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Legutóbbi lapszámunk megje-
lenése óta az év elején elfoga-
dott munkaterv szerint ülésezett 
a képviselő-testület. Ezeken sok 
egyéb mellett az alábbi fonto-
sabb döntéseket hozták. 
•  Elfogadták városunk 2022-es költ-

ségvetési rendeletének módosítá-
sát, amely már magában foglalja 
a  július 31-ig lekönyvelt és teljesí-
tett kiadásokat és bevételeket. Így 
a  most elfogadott költségvetési 
főszámunk kiadások és bevételek 
tekintetében is 3 280 086 719 Ft.  

•  Döntés született arról, hogy önkor-
mányzatunk az idei évben is csat-
lakozik a  Bursa Hungarica felső-
oktatási ösztöndíjpályázathoz, így 
támogatva több gyömrői rászoruló 
fiatalt. 

 •  A  képviselők támogatták, hogy 
a tájház homlokzati felújítására vo-
natkozó pályázatot városunk be-
adja, a szükséges önerő biztosítá-
sával.  

•  Egy eddig több különböző néven 
is futó utca elnevezéséről is dön-
tés született: a  Weöres Sándor 
Általános Iskola mögött található, 
a  Google-térkép szerint Munkás 
utca, míg tulajdoni lap szerint Fő tér 
elnevezésű utca a  jövőben Strand 
utca néven szerepel majd.  

•  A  testület döntése nyomán több 
helyen is változik majd a  forgalmi 
rend: a  Szent István út 75. szám 
előtt (Idősek klubja, Boglárka Nyug-
díjas Klub) „várakozni tilos” táblát 
helyeznek majd ki, amely hétfőtől 
péntekig 8-tól 16 óráig korlátozza 
a  parkolást. A  tábla „kivéve enge-
déllyel” kiegészítő jelzést kap majd. 
Egyúttal mozgáskorlátozott-parko-
lóhely kialakításának lehetőségét 
is felmérik az ingatlan előtti sza-
kaszon. A  balesetek megelőzése, 
valamint a  biztonságos forgalom 

fenntartása érdekében a  Liliom 
utca–Dózsa György út kereszte-
ződésben „mindkét irányból be-
hajtani tilos” tábla kihelyezésére 
kerül sor, „kivéve célforgalom” 
kiegészítő tábla használatával.  
A Szegfű utcában (11–23. számig) 
„megállni tilos” táblát helyeznek ki 
„300 méter” kiegészítő táblával.  

•  Elfogadták a  Városüzemeltető Kft. 
2021. évi beszámolóját, melybe be-
építették a korábban feltárt hibák ki-
javítását. Ezenfelül döntés született 
a  vonatkozó szabályzatok felülvizs-
gálatáról, valamint az év végén lejáró 
mandátumú felügyelő-bizottsági ta-
gok pótlásának elindításáról is.

•  Igazodva a  közétkeztetési díjak 
változásához, 2023. január else-
jétől változik majd a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális el-
látások igénybevételéért fizetendő 
térítési díj is. A  Társulási Tanács 
fenntartásában működő Gyömrő 
és Környéke Szociális Szolgálta-
tó Központ által ellátott szociális 
étkeztetés igénybevételéért kell 
majd többet fizetni a  követke-
ző évben. Az emelés százalékos 
mértéke megegyezik a  közétkez-
tetési emelés mértékével.

•  Döntöttek a képviselők arról, hogy 
az új előírásoknak megfelelően 
közbeszerzési eljárást ír ki önkor-
mányzatunk áram és földgáz be-
szerzésére. 2023. január elsejétől 
ugyanis csak az ilyen formában 
megpályáztatott, majd leszerző-
dött áron lehet majd energiahor-
dozókat vásárolni. Az előzetes 
kalkulációk alapján mindez négy-
szeresére emeli majd a  város re-
zsiköltségeit.

•  Önkormányzatunk korábban dön-
tött róla, hogy saját forrásból felújítja 
a  gyermekorvosi központ épületé-
nek külső részét. A  nyertes pályá-
zót is kiválasztották közbeszerzés 
útján, azonban a változó gazdasági 
helyzet okán a felújítás 2022. évben 
történő megkezdése nem biztosí-
taná Gyömrő Város Önkormányzat 
felelős gazdálkodását, a  település 
költségvetésének likviditását az 
idei gazdálkodási évben. Mindeze-
ket figyelembe véve – a vonatkozó 
jogszabályok betartásával – a kivá-
lasztott kivitelezővel közös nyilatko-
zatban deklarálja az önkormányzat, 
hogy eláll a kivitelezéstől. Az előter-
jesztést a  testület egyhangúan tá-
mogatta. HA

Képviselő-testületi hírek
FEJLESZTÉS

Október első napjaiban elindult az 
idei év legnagyobb önkormányzati 
beruházása, a Pataki Ferenc lakó-
telep víz- és csatornabekötése. 
Évtizedes probléma volt az érintett 
ingatlanok tekintetében, hogy nem 
rendelkeztek megfelelő vízellátással, 
csatornával pedig egyáltalán nem volt 
ellátva a  terület. Ennek fő oka, hogy 
az egykori honvédségi szolgálati laká-
sok teljesen el voltak különítve a  te-
lepüléstől, és fizikailag is távol estek 

a  közműveinktől. Emiatt ismeretlen 
forrásból, nem üzembiztos módon 
kapták az ivóvizet, míg a  szennyvíz-
kezelés kapcsán sok esetben adód-
tak problémák a házaknál. 
Az elmúlt két évben a  városvezetés 
folyamatosan tárgyalt az ott élőkkel, 
valamint a szolgáltatóval annak érde-
kében, hogy biztonságos és végleges 
megoldás születhessen a  szolgál-
tatások biztosítása kapcsán. Ennek 
eredményeként indult el a beruházás, 

melynek keretében a kivitelező elvégzi 
a lakótelep víz- és csatornabekötését 
a  hálózatba, a  szükséges vezetékek 
és műtárgyak kiépítésével. 
A beruházás első szakaszában meg-
történt a  csővezetékek helyének ki-
ásása, majd a  csövek lefektetése. 
Ezzel párhuzamosan elkészülnek 
a szükséges műtárgyak, majd a teljes 
beruházás végén kerülhet sor az in-
gatlanok bekötésére.
A  beruházás összköltsége bruttó 
171 571 774 forint, amit önkormány-
zatunk saját forrásból finanszíroz. Az 
érintett 36 lakás tulajdonosai egysé-
gesen 600 000 forintos hozzájárulást 
fizetnek majd a  beruházás végén, 
vagyis a fenti összköltségből 21 millió 
forintot finanszíroznak meg utólag.
A munkálatok várható befejezési ha-
tárideje 2022. december 31.
A hálózat kiépítése, majd a  lakások 
rákötése után az ingatlanok vízellátá-
sa teljes mértékben biztosított lesz, 
egyúttal megszűnnek az épületek 
szenny víz kezeléssel kapcsolatos 
problémái is.  Hauser Antal

  2022  2022  
legnagyobb beruházásalegnagyobb beruházása

Év végére kiépül 

a víz- és csatornahálózat 

a Pataki-lakótelepen
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A jövő évet túl kell élni
Szeptember közepe óta Tóth Já-
nos alpolgármester irányítja az 
önkormányzatot. A  polgármesteri 
jogkörökkel rendelkező alpolgár-
mester szerint nagyon nehéz idő-
szak elé néznek az önkormányza-
tok, fejlesztések helyett az életben 
maradás lesz a jövő év feladata.

Szeptember 15-én jelentek meg az 
első hírek az országos médiában 
Gyenes Levente polgármester letar-
tóztatásáról. Ön mikor értesült róla?
Tóth János: Akkor, amikor az első 
cikk megjelent. Nem kaptunk tájékoz-
tatást korábban, és azóta sem hivata-
losan. Az önkormányzat és a  polgár-
mesteri hivatal vezetői, munkatársai is 
csak a sajtóból informálódnak. Első re-
akcióm a döbbenet volt, de természe-
tesen nekünk elsősorban az a felada-
tunk, hogy vezessük a várost, hogy az 
eseményekből a  hivatali dolgozók és 
az itt élők minél kevesebbet érezzenek.
Sikerült megoldani mindezt?
T. J.: Azt gondolom, hogy igen. A mun-
kaköri leírás és az SZMSZ alapján én he-
lyettesítem polgármester urat, minden 
jogkört és feladatkört ellátok. Ebben 
segítségemre van Török Réka alpol-
gármester asszony, valamint a  képvi-
selő-testület is. Külön ki kell emelnem 
a hivatali dolgozókat, akik fegyelmezet-
ten, magas színvonalon végzik a mun-
kájukat, és segítik a miénket.
Úgy fogalmazott, hogy „helyettesí-
ti” a polgármestert. Meddig tarthat 
ez az állapot?
T. J.: Gyömrőnek van polgármestere, 
Gyenes Leventének hívják. Ez így is 
marad egészen addig, míg adott eset-
ben a jelenleg zajló ügyben egy jogerős 
bírósági ítélet másként nem dönt. Most 

akadályoztatva van, amíg ez az állapot 
fennáll, addig helyettesítem legjobb tu-
dásom szerint. Ha az akadályoztatása 
megszűnik, természetesen ismét ő ve-
zetheti majd a várost.  
A polgármestert érintő üggyel kap-
csolatban mit tud elmondani?
T. J.: Az ügy semmilyen módon nem 
kapcsolódik az önkormányzathoz, va-
lamint Gyenes Levente polgármesteri 
tevékenységéhez, ezt a  hatóságok is 
megerősítették. Semmilyen nyomozás 
nem zajlott vagy zajlik, még csak meg-
keresés sem érkezett hozzánk. Ennél 
többet nem tudok elmondani. Min-
denkit megillet az ártatlanság vélelme, 
így amíg nem születik jogerős bírósá-
gi ítélet, addig nem tartom illendőnek 
a különböző helyeken olvasható meg-
nyilvánulásokat, még ha azok politikai 
céljait értem is. 
Nem éppen könnyű időszakban ke-
rült a város élére. 

