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Fergeteges gyömrői szüreti
felvonulást tartottunk
11. oldal

Új óvoda építési- és bölcsőde
bővítési tervek – 2. oldal

Interjú Hodruszky Lajos
alpolgármesterrel – 4. oldal

Még az idén megújul
a Dózsa György út – 8. oldal
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Középpontban
a gyermekintézmények
fejlesztése!
A mostani írásomat azzal kezdeném, hogy városunk egy szerencsés helyzetben lévő település. Szerencsések vagyunk azért, mert
egy fiatalodó városban élünk, ahol évről-évre nő a gyermeklétszám,
és nő a gyermekek lakosságszámhoz viszonyított aránya is. Nálunk
nem okoz gondot a lakosság elöregedése, mint az ország nagyon
sok régiójában. Ez a szerencsés helyzet azonban komoly kihívások
elé is állítja városunkat.
Ez a kihívás pedig az, hogy megfelelő befogadóképességű gyermekintézményekkel kell rendelkeznünk. Folyamatosan növelnünk
kell a férőhelyek számát, főleg az
óvodák, de a bölcsőde esetében is.
Az iskolákról itt most nem beszélnék, hiszen ezt a feladatot az állam
január 1-jétől elvonta az önkormányzatoktól. Nagyon fontos azonban hangsúlyozni, hogy nemcsak
a férőhelyek számát kell növelnünk, hanem a mai kor elvárásainak megfelelő, színvonalas, kulturált gyermekintézményeket kell létrehoznunk és működtetnünk. Ez az
a kihívás, melynek szeretném, ha
városunk megfelelne.
Polgármesterként a város előtt
álló fejlesztési feladatokban évekre

Dr. Mezey Attila, polgármester

tünk volna el ingatlant nézni és tervezgetni, régen elkéstünk volna.
előre kell tekintenem, és meg- Nagyon fontos az előrelátó, átgonlátni azt, hogy mire lesz szüksége dolt előkészítés és tervezés, ezért
Gyömrő lakosságának a jövőben. ezt a munkát tovább folytatjuk. Már
Nagyon fontos az előrelátó terve- most szeretném megrendelni azozés, és az, hogy időben lépjünk. A kat a terveket, és előkészíteni a fejmostani óvodai- és bölcsődei fej- lesztéseket, melyekre a következő
lesztések tervezésénél is már nyá- években szükség lesz. Ez az előreron döntött a testület arról, hogy látás a siker kulcsa.
ingatlanokat vásárolunk, ahol az új
Nézzük, most mit tartalmaznak
intézmények építése megvalósít- az elkészült tervek: óvodabővítésre
ható. Ugyancsak már a nyár ele- a város északi részén, a Liget lakójén megrendeltem a terveket annak parkban vásároltunk egy 6000 m²-es
érdekében, hogy időben felkészül- ingatlant, a Rózsa utca – Kóczán út
jünk a pályázati lehetőségek elnye- sarkán. Ide terveztünk egy három
résére. Mint kiderült, ezt nagyon csoportszobás, 75 gyermek elhejól tettük, hiszen a közelmúltban lyezésére alkalmas óvodát. Az épümegjelent az óvoda építésre szóló leten belül lesz tornaszoba, melegípályázat, melyet így már az első tőkonyha, szép nagy aula és tágas,
napon be tudtunk nyújtani. Ha csak délre néző tájolású csoportszobák.
a pályázat megjelenésekor kezd- Ha már új óvodát építünk, akkor
szerettem volna azt is, hogy ez az
óvoda ne csak új és tágas legyen,
de tartalmában is többet nyújtson
a gyerekeknek, mint egy átlagos
óvoda. Ezért ez az új ovi, ÖKO óvodaként a környezettudatosság, a
természettel való kapcsolat, a zöld
környezet és a gyermekek számára az őket körülvevő élővilág
megismerése terén nyújt majd többet. Ezt azért tartottam fontosnak,
mert itt élünk egy gyönyörű szép
vidéki kisvárosban, ahol mindenhol a természet vesz minket körül.
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Hol találkozna egy
kisgyermek először a természettel, ha nem saját
városában,
és
ugyanígy az óvodában. A gyermekek fejlődésére a
természetközeli
elhelyezés rendkívül jó hatással van, ezért az
óvoda belső építészeti kialakításaiban is ez a zöld
környezeti
kapcsolat fog megjelenni. Az óvoda
közepén egy belső
udvar lesz kialakítva, melyet szinte
körülvesz majd az óvoda. Ez a szép
belsőkert az ezt körülvevő üvegfalakon keresztül remek rálátást biztosít az aulából, a csoportszobák
előteréből, az öltözőkből, szinte az
óvoda minden helyiségéből. Amikor
valaki belép ebbe az intézménybe,
egy világos, esztétikus, zöld környezet veszi majd körbe. Az építéshez szükséges pénz megteremtése
érdekében már be is nyújtottuk a
lehetőség megnyílásának első napján a – reményeink szerint – tökéletes pályázatunkat. Igyekeztünk,
hogy az elbírálásnál minden plusz
pontszámot
megszerezhessünk.
Egyetlen dolog, ami hátrányt jelent
számunkra, természetesen csak a
pályázat szempontjából, hogy nem
tartozunk az ország elmaradott régióihoz, mely esetben plusz pontok
járnak. Ettől függetlenül városunknak is rendkívül nagy szüksége van
egy ilyen óvodai fejlesztésre. Ha a
pályázaton sikeresen szerepelünk,
már jövőre megépülhet városunk
új óvodája, de ettől függetlenül már
most dolgozunk a további fejlesztések előkészítésén.
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Nem csak az óvodák fejlesztésével, de a bölcsőde bővítésével is
foglalkoztunk. Szerződést kötöttünk
a bölcsőde melletti, a Széchenyi
utca sarkán lévő telek megvásárlására, és elkészültek a bővítést tartalmazó tervek is. Ezen a szomszédos ingatlanon két csoportszobával
bővülhet a bölcsőde, így 28 gyermekkel többnek lesz majd férőhelye ebben a szép új intézményben.
A bölcsőde homlokzati megjelenésénél különös figyelmet fordítottunk arra, hogy az épület megjelenése illeszkedjen városunk arculatához. Fontos, hogy egy intézmény
ne csak hasznos, de esztétikus is
legyen. Meg kell őriznünk városunk
hagyományos arculatát, mely a mai
világban különösen figyelemreméltó
érték. Lehet, hogy könnyebb és
egyszerűbb egy lapos tetős betonkockát építeni, de hogy ez nem válik
városunk előnyére, abban biztos
vagyok. Az intézményeknek működésükben, de megjelenésükben is
kell tükrözni egy olyan arculatot,
melyre büszkék lehetünk. Ennél az
épületnél is a természet közeli ÖKO
szemlélet lesz a meghatározó, így
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különösen ügyeltünk a kertkapcsolatra, és a megfelelő méretű, nagy
udvartér kialakítására. Természetesen ennél az épületnél is szükséges pályázati forrás bevonása,
mely nélkül városunk önerőből ilyen
intézményfejlesztéseket nem képes
finanszírozni.
Munkám során az egyik legnagyobb örömöt szerző feladatrészek
azok, amikor fejlesztésekkel, új építésekkel, beruházásokkal foglalkozhatok. Létrehozni valami újat,
ami hasznos, ami szép, ami maradandó. Gyakran fogok beszámolni a
jövőben arról, hogy milyen új beruházást, milyen új fejlesztést tervezünk, mely városunk lakosságának
és minden korosztálynak az érdekét
szolgálja. Szeretném, ha egy olyan
példaértékű település lennénk,
melyet az itt élők valóban otthonuknak és szerethető otthonuknak
éreznek. Ahol minden kis fejlesztésnek, minden beruházásnak, minden
előremutató fejlődésnek közösen
tudunk örülni.
Dr. Mezey Attila
polgármester
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Interjú Hodruszky Lajos
alpolgármesterrel
Riportsorozatunk záró epizódjában Hodruszky Lajos alpolgármestert mutatjuk be arról az oldaláról, amit sokan talán nem ismernek a
városban. Hozzá köthető számtalan helyi rendezvény elindítása, az
ő ötletei alapján létezik ma is többek között a Mikulásjárás vagy a
városi gyereknap. De arról, hogy miért is lett a társadalmi munka a
hobbija, és mit csinál szabadidejében, sokan nem tudtak eddig.


