől termény, termék, állat, 
az elkövetés eszközének elvétele és 
a rendőrségnek történő átadása

A  mezőőr intézkedése során az alábbi 
kényszerítő eszközöket alkalmazhatja:
•  testi kényszer
•  vegyi eszköz
•  bilincs, rendőrbot
•  szolgálati kutya
•  sörétes vadászfegyver
Gyömrőn halőr is tevékenykedik, aki szin-
tén hivatalos személynek minősül. A halőr-
nek egyebek mellett joga van a vonatkozó 
engedélyek ellenőrzésére (horgászenge-
dély, horgászjegy stb.), valamint a horgá-
szathoz használt felszerelések és kifogott 
halak ellenőrzésére is. A halőr felszólításá-
ra az illegális horgászatot abba kell hagyni!

Közterület-felügyelő, mezőőr, halőr 
– mind hivatalos személyek
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ISKOLAI HÍREK

Terveink közt szerepel egy jubileumi 
évkönyv megjelentetése, melyben fel-
eleveníthetjük iskolánk történetét. 2021 
májusában személyesen is találkoz-
hatunk, és együtt emlékezhetünk egy 
egész napos ünnepség keretében.
Szívesen fogadunk régi emléktárgyakat, 
relikviákat, fényképeket, amelyekből egy 
emlékkiállítást szándékozunk rendezni. 
Iskolánk honlapján létrehozunk egy Di-
gitális Archívumot, amelyben az elektro-
nikus levelezési címünkre küldött, múltat 
idéző képeket, emlékeket szeretnénk 
megőrizni: altiskola.fekete@gmail.com. 
Várjuk azon családok jelentkezését, akik-

nek gyermekei, családtagjai több gene-
ráción át tanultak intézményünkben. 
(Neveket, évszámokat, esetleg osztály-
főnök nevét kérjük feltüntetni!) Keressük 
az iskola legidősebb, legrégebben itt ta-
nult diákját, akivel jubileumi kiadványunk-
ba szeretnénk egy riportot készíteni.
100 évesnek lenni különleges alkalom 
még akkor is, ha éppen egy épületről, 
intézményről van szó. Kérünk minden-
kit, akinek bármilyen kötődése van 
ehhez a helyhez, éljen akár Gyömrőn, 
más városban, a  világ bármely táján, 
egy postai levelezőlapon „köszöntse 
fel” az ünnepeltet! Írja meg egy kedves 

emlékét, esetleg azt a személyt, akire 
szeretettel emlékezik! Ha volt diákként 
ragad tollat, írja a képeslapra a nevét, 
mikor végzett iskolánkban, ki volt az 
osztályfőnöke.
Valamikori tanítóktól, tanároktól érke-
ző üdvözlő képeslapokon szerepeljen, 
hogy mettől meddig dolgozott e falak 
között, ki volt az iskola igazgatója.
A képeslapokat iskolánk postai címére vár-
juk: Gyömrői Fekete István Általános Isko-
la, Gyömrő, Kossuth Ferenc u. 5-7., 2230. 
Köszönettel:

Hajdú András intézményvezető  
és az iskola tantestülete

a Fekete István Általános Iskola100
ÉVES

Tisztelt Olvasó! Iskolánkban 100 
esztendeje, 1920. szeptember 
1-jén kezdődött meg a  tanítás. 
Ezt a  kerek évfordulót szeret-
nénk méltón megünnepelni, és 
visszaidézni az elmúlt évtizedek 
eseményeit, emlékeit régi kollé-
gák, tanítványok segítségével.

Péczely Ákos vagyok, a Feke-
te Oroszlánok vezető edzője. 
A  Testnevelési Egyetemen vé-
geztem, rögbivel 2009 óta fog-
lalkozom, kezdetben egy extra 
ligás csapat erőnléti edzője vol-
tam, de segítettem az utánpótlás 
nemzeti válogatottak munkáját 
is. Jelenleg az European Beach 
Rugby Association hazai tornaál-
lomásának vagyok a szervezője.
A  Fekete Oroszlánok 2011 óta 
működik, jelenleg körülbelül 40 fővel dolgozunk. Csapatunk-
ban U10-től kezdve vannak játékosok, legfiatalabb társunk 
6, legidősebb tagunk pedig 52 éves, aki jelenleg az ország 
legtöbb válogatottsággal rendelkező játékosa. Együttesünk-
ben több korosztályos válogatott, köztük EB-bronzérmes já-

tékosok is szerepelnek. Idősebb 
játékosaink a  magyar másod-
osztályban játszanak a  soproni 
együttes csapatával kooperálva, 
Szfinx néven. A tavalyi évben le-
hetőséget kaptunk, hogy szülő-
városomban, Gyömrőn edzhes-
sünk a régi focipályán. A remek 
szülői összefogásnak köszön-
hetően felújítottuk a régi klubhá-
zat, amely így újra otthont adhat 
számtalan sportolónak. Edzé-

seink hétfőn, szerdán és pénteken 17 órától 18.30-ig tarta-
nak, valamint az idei évtől meccseket is szervezünk a pályán.
Nemtől, kortól és előzetes sportági tapasztalattól füg-
getlenül várunk minden kedves érdeklődőt, ha egy igazi 
„csapatcsalád” tagja szeretne lenni. Péczely Ákos 