T. J.: Kétségkívül sok kihívással állunk 
szemben. Nem csak Gyömrőn, hanem 
országosan, sőt világszinten is. Minden 
folyamatban lévő ügyet viszünk tovább, 
egyelőre nincsenek ebben fennakadá-
sok. Sajnos azt minden háztartásban 
tapasztalhatják, hogy brutálisan emel-
kednek az árak, és a  rezsicsökkentés 
önkormányzatokra vonatkozó eltörlése 
is előre nem látható következmények-
kel fog járni. 
Októberben már életbe is léptettek 
takarékossági intézkedéseket. 
T. J.: Igen, minden önkormányzati fenn-
tartású intézmény esetében hoztunk 
döntéseket. A fő célunk az volt, hogy ne 
kelljen semmit bezárni, illetve hogy meg-
feleljünk az állami elvárásnak, a 25%-os 
megtakarításnak. Van, ahol már most 
emelt rezsit kell fizetnünk, de a legtöbb 
intézményünkben ez csak január else-
jével történik majd meg. Előzetes szá-
mításaink szerint az idei évi 75 millió 
forintos rezsiköltséggel szemben jövőre 
legalább 350 millió forintba fog kerülni 
csak a villany és a gáz önkormányzati 
szinten. Ez gyakorlatilag a teljes fejlesz-
tésekre fordítható szabad forrásunkat 
jelenti. És akkor még csak a rezsiköltsé-
gek emelkedését néztük, az élet többi te-
rületén tapasztalható drágulásokat nem. 
Mindez mit jelenthet 2023-ra nézve?
T. J.: Egyelőre még nem látunk a  jö-
vőbe. Az új szabályok szerint közbe-
szereztetnünk kell az energiahordozó-
kat, így az is lehet, hogy 350 milliónál 
is többe kerül ezek megvásárlása. Ha 
így lesz, akkor az további takarékossá-
gi intézkedéseket eredményez majd. 
Nem árulok el nagy titkot, ha azt mon-
dom, hogy a 2023-as év nem a nagy 

Interjú Tóth János alpolgármesterrel
fejlesztések éve lesz, országos szinten 
sem. Túl kell élnünk, fent kell tudnunk 
tartani az alapvető szolgáltatásokat.  
Ez sem lesz könnyű. Nálunk sokkal 
nagyobb vagy tőkeerősebb városok 
állnak az összeomlás szélén. 
Maradjunk még az idei évnél. Bár 
ez sem volt könnyű, azért sikerült 
fejlesztéseket elvégezni?
T. J.: Előbb két évig a Covid, majd idén 
a  háború tépázta meg a  gazdaságot. 
Ebben a környezetben nem könnyű az 
önkormányzatok helyzete sem. Mégis 
azt gondolom, hogy pozitívan tekint-
hetünk az idei évre. Két jelentősebb 
beruházás zárul le még az idei évben: 
a  Pataki Ferenc lakótelep ivóvíz- és 
csatornabekötése, valamint a  váro-
si futópálya megépítése. Előbbit teljes 
egészében önkormányzati forrásból va-
lósítjuk meg, ez 171 millió forintos beru-
házást jelent. December végére az ott 
lévő 36 lakásban lehetőség lesz a városi 
ivóvíz- és szennyvízhálózatra rácsatla-
kozni. Borzalmas állapotok uralkodnak 
a lakótelepen ezen a területen, ideje volt 
megoldani a több évtizedes problémát. 
A futópálya esetében 50%-os támoga-
tást kaptunk az Aktív Magyarországért 
programtól, így a  teljes 86 milliós költ-
ségnek csak a felét kellett biztosítanunk. 
November végére egy kiváló minőségű 
rekortán futópályát adhatunk majd át, 
ami ráadásul gyönyörű környezetben 
helyezkedik el. Illetve ne felejtsük el az 
Egészségház „B” épületének a felújítá-
sát, ami szintén novemberre készül el. 
Bízom benne, hogy a lakosok is hama-
rosan birtokba tudják venni az épületet.
Van esetleg áthúzódó beruházás 
a jövő évre?
T. J.: Igen, a  szennyvíztelep kapaci-
tásbővítése. Ez ugyan állami beru-
házás, de figyelemmel kísérjük, és 

segítjük, ahol tudjuk. Nagyon fontos 
fejlesztés, hiszen valóban megtelt 
a  kvóta, nem tud több szennyvizet 
befogadni a  telep. Ezzel a bővítéssel 
viszont ki tudja majd szolgálni Gyöm-
rőt, Maglódot és Ecsert. Utóbbi tele-
pülés vélhetően ki is válik, így nekünk 
és Maglódnak évtizedekig elegendő 
lesz a megnövelt kapacitás. Jól halad 
a munka, áprilisban kezdődhet a hat 
hónapos próbaüzem, így 2023 végére 
indulhat el a teljes kapacitású üzem. 
Terveznek, egyáltalán mernek ter-
vezni fejlesztéseket 2023-ra?
T. J.: Természetesen, annak ellenére is, 
hogy láthatóan bizonytalan a gazdasá-
gi helyzet. Fontos szempont valóban 
az alapvető szolgáltatások fenntartása, 
valamint a  folyamatos városüzemel-
tetés működtetése. Ha ezek rendben 

lesznek, akkor tudunk fejlesztésekben 
gondolkodni. Ismert az ötéves tervünk, 
több olyan tétel is van benne, ami még 
megvalósításra vár. A következő hetek-
ben ezeket átnézzük, beköltségeljük, 
és meghozzuk a  szükséges döntése-
ket. Ami biztosan megvalósulhat, az 
a  csapadékvíz-elvezető rendszerünk 
felújítása. Erre még az idei év első felé-

ben nyertünk el 300 millió forintos álla-
mi támogatást. Egy-két hónapon belül 
össze fog állni a végleges megvalósítási 
terv, jövőre pedig kezdődhet a munka. 
Arra is lesznek tervek, miként le-
hetne a város gazdasági helyzetén 
javítani?
T. J.: Folyamatosan gondolkodunk és 
dolgozunk rajta. Két dolog biztos: a ki-
adásaink növekedni fognak, míg az álla-
mi normatíva adott, nem hinném, hogy 
jelen helyzetben azon emelnének majd 
jövőre. Tárgyalunk a  kormányzati sze-
replőkkel arról, hogy miként lehetne ki-
egészítő támogatásokat adni az önkor-
mányzatoknak, de vélhetően igen sokan 
állnak majd sorba ezekért, ha lesznek 
egyáltalán. Így mi inkább arra koncent-
rálunk, hogyan tudjuk a saját bevételein-
ket növelni. Értelemszerűen a lakosság-

ra nem szeretnénk terheket róni, adókat 
kivetni, viszont komoly potenciál van az 
ipari parkunkban. Jelenleg is tárgyalunk 
olyan cégekkel, akik ide hoznák a vállal-
kozásukat, ezzel munkahelyeket terem-
tenének, és nem utolsósorban növelnék 
a  város adóbevételeit. Bízom benne, 
hogy a tárgyalások végén pozitív hírekről 
tudunk majd beszámolni! HA
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Vélhetően mindenki által tudott, hogy Gyenes Le-
vente polgármesterrel szemben szeptember 13-án 
kényszerintézkedést alkalmaztak, így azóta aka-
dályoztatva van a munkavégzésében.
Önkormányzatunk az ügyről és az eseményekről a sajtó-
ból értesült, hivatalos tájékoztatást semmilyen szervtől, 
hatóságtól nem kaptunk. Egyetlen hivatalos levél a pol-
gármester urat védő ügyvédtől érkezett, aki megerősítet-

te a letartóztatás tényét, egyúttal felhívta a figyelmünket 
arra, hogy a jövőben semmilyen információt nem adha-
tunk ki Gyenes Levente ügyével kapcsolatban. 
A  polgármesteri jogköröket Tóth János alpolgármester 
gyakorolja, a szervezeti és működési szabályzatban fog-
laltak szerint. Munkáját Török Réka alpolgármester segíti. 
Mind a városvezetés, mint pedig a képviselő-testület za-
vartalanul ellátja a feladatait, hasonló módon a polgármes-
teri hivatalhoz. A munka folyamatos és problémamentes, 
a város működésére a kialakult helyzet nincs hatással. 
Fontos hangsúlyozni, hogy a nyomozó hatóság és a jo-
gászok is egyöntetűen kijelentették: a Gyenes Leventét 
érintő ügy semmilyen módon nem kapcsolódik a  vá-
roshoz, az önkormányzathoz, valamint a polgármesteri 
tevékenységhez. Semmilyen vizsgálat, nyomozás nem 
zajlott, de még csak hatósági megkeresés sem érkezett 
az önkormányzathoz az ügy kapcsán.  