Hogyan került a gyömrői

közéletbe, és kinek a segítségével indult el ezen az
úton?
Legelső helyi közösségi ténykedésem egy Ifjúsági Klub megalakítása
és vezetése volt a 80-as évek közepén. Ismerőseim unalmasnak tartották a helyi fiatalok életét, és úgy
gondoltam, kulturális és sport programokkal színesebbé tehetnénk.
Annak idején az Eskü tér volt rá
alkalmas, hogy helyet adjon a közösségi sportnak. Így ismerkedtem meg
a Kossuth fivérekkel, akik közéleti
munkája alapján gondoltam, hogy
érdemes lenne egy hivatalos szervezetet létrehozni. Először a Független Csoportot, majd később magát a
Gyömrő 2000 Kört is létrehoztuk. Én
voltam a 2000 kör megálmodója, én
inspiráltam az akkori csapatot, hogy
merjenek még jobban közélettel foglalkozni.
Mindig is csapatjátékos voltam,
és vagyok a mai napig. Szeretem
megosztani a sikereimet is másokkal. Én abban hiszek, hogy sikereket
csak jó csapattal lehet elérni. Mindig
magam köré szerveztem néhány lelkes egyént, és az én irányításommal
közösen találtunk ki és valósítottunk
meg nagyon sok mindent.


Hogyan kezdett el rendezvényekkel foglalkozni, hiszen
nem ez volt eredetileg a
szakmája?

Mindig is érdekelt a rendezvény- és
programszervezés, szakmai kíváncsiságom miatt ezt a hobbinak induló
elfoglaltságot egyre komolyabban
vettem. A 80-as években még nem
igazán lehetett rendezvényszervezést vagy művelődésszervezést
tanulni, így a kezdetekkor autodidakta módon szedtem össze az
ehhez szükséges tudást. Mikor egy
ideig a gyömrői művelődési házban
dolgoztam, az olajkályha pucolásától
kezdve a koncertszervezésig minden a feladataim közé tartozott, így
ott is nagyon sok tapasztalatot szereztem ezzel kapcsolatban. Az évek
alatt rengeteg rendezvényt szerveztem a legkülönbözőbb témakörökben: jótékonysági esteket, sportbálokat, főzőversenyeket, szépségversenyeket stb.
A csapaton belül általában én
vagyok az ötletgazda. Sok rendezvényötletem volt, és ezek közül
még olyanokat is sikerült megvalósítani, amit azelőtt Gyömrőn el
sem tudtak képzelni. Összehoztuk az első Mikulásjárást, a Tour
de Gyömrő kerékpár versenyt és
az első gyereknapi rendezvényt is.
Mindig úgy gondoltam, hogy nagy
odafigyelést igényel a társadalom
utánpótlása. Felelősek vagyunk
a következő nemzedék felneveléséért, és példamutatással kell elöl
járnunk, hogy azokat az értékeket
vegyék át tőlünk, amelyeket mi is
képviselünk.

A sok rendezvény létrejöttéhez
kellett egy csapat. Egy olyan csapat, akik szintén szívükön viselik a
város és a lakosok sorsát. Ebben
a csapatban jó csapattagnak lenni,
de én szeretek a háttérben maradni.
Nem szoktam magam mutogatni,
inkább az eredményeket vagy a
tényeket szeretem hangsúlyozni.
És ami a legjobb érzés, másokkal
megosztani a sikereket.


Hobbijai közé tartoznak a fil-

mezéssel kapcsolatos tevékenységek is. Ezen belül
mivel foglalkozik szívesen?
Régóta fő hobbim a video- és fényképezéstechnika világa. Barátaimmal együtt sok videoklipet, kisebb
videofilmeket is készítettünk, amelyeket kisebb és nagyobb regionális televíziók is leadtak akkoriban.
A mai napig szívesen filmezek,
vágom meg a leforgatott anyagokat, készítek belőlük kisfilmeket,
de már inkább csak saját használatra.
Ennek a hobbimnak köszönhető, hogy a városban is sikerült
felszerelni és elindítani a helyi
televízió, a Signal TV stúdióját. A
tv megalapításának előfutára volt
már a vasútállomáson elhelyezett
színes televízió, amelyre válasz-
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tási műsort, majd később hirdetési
műsort készítettünk.


Érdekes kinevezést kapott

a városban a nyugdíjasok szervezetétől. Minek
köszönhető ez a felkérés?
Az évek során nyújtott folyamatos támogatásom miatt a Boglárka Nyugdíjas Klub alelnökének
választottak. Nagy megtiszteltetés
számomra, hogy egy ilyen összekovácsolódott csapat bizalmat szavazott nekem. Egyszer megígértem nekik, hogy ha lehetőségem
lesz, akkor szeretnék építeni nekik
egy külön nyugdíjas klubot. 2006ban eljött az ideje, hogy ígéretemet valóra váltsam, és átadjuk a
megépített klubot. Úgy gondolom,
hogy városvezetőként az embernek kötelessége minden nemes
szándékot, kezdeményezést, akár
a saját vagyonából is támogatni.
Bármilyen támogatást is nyújtottam az évek során, azt mindig a
háttérben maradva tettem. Hiszem,
hogy akármilyen nemes cselekedetet teszünk, az attól lesz nemes
cselekedet, hogy nem verjük
nagy dobra. Onnantól, hogy
elkezdjük reklámozni, az már
nem önzetlen tevékenység.


A környezetvédelem és

a környezet szeretete
köztudottan nagyon
fontos Önnek. Mit
jelent Önnél, hogy természetbarát?
Kiskorom óta úgy nevelkedtem, hogy mindig volt otthon
valamilyen állatunk. Jelenleg családommal próbálunk
önellátó gazdaságként üzemelni otthon, amit csak lehet,
magunknak
megtermelni,
nevelni. Szárnyasokat tartunk, nagyon szeretjük, és
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szívesen adjuk barátainknak is a
friss házi tojást.
A természetjárás, a környezet
szeretete, tisztelete nagyon fontos
számomra. Ez akkor tud jól megvalósulni, ha nemcsak beszélünk róla,
hanem ismerjük is környezetünket,
a növényvilágot és állatvilágot is.
Minél mélyebbre ás valaki, annál
jobban megdöbben, hogy milyen
szolgálatot tud tenni egy növény az
embernek. Számos gyógynövényt
és őshonos magyar növényt, pl.
csipkebogyót, galagonyát, csalánt,
bodzát szívesen használok én is.
A bodza például egy csodanövény:
nemcsak ivólét lehet belőle készíteni, hanem a magyar ember már
régóta különböző esszenciákat,
mixtúrákat és egyéb erősítő szereket is csinált, és bizonyos szereknél alkoholos kivonatokat képez
belőle. Így jönnek létre olyan érdekességek, mint a bodzapezsgő,
amit üzletekben nem is lehet kapni.
Ilyen különlegességeket is szívesen készítek szabadidőmben.
Szabadidőmet sokszor töltöm
a természetben, ilyenkor szíve-
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sen hódolok a gyűjtögetési ösztönnek, és szedek különféle gombákat. Az évek során már megtanultam, hogy melyek azok, amelyeket
bátran lehet fogyasztani, de amikor bizonytalan vagyok, természetesen szakértőhöz fordulok. Természetjáráskor viszont sokszor
elég csak megcsodálni, hogy mire
képes a természet és a növényvilág egymással, milyen elképesztő
dolgok alakulhatnak ki az együttélés során.
Környezet-szeretetemhez kapcsolódik a város tisztántartásának
vágya is: az országos TeSzedd!
szemétszedési mozgalom előtt,
amelynek azóta helyi koordinátora
is vagyok, már szerveztem városunkban is hasonlót Tavaszi nagytakarítás néven. A célja ennek is
az volt, hogy élhetőbb, tisztább
környezetet alakítsunk ki magunk
körül. Környezetvédőként vallom, hogy meg kell óvnunk a minket körülvevő természetet, mert ha
tönkretesszük, utódainknak okozunk nagy bajt.
BZs

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Polgármesteri hírek
Önkormányzatunknak az őszi időszakban is volt bőven tennivalója,
amelyeknek köszönhetően a fejlődés tovább folytatódhat városunkban. Polgármesterként a legfontosabbnak azt tartom, hogy lakosaink igényeit mindig szem előtt tartsam, és javaslataikat meghallgatva élhető és szerethető környezetet biztosítsak számukra. Az
utóbbi időszakban szintén ennek fényében dolgoztunk városhatárainkon innen és túl is.