Fekete Oroszlánok Rögbi Akadémia
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Megkezdődött, és egyelőre normál me-
netrend szerint indult a  2020/2021-es 
tanév. Az elmúlt időszakban nem kis fela-
datot jelentett a digitális oktatás megszer-
vezése, ugyanakkor rengeteg tapaszta-
lattal gazdagodtunk, ami mindannyiunk 
számára fejlődést jelentett. Az előző tan-
év végén nevelőtestületünk megismerke-
dett a  Komplex Alapprogram elemeivel, 
melynek elemeit a  gyerekek számára is 
ismertetik a tanítási órákon és a délutáni tevékenységekben. 
Az idei szemeszter kihívásaira felkészültünk, pedagógus-
ellátottságunk is megfelelő a biztonságos évkezdéshez.
Művészeti oktatásunkban ismét történt előrelépés, hiszen 
a  meglévő tanszakok mellett (fúvós, zongora, néptánc, 
szolfézs) hegedű és gitár specifikáción is megkezdhet-
ték tanulmányaikat növendékeink. Új elemként jelent meg 
a zeneovi program, melyben a gyerekek a Kokas-módszer 
segítségével ismerkednek a zenével. A művészeti oktatás-
ban részt vevő növendékeink száma 400 fő.
Épületeinkben is történtek fejlesztések. Csokonai egysé-
günkben újabb terem festésére került sor a tavaszi tornaszo-
ba-felújítás után. Erzsébet-telepi egységünkben pedig peda-
gógusaink segítségével újult meg az egyik tanterem, valamint 
a  nyár elején a  gyerekekkel közösen készült el a  palakerí-
tésünk hangulatos, színes festése. Ebben az épületünkben 
a tornaterem ajtócseréje, a tavasz során pedig a tornaterem 
festése is megtörtént. Több évtizedes fűtésprobléma megol-
dására kerül sor a Fő téri épületünkben, ugyanis tankerületi 
beruházás keretében megkezdődött a kazánok cseréje, így 
a  következő fűtési szezonban előreláthatóan nem lesznek 
problémák. Nyáron a  járványhelyzet lehetővé tette, hogy 
az előre megtervezett táborok nagy részét megszervezzük, 
így a vakáció ideje alatt a Csokonai egységünkben helyi tá-
borban vehettek részt a gyerekek. Ebben az épületünkben 
került sor tehetséggondozó táborunk, a Csillagmajor meg-
szervezésére is július utolsó és augusztus második hetében. 
Felső tagozatos diákjaink honismereti táborban Kőszegen, 
rajztáborban Révfülöpön és bringa-kenu táborban a Sziget-
közben vehettek részt. Az iskolai Facebook oldalunkon lát-
ható egy rövid, színes videó ezekről a táborokról.
A  tanév indításához szükséges járványügyi tájékoztatót mi is 
megkaptuk az EMMI-től, a biztonságos intézményi működés-
hez a dokumentum alapján kialakítottunk egy intézményi pro-
tokollt, melyet az e-Krétán keresztül juttattunk el a szülőknek, 
illetve a szülői értekezleteken is adtak tájékoztatást a témában 

a  kollégáink. Eddigi tapasztalataink alapján úgy látjuk, hogy 
mind a gyermekek, mind a szülők megértik a kialakult helyze-
tet, és betartják a járványügyi szabályokat. Ezúton is köszön-
jük az együttműködést! Tudjuk, hogy nem kis feladat előtt 
állunk ebben a tanévben a kialakult helyzet miatt, de mint 
ahogyan tavasszal is sikerült közösen megoldani és kezelni 
az akkor kialakult helyzetet, reméljük, hogy a most előttünk 
álló feladatokat is sikerül közösen megoldani!