Gyömrő Város Önkormányzata

Korszerű futópályát adunk át november végén
Mire ezeket a sorokat olvassák, talán már használhat-
ják is városunk új futópályáját, mely gyönyörű környe-
zetben kapott helyet, és kiváló minőségben készült el!
2022. év elején a  képviselő-testület elfogadta a  költ-
ségvetés azon részét, amely egy teljesen új futópálya 
kivitelezését foglalta magában. A közel 86 millió forintba 
kerülő beruházás finanszírozásának felét az Aktív Ma-
gyarország program biztosította. A megítélt támogatás 
összege: 42 796 429 Ft. 
Az 1020 méteres futópálya egy része a focipályán, a má-
sik része pedig a Stranderdőben fut majd végig. A futó-
pálya rétegezése nagyon összetett, a szakembereknek 
figyelembe kellett venniük a pályázati feltételeket a kivi-
telezéskor. A munkálatok folyamán ágyazati szűrőréteg 
készült különböző méretű zúzott és tömörített kövekből, 
majd ennek tetejére került a rekortán burkolat speciális 
finisher géppel terítve. 
Szeretnénk felhívni a lakosok figyelmét, hogy a pálya fu-
tópályának készült! Kérjük önöket, hogy a rollerezést, ke-
rékpározást, gördeszkázást, nordic walkingot mellőzzék! 
Természetesen a  pálya mellett lévő piktogramok segítik 
majd a tájékoztatást. A futópálya szélén a megfelelő hala-
dási irány is ki lesz táblázva, az iskolás tanulóknak pedig 

a 60 m-es, 100 m-es és a 400 m-es futótáv is fel lesz fest-
ve. Reméljük, hogy minden sportolni vágyó ember örömét 
leli majd az új futópályában! Bori Donatella

Zökkenőmentes a város és 
az önkormányzat működése

Tájunk háza 2022-ben
Az idei évben az önkormányzat és 
a Hankó István Művészeti Központ 
nagy hangsúlyt fektetett a tájházra, 
mivel a benne lévő tárgyi anyag és 
az épület is újragondolást igényelt. 
A  gyűjtemény rendezése mellett 
elengedhetetlen, hogy rendezvé-
nyekkel színesítsük ezt a  falusi 
környezetben elterülő, hangulatos 
kis portát, hogy ismét látogatóktól 
legyen hangos az udvar.
A tavaszi munkálatok a  felújítás szak-
mai előkészítésével kezdődtek, szak-
emberek bevonásával. A  gyűjteményi 
leltározással párhuzamosan pedig elin-
dult a rendezvények tervezése és meg-
valósítása is. Május első vasárnapján, 
anyák napja alkalmából nyitottuk meg 
a tájházat. Mézes szívekkel, kenyérlán-
gossal és szíves virágokkal készültünk. 
A  Boglárka Nyugdíjas Klub jelenléte, 
Terike néni éneke és Percze Zoltán 
anyák napi családi fotózása kedves 
emlék a számunkra. Több óvodai és is-
kolai csoportnak tartottunk tájházi ve-
zetést, de helyet adtunk mások szer-
vezett programjainak is: helytörténeti 
vetélkedőnek, fotózásoknak, osztályki-
rándulásoknak, nyugdíjasok által szer-
vezett hagyományos lakodalmasnak 
is. Levendula az örök szerelem címmel 

szervezett rendezvényünkön levendu-
lás szív szelfipontunk, szerelmes vers-
fánk, valamint a kézműves kirakodóvá-
sár nagy népszerűségnek örvendett. 
Ha nyár, akkor kézműves alkotótábor 
a  tájházban. Népi hangszerkészítés- 
és hangszerbemutató, szitanyomás-
sal készített pólók, métázás, táncház, 
korongozás, kemencében perecsütés, 
kötélverés, népmese várta a fiatalokat. 
Augusztusban kenyérkészítői műhe-
lyünkben kovászos és tönkölybúzás 
kenyerek születtek. Szeptemberben  
az „Érik a  szőlő” elnevezésű progra-
munkon szüreti néptáncbemutatóval 
és táncházzal, valamint korongozással 
vártuk a vendégeket. Október 22-én I. 
Orsolya-napi vásárt és termelői piacot 
tartottunk. Meghívott vendég kiállí-
tóként a  Tolna megyei Udvari község 
mutatkozott be és hozta el termékeit 
a vásárra. A település polgármesterét, 

Peszt Attilát és csapatát Tóth János 
alpolgármester úr köszöntötte, majd 
megnyitottuk a Szekszárd és környé-
kének képzőművészei által alkotott 
festmények kiállítását. Tájházi lekvár-
versenyünk győztese hagyományos 
kategóriában Homa Melinda szilvalek-
várja, kreatív kategóriában Udvari csí-
pős paprika lekvárja lett. 
Decemberre a művészeti központban 
tájházunk karácsonyfadíszeinek elké-
szítésével, a tájházban pedig hangu-
latos vendégfogadással készülünk. 
Köszönjük önkénteseink segítségét, 
mindenkinek a támogatását!

Molnár-Varga Bianka, 
Bajnóczy-Kovács Edina
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Hamarosan lezárul a  2022-es esz-
tendő, amelyre nem tudok úgy visz-
szatekinteni, hogy a 2019-ben kez-
dődő világjárványt ne említeném 
meg. Hiszen mindaz a  biztonság, 
béke, amelyhez az elmúlt években, 
de mondhatom azt is, hogy évtize-
dekben hozzászokhattunk, a Covid- 
vírus megjelenésével megváltozott, 
átírta a  mindennapjainkat. Ez az 
évtized a  koronavírus-járvánnyal 
kezdődött és a  háborúval folytató-
dott, így ez az évtized már biztosan 
a  veszélyek, a  bizonytalanság és 
a háborúk korszaka lesz. A  legfon-
tosabb feladat, hogy Magyarország 
kimaradjon a  háborúból, miközben 
nem fogad el olyan gazdasági intéz-
kedéseket, amelyek tönkretennék 
a magyar családokat.
A  világméretű pandémiából való 
kilábalás után a  világ, Európa és 
benne Magyarország újra elindult 
a  gazdasági fellendülés útján, újra 
szabadnak érezhettük magun-
kat, reménykedtünk abban, hogy 
legyőzve a  koronavírus-járványt, 
visszatérhetünk a  jól megszokott 
és bevált útra, amely a  békét és 
a  biztonságot garantálja. Az év 
elején kitört orosz–ukrán hábo-
rú és a  válaszként adott európai 
szankciós politika azonban mind-
ezen reményeinket keresztülhúz-
ta. Energiaválságot idézett elő, az 
energiaválság és az amerikai ka-
matemelések együtt pedig elhozták 
a magas infláció korszakát. Mindez 
együtt el fogja hozni a  recesszió, 
a  gazdasági visszaesés időszakát, 
amikor a  gazdasági teljesítmény 
csökkenése, stagnálása és csekély 
emelkedésének évei váltogatják 
majd egymást Európában. Ahogy 
tapasztaljuk, egyszerre sújtják Ma-
gyarországot gazdasági bajok, há-
borús veszélyek, Európa belső szel-
lemi gyengesége és a  világpolitikai 
elit téves döntései.
A háború az európai országok gaz-
daságait tépázza, komoly ener-
giaválságot okoz, amelyek követ-

kezményei számos olyan döntésre 
kényszerítik az Európai Unió tagor-
szágait, amelyekkel szembesülve 
összefogva ugyan, de mindenkinek 
meg kell találnia a maga saját útját. 
Magyarországot is olyan útra kell ve-
zetni, amellyel kifejezzük az Európai 
Unióhoz való tartozásunkat, és köz-
ben meg kell védenünk Magyaror-
szág és a magyar emberek biztonsá-
gát is. Így Magyarország nem lehet 
más, csakis a béke közvetítője. 

Mindezen események következmé-
nyeiként megjelenő, a magyar gaz-
daságot érintő változások, a  ma-
gyar gazdaság működéséhez és 
túléléséhez meghozott döntések 
természetesen érintik a  választó-
kerületek s benne a települések éle-
tét is. Sajnos ez a mi választókerü-
letünkben sincs másképp, Gyömrőt 
illetően ez a Fekete István Általános 
Iskola megépítésének felfüggesz-
tését jelentette. Ez nem egy olyan 
döntés, amelyet bárki is szívesen 
fogad el, azonban egy olyan döntés, 
amelyet hozzáadva az országban 
más településeket érintő hasonló 
döntésekhez, biztosítja a  magyar 
költségvetés és a magyar emberek 
biztonságát ahhoz, hogy túléljük 
a  jelenlegi háborús helyzetet. Sze-
mély szerint pedig bízom abban, 
hogy minél előbb újra a béke hatá-
rozza meg Európa s az itt élő embe-
rek mindennapjait, hogy ismét azon 
kelljen gondolkoznunk, hogy milyen 
újabb és újabb fejlesztéseket való-
sítsunk meg Magyarországon és 
benne Gyömrőn is. 
Kívánok minden Gyömrőn élő pol-
gárnak türelmet, megértést és kitar-
tást! Vigyázzunk egymásra, vigyáz-
zanak magukra!    Dr. Szűcs Lajos

Kedves gyömrőiek!Szennyvíztelep-bővítés: 
áprilisban indulhat a próbaüzem

Munkatársat keresünk
A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Gyömrői Szakrendelője 
az alábbi pozíciókba keresi kollégáit:

1 fő RTG asszisztens
1 fő sebészeti asszisztens
1 fő vérvételben jártas (labor) asszisztens
1 fő fiziotherápiás asszisztens

Jelentkezni lehet önéletrajz beadásával 
személyesen vagy a 

richterne.judit@bajcsy.hu email címre 
elküldött adatokkal.

Május óta gőzerővel dolgozik 
a kivitelező PENTA Kft. a gyömrői 
szennyvíztelep bővítésen. A  je-
lenleg három települést kiszolgá-
ló üzem napi kapacitása 3500 m3, 
ami a bővítést követően eléri majd 
a napi 5000 m3-t. Mindez elegen-
dő lesz az igények kiszolgálásá-
ra, illetve az üzembiztos működés 
garantálására. 
A  beruházás összköltsége eléri a  2,2 
milliárd forintot, amit a  magyar állam 
finanszíroz. A  november eleji helyszíni 

bejárás során Tóth János alpolgármes-
ter egyeztetett a  kivitelező cég helyi 
vezetőjével, aki elmondta: megfelelően 
haladnak a  munkálatok. A  szükséges 
műtárgyak jelentős része elkészült, 
a csővezetékeket folyamatosan fekte-
tik le a földbe. A technikai berendezé-
sek is lassan a helyükre kerülnek, így 
ha semmi probléma nem jön közbe, 
akkor az eredeti terveknek megfelelő-
en áprilisban indulhat a próbaüzem. Ez 
várhatóan fél évig tart majd, és ha min-
den rendben lesz, akkor 2023. novem-
berében indulhat el a teljes, napi 5000 
köbméteres kapacitással a telep. 