Testvér településünkön,
Regécen jártunk

Szeptember utolsó hétvégéjén
látogattunk el Regécre, testvértelepülésünkre, a Zemplén nyugati
lábánál fekvő kis faluba. A városvezetés a képviselő-testület tagjaival,
illetve a helyi szervezetek képviselőivel közösen, csaknem húszan
látogattunk el regéci barátainkhoz.
A két napos kirándulás keretében a
szokásos, rendkívül kedves fogadtatásban volt részünk, ebben a
százlelkes kis községben. Településeinket a Rákóczi hagyományok
kötik össze, hiszen Regécen található az országban az egyik leghíresebb Rákóczi vár.
A látogatás egyik legfontosabb
része a vár felújításának megtekintése, és az önkormányzat várrekonstrukciós munkákban végzett
szerepvállalásával
kapcsolatos
tapasztalatcsere volt. A program

keretében ellátogattunk Tolcsvára
is, ahol ugyancsak önkormányzati
közreműködéssel, állami támogatással újult meg a településen
lévő Szirmay-Waldbott Kastély. Ez
a szakmai látogatás azért is volt
számunkra rendkívül fontos, mivel
szeretném, ha a városunkban lévő
Teleki Kastély is hasonló konstrukcióban újulhatna meg, kaphatna
más funkciót, és válhatna városunk
egyik turisztikai látványosságává.
Csoma Ernő polgármester végigvezette csoportunkat a gyönyörűen
felújított kastélyon, és részletesen
ismertette a kastély-felújítási projekt tartalmát. Nagyon sok hasznos szakmai tapasztalatot szereztünk így mind a Regéci vár, mind
a Tolcsvai kastély felújításáról, és
megállapodtunk abban is, hogy a
kastélyprogram keretében szorosabbra fűzzük az önkormányzataink közötti kapcsolatot.

Jobbról balra: Bakos Ferenc Regéc polgármestere, Dr. Mezey Attila, Csoma Ernő Tolcsva
polgármestere, Garamszegi Sándor és Hodruszky Lajos alpolgármesterek.

Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni Bakos Ferenc barátomnak, Regéc polgármesterének
és Székely Attila képviselő úrnak, a
művészeti központ igazgatójának,
hogy megszervezték ezt a kiváló
testvér települési látogatást.
Remélem, a látogatás, az önkormányzataink között megkötött
együttműködés és szoros kapcsolat városunknak is hasznára válik a
Teleki Kastély megújításában.

Megnyílt a városi
kutyafuttató

Október második hétvégéjén, egy
gyönyörű vasárnapi napon avattuk
fel egy kis kutyás program keretében városunk első kutyafuttatóját.
A megnyitó napon ellátogató
érdeklődők egy kis kutyás agility
bemutatót tekinthettek meg, melynek lebonyolításában köszönöm
Ács Viktória és a Mancs Állatorvosi Rendelő segítségét. A jövőben városunk minden kutyabarátja
használhatja majd szabadon kutyájával a városi kutyafuttatót. Ez a
kijelölt terület szép nagyra sikerült,
kerítéssel körbevéve a város szélén, a Kóczán út mellett található.
Kiváló futtatási lehetőséget nyújt a
kutyusok, de akár egy kis sportolási
lehetőséget is a gazdik számára.
A területen szemetes, kutyagumi
gyűjtőedény is elhelyezésre került,
illetve egy külön parkoló is rendelkezésre áll az autóval érkezők számára. A hosszú téli estékre való
tekintettel a közeljövőben megpró-
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báljuk megoldani a terület megvilágítását, valamint vízvételi lehetőséget is kiépítünk a területen a kutyák
itatásához. Mint tudom, városunkban nagyon sok kutyabarát örül
annak, hogy van kulturált kutyafuttató, ahol biztonságosan mozgathatják le kedvenceiket.
Városunkban próbálunk minden
igényre odafigyelni, és minél szélesebb szolgáltatást nyújtani lakosságunknak. Mostantól a városunkban élő kutyabarátok is úgy érezhetik, hogy kellő odafigyelést kapnak önkormányzatunk részéről.

Kiemelt figyelmet fordítunk
a városi temetőre

Az elmúlt napokban új, széles aszfaltburkolatot kapott a temetőhöz
vezető út. A keskeny, kátyús, összetöredezett út, mely városunk szégyenfoltja volt, már a múlté. Mostantól kiszélesített, kiváló minőségű
új aszfaltút vezet az önkormányzati üzemeltetésű telepi temetőbe a
Mendei úton. Az új úton már két autó
is kényelmesen elfér egymás mellett,
a fák gondozottan, rendbe téve szegélyezik két oldalról a szép látványt
nyújtó utat. Évtizedes adósságot törlesztettünk ezzel, és a jövőben nem
csak az útra, de a temetőkre is jobban odafigyelünk majd.

Szeretném, ha a telepi temető
is ugyanazt a gondozott képet
mutatná, mint városunk általános
arculata. A közelgő Halottak napját megelőzően a városüzemeltető
cégünk minden erőforrását a temető
rendbehozatalára fordítja. Ebben
az időszakban járnak legtöbben a
temetőbe, de éppen ekkorra esik
az őszi lombhullás is. Szinte napi
szinten kell ezért seperni, és összegyűjteni a lehullott lombot. A füves
területek nyírására, a szemetesek
rendszeres ürítésére, és az egész
temető gondozására is kiemelten
figyelünk.
Az idei évben megkezdődik a
temető területének bővítése is,
ugyanis az új telepi temetőben
szinte teljesen elfogytak a sírhelyek. Éve óta halasztódott már ez
a szükséges bővítés, azonban
most már nem halasztható tovább.
Garamszegi Sándor alpolgármester irányításával, a városüzemeltető
cég kivitelezésével készül majd ez
a beruházás, melynek keretében
egy csaknem 1 hektáros területet
csatolunk a jelenlegi temetőhöz. A
temető gondozása, rendben tartása
a városüzemeltetés egyik kiemelt
feladata lesz a jövőben.
Dr. Mezey Attila
polgármester

Gyömrői Polgármesteri Hivatal
Gyömrő, Fő tér 1.
Telefon: 06-29/330-011
E-mail: pmhiv@gyomro.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–17.00
Szerda: 8.00–12.00
Péntek: 8.00–12.00
Pest Megyei Kormányhivatal Monori
Járáshivatal Gyömrői Kirendeltsége
Gyömrő, Fő tér 1/A.
(régi hivatali épület)
Telefon: 06-29/330-056, 06-29/330057
Okmányiroda:
Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00–16.30
Szerda: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–12.00
Az okmányiroda nem időpontra, hanem
sorszámos rendszerben dolgozik.
Hatósági osztály:
Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.30
Kedd: 8.00–12.00
Szerda: 8.00–12.00, 13.00–18.00
Csütörtök: 8.00–12.00
Péntek: 8.00–12.00
Gyámügyi osztály:
Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.30
Szerda: 8.00–12.00, 13.00–18.00
Péntek: 8.00–12.00
Gyömrői Városi Településfejlesztő
és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Gyömrő, Táncsics Mihály út 65.
Telefon: 06-29/331-920
E-mail: kht@gyomro.hu
Hankó István Művészeti Központ
Gyömrő, Fő tér 1/b.
Telefon: 06-30/652-1052
Web: www.gyomromuvkozpont.hu
E-mail: gyomro-muvhaz@freemail.hu
Közvilágítás hibabejelentés:
Eurovill Kft.
Tel.: 06-40/980-030
Fax: 06-29/530-101
E-mail: kozvilagitas@eurovill.hu
Web: www.kozvilagitas.hu
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Még az idén megújul
a Dózsa György út
Testületi hírek