Spaitsné Rónaszéki Mária intézmény vezető és a Weöres 
Sándor Általános Iskola és AMI nevelőtestülete

A Weöres Sándor Általános Iskola 
nyári és év eleji összefoglalója 

ISKOLAI HÍREK
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UFC Gyömrő: nagy remények és díj
Az UFC Gyömrő az eddigi 
utolsó, befejezett szezonban, 
azaz a  2018/2019-es évadban 
a megszerzett három arany- (az 
U14-es, az U16-os és az U19-es 
korosztályokban) és egy ezüst-
érmével (felnőtt II. osztály, Déli 
csoport) a  Pest megyei nagy-
pályás sportszervezetek össze-
vetésében a legeredményesebb 
egyesületnek bizonyult. A  Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség Pest 
Megyei Igazgatósága augusztus 31-én tartotta meg ennek 
az évadnak a hagyományos díjkiosztó ünnepségét, melyen 
egyesületünk is elismerésben részesült.
Az UFC Gyömrőt Tóth János egyesületi elnök – Sipos Haj-
nalka fotóján középen, Rózsavölgyi Sándor, MLSZ PMI 
alelnök (balra) és Benkő Tamás, Pest megyei igazgató 
(jobbra) társaságában látható – mellett Kuprák János szak-
mai vezető és Bartha Szilárd utánpótlásedző, a felnőtt csa-
pat játékosa képviselték a jó hangulatú rendezvényen.
Ami pedig a  nemrég elkezdődött szezont illeti, jelen cikk 
leadásakor felnőttcsapatunk három fordulót követően a  II. 
osztály Északi csoportját százszázalékos teljesítménnyel ve-
zeti a Piliscsabával holtversenyben. Eközben a Pest Megyei 
Kupában a  2. fordulóban bekapcsolódva a  küzdelmekbe 
a Bagot 4-1-es győzelemmel búcsúztatták Rontó Rolandék, 
és a következő játéknapon (szeptember 16-án) – ugyancsak 
hazai pályán – a régi rivális Pilist próbálja majd legyőzni Mol-
nár Tamás bajnokságban nem titkoltan bajnoki címre és 
a feljutás kiharcolására törő együttese. 
Személyi változásokban sem volt hiány az idei nyáron, hiszen 
a felnőtt női, idén a megyei II. osztályba nevező csapatunk-
nál Tutor Csabát Gumolka Róbert váltotta a  kispadon; az 
U14-esektől ugyancsak Tutor Csaba távozott, akinek a he-
lyét a jövőben egyesületünk szakmai vezetője, Kuprák János 
tölti be. Bartha Szilárd az U19-es gárda helyett az U11-esek 
mellett dolgozik majd tovább, miközben az U9-eseket to-
vábbra is megtartja. Nemrég a korábban a SZAC-nál dolgo-
zó, a  közelmúltban családjával Gyömrőre költöző Bereczki 
Tamás is csatlakozott az egyesülethez, neki a vezető edző 
munkáját segítve lesz szerepe a felnőttgárda mellett.
Nagy örömünkre egyesületünk lépésről lépésre fejlődik, a spor-
tolói létszámunk stabilnak mondható, jelenleg kétszáznál is 
több aktív, azaz érvényes versenyengedéllyel rendelkező játé-
kosunk van, ami a mostani, koronavírus-járvánnyal terhelt idők-
ben megbecsülendő számnak mondható. A nyáron nagysza-
bású fejlesztéseket végeztünk el a Mendei úti sporttelepünkön, 
különös tekintettel az öltözők, valamint a földmunkák vonatko-

zásában annak érdekében, hogy 
a remélt jövőbeli megyei I. osztá-
lyú szereplés során az infrastruk-
túránk minden tekintetben meg-
feleljen a  magasabb osztállyal 
járó követelményeknek.
A  Bozsik-programban vala-
mennyi korosztályban (U7, U9, 
U11 és U13) tudtunk csapato-
kat benevezni, sőt utóbbi kettő-
ből két-két együttessel veszünk 
majd részt. A bajnoki rendszer-

ben résztvevő nagyobb korosztályainktól – U14, U17 és U19 
– a 2020/2021-es szezonban is elsősorban folyamatos fejlő-
dést várunk, és persze büszkék leszünk rájuk, ha újabb ér-
mes helyezésekkel gyarapítják majd a klub éremkollekcióját.
Az UFC Gyömrő színeiben szereplő játékosok és a külön-
böző csapatok számára fontosnak tartjuk, hogy egész év-
ben folyamatos versenyzési és megmérettetési lehetősé-
get biztosítsunk, így ennek jegyében neveztünk a megyei 
igazgatóság által szervezett téli Pest Megyei Futsal7végé-
re, ahol terveink szerint U11-es, U13-as fiú, valamint felnőtt 
női csapatokkal veszünk majd részt.
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Talán emlékeznek a  kedves olvasók közül néhányan, 
volt városunkban egy nagy sikerű szellemi vetélkedő-
sorozat. Az akkoriban évente megrendezésre kerülő 
versenyt gondolta újra lelkes csapatunk, a Hajnal Egye-
sület Gyömrőért (HEGY). Felvettük a kapcsolatot az öt-
letgazdával, Tölgyes Tamással, aki rengeteg ihletet adott 
a megmérettetés újratervezéséhez.
Ezúton várjuk azt a hat négyfős csapatot, amely szeretne 
részt venni egy jó hangulatú, tartalmas, izgalmas viada-
lon 2020. október 18-án, vasárnap 15 órától a Prause 
József Közösségi Ház nagytermében. Kérjük, az érdek-
lődők bővebb tájékoztatásért vagy jelentkezési szán-
dékkal a gyomro.hegy@gmail.com ímélcímre írjanak. 
A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk. Várjuk 
szeretettel baráti társaságok, egyesületek jelentkezését!