A  szakemberek kiemelték, fontos 
szem pont, hogy a  telepnek folyama-
tosan működnie kell, így a beüzeme-
lések, majd a próbaüzem során is kö-
rültekintően kell eljárniuk.  HA
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Az elmúlt hónapokban minden 
szektorban tapasztalhatjuk a folya-
matos és dinamikus áremelkedést. 
Önkormányzatunkat a  lakosság-
hoz hasonlóan érintik a változások, 
melyek közül a  legnagyobb mér-
tékű a rezsiárak növekedése.
Az önkormányzati fenntartású intéz-
mények tekintetében elmondható, 
hogy több helyen 2022. december 
31-ig rendelkezünk földgáz és elektro-
mos áram szolgáltatására vonatkozó 
szerződésekkel, így ezekben az in-
tézményekben január elsejétől várha-
tó hatalmas arányú rezsinövekedés. 
A  szükséges közbeszerzések kiírása 
folyamatban van, az árajánlatok érkez-
nek. A többi intézményünkben már au-
gusztus óta emelt árakat kell fizetnünk.
Konkrét számokat nézve láthatjuk, 
hogy míg 2021-ben 53,8 millió forin-
tot fizettünk az intézményeink gáz- és 
áramszámláira, addig 2022-ben ez az 
összeg már eléri a 76 millió forintot.
A  jelenleg rendelkezésre álló informá-
cióink és megkapott ajánlatok alapján 
2023-ban az idei évhez képest legalább 
négyszer többet költhetünk majd rezsi-
re. Kalkulációink szerint 2023-ban csak 
áramra és gázra 350 millió forintot kell 
majd költenünk. Ez a város teljes éves 
költségvetésének több, mint 10%-a. 
Gyakorlatilag évente átlagosan ekkora 
szabad forrás állt eddig rendelkezé-
sünkre fejlesztésekre, beruházásokra.
A fenti, négyszeres emelkedés vállalha-
tatlan terheket ró a városra. A jelenlegi 
gazdasági helyzetben nem számítha-
tunk a  bevételeink növekedésére, így 
a  város stabil működésének biztosí-
tása érdekében a  városvezetés több 
területen költségcsökkentő intézkedé-
seket rendelt el 2022. október 17-től.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

•  az épületben 20 fokban maximalizál-
juk a hőmérsékletet

•  tilos az elektromos és egyéb fűtőbe-
rendezések használata

•  a liftet kizárólag mozgásukban korlá-
tozott ügyfelek használhatják

•  a  meleg vizet szolgáltató bojlerek 
hatásfokát csökkentjük

•  az irodákban található, ki nem hasz-
nált hűtőszekrényeket kikapcsoljuk

•  a  világítótestek használatát korlá-
tozzuk

•  a  hivatali gépjárművek használatát 
korlátozzuk

•  a  számítógépeket, elektromos be-
rendezéseket az esti és hétvégi idő-
szakokra kikapcsoljuk, áramtalanítjuk

•  az áram- és gázfogyasztás racio-
nalizálása érdekében az igazgatási 
szüneteket felülvizsgáljuk, alkalmaz-
kodva az állami szabályozásokhoz 
(esetleges január eleji zárva tartás)

•  az épület díszkivilágítását lekap-
csoljuk

HANKÓ ISTVÁN 
MŰVÉSZETI KÖZPONT

•  az irodákban és foglalkoztató ter-
mekben 20 fokban maximalizáltuk 
a hőmérsékletet

•  az aulákban és a  színházteremben 
18 fokos a  maximum hőmérséklet, 
elő adások idején 20 fok

•  a meleg vizet biztosító bojlerek ese-
tében 35 fokban maximalizáljuk 
a vízhőfokot

•  tilos az elektromos és egyéb fűtőbe-
rendezések használata

•  az épület díszkivilágítását lekap-
csoljuk

•  igazodva a programokhoz, a hét egyes 
napjain az intézmény zárva tarthat

 VÁROSI KÖNYVTÁR

•  módosul a nyitva tartási idő: az eddi-
gi 5 helyett csak 4 napon lesz nyitva, 
rövidebb nyitva tartás mellett (részle-
teket a könyvtár oldalán olvashatnak)

•  az épületben a  hőfokot 20 fokban 
maximalizáljuk

 
VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE

•  az iskolákra elrendelt hosszabb téli 
szünetet követve a nyári zárva tartás 
terhére szünetet rendelünk el 2022. 
december 22-től 2023. január 9-ig

 
IGNÁCZ ILONA VÁROSI 

SPORTCSARNOK

•  a  tankerülettel történő egyeztetés 
alapján a délelőtti iskolai órákra vo-
natkozó költségeket megosztva fi-
zetjük a továbbiakban

•  a délutáni és esti edzések az épüle-
tet eddig ingyenesen használó sport-
egyesületekkel megegyezve csak a re-
zsiköltség vállalásával tarthatók meg

 
A fenti intézkedések 2023. március 31-ig 
lesznek érvényben. Önkormányzatunk 
folyamatosan elemzi a helyzetet, a költ-
ségeket és kiadásokat. Amennyiben 
szükséges, úgy további intézkedések 
meghozatalára is sor kerülhet.
A  városvezetés célja, hogy ne kelljen 
egyetlen intézményt sem bezárni. Eh-
hez azonban elengedhetetlenek a  ki-
adáscsökkentő intézkedések, valamint 
a  közös teherviselés vállalása mind-
azok számára, akik ebben érintettek.
Bízunk benne, hogy ezekkel az intéz-
kedésekkel megfelelő megtakarítást 
érhetünk el, egyúttal reméljük, hogy 
januártól nem a  most prognosztizált 
rossz forgatókönyv valósul meg.

Hauser Antal

76-ról 350 millió forintra 
nő a város rezsiszámlája

Befejeződött az Egészségház 
„B” épületének a felújítása

REZSICSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK LÉPTEK ÉLETBE

A tavalyi év végén a Gyömrői Szak-
rendelő „A” épületének átadása után 
a város ígéretet kapott, hogy a felújí-
tás a „B” épületben is folytatódni fog. 
Akkor dr. Szűcs Lajos, térségünk 
országgyűlési képviselője elmondta, 
hogy az Egészséges Budapest Pá-
lyázati Programban elnyert összeget 
– amelyet a város az „A” épület felújí-
tására fordíthatott – a kormány meg-
emelte, így a „B” épület felújítására is 
elegendő összeg állt rendelkezésre. 
A munkálatok az év elején elindultak, 
így végül kicsit több, mint egy év alatt 
mindkét létesítmény kívül-belül teljes 
átalakításon esett át. 

A  „B” épületben a  régi, korszerűtlen 
beltéri és kültéri nyílászárókat kicse-
rélték, az egész homlokzatot hőszi-
getelték, így a  téli fűtési időszakban 
sokkal jobban tudja tartani majd 
a meleget. Az épületben 2 db klímát 
is felszereltek, így a  nyári melegben 
a hűtési rendszer is megoldódott. Az 
épület külseje és belseje egy komp-

lett festésen esett át, belül pedig az 
összes burkolat cseréjére is sor került 
mind a váróban, mind a rendelőkben. 
A mosdókat modernizálták, teljes fel-
újításon estek át. Az emeleti aljzatbe-
ton cseréje is megtörtént, gipszkarton 
burkolatokat építettek, és a tetőhéja-
zat cseréjét is elvégezték.
A  munkálatok lapzártánk után, vár-
hatóan november 15-én fejeződnek 
be, amikor megtörténik majd a mű-
szaki átadás-átvétel. Az átadás után 
véget ér a Gyömrői Szakrendelő tel-
jes felújítása, és még év vége előtt új-
ból megkezdődhetnek a  rendelések 
a „B” épületben. Bori Donatella

Dolgozz nálunk Maglódon!
Nyitott pozicióink: gyártósori gépkezelő operátor

karbantartó 
quality technikus

Megemelt, 40%-os délutáni (13:35-21:35-ig) műszakpótlék!
Céges buszjáratok Monor, Nagykáta, Tóalmás, Isaszeg irányából!

Várunk
modern autóipari üzemünkbe

 a 31-es út mellett!
www.ekkeagle.hu

info.eihu@ekkeagle.com Tel:06/70-400-4480
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Október 20-án a  Hankó István 
Művészeti Központban tartott ön-
kormányzatunk, valamint a közét-
keztetést szolgáltató Allure Kft. 
(Újhalászkert Étterem) lakossági 
fórumot. A  szülőkkel történő be-
szélgetést megelőzte egy több-
hetes kóstoltatási időszak, mely 
során azok a szülők, akik igényel-
ték, megkóstolhatták a gyerekek-
nek készített ételeket.
A fórumon Tóth János alpolgármester 
úr elmondta, hogy az önkormányzat 
– a szülőkkel közösen – megrendelő-
ként és fizető félként van jelen a köz-
szolgáltatásban, hiszen éves szinten 
több tízmillió forintot fizet a  város az 
ellátásért. Azért az ellátásért, amit 
rendszeresen és szúrópróbaszerűen 
is ellenőriznek, ezt már a  szolgáltató 
cég képviselője mondta el. Tajti Gábor 
részletesen kitért a  közétkeztetésre 
vonatkozó előírásokra és jogszabá-
lyokra, melyek mentén kell összeállí-
tani az étlapot és készíteni az ételeket.
A  cég szakemberei részletesen be-
számoltak a szülőknek a tervezési és 
gyártási folyamatokról, majd az isko-

Közétkeztetésről tartottak Közétkeztetésről tartottak 
lakossági fórumotlakossági fórumot

lák és óvodák által összegyűjtött és 
előzetesen megküldött kérdésekre is 
válaszoltak. A  fórum végén aztán le-
hetőség nyílt személyesen is kérdése-
ket feltenni.
Önkormányzatunk, valamint a  szol-
gáltató célja, hogy a  szülők belelás-
sanak a  folyamatokba, és tisztában 

legyenek a  vonatkozó előírásokkal. 
(A  fórumon látott prezentációt elér-
hetővé is teszi a szolgáltató.) Egyúttal 
azt is fontosnak tartjuk, hogy lehető-
ség legyen az ételek időnkénti kósto-
lására, hogy valós, személyes tapasz-
talatokat szerezhessenek a szülők.