Kormánydöntés született a helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról. A támogatott önkormányzatok közül Gyömrő Város Önkormányzata 100 millió Ft útfelújítási
támogatásban részesül, melyből a Dózsa György út Mendei úttól a
Szent István útig húzódó szakasza újul meg.
Az október 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Mezey Attila
polgármester elmondta, hogy az
idei év második felére ígérték ezt
a munkát, sajnos azonban kiderült,
hogy erre csak a 2018-as évben
tud forrást elkülöníteni a Magyar
Közút Nonprofit Zrt.
Mivel a Dózsa György út ezen
szakasza annyira rossz állapotban
van, hogy télen gyakorlatilag járhatatlanná válna, ezért a polgármester segítségért fordult Szűcs Lajos
országgyűlési képviselőhöz, akinek közbenjárásával sikerült elérni,
hogy az út felújításához szükséges
forrást közvetlenül az önkormányzatunk kapja meg. Így városunk
végzi el az említett szakaszon az
út felújítását.
A testület döntött arról, hogy a
kormányhatározatban meghatáro-

zott összeget ennek az útszakasznak a felújítására fordítja, valamint
arról is, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel a beruházás elvégzéséhez szükséges konzorciumi
megállapodást megköti és a lehető
legrövidebb időn belül lefolytatja a
közbeszerzési eljárást.
Így várhatóan már november
közepén egy felújított, szép, kátyúmentes úton közlekedhetünk.

Megalkotta a testület a
városi önkormányzati
jelképről és a „Gyömrő”
név használatáról szóló
rendeletét

A képviselő-testület 2000-ben már
alkotott rendeletet a helyi címer
és zászló alkotásáról és használatáról. A „Gyömrő” név használatával kapcsolatban a bejegyzési

GYÖMRŐ
eljárások során általában kérik
az önkormányzati hozzájárulást,
ha az elnevezésben valamilyen
formában szerepel a településnév. Tehát a hivatalos elnevezésekben, mint például cég név,
alapítvány név, egyesület név,
gazdasági szereplők hivatalos
elnevezése, illetve kereskedelmi
forgalomba hozott termékek,
kiadványok, újságok címlapján a
gyömrői címer, zászló szerepeltetése, úgy, ahogy eddig is, engedélyhez kötött.
Mivel a helyi jelképekre vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotása óta jelentősen megváltozott a jogszabályi környezet, valamint igény merült fel Gyömrő település névhasználataval kapcsolatban,
logikus megoldást jelentett egy új
rendelet megalkotása.

Új utca nevet kapott
városunk 374-es hrsz-ú
közterülete

Az Öreghegyi útról nyíló kis utca
lakói kérelemmel fordultak a testülethez az utca elnevezése miatt.
A testület a kérelmet megtárgyalta,
és a közterületet egyhangúlag
Ráday utcára „keresztelte”.

Idén is csatlakoztunk a
Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázathoz

Ahogy minden évben, az idén is
csatlakozott önkormányzatunk a
Bursa Hungarica c. Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
2017/2018. évi fordulójához, amely
a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára
nyújt rendszeres anyagi segítséget. Így kb. 10-12 nappali tagozatos gyömrői lakhelyű egyetemista
diák kap ösztöndíjat a pályázat
keretében.
SZÉ

OKTÓBER

SZOLGÁLTATÁS

Tájékoztató a
hulladékgazdálkodásról
Szigorodó ellenőrzések

Az elmúlt év mozgalmas volt az ágazaton belül. 2016 óta folyamatosan hallani a változást, hogy állami kézbe került a szemét elszállítása,
de igazán az idei évben voltak jelentősen tapasztalhatók az ágazatot
ért változások. Mi változott és mi maradt a régi? Vegyük sorba.
Mi változott? Először is a szolgáltató. Eddig a helyi önkormányzati cégünk, a Gyömrői Településfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. volt a közszolgáltató.
Ő bocsátotta ki a számlákat, ő
végzett mindennemű szállítási
funkciót, és itt intézték az ügyfélszolgálatot. 2017. január 1-től a
Gyömrői TÜF Np. Kft. közszolgáltatói státusza megszűnt, helyette
a ceglédi „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.
októbertől új néven, a Duna-Tisza
közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (DTKH Np. Kft.) lett az
új közszolgáltató. A számlázási és
behajtási ügyeket az új, központi
állami tulajdonú cég, a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.)
végzi.

Tehát az állam a számla kibocsájtója, oda is folyik be a lakosoktól a szolgáltatási díj, és oda tartozik a hátralék kezelése is.
A ceglédi DTKH Np. Kft. a közszolgáltató, hozzá tartozik a szállítás koordinálása vagy elvégzése
és az ellenőrzés.
Mi maradt Gyömrő szerepe? Az
új közszolgáltató alvállalkozójaként
a szállítást és az ügyfélszolgálat
egy részét kaptuk meg. Alvállalkozóként sok beleszólásunk nincs a
folyamatokba, csak a helyismerettel rendelkező kollégáink hatékonyabban tudnak segíteni lakosainknak.
Milyen változások jöttek még?
Minden háztartás ingyen kapja a
zöldhulladékok elszállítására szolgáló, úgynevezett zöld, lebomló
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zsákokat. Valamint szigorodott
az ellenőrzés. A ceglédi központ
átfogó ellenőrzést hajtott végre a
településünkön, kiemelten figyelték a kirakott edények méretét és
számát. Ahol eltérést tapasztaltak, azonnal átállították az érintett
ingatlant a kirakott kuka mérete,
száma szerint. Az ellenőrzések
hátterében a területen tapasztalható jelentős eltérések voltak, mely
a kiszámlázott és a lerakott hulladék mennyiségében jelentkezett.
Mivel az állam a közszolgáltatónak is csak a számlázott mennyiség után fizet, a többletmunka és
a lerakáskor keletkezett plusz költség keményen a vállalkozás létét
veszélyeztetheti.
Gyömrői Településfejlesztő
és Üzemeltető Nonprofit Kft.

Ünnepi
hulladékszállítási rend
2017. november 1. szerdai
szállítás helyett
a szemétszállítás
2017. november 3-án
pénteken történik.
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Továbbra is
tűzgyújtási tilalom
van érvényben
településünkön
Szeptemberi lapszámunkban közzétett, FM sajtó közleményére
hivatkozó „Általános tűzgyújtási
tilalom feloldása” cikkünkben félreérthetően lett megfogalmazva a
belterületi égetés lehetősége. Az
országos jogszabályi előírások
szerint továbbra sem lehet égetni
belterületen, hacsak nincs a helyi
önkormányzatnak ezzel eltérő rendelete. A közlemény írója vélhetően arra gondolt, hogy azokon a
településeken, ahol engedélyezve
van az égetés, ott sem hagyhatják
felügyelet nélkül a tüzet.
Hodruszky Lajos
polgárvédelmi referens