Angyal Ágnes szervező – (HEGY)

Hatalmas érdeklődés mellett zajlott szeptember 5-én 
a  Hajnal Egyesület Gyömrőért (HEGY) szervezésében 
megrendezett első városismereti séta.
Településünk ismert és kevésbé ismert értékeit, helyszí-
neit próbáltuk kicsit közelebb vinni az érdeklődőkhöz – 
vagyis inkább az érdeklődőket vittük közelebb ezekhez. 

A  központi parkból 
(Fő térről) indulva 
a  csapatok elha-
ladtak a két tavunk 
mellett, megismer-
hették az artézi kút 
történetét, hallhat-
ták Kovács Edi-
na tárlatvezetését 
a  tájházban, elláto-
gattak a  kőhídhoz 
és a Teleki-kastély-
ba, valamint belülről 

is láthatták a  református templomot Csűrös András lelki-
pásztor segítségével és a Nepomuki Szent János-kápolnát 
Pál Mihály szobrászművész élménybeszámolójával. A sok 

Városismereti túra

ÖRÖKZÖLD FAISKOLA
2230 GYÖMRŐ, FRANGEPÁN UTCA 2.

GYÜMÖLCSFÁK ÉS TUJÁK
Széles választékban!

Nyitvatartás:
H–P: 8–17, Sz: 8–13,
Vasárnap zárva

Mobil: +36 30 483 7892 
www.kerteszetgyomro.hu
E-mail: gyomroikerteszet@gmail.com
Kertépítéshez SZAKKÉPZETT 
KOLLÉGÁT KERESÜNK!

Örökzöldet a termelőtől!

ÉSZ-ÁSZ KUPA 
Újratöltve

pozitív visszajelzés – úgy napközben, mint utána a HEGY 
Facebook-oldalán – megerősített minket abban, hogy ko-
moly igény van az ilyen jellegű programokra, így jövőre 
folytatjuk a megkezdett hagyományt, és igyekszünk még 
izgalmasabbá és érdekesebbé tenni az eseményt.
Köszönjük a résztvevők érdeklődését, a HEGY tagjai – töb-
bek között Horváth István önkormányzati képviselő – áldo-
zatos munkáját, a segítők kitartó erőfeszítését, valamint az 
alábbi támogatók jelentős segítségét:
Horváth Kipufogó (Horváth Sándor), Benkőné Holubek Vi-
vien, Gyöngy Fotó (Kamarás Géza), Szivárvány Vegyesbolt 
(Fábián Bernadett) és Gyömrő Gyöngye (Rehor Csaba).

Bajnóczy-Kovács Edina, főszervező (HEGY)
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További információkért keresd fel weboldalunkat  
vagy keress minket az alábbi elérhetőségeken!

www.ekkeagle.hu
Telefon: 06-70-400-4480, e-mail: info.eihu@ekkeagle.com

HAHÓ!
Téged 

Keresünk!

GYERE HOZZÁNK 
• BETANÍTOTT  

ÖSSZESZERELŐ OPERÁTORNAK
• RAKTÁROSNAK

Miért? Ezért:
• 8 órás főállású foglalkoztatás 
• heti váltásban működő 3 műszakos munkarend
• kiemelkedő műszakpótlékok (du. 30%, éj. 50%)
• egészségbiztosítás
• céges rendezvények
• beutazás támogatása,  

műszakokhoz igazodó céges buszjárat

AJÁNLÓ

Bejelentkezés az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 
 realmanbarber.booked4.us,    +36 30 653 8682    Gyömrő, Szent István út 20/a.    facebook.com/realmanbarberGyomro   H-p: 7-19, szombat 7-14

MERT A FÉRFIAKNAK IS JÁR 
A NYUGALOM!

MERT A FÉRFIAKNAK IS JÁR 
A NYUGALOM!