Hauser Antal

Egy hónapon keresztül várta az érdeklődőket az ingye-
nes Szent Korona kiállítás a  Fő téren. A  Pest Megyei 
Önkormányzat, valamint Hargita megye összefogásában 
megvalósult utazó tárlathoz csatlakozott a Gyergyószéki 
értékeink című fotókiállítás is, amely a gyergyói fotóklub 
műveit szedi egy csokorba. A látványos, 5 méter magas 
és 5 méter átmérőjű kültéri installáció Elekes Gyula zo-
máncművész alkotása. A  korona középpontjában állva 

a belső lemezeken olvasható a Szent Korona története, 
külső részén pedig megismerhető annak kalandos sorsa 
és azok a királyok, akiket megkoronáztak vele. 
A kiállítás gyömrői időszaka alatt sokan nézték meg a ha-
talmas koronát, iskolás csoportok és egyéni látogatók 
egyaránt érdeklődve olvasták a történeteket. Köszönjük 
a Pest Megyei Önkormányzat segítségét, valamint a vá-
rosüzemeltetés közreműködését!

Gyömrőre látogatott a Szent Korona kiállítás

Gyömrő is emlékezik Wittner Máriára
Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc kiemelkedő 
jelentőségű hőse, a megtor-
lás hosszú éveken keresz-
tül bebörtönzött áldozata 
és a  rendszerváltoztatásért 
töretlen hittel és energiával 
küzdő igaz ember hagyott 
itt minket ez év szeptember 
14-én. Gyömrőn ő avatta fel 
az 1956-os emléktáblát, s 
mint korábban, akkor is el-
fogadta városunk meghívását, s eltöltött körünkben néhány órát. Kedvessé-
gére, nyílt közvetlenségére, sugárzó hitére máig is jó visszaemlékezni! Isten 
nyugosztalja békében. Dr. Péczely Péter, ’56-os nemzetőr
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A  Jó Itt Élni! Közösség, va-
lamint a  Hankó István Művé-
szeti Központ szervezésében 
hatalmas bulival telt meg 
Gyömrő központi parkja!
Amerre csak nézett az ember, 
vámpírok, boszorkányok és zom-
bik látszódtak a park sötétjében, 
és a szervezett programok kima-
gasló érdeklődés mellett zajlottak:
A  RÉMGYŰJTŐ KALANDON 
idén is rengeteg gyerkőc vett 
részt családjával, és a  célba lö-
vés, labda pattintás, sikítóverseny, 
boszi kalapra dobás, tökbowling 
és pallón egyensúlyozás meg-
állójánál is folyamatos sorok kí-
gyóztak. Minden elismerésünk 
tagjainknak, a Teleki László Gim-
názium diákjainak és az önkor-
mányzat konyhás lányainak, akik 
végig állták a sarat, és órák múl-
tán is széles mosollyal várták a já-
tékra jelentkezőket.
Szintén le a kalappal az infópultos 
lányok előtt, akik kiválóan össze-
fogták a  rendezvény különböző 
programjait. 
Jó sok fotó készült a  fotósátor-
ban is, és nagyon köszönjük Nagy 
Atti lának a  kiválóan sikerült fény-
képeket. 
A nap csúcspontja talán a JELMEZ-
VERSENY volt, ahol majdnem 70 
induló közül kellett a  háromtagú 
zsűrinek kiválasztani a  legjobban 
sikerült kosztümöket. Gratulálunk 
a helyezést elérőknek! 
A  TÖKFARAGÓ VERSENYEN 
sem volt könnyű kiválasztani, 
hogy kiket díjazzunk a  jobbnál 
jobb és kreatívabb faragvány 
közül, de végül sikerült konszen-
zusra jutni és egyöntetű döntés 
alapján kiosztani a díjakat.

Szuper volt mindkét táncos elő-
adás, köszönjük a  Rebels of 
Royaltynek és a  JoyDance TSE 
nevében fellépő Gáspár Hédinek 
a performanszot, Dóczi Istvánnak 
pedig a zenei aláfestést.
A Városi Könyvtár és Szabó Gerda 
által összeállított kvíz is sok érdek-
lődőt vonzott, és szoros verseny-
ben nyert a Nemtudom csapat.
Szeretném egyúttal megköszön-
ni a sok-sok mögénk álló támo-
gató hozzájárulását az esemény 
megvalósulásához:

–  Békebeli Sörkert
–  Spar Partner Gyömrő
–  Kurátor Jutka és a Boglárka 

Nyugdíjas Klub
–  Szabó zöldség-gyümölcs
–  Dömsödy zöldség-gyümölcs 

üzlet
–  Vitamin Varázs
–  Mini ABC
–  VL EuroCent Gyömrő 

(volt 100-as)
–  Szuvandzsiev Péter kertészete
–  Kétbalkéz hobbibolt
–  és sok-sok kitelepült árusunk

És persze ne feledkezzünk meg 
tagjaink és támogatóink beletett 
munkája mellett a  polgárőrség 
munkájáról sem!
Kiváló nap volt, és jó volt látni, 
hogy egy ilyen különleges alkalom 
mennyire össze tudja hozni váro-
sunk sok-sok lakóját. Tartsuk meg 
ezt az érzést a hétköznapokra is, 
és ugyanilyen felszabadult hangu-
latban, gyűlölködés nélkül élvez-
zük az életet... Hiszen Jó Itt Élni!

Szalóki Tamás
elnök, Jó Itt Élni! Egyesület
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Október 15-én, a  2022. évi Or-
vosi Kongresszuson, előadás 
keretében mutatta be magas 
gyógynövénytartalmú likőr ké-
szítményeit Dr. Patkós József. 
Sikerét bizonyítja, hogy másfél 
hét múlva a tudományos konfe-
rencia főszervező professzora 
máris meghívta a  jövő évi ha-
sonló tanácskozásra.
Az Apáczai-Csere János-díjjal fél évtizede nyugál-
lományba vonult iskolaigazgató, több Pest megyei 
városban színházat alapító, képzőművészeti alkotó 
tevékenységéről is ismert neveléstörténész bölcsész-
doktor közel harminc éve foglalkozik a Kárpát-me-
dence legkiválóbb gyógynövényeinek alkoholos 
kivonatolásával. Tevékenységét újságcikkek, tévé-
riportok ismertetik, díjak fémjelzik.
A  konferenciára orvos és orvostudományi egyetemi 
tanár vásárlóinak ajánlásai révén nyert meghívást, és 
nem üres kézzel állt a pulpitus mögé. Két likőrfajta, 
a  pongyolapitypang-virág és a galagonyatartalmú 
tinktúrákra nézve nagyműszeres analitikai vizsgálatot 
rendelt meg, annak kimutatása céljából, hogy a likő-
rökbe beoldódó, pozitív élettani hatással bíró anyag-
csere termékek milyen mennyiségi mutatókkal van-
nak jelen az egyes készítményekben.
A PowerPoint-vetítéssel kísért előadás pontos ada-
tokkal szolgált arra nézve, hogy az egyes fajtánként 
melyek az öt-öt fő, legnagyobb mennyiségben elő-
forduló gyógynövényi eredetű bioaktív komponensek. 
A felhasznált gyógynövények néhány fajtáját Gyömrőn 

Gyömrőiként, pedagógusként mindig elkötelezett voltam 
a káptalanfüredi tábor iránt. 
Az úttörőélet „hőskorában” a „központi és a  falusi” suli 
minden nyáron 120 gyerekkel táborozott Káptalanfüreden. 
Kovács  Sanyi  bácsival, Matyó Mártival  fergeteges, élmé-
nyekkel teli heteket töltöttünk a gyömrői táborban. Imádtuk 
a poros pokrócok, az emeletes vaságyak, a szarvasbogaras 
fák romantikáját. Reggeli torna a Köcsi-tónál, túra a Cse-
re-hegyi kilátóhoz – fantasztikus, felejthetetlen helyek.
Az úttörőéletnek több évtizede vége, de én megszállottja 
maradtam a  tábornak. Minden ballagó osztályomat ha-
gyományosan Káptalanfüredre vittem búcsúkirándulásra. 
Ez az idén sem volt másképpen. 
Szatvári Varga Katalin kolléganőmmel, a 8/a és a 8/c elbal-
lagott diákjaival három emlékezetes napot töltöttünk a tá-
borban. Már maga a vonatút is izgalmas volt az autóhoz 
szokott gyerekeknek. A táborban pedig életre kelt a múlt: 
faházak, vaságyak, szarvasbogaras fák... és a kedves fo-
gadtatás. Rendezett, tiszta, virágos tábor várt minket. Min-

den házban ágynemű (a pokrócok helyett), hűtőszekrény, 
a vizesblokkban folyékony szappan. A bőséges reggeli és 
vacsora sem maradt el. Hauser Anti, a tábor üzemeltetője 
mindent megtett azért, hogy jól érezzük magunkat.
Köszönjük, Anti!
Nagyon jó volt látni, hogy a gyerekek három napra szinte 
elfelejtették a telefont, közösen fociztak, strandröplabdáz-
tak, énekeltek, beszélgettek. Természetesen az esti tábor-
tűz sem maradt el, bár nem szalonnát sütöttünk, hanem 
pillecukrot, de hát ez is a változó világ része.
Esti séta a Köcsi-tóhoz, hajóút Tihanyba, fürdés a Balaton-
ban tette teljessé a három napot. 
Remélem, nem csupán emlék marad a gyömrői tábor, de 
magánemberként, pedagógusként is élünk a  tábor adta  
lehetőséggel. Turócziné Ujvári Anna

Egy bölcsész Egy bölcsész 
az orvosok az orvosok 

közöttközött

maga termelő Patkós Józsefet foglalkoztatja a találmány 
gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítménnyé 
minősítésének gondolata, esetleg étrendkiegészítőként 
történő bejelentése. Reméli, hogy belátható időn belül 
a Dr. Patkós Gyógyesszencia 14 fajtájának fogyasztókhoz 
való eljuttatásában is jelentős változás következhet be. 

Dr. Patkós József előadása 
az Orvosi Konferencián 2022. 10. 15.

Emlékszel-e még a káptalani nyárra,
Az ott eltöltött kedves napokra?
Nem maradt már belőle, csak emlék, 
Visszahúz a szívünk még oda...