GYÖMRŐ

Jubileumi ünnepség
a Bajcsy Kórházban

A

Bajcsy kórház fennállásának 85. jubileumára rendezett
ünnepségen vett részt Dr. Mezey
Attila polgármester a kórház képviselői, Dr. Bodnár Attila főigazgató
és Dr. Kis Róbert gazdasági igazgató társaságában.
A kórház vezetőségének tagjai a közelmúltban kiváló szakmai
hozzáértéssel voltak partnereink a
gyömrői szakrendelő fejlesztésére
összeállított pályázat kialakításában.
Nagy örömünkre az intézmény
legfelsőbb vezetése határozottan
támogatja városunk szakrendelőjének fejlesztését. A kialakult kiváló
kapcsolat nagyban megkönnyíti

a közös munkát. Mind városunk
vezetése, mind a kórház menedzsmentje, nem is beszélve a gyömrői
rendelő dolgozóiról, tűkön ülve
várja a nyáron benyújtott, csaknem
negyedmilliárdos pályázat elbírálását.
Hamarosan várható döntés az
összeállított pályázatról. Ha ez
támogató, akkor már az idén megkezdődhet a szakrendelő hatalmas léptékű fejlesztése. A pályázat
eredményére várva sem tétlenkedtünk, hanem előkészítettünk minden szükséges dokumentumot és
megállapodást, melyek már a megvalósítást szolgálnák.
BZs

Önkéntes tűzoltókat
keresünk
A Gyömrői Önkéntes Tűzoltó Egyesület várja olyan 18. életévüket
betöltött polgárok jelentkezését,
akik szeretnék megismerni a csapatot, működését illetve a szerveződés életét, és kedvet éreznek
ahhoz, hogy az önkéntes tűzoltóság életébe bekapcsolódva a helyi
lakosság szolgálatába álljanak.
Jelentkezni lehet Juhász János
parancsnoknál a 06 30 274 3118
telefonszámon.

Köszönjük az adó 1%
felajánlásokat
A GyömrőSzínház Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogatták az alapítvány működését. A beérkezett 146 499 forint összegű
támogatást az amatőr színház társulata a következő színdarabok
színpadra állítására fogja felhasználni.
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Fergeteges gyömrői szüreti
felvonulást tartottunk
Kiválóan sikerült az idei, szeptember 23-án megtartott szüreti felvonulás és mulatság városunkban.
A város csaknem egész területét érintő rendezvényen több százan vettek részt. A felvonulás rengeteg látogatót vonzott az egyes
megállókhoz, majd a felvonulás
célállomásához, a Hankó István
Művészeti Központhoz is. A szüreti mulatság jó hangulatát a felvonulás résztvevői, a menetet saját
kapujukból végignéző lakosok és
az állomásokat felkereső érdeklődők egyaránt tapasztalhatták.
Az állomásokon kialakult tánckavalkádokban fiatalok és idősek
egyaránt megmutathatták, milyen
is az igazi mulatság. Minden korosztály jókedvűen ropta együtt a
nagyszerű szüreti muzsikára.
Az évek során szerzett tapasztalatoknak köszönhetően egyre gördülékenyebben, már-már rutinszerűen tudta lebonyolítani a rendezvényt a szervező csapat, a Gyömrő
2000 Kör.
Minden évben egy kicsit változtatnak a rendezvényen, folyamatosan próbálják fejleszteni, hogy többet nyújthassanak a látogatóknak.
Idén a felvonulás útvonala változott a korábbi években megszokot-

takhoz képest. A város szélein két
nagy, sok családnak otthont adó
lakópark található, ahol sok újonnan beköltözött lakosunk él. Közülük sokan nem találkoztak még
a szüreti fesztivállal vagy egyéb
városi rendezvényekkel sem. Emiatt ebben az évben megnyújtották
a felvonulás útvonalát, és a város
péteri felé eső végétől, a Kastélydomb Lakóparktól elindulva a
menet elhaladt egészen a város
másik felén található Liget Lakóparkig.
A szervezők célja az volt, hogy
azoknak az itt lakóknak is megmutassák a rendezvényt, és bevonják
őket egy kicsit a fesztivál hangulatába, akik eddig még nem tudták, milyen kulturális életet kínál
a város szervezetek és rendezvények tekintetében. Most egy kis
ízelítőt kaphattak, hogy milyen is
nálunk egy őszi szüreti fesztivál.
A nagy sikerre való tekintettel
a következő években is szeretnék megtartani a szervezők a szüreti felvonulást, mert úgy érzik, a
lakosság nagyon jól érezte magát
ezen a kicsit borongós szombati

napon, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptak, és mindenképpen
érdemesnek tartják megőrizni egy
ilyen színes és érdekes programot
az őszi időszakra.
BZs
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GyömrőTök

TÖKjó rendezvénnyel zártuk az idei év
szabadtéri rendezvényeinek sorát!
Az október 14-én megrendezett
GyömrőTök családi napunkon
gyönyörű időben, igazi meleg
őszi napsütésben élvezhették
kicsik és nagyok a programokat,
amelyekre minden eddiginél többen látogattak ki.
Különlegesség volt a rendezvény
idejére sétáló utcává váló Szt. István út, ahol kemencében sütöttük
az almát, tököt, egyéb finomságokat, amelyeket mindenki kedvére
kóstolhatott. Volt itt bio vásár, kirakodó vásár, népi kalandpark a gyerekeknek, de persze a jótékonykodásról sem feledkeztünk meg.
A Jó Itt Élni csapata zászlajára
tűzte, hogy „Minden gyömrői gyerek lábán legyen cipő“, ennek szel-

lemében gyűjtötték az adományokat az Amatőr Szakácsok és Cukrászok Klubjával együtt, akik nagyon
finom tökös süteményeket kínáltak
az adományok fejében.
Idén több újdonság is szerepelt a programok között. A Villa
Gyömrő udvarán felállított hatalmas TÖKsátorban először a gyerekeket vártuk egy interaktiv zenés
műsorral, majd a felnőttek szórakozása következett, két neves fellépővel.
A 3. Gyömrői pálinkaverseny
rendezvényünkön belül került megrendezésre, és bizton állíthatom,
hogy remek pálinkák versenyeztek,
melyekből sokat kóstolni is lehetett.
Remek TÖKös alkotások születtek a faragó versenyen, és a zsű-

GYÖMRŐ
rinek igen nehéz volt a több mint
40 remekműből kiválasztani a legjobbakat.
Természetesen a megszokott
felvonulás sem maradhatott el, bár
egy kicsit átalakult. A tökfaragó
verseny eredményhirdetése után
a világító töklámpásokkal mindenki
felülhetett a vadonat új TÖKhintóra,
és azzal jártuk körbe a várost.
Jövőre már gyűjtjük az ötleteket, és ígérjük, hogy még több
programmal, érdekességgel és
újdonsággal lepjük meg az érdeklődőket!
Nagyon köszönjük a segítők
önzetlen munkáját, a fellépők remek
produkcióit, a sok felajánlást, amit
kaptunk, valamint köszönjük a rendezvény minden résztvevőjének,
hogy idén is velünk TÖKöltek!
Jövőre újra, ugyanitt!
Szabó Zsolt
elnök
KULTURISZT
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A Hankó István
Művészeti Központ
programjai
Táncest
a Kristály Duóval
– a keringőtől a rock and rollig –
a Hankó István Művészeti Központban
2017. november 18-án
17-23 óráig
Büfé, zene, tánc…
Belépőjegyek megvásárolhatók
a művészeti központban 800 Ft-os áron.
Infó: 06-30/652-1052
hi.muvkozpont@gmail.com

MÁRTON NAPI
LIBAHAJTÓ
A GYÖMRŐI TÁJHÁZBAN
(2230 Gyömrő, Gróf Teleki u. 46.)
2017. november 11-én
15-17 óráig
• Libahajtás – kicsiknek és nagyoknak
• Kézműves foglalkozás és vásár
• Kemencében sült finomságok
• Forró tea, zsíros kenyér lilahagymával
Ingyenes családi program!
Szeretettel várunk mindenkit!
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Könyvtári hírek

Novemberben az alábbi programokkal készül a Városi Könyvtár:
Sok szeretettel várunk mindenkit a novemberi kézműves foglalkozásunkra
2017. november 9-én, délután 13.00-től 17.00-ig.
Márton napi „libadalom”
Spatulából, filc anyagból készült libával, szalvéta technikával készített ajtódísszel lehet
gazdagabb, aki ellátogat csütörtökön hozzánk, a Városi Könyvtárba.
A NÉPEK ÉS ORSZÁGOK 34. ELŐADÁSÁRA
2017. november 10-én, péntek 17.00
Téma:
Feröer-szigetek - Több mint egy focicsapat
Előadók: Vargáné Czagányi Anikó és Varga Levente
A programot most is színes diavetítés fogja kísérni.
A belépés ingyenes.
Mindenkit szeretettel vár a könyvtár! Jöjjön el, megéri!
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Könyvtári programok beszámoló
2017. szeptember 30-án délelőtt a
Marica Produkció (Tárnok Marica,
Sz.Nagy Mári) látogatott el a Városi
Könyvtárba, és ünnepeltük meg
egy előadás keretében a Népmese
napját, így emlékezve meg Benedek Elek népmesegyűjtőről, nagy
mesélőről. Nagyon sokan voltak
kíváncsiak a Kisgömböc című történetre, amiért a könyvtárosok és
a művészek is roppant hálásak voltak. Sok jó ember kis helyen is elfér
felkiáltással a gyerekek és szüleik
hősként ülték végig az izgalmas és
remek, szórakoztató előadást az
igen szűkös helyen! A társulat tagjai a gyerekeket és a szülőket is
bevonták az interaktív játékba. A
jó 45 perces produkció méltó volt
a Népmese napjához! Bízzunk
benne, hogy a könyvtárnak még
sokszor lesz lehetősége vendégül
látni a Marica Társulatot! Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk, reméljük, még találkozunk kicsikkel és
nagyokkal egyaránt a könyvtárban!
Október első hetében lezajlottak az Országos Könyvtári Napok.
Ehhez kapcsolódóan az alábbi rendezvényekkel vártunk az érdeklődőket.
3-án, kedden délután
Vadadi Adrienn, a népszerű mesekönyv szerző volt a bibliotéka vendége. Bemutatta új könyvét, a
Leszel a padtársam? címűt. Mesélt
és játszott a gyerekekkel. Vendégünk a Bóbita és Fejlesztő óvoda
nulladikos osztálya volt 34 fővel és
4 pedagógussal.
Október 4-én, szerda délelőtt a
Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakközépiskolai diákjai vettek részt Lőrinczné Szabó
Gerda, gyerekkönyvtáros által tartott előadáson. Tanulj tiszta forrásból! – Hasznos weboldalak
középiskolásoknak c. beszá-

moló keretén belül a tanulók olyan
honlapokkal ismerkedhettek meg,
melyek érettségire felkészítő feladatokat és tanulást segítő elemeket tartalmaznak. Ezen kívül még
tájékoztatást kaptak arról, hogyan
tudnak tiszta forrással rendelkező,
releváns információkhoz jutni a
neten.
Ugyanezen a napon, szerda
délután Terék József Magyar
Arany Érdemkereszttel kitüntetett
zenei előadóművész, zenepedagógus, népzenekutató, tárogatóművész tartott előadást, melynek
keretében bemutatta a 2014 óta
hungarikummá vált tárogató hangszert. Az előadás keretében muzsikált, eljátszott sok nótát, verbunkos
és kuruc kori zenét, sőt a végén
még a hallgatóságot is megénekeltette. Nagyon kellemes, szórakoztató délután volt.

A programok sorában október
5-én, csütörtökön délután A víz az
élet forrása - Gyömrő Gyöngye –
múlt, jelen, jövő című következett.
Rehor Csaba, az üzem vezetője,
bemutatta a gyömrői ásványvizet,
mesélt a szikvíz történetéről, az
üzem múltjáról, jelenéről, jövőbeli
tervekről. Igen érdekes, tartalmas
előadást hallgathattak meg azok,
akik eljöttek a könyvtárba.
Idén is, mint minden alkalommal
egy héten át ingyenes volt a beiratkozás, és a késedelmi díjat is elengedtük! Tartalmas, érdekes előadássokkal rendezett OKN rendezvényen vagyunk túl, mely reményeink szerint minden látogató,
olvasó megelégedésére szolgált. A
továbbiakban is mindenkit nagyon
sok szeretettel, gyerekeknek és
felnőtteknek szóló színes programmal vár a Városi Könyvtár!
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Olvasás ünnepe Gyömrőn
Az idén harmadik alkalommal rendezzük meg az Olvasás ünnepét,
mely a Hankó István Művészeti Központ, Városi Könyvtár, Weöres Sándor
Általános Iskola és a Beszédművelő Kör
közös szervezésében valósul meg.
Programok:
November 14. 15 órától: A Beszédművelő Kör és a Városi Könyvtár rendezésében játékos nyelvi
vetélkedő a magyar nyelv napja alkalmából • Helyszín: Weöres Sándor Általános Iskola
November 16. 15 órától:
A Városi Könyvtár és a Weöres Sándor Általános Iskola szervezésében író-olvasó találkozó. •
Meghívott vendég: Varró Dániel •
Helyszín: Weöres Sándor Általános Iskola
November 17. 17 órától:
Színházi előadás: Szaffi című mese a
Weöres Sándor Általános Iskola diákjainak
előadásában • Helyszín: Hankó István
Művészeti Központ
A rendezvények ingyenesek,
mindenkit sok szeretettel várunk!

„Nem csak a húsz éveseké a világ…”
Idősek világnapja Gyömrőn
Október 7-én, szombaton tartotta
a Boglárka Nyugdíjas Klub idén az
idősek világnapja alkalmából rendezett műsorát. Szabó Sándor elnök
köszöntője után dr. Mezey Attila
polgármester szívet melengető szavait hallgatta meg a közönség. A
színes műsorban a Starlight Dance
Company tánciskola növendékei
pörgős ritmusú táncelőadása után
a nyugdíjas klub kultúrgárdájának
műsora szórakozatta a közönséget.
Az előadás során a humoros jelenetektől kezdve a közismert dallamok felcsendüléséig széles repertoár jellemezte a több mint egy órás
műsort. Az elmaradhatatlan tombola sorsolás során városvezetésünk magán adományként több tízezer forinttal támogatta a klubot. Az
ízletes vacsora előtt és után Pavlyás

István, a klub művészeti vezetője,
zenés táncestet varázsolt a Hankó
István Művészeti Központba.
Minden évben bizakodva jegyzem meg: remélem, jövőre minden
jelenlévővel újra találkozunk!
Hodruszky Lajos
alelnök
Boglárka Nyugdíjas Klub

OKTÓBER

Te is egy állandó fogyókúrázó
vagy?
A legtöbb fogyni vágyó legalább egy, de általában inkább
sok fogyókúrás programot kipróbált már életében. Szedett
fogyibogyókat, evett káposztalevest, szétválasztotta egymástól
a különböző csoportú ételeket,
számolta a bevitt kalóriákat, de
ahogy visszatért a korábbi étkezéshez, a kilók is visszajöttek,
ráadásul a „barátaikat” is hozták
magukkal.
Fontos, hogy tudd: Nem a
Te hibád, hogy minden akaratod
ellenére eddig nem tudtál megszabadulni a súlyfeleslegedtől.
Ha hibásan működik szervezetünk, akkor önmaga akadályoz-