Weöres Sándor-os diákok a Balatonnál, 
a gyömrői táborban 

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ 
SZAKÜZLET GYÖMRŐN SZAKÜZLET GYÖMRŐN 

a rendelőintézet mögötti parkolóban.

Nyitva hétfőtől csütörtökig 9:00-től 17:00 óráig, pénteken 9:00-től 16:00 óráig, 
adventi szombatokon 9:00-től 14:00 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!
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A szolgáltató DTKH-val kötött megállapodás alapján az idei 
évben még egy rendkívüli zöldhulladék-szállításra kerül sor 
november 23-án. A rendkívüli gyűjtés alkalmával a szolgálta-
tó 2 db zöld DTKH-emblémás, ezenfelül korlátlan, kék színű 
DTKH-emblémás zsákban kihelyezett zöldhulladékot szállít el.
Ezt követően legközelebb vélhetően 2023. áprilisában indul 
újra ez a szolgáltatás. Lakosaink természetesen addig sem 
maradnak megoldási lehetőség nélkül, hiszen továbbra is 
INGYENESEN adható le korlátlan mennyiségű zöldhulladék 

az Annahegyi utca végén található zöldhulladék-udvarban. 
A zöldhulladék bármilyen zsákban bevihető, gyömrői lakcím-
kártya felmutatását követően ingyenesen lerakható. 

A hulladékudvar nyitva tartása: 
kedden és csütörtökön 12:00–18:00, 

szombaton 9:00–14:00
Azok számára, akik nem tudják megoldani a beszállítást, lehe-
tőség van annak megrendelésére is a 0620/924-9300-as te-
lefonszámon, munkaidőben. A szállítás díja bruttó 6350 forint.

Alacsony, kiszámítható rezsiköltségek;

fűtsön légkondicionálóval!

Válasszon a Magyarországon 

jól bevált márkákból,

keresse a Fisher és a Fujitsu 

klGFákat EartnereinknélL

+36 20 231 3919

Coolway Trade Kft.

2230 Gyömrő

Gróf Teleki u. 2.

WEB: WWW.LAVIA.HU  /   FACEBOOK: LA VIA ÉTTEREM
Ristorante Italiano

06 29 996 183 • 06 29 951 355
Fatüzelésű kemencében sült igazi vékony tésztás pizza (32cm).

A házhoz szállítás Monor területén INGYENES!
Gyömrőre, Maglódra 3000 Ft fölötti megrendelésnél  

1000 Ft-os szállítási díj ellenében szállítunk ki.

Nyitva tartás: H-V 11:00-22:00-ig  |  Rendelés felvétel: 11:00-21:30-ig

Éttermünkben az olasz gasztronómia szerelmeseit várjuk nagy választékunkkal.
Vállaljuk szülinapok, kisebb céges rendezvények lebonyolítását is.

Várjuk szeretettel kedves vendégeinket!

Rendkívüli zöldhulladék-
szállítás november 23-án

Közlemény
A Budapest Környéki Törvényszék
22.P.20.327/2019/19. számú ítéletével (a Fővárosi
Ítélőtábla 4.Pf.20.773/2020/5 számú ítélete, a Kúria
Pfv.I.20.480/2022/5 számú végzése, és a Fővárosi
Ítélőtábla 4.Pf.20.455/2022/2. számú ítélete alapján
jogerős döntésében) megállapította, hogy az A-Z
Home Korlátolt Felelősségű Társaság által alkal-
mazott
-„Standard Megbízás”, 
-„Megbízás ingatlan bérbeadására”,
-„Prémium Megbízás Csomag, Megállapodás kizá-
rólagosságról” elnevezésű általános szerződési fel-
tételeiben foglalt alábbi, fogyasztó és vállalkozás
közötti szerződés részévé váló kikötések az alpe-
ressel szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal
érvénytelenek:
– „nem érinti azonban a Megbízott díjigényét, illetve
a Megbízott a már átvett díj visszafizetésére nem kö-
teles, ha a Megbízó az ajánlattevőtől átvett biztosí-
tékot (…) vagy annak egy részét bármilyen jogcímen
megtartotta (…), vagy bár jogszerűen
megtarthatta/felvehette volna, de azt önkéntesen visz-
szaadta, vagy arról lemondott. Amennyiben a Meg-
bízó által jogszerűen megtartható/felvehető összeg
nem éri el a bruttó Megbízási díj kétszeresét, úgy a
Megbízott ezen a címen csak a jogszerűen megtart-
ható/felvehető összeg 50%-ára tarthat igényt. A
Megbízó már a jelen szerződés aláírásával hozzájá-
rul ahhoz, hogy ezen csökkentett Megbízási díjat a
Megbízott az általa letétben kezelt vételi biztosíték
terhére beszámítással érvényesíthesse.” /a „Standard
Megbízás” c. szerződésblanketta 11.2. b) pont/

–„Amennyiben olyan bérbevételi ajánlat születik,
melyet az ajánlattevő pénzösszeggel biztosított, és
melyet a Megbízó elfogad, de a felek között bérleti
szerződés a bérleti ajánlatot tevő érdekkörébe eső
okból nem kerül sor, valamint a letett pénzösszeg
Megbízót illeti. Ilyen esetben csökkentett megbízási
díj kerül elszámolásra, amely kizárólag a Megbí-
zottnak az adott ajánlattevővel összefüggő közre-
működésének megbízási díját fedezi. A csökkentett
megbízási díj bruttó (azaz ÁFÁ-val növelt) összege
az ajánlattevő által letett biztosíték összegének
50%-ával egyenlő. A csökkentett megbízási díjat a
Megbízott jogosult beszámítással rendezni. A csök-
kentett megbízási díj megfizetése sem a megbízás
további fennállását, sem a későbbi sikeres bérbea-
dás alapján járó megbízási díjigényt nem
érinti.”/„Megbízás ingatlan bérbeadására” c. szer-
ződésblanketta 8.1. e.) pont/
–„visszautasítja, vagy a vételi ajánlattól eltérő fel-
tételeket szab meg annak elfogadására (mely felté-
telek eltérnek a jelen megbízásban írt Definíciók
szerinti Vételi Ajánlattól), vagy”/„Standard Meg-
bízás” c. szerződésblanketta 11.1. f) pont, 1. mon-
dat/
–„visszautasítja és/vagy azokat”/„Standard Meg-
bízás” c. szerződésblanketta 11.1. f) pont, 2. mon-
dat/
–„Ezért a felek megállapodnak abban, hogy ha a
Megbízott az Ingatlan vételára/irányára alapján
számolt díjazásra nem vált jogosulttá –ide nem
értve az Ingatlannak a Személyi körbe tartozó sze-
mélyek részére történő értékesítésének esetét-, úgy
a Megbízott a jelen Megállapodás alapján vállalt
jelentős többletszolgáltatások rendelkezésre tartá-
sának díjaként, valamint a szerződés megszűnéséig
nyújtott többletszolgáltatásokkal összefüggésben

felmerült esetleges költségei fedezésére – a tényle-
gesen igénybe vett többletszolgáltatások mennyisé-
gére tekintet nélkül is – az alább rögzített
egyösszegű átalánytérítésre tarthat igényt.” „Pré-
mium Megbízás Csomag, Megállapodás kizáróla-
gosságról” c. blanketta 3.4. pont/
–„Fenntartási időtartam: A Megbízó jelen Megál-
lapodás aláírásával vállalja, hogy a jelen Megál-
lapodást, illetve a Megbízást … év … hó … napjától
számított
1 (egy) hónapon belül
3 (három) hónapon belül
6 (hat) hónapon belül
9 (kilenc) hónapon belül

12 (tizenkettő) hónapon belül
egyoldalúan nem szünteti meg”/„Prémium Megbí-
zás Csomag, Megállapodás kizárólagosságról” c.
blanketta 3.1. pont/
–„Figyelemmel a Megbízott által felvállalt többlet-
szolgáltatásokra a Megbízó kifejezetten vállalja,
hogy a jelen Megállapodás felmondási jogát és
/vagy a Megbízás rendes felmondási jogát nem gya-
korolja a 3.1. pontban választott fenntartási időtar-
tamon belül.”/„Prémium Megbízás Csomag,
Megállapodás kizárólagosságról” c. blanketta 6.2.
pont/.

Az Általános Szerződési Feltételek fent megjelölt
érvénytelenségének az oka, hogy azok a Ptk.
6:102.§ (1) bekezdésébe ütköznek, továbbá a
„Megállapodás kizárólagosságról” c. blanketta 3.1.,
6.2. pontjai a Ptk. 6:278.§ (4) bekezdésébe ütköz-
nek.”
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Újabb sikeres tanév a TELGISZ-ben
A 2021/2022-es tanév ismét sike-
resen telt a Teleki László Gimná-
ziumban, a  2 éves Covid-időszak 
utáni első teljes jelenléti oktatás-
ban zajló körülmények között. 
A  2022/2023-as tanévre 90 helyre 
377 végzős általános iskolai tanuló je-
lölte meg intézményünket. A 90 férő-
hely szinte azonnal betelt, a pótfelvé-
teli eljárásban már csak pár tanulónak 
tudtunk helyet biztosítani. Az idei tan-
évben először nem tartottunk szóbeli 
felvételi vizsgát, így az általános iskolai 
eredmények és az írásbeli fel-
vételi pontjai számítottak. 
A  2022/2023-as tan-
évben 332 tanulója 
lesz intézményünk-
nek, lassan elérjük 
az alapító okiratban 
szereplő maximálisan 
befogadható létszámot. 
Az érettségiző diákok is sok 
örömet okoztak eredményeikkel. 