HIRDETÉS – KULTÚRA

hatja, hogy beinduljon a fogyásunk. Ezért a fogyáshoz és a
visszahízás elkerüléséhez optimálissá kell tenni a szénhidrát-,
a hormon- és a zsíranyagcserénket, a tápanyag felhasználásunkat valamint az ásványi anyag és
nyomelem szintünket.
A fogyókúrás készítmények
nagy része ezek közül csupán
csak egyre összpontosít. Ez
azonban nem elég, összetetten
kell kezelni az emberi test működését, különben a fogyókúra nem
vezet eredményre.
Szerencsére van megoldás, és
mi meg is osztjuk veled, hogy mi
az!
Tarts velünk a következő
RevoSlim esten Gyömrőn, ahol
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megismerheted a „hatpontos”
fogyókúrát, megkóstolhatod az
egészséges,
étkezéshelyettesítő italport, tapasztalatokat és
beszámolókat hallhatsz a termékkel elért eredményekről!
Időpont: páratlan héten
szerdánként 19:00–20:00
Helyszín: Gyömrő, Gróf
Teleki u. 19. (természetgyó
gyászati rendelő)
A részvétel ingyenes, de a
helyek korlátozottak. Kérjük,
hogy jelentkezz be
a szervezőnél!
Munkatársunk elérhetősége:
Kókai-Nagy Tímea
06 20 290 1615
revoslim@fillzen.hu

„A zene az kell, mert körülölel”

Megemlékezés a Zene Világnapjáról a Gyömrői Weöres Sándor Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában
Iskolánkban hosszú évek óta hagyománya van a Zene Világnapi ünnepségnek. Ebben az évben egy koncerttel és egy közös énekléssel készültünk
erre az alkalomra. A felső tagozaton a gyerekekből és tanárokból verbuválódott alkalmi kórus együtt énekelte el A zene az kell című betétdalt a Valahol
Európában című musicalből. Erre a pár percre dalolt az egész aula. A dal
szövege mottója mindannak, amit a zene jelent az ember életében. Délután
a Művészeti Iskola növendékei és tanárai egy sokszínű koncerttel ünnepeltek. Felcsendültek régi korok zenéi és ismert dallamok egyaránt a szép
számban megjelent közönség örömére. Ezt a hagyományt jövőre is folytatjuk, remélve, hogy minél többen csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez.
Chlebovics Edit
művészeti munkaközösség-vezető
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Tanévkezdés a Weöres iskolában

2017/2018-as tanév a Weöres
iskolában sok változással kezdődött. Mint arról már a nyár folyamán hírt adtunk, teljes körű felújítás
történt a Monori Tankerület jóvoltából a székhely épületünk mosdóiban. A napokban minden telephelyünkön felszerelik a mosdó használathoz szükséges teljes körű
higiéniás viszonyokat biztosító
eszközöket. Ennek az állapotnak a
megteremtéséért hosszú ideje dolgozunk. Köszönjük a szülői támogatásokat ehhez a fejlesztéshez.
Egy tanterem és a könyvtár helyiségének rendbetételének is a végén
járunk, amely szinten komoly előrelépés, hiszen évek óta küzdöttünk
ezen termek beázásaival, és most
végre az önkormányzat, a Ceglédi
Szakképzési Centrum és a Monori
Tankerületi Központ segítségével
sikerült ezt a problémát is megoldani. Befejeződött két épületünk
energetikai beruházása, melyet
az önkormányzat bonyolított le. A
beruházás során a nyílászárók és
a külső hőszigetelés valósult meg.
Köszönjük önkormányzatunk támogatását és a kivitelező Vektor-Bau
Kft. pontos munkáját, hogy a tanévet rendezett körülmények között
indíthattuk el. A székhely és a Csokonai egységünkben ugyanakkor
szükséges lesz a fűtéskorszerűsítés, mivel nagyon elavult fűtési
rendszer működik vagy időnként
nem működik ezekben az épületekben. A fűtéskorszerűsítés területén
szeretnénk kérni a közös gondolkodást a tulajdonos önkormányzatunk és a működtetésért felelős
tankerület között.
A komoly infrastrukturális fejlesztés mellett az éves szakmai
munkánk tervezése is megtörtént,
és elkezdődött a megvalósítá-

suk is. Több pályázaton indultunk
sikeresen: kettő Erasmus+ pályázat indul, melynek keretei között
az iskolai életbe beépülő nevelési
céljainkat
támogató-elfogadás
kultúrájának fejlesztése, önismeret fejlesztést támogató módszerek kidolgozására és események megszervezésére kerül sor.
Tehetséggondozás keretében az
informatika területéhez kapcsolódó projekt indul pályázati támogatással, amelyben az érdeklődő
diákjaink a 3D tervezéssel ismerkedhetnek meg. 1,6 millió forintot szintén pályázati forrásból fejlesztő játékok vásárlására fordíthatunk.
A mindennapi életünket is sok
érdekes
program
gazdagítja,
amely diákjainknak lehetőséget
nyújt a tanítási órákon kívüli tanulási formák elsajátítására, szociális kompetenciáik fejlesztésére.
Iskolánk, mely a 2016/2017-es tanévtől az Örökös Ökoiskola címet
is kiérdemelte, az idei tanévben a
társadalmi érzékenyítés kérdését
tűzte zászlajára. A fogyatékossággal kapcsolatos pozitív attitűdök
kialakulásában kulcsfontosságú a
fogyatékos személyekkel létesített interakció. Ennek érdekében
számos szervezettel vettük fel a
kapcsolatot, és a tanév során arra
törekszünk, hogy érzékenyítő prog-

ramjainkon minél több alapítványt,
egyesület munkáját illetve fogyatékkal élő magánszemélyt ismertessünk meg diákjainkkal. A programokról az iskola Facebook oldalán és az iskola honlapján tájékozódhat.
Művészeti iskolánkban folyamatos növendék létszám emelkedés
mutatható ki, amelynek nagyon örülünk. Októberben a Zene világnapját növendék koncerttel ünnepeltük
meg. Október 23-26. között pedig
vendégül láttuk a székelykeresztúri
általános iskola és gimnázium néptánccsoportját. A vendégekkel egy
közös est került megszervezésre
október 25-én a Hankó István
Művészeti Központban.
Komoly szülői segítséget kaptunk két alsó tagozatos telephelyünkön az udvarok rendbetételéhez, játékok készítéséhez, felújításához.
A fentiekből is érzékelhető, hogy
fontos számunkra a mindennapok
derűs hangulatának megteremtése, és hogy az intézményi mindennapok a város életének is szerves részévé váljanak. Ehhez kérjük
a városvezetés és a szülői közösségünk további támogatását.
Spaitsné Rónaszéki Mária
intézményvezető
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Elektronikus rendszer váltja ki
a papírmunkát az egészségügyben

H

ivatalosan november 1-jén
startol a magyar egészségügyi informatikát korszerűsítő Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási
Tér (EESZT). Ez a változtatás több
ponton emeli az ellátás színvonalát.
A rendszer a betegellátásban résztvevő összes orvos számára biztosítja a páciensről rendelkezésre álló
korábbi adatok elérését. Fontos
információval szolgál továbbá
az orvosi ügyelet, a mentők és
a gyógyszerészek számára is.
Segítségével az ismételt vizsgálatok elkerülhetők lesznek,
és a leleteinket sem kell majd a
későbbiekben a kontrollvizsgálatokra magunkkal hordani.
A bevezetésre kerülő elektronikus receptek és elektronikus
beutalók előnye, hogy kevesebb
dokumentummal léphetünk ki a
rendelőből. A gyógyszertárban
elegendő lesz személyigazolványunk és TAJ kártyánk bemutatása, és a patikus máris tudni
fogja, hogy milyen gyógyszerért jöttünk. Ha valaki mással
kívánjuk kiváltatni gyógyszereinket, akkor egy „felírási igazolást” kérhetünk orvosunktól.
Ezt eleinte a megszokott vényként állítja ki az orvos. Később
ez a dokumentum leegyszerűsödik, és adataink mellett csak
a gyógyszerész számára fontos
kódszámokat fogja tartalmazni.
A járó- és fekvőbeteg ellátó
intézmények sem kérnek majd
beutalót tőlünk, a kért vizsgálatok, kezelések az EESZT rendszerén keresztül lesznek eljuttatva a szolgáltatókhoz.
A rólunk tárolt egészségügyi adatok biztonságban

vannak, hozzáférhetőségük szigorúan szabályozva van. Ezen
felül, ha valaki úgy dönt, kérheti
adatai titkosítását, vagy az Ügyfélkapun keresztül saját maga is
„önrendelkezhet”.
Városunk orvosai, szakrendelője, ügyelete és gyógyszertárai most kapcsolódnak. A mentő-

szolgálat a jogszabály értelmében
jövőre csatlakozik a felhasználók
köréhez.
A bevezetési időszakban még az
elektronikus adattovábbítás és a
korábbi papíros módszer egyaránt
alkalmazható.
Kókai József
egészségügyi informatikus