78  végzős tanulónk volt, 30 emelt 
szintű vizsga „született”, ami óriási ug-
rás az előző évekhez képest. A felső-
oktatási intézményekben ma már kö-
vetelmény, hogy a tanulóknak legalább 
egy tantárgyból emelt szintű érettségi 
vizsgát kell tenniük. Az emelt szintű 
vizsgák felfelé kúszó száma is mutat-
ja, hogy egyre többen tanulnak tovább 
a gyömrői gimnáziumból. A választott 
céltantárgyak közül kiemelkedik az 
angol nyelv, de szélesedik azon tantár-
gyak köre is, amelyekből még vizsgáz-

nak a gyerekek. Az idei tanév-
ben földrajz, történelem, 

magyar nyelv és iro-
dalom, informatika, 
belügyi rendészeti 
ismeretek tantárgya-
kat választottak a di-

ákok, és kiemelkedő 
eredményeket értek el. 

A végzős diákokat szerteágazó 
érdeklődés jellemzi, többen gazdasá-

gi, közszolgálati, informatikai, bölcsé-
szettudományi szakokra nyertek felvé-
telt felsőoktatási intézményekbe.
Az idei tanévben volt olyan tanulónk, 
aki az Országos Középiskolai Tanul-
mányi Versenyen is megmérettette 
magát történelem tantárgyból. 
Iskolánk tanulója Szabó Laura, a Fra-
di kézilabdázója, tagja volt a  Magyar 
Európai Ifjúsági Olimpiai csapatnak, 
akik aranyérmet nyertek a Beszterce-
bányán megrendezett Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztiválon. 
Az intézmény pedagógusait rendsze-
resen kérik fel mentor szerepre gya-
korló tanárjelöltek egyetemei, mely 
feladatnak örömmel tesznek eleget. 
2022 tavaszán igazgatóválasztás is 
zajlott a Teleki László Gimnáziumban. 
A kuratórium a  tantestület támogatá-
sával 2027. július 31-ig Nagy Annamá-
riát nevezte ki az intézmény vezetőjé-
nek, az igazgatóhelyettes Kocsis-Kis 
Anikó lett.  Bíró Mária

Gyermektábor a Kastélydomb Óvodában

Idén nyáron második alkalommal került megrende-
zésre a  nyári szünetben tartott gyermektáborunk 
a Kastélydomb Óvodában. Az első évben a tervezett 
létszám már a „saját” óvodánkból betelt, idén viszont 
már más gyömrői óvodából is jelentkeztek kis bará-
tok, óvodásaink ismerősei. 

Óvó nénikként mindennapra változatos programokat 
terveztünk, amelyeket előre ismertettünk a szülőkkel és 
a gyerekekkel is. Ezeket témakörökre osztottuk, így idén 
is volt: űrhajós nap, cirkuszos nap, sportnap, cukrász-
kodtunk és szakácskodtunk, majd tengerre is szálltunk. 
Mindezek mellett pedig figyeltünk a  gyerekek egyéni 
igényeire – mind az étkezés, mind a  játékok, közös te-
vékenységek terén. Próbáltuk olyan játékokban is része-
síteni őket, amelyek nem a  mindennapjaink részei, pl.: 
gokartozás, ugrálóvár, csillámtetoválás stb. 
Több olyan kisgyermek is volt a résztvevők között, aki már 
a nyári szünetét töltötte június közepétől, de a táborunk-
ba szeretett volna visszajönni, mert előző évben is részt 
vett, és nagyon jól érezte magát. 
Összességében minden résztvevőtől pozitív visszajelzést 
kaptunk. A gyermekek nagyon jó élményekkel tértek haza, 
mi pedig szeretettel várunk vissza mindenkit jövőre is!

Bényeiné Szepesi Judit és Rajkainé Földi Adrienn
szervező óvodapedagógusok, Kastélydomb Óvoda 

Programokban, látogatókban és kölcsönzések-
ben gazdagon telt a  Városi Könyvtár első nya-
ra az új épületben. A Városi Könyvtár az elmúlt 
években több alkalommal volt zárva huzamo-
sabb ideig (vírushelyzet, költözés). Éppen ezért 
az idei nyár folyamán a szokásossal ellentétben 
intézményünk végig nyitva tartott. Összességé-
ben közel 500 beiratkozás történt könyvtárunk-
ba, és olvasóink majd 9000 dokumentumot köl-
csönöztek ki ebben az időszakban.
Emellett a  „Nyáron is vár a Városi Könyvtár” gyerme-
keknek és családoknak szóló rendezvénysorozatunkon 
is nagy számú érdeklődő vett részt. Minden szerda 
dél előtt valamilyen izgalmas, hasznos és élményekben 
gazdag programot kínáltunk. 
Illyés-Ser Gergely mesemondó frappáns meséi után Illyés-
Ser Kinga vezetésével készültek például krumplipuskák, 
amelyeket az épület előtt ki is próbálhattak a gyerekek, 
és versengve lőtték egyre messzebbre és messzebbre 
a krumplilövedékeket. Közlekedési és elsősegély-nyújtá-
si ismereteik is bővültek azoknak a gyermekeknek, akik 
részt vettek az izgalmas előadásokon. A kézműves fog-
lalkozásokon elkészültek Rumini szebbnél szebb szélse-
bes hajói – Madár Olga iparművész segítségével –, to-
vábbá a nyár végén képzeletben gazdag tengeri világot 
alkottak a gyermekek. Felhőtlen közös délelőtti időtöltés-
ként együtt társasjátékoztak unokák és nagyszüleik. Ka-
nyó Ferenc fotós elmesélte, hogyan készülnek gyönyörű 

képei a madarakról, és néhány versét is felolvasta a közön-
ségnek. Majd Kanyó Ferencné kézművestanár segítségé-
vel a gyerekek elkészítették saját „felröppenő” madaraikat. 
Megtartottuk az első diavetítős mesedélelőttöt is, melyen 
a gyermekkönyvtár teljesen megtelt kisebb-nagyobb gyer-
mekekkel és szüleikkel. Az elmúlt évben is sikeres, játékos 
helyismereti sétára invitáltuk ismét az olvasókat, akik az 
újabb útvonalon örömmel és nagy lelkesedéssel mentek vé-
gig, miközben teljesítették a különböző játékos feladatokat.

Nyáron is várt a Városi Könyvtár

SZEREPOSZTÁS:
 Bertrand Barnier, szappangyáros  Háda János
 Madame Barnier, a felesége  Vándor Éva
 Colette, Barnier lánya  Andrádi Zsanett
 Christian Martin, szappanmenedzser  Szabó Máté
 Jacqueline, a hazudós  Bátyai Éva
	 Philippe,	masszőr		 Maday	Gábor
 Bernadette, szobalány-grófné  Végh Judit
 Charlotte, az új szobalány  Mérai Kata
	 Oscar,	akit	mindenki	keres		 Gieler	Csaba
	 Nyikita,	Vaszilij,	Vladimír,	sofőr		 Juhász	György

Információs vonal: 
06 30/652 1052

Jegyek kaphatók a helyszínen, 
valamint  oldalon.

December 9. 
péntek 19.00

Hankó István Művészeti Központ
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Ahogy minden évben, idén is 2 for-
dulón kapnak lehetőséget a verseny-
zők, hogy bekerüljenek a  Magyar 
Bajnokság döntőjébe. Ahogy arról 
már korábban beszámoltunk, már-
cius 26-án 7 tanítvánnyal vettünk 
részt az OB I. fordulóján, ahonnan 12 
éremmel tértünk haza, és a 22 egye-
sületből a 3. helyen végeztünk.
Az őszi versenyszezonban is tovább 
folytattuk a felkészülést, és a szezon 
elején, szeptember 24-én részt vet-
tünk a Kung-fu és Wushu Országos 
Bajnokság II. fordulóján, immár 7 
formagyakorlat és 2 küzdelmi ver-
senyzővel, ahonnan 19 éremmel 
tértünk haza: 14 arany, 4 ezüst, 1 
bronz. Ezzel az eredménnyel egy 
helyet javítva 2. helyen végeztünk az 
egyesületek összesített listáján.
Egyesületünkből – az előző fordulóval 
együtt – mind a 9 versenyzőnk beju-

Nagy öröm számunkra, hogy az ősz folyamán két 
komoly fejlesztés és előrelépés is történt intéz-
ményünkben.
2022 tavaszán a High-Tech suli pályázat keretében nyert 
támogatással intézményünk egy korszerűen berende-
zett oktatóteremhez jutott. A 20 millió Ft-os támogatás 
segítségével infrastrukturális, oktatástechnológiai és 
módszertani fejlesztések történtek iskolánkban. A  te-
rem berendezésén kívül digitális panelt, 3D-nyomtató-
kat, lézervágót, oktatási robotokat, mikrokontrollereket 
és egyéb, a STEM-oktatáshoz használható eszközöket 
kaptunk. A teremben folyamatosan tartunk órákat, ahol 
a gyerekek nagy örömmel építenek robotokat, hiszen 
már az FLL nemzetközi robotikaversenyre készülünk. 
A  program során 3 pedagógus 5 hónapig egy mód-
szertani és egy oktatástechnológiai továbbképzés ke-
retén belül megismeri az eszközök használatát. A kö-
vetkező félévben pedig egy belső képzés keretén belül 
átadják a megszerzett ismereteket és tapasztalatokat 
a  tantestület pedagógusainak. Terveink szerint a  kö-
vetkező években a  tankerület pedagógusainak, illetve 
az érdeklődő szülőknek is bemutatjuk a teremben folyó 
munkálatokat, tevékenységeket.
A Weöres Sándor Általános Iskola Erzsébet úti egysé-
gében szülői, pedagógusi és önkormányzati összefogás 
keretében új játszótér került kialakításra novemberben. 
A példa értékű összefogást Szótér Tímea munkaközös-
ség-vezető és Tóth Józsefné, Kinga néni koordinálta. 
Kétéves közös gyűjtő- és önkéntesmunka eredménye-
ként valósul meg ez a beruházás a gyerekek legnagyobb 
örömére. Köszönjük az Erzsébet-telepi egység szülői 
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Hírek a Weöresből

tott a döntőbe, amelyre novemberben 
kerül sor. Amennyiben az eddigi for-
dulókhoz hasonló eredményt sikerül 
elérnünk, 14 magyar bajnoki címmel 
fogjuk zárni az évet, és mind a 9 ver-
senyzőnk kvalifikálja magát a 2023-as 
világ- és Európa-bajnokságra.

munkaközösségének a  komoly anyagi támogatást! És 
köszönjük az egész város támogatását, hiszen a telepü-
lésen kihelyezett kupakgyűjtők bevételét erre fordíthattuk!

Spaitsné Rónaszéki Mária
intézményvezető

Folyamatosan várjuk az új tanítvá-
nyokat kis és nagy csoportjainkba, 
ahol kitartó munkával mindenkinek 
megvan a lehetősége hasonló ered-
mények eléréséhez.

Balogh Barnabás 
szakosztályvezető

Versenyzői csapatunknak az 
idei legnagyobb feladata a kva-
lifikáció. Mivel 2022-ben ver-
senyzőinket sikerült szakszö-
vetségi tagként regisztrálni, 
már országos bajnokságon is 
részt tudunk venni.

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

GYÜMÖLCSFÁK, GYÜMÖLCSFÁK, 
DÍSZFÁK, TUJÁK DÍSZFÁK, TUJÁK 
ésés ÖRÖKZÖLDEK ÖRÖKZÖLDEK

Széles választékban!Széles választékban!

Mobil: +36 30 483 7892 
www.kerteszetgyomro.hu
E-mail: gyomroikerteszet@gmail.com

Évelők, sövénynövények, bogyósok, 
szőlők, cserjék, fenyőfélék,  

virágföldek, földkeverékek, műtrágyák, 
fűmagok és gyepszőnyeg… 
Öntözéstechnikai anyagok,  
geotextil és vakondháló… 

KARÁCSONYI FENYŐVÁSÁR! Vágott és földlabdás kivitelben is!
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Mint minden sportegyesület, így 
a  gyömrői sport szerelmesei is 
pihenőjüket töltötték nyáron. Baj-
noki találkozók, hétvégi tornák, 
edzések nélkül talán napjaink is 
lassabban teltek, ám a  vakáció 
után bizton állíthatjuk, hogy a klub 
minden dolgozója, sportolója fel-
töltődve, frissen állt újra munkába.
Ahogy ebben az időszakban is lenni 
szokott, a  háttérmunka nem fejeződ-
hetett be egyetlen pillanatra sem. Klu-
bunk vezetői éjt nappallá téve végezték 
az egyesülettel kapcsolatos teendőket, 
hogy ősztől ismét szintet lépjünk, immár 
a tendenciát nem megszakítva. A nagy 
mosoly az arcunkról – mely fejlődésünk 
hű tükörképe – gyorsan elszállt, hiszen 
idén több tragédiával kellett szembenéz-
nünk, melyeken még most sem tudjuk 
túltenni magunkat. Klubunkhoz két kö-
zel álló személy távozott az élők sorából, 
akikkel sok éven keresztül nap, mint nap 
összefutottunk a sporttelepen, és hosz-
szasan beszélgettünk velük. 
Kovács Gergő, valamint id. Tóth János 
emléke azonban végigkíséri majd nap-
jainkat, segít abban, hogy újult erőre te-
gyünk szert még e szomorú időszakban 
is. Rájuk emlékezünk cikkünkben.

Búcsú Geritől

„Velünk marad gyönyörű 
kék szemed, mosolyod, 
akaratod, személyiséged. 
Velünk marad az itt töltött 
hat éved. Geri szívet melen-
gető mosolya ott lesz ve-
lünk az év minden napján, 
tudva azt, hogy már egy 
jobb helyről néz le ránk.”

Álmodj hintát, homokozót, 
álmodj rétet, kis patakot; 
Aludj el, Kisember, aludj el!

(A Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola és az UFC Gyömrő Facebook-oldala)

Geri gyerekkora (óvoda) óta futballozott. 
Nem múlt el úgy nap, hogy labda ne ke-
rült volna a kezébe. Nagyon komolyan 
vette az edzéseket, a mérkőzéseket, és 
külön egyéni edzései is voltak. A kapus 
posztot ő választotta saját magának, 

Az idei nyár újra mozgalma-
san telt, élményekben gazdag 
és rendkívül hasznos volt.
A szünidőben akadémiánk mint-
egy 200 utánpótláskorú játéko-
sa edzőtáborozott 3 turnusban 
korosztályonkénti bontásban 
Gyömrőn, Dabason, illetve Ba-
latonbogláron, a  Nemzeti Kézi-
labda Akadémián.
A  gyermekekkel elvégzett ma-
gas színvonalú szakmai mun-
kát edzői stábunk biztosította, 
s a  legkisebbek foglalkozásain 
már klubunk idősebb, lelkesebb 
játékosai is közreműködtek.
A sportszakmai felkészülés mel-
lett szabadidős programokban 
sem volt hiány. Kikapcsolódás-
ként fürdőzés, strandröplabda, 
strandfoci, kosárlabda, bob, 
kerékpár, kisvonat színesítette 
mindennapjainkat.
Újult erővel, feltöltődve, komoly 
célokkal és rendkívül motivál-
tan vágtunk bele a 2022/23-as 
bajnoki évbe. A  szeptembe-
ri és az októberi hónapokban 
már a  legtöbb korosztályunk 
pályára lépett az ifjúsági, ser-
dülő, valamint gyermekbajnoki 
mérkőzéseken.
Akik csatlakozni szeretné-
nek hozzánk, vagy akár csak 
buzdítanának minket egy-egy 
hazai találkozón, azokat sze-
retettel várjuk az utánpótlás- 
bázisunkat működtető Helló, 
Gyömrő! Alapítvány jóvoltából 
megszépült Ignácz Ilona Városi 
Sportcsarnokba!

Valenta Eszter
utánpótlásvezető

UFC Gyömrő nyár Gyömrői Kézilabda Akadémia
(Szivacs)kézi nyár/ősz 2022és sokat dolgozott azért, hogy a csa-

patkapitányi karszalagot is kiérdemel-
je. A család mellett az utolsó pillanatig 
is a futball és a csapata jelentette neki 
a világot. Betegsége során rengetegen 
segítették őt az UFC Gyömrő családból 
és sokan ismeretlenül is. Szalai Ádám, 
Böde Dániel videóüzenetet is küldött 
neki. Találkozhatott a  példaképeivel: 
Dibusz Dénessel és Bogdán Ádám-
mal. Edzői, barátai mindig biztatták, 
bátorították még a nehéz pillanatokban 
is. A jelszava volt mindvégig: „Küzdeni 
mindig, feladni soha!”
Nyugodj békében, Geri!

Búcsú Jani bácsitól

Életének 75. esztendejében 
elhunyt Tóth János (Csűr), 
a  gyömrői labdarúgás egy-
kori legendás játékosa. Ra-
vatalánál családtagjai, tiszte-
lői és barátai mellett egykori 
játékostársai is megjelentek, 
hogy búcsúzzanak a felejthe-
tetlen csapattárstól. A  nép-

szerű Csűr már gyermek-
ként bizonyította kivételes 
tehetségét a  különböző 
labdajátékokban. Különle-
ges gömb érzékére, játék-
intelligenciájára a  gyömrői 
sportegyesület vezetői is 
felfigyeltek, és csakhamar 
leigazolták. Igen fiatalon, az 
ifista évek után már a felnőtt 
csapat játékosa lett. 

Játékát a  briliáns technika, az improvi-
zatív és szellemes megoldások jellemez-
ték. Rúgótechnikája is kiváló volt. Más 
sportágakban is meglepő ügyességgel 
mozogott, legyen szó asztaliteniszről, 
kézilabdáról vagy éppen jégkorongról. 
Viszont komolyan csak a foci érdekelte, 
és a sok idegenbeli csábításnak ellenáll-
va megmaradt gyömrői futballistának. 
A  párizsi 1938-as labdarúgó-világbaj-
nokságon döntőt játszó csapatban 

szereplő, vb-ezüstérmes kiváló lab-
darúgó, Lázár Gyula – aki akkoriban 
a gyömrői csapat edzője volt – úgy lát-
ta, hogy egy kivételes tehetség kallód-
hat el Gyömrőn. Ő azt javasolta, hogy 
írjon alá bármelyik fővárosi csapatnak, 
aki szívesen látná a  soraiban. Jani 
azonban hajthatatlan volt, és gyömrői 
focista maradt pályafutásának végéig. 
Két fia, Janika és Zsolti örökölte édes-
apjuk tehetségét. A  legfelsőbb osz-
tályban játszottak az Újpest, BKV és 
Sopron színeiben, amire méltán lehe-
tett büszke édesapjuk. Utóbbi időben 
pedig a Gyömrő felnőtt meccseire járt 

szurkolni, melyben uno-
kája, Ákos is kreatívan 
cselezget az ellenfél játé-
kosai között.
Zúgott a taps, és elisme-
rés moraja futott végig 
a  szomszédos strand vi-
zén, amikor Csűr cselez-
ni kezdett, és „befűzte” 
az ellenfél védőit, szinte 
flegma eleganciával. Já-

tékával a hazai drukkerek elismerésén 
túl a  szomszéd városok szurkolóinak 
tiszteletét is sikerült kivívnia.
A sajátosan jó humorú játékost pályafu-
tásának befejeztével is tisztelet övezte 
Gyömrőn, ahol sokáig a klub gondnoka, 
szertárosa volt. A  kis fűnyíró traktoron 
ülve vágta a  gyepet egykori sikereinek 
helyszínén. Vajon gondolhatott-e a  régi 
nagy meccsekre, összecsapásokra? 
Ha láttam az egykori sporttelep közepén 
dolgozni, akkor mindig Rajz János (Poldi 
bácsi) jutott eszembe az Égig érő fű c. 
filmből. Mintha mondta volna: „csak az 
a szép zöld gyep, az fog hiányozni”.
János, Te is nagyon fogsz hiányozni 
nekünk, köszönjük barátságodat és 
azt a  sok élményt, amelyet játékod-
dal nyújtottál! Amíg élünk, emlékedet 
becs ben tartva megőrizzük!
Nyugodj békében!

Csontos Illés tollából

Dabas

Neka

Szivacskézi