Az ilyen tervek miatt van
nálunk személyi kölcsön

Szabad felhasználásra,
egyszerűen
Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön, most akár évi
9,99%-os fix hitelkamattal*
Akciós THM: 11,38%
www.akcio.patriatakarek.hu/szemelyikolcson

VALÓDI MEGOLDÁS, VALÓDI IGÉNYEKRE

* Az akció 2017. október 1. és december 31. között befogadott, minimum 1 millió Ft és maximum 5 millió Ft összegű, legalább 36, legfeljebb 84 hónapos futamidejű Akciós Fix Takarék Személyi
Kölcsön hitelkérelmekre érvényes. Az akciós kamatkedvezmény feltétele, hogy az Adós vagy az Adóstárs munkáltatójától/nyugdíjfolyósítótól a minimum 150 000 Ft összegű, vagy az Adós,
vagy az Adóstárs maximum két különböző jogcímen érkező jövedelméből származó jóváírás a hitel teljes futamideje alatt teljesül. Nem akciós THM: 15,98-17,14%. A THM meghatározása az
aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
Az Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.szemelyikolcson.takarek.hu weboldalon
találja. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. Az Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön részletes
feltételei megtalálhatóak az adott Szövetkezeti Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Feltételekben, illetve a Hirdetményében, melyeket a Szövetkezeti Hitelintézet
ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a Szövetkezeti Hitelintézet honlapján érhet el.
Reprezentatív példa: hitel teljes összege: 3 000 000 Ft, futamideje: 60 hónap, törlesztőrészletek száma: 60 db, a hitelkamat mértéke évi 9,99 %, típusa fix. A THM 11,38 %, a törlesztőrészlet
összege: 64 016 Ft/hó. A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 3 894 480 Ft. A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó összege: 894 480 Ft.
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Ebadta barátok
A hány ember, annyi kutya, ahány kutya, annyi meghatározás. Hova
sorolható voltaképp oly régóta hűséges kísérőnk? A legjobb barát?
Tisztátalan állat? Esetleg pogány istenség, ahogy az ókori egyiptomiak képzelték? Az évezredek során ezek a négylábúak egyre inkább
személyes életünk részeseivé váltak, mind külföldön, mind itthon.
A hazai típusok talán legkiemelkedőbb, azonban kevéssé ismert
pásztorkutya fajtája a mudi. Az október negyediki állatok világnapja
remek alkalom arra, hogy bemutassuk.
Egy emberöltővel ezelőtt a „mudi”
kifejezés még ismeretlenül csengett elődeink ajkán. Nem csoda,
hiszen első hivatalos említése
1936-ból ered. Származását a
spicc jellegű kutyákhoz kötik.
Külsejük leggyakrabban fekete,
azonban más színek ugyanígy előfordulhatnak, mind fehér,
mind tarka változatban. Szőrük
sokkal lágyabb, mint egyes fajtársaié.
Vajon mondhatjuk e bármelyik házőrzőre, hogy szép? A
kutya szépségversenyek képviselőire feltétlen, bár ők aligha
látnak el ilyen kaliberű feladatokat, a mudiban viszont felismerhető bizonyos kecsesség, ami
szemrevalóbbá teszi. Méretüket
tekintve általában középtermetűek, kivéve egyes keverékeket,
akik egyesíteni tudják kölcsönösen előnyös, esetleg másabb jellegű tulajdonságaikat.

Fülei hegyesek, ami kicsit
komikusabb látványt nyújthat.
Különlegesen okos, és értékes
belső tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek szinte családtaggá
teszik. Meggyőződésem szerint
háromféle kutya van:

A buta (alig érti meg, mit akarunk, nemigen ért minket)

Az engedelmes (behozza az
újságot, odaviszi papucsunkat)

A túl okos (aki ugyan tudja,
mit várunk el, de elengedi a
füle mellett)
Sok mudink ebbe a harmadik
kategóriába tartozik, főleg a korcsok, de emellett különlegessége
az is, hogy szemtelenül őszinte.
Nemcsak elvárja, hanem kiköveteli a játékot és a törődést. Kizárólag kölyökkorban érdemes nevelésével próbálkozni, mert tapasztalatok mutatják a későbbi akciók
sikertelenségét. Ebben az esetben pedig, magyarosan szólva,
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nem kertel: Földhöz csapja játékát, arrébb rúgja tálkáját, éjjel is
ugatni kezd, ha más falkatársak
rákezdik. Eleinte bosszantó, de a
hanyag gazdik se csüggedjenek,
mert éppen az ilyen tevékenységek miatt lopja majd be szívükbe
magát ez a házi kedvenc.
Az
állattartás
természetesen kaland is, de sosem csak a
miénk, hiszen kutyánk egy élőlény, akivel akár tizenöt évig
együtt fogunk élni. Felelős állattartónak kell lennünk: Ha szükséges, ne habozzunk állatorvoshoz menni vele, bár szerencsére
nem a beteges fajták képviselője, és bundájának rendszeres
karbantartását se halasszuk el!
Nyári hónapokban jól jöhet a kullancsriasztó csepp, a szemkörnyék kezelésére pedig a kamillás
oldat, melynek segítségével megszabadulhatunk az alvás okozta
maradványoktól.
Hazánkban a mudi mára elfogadott, Hungaricum jelzésű kutya.
Számos klub kínál lehetőséget
a gazdik és állataik eszmecseréjére, sőt, akár a tudás összemérése is lehetséges. Végezetül hadd álljon itt egy Antoine de
Saint-Exupéry idézet: „Te egyszer s mindenkorra felelős lettél
azért, amit megszelídítettél”.
Zilahi Zoltán

OKTÓBER

REFORMÁCIÓ

A Reformáció napja
500 év telt el azóta, hogy Luther Márton a 95 tételt kiszegezte a wittenbergi vártemplom ajtajára. Történelmileg nem igazolt, mégis egy
olyan esemény, amely a világot megváltoztatta – és egy óriási jubileum, amelyet 2017-ben nem csak a Luthervárosokban, Wittenbergben és Eislebenben ünnepelnek meg illően. De mi is volt ez tulajdonképpen? Poroljuk le egy kicsit a törikönyveket!
A 15. századi Európa tele volt várakozással, félelemmel és remén�nyel. A társadalmat és az egyházat
megtizedelő nagy pestisjárvány, a
gonosz evilági tobzódása új utakra
indították a keresztyén közösség
többségét. Proféták jelentek meg,
akik az idők végezetének közeledtét hirdették, megtérésre és a vallásos cselekedetek pénzbeli megváltását helytelenítve az egyház
megtisztítására szólítottak fel. Egy
Ágoston-rendi szerzetes, Luther
Márton a hagyomány szerint 1517.
október 31-én szögezte ki 95 pontból álló vitairatát a wittenbergi vártemplom kapujára, amelyben közhírré tette azon álláspontját miszerint egyedül a hit általi üdvözül az
ember, elítélve ezzel a búcsúcédulák (feloldozó levelek) árusítását. A tételeknek rendkívüli hatásuk volt: futótűzként terjedtek a
Német-római Birodalomban, és
számtalan hívet szereztek maguknak.
Ezzel szinte egy időben Ulrich
Zwingli, majd Kálvin János Svájcban is elindította új, független vallási mozgalmát. E mozgalmak tagjait a pápasággal szembeni tiltakozás („protestálás”) miatt protestánsoknak nevezték.
A reformáció egyes irányzatainak szétválása a különböző protestáns egyházak, felekezetek
kialakulásához, majd megerősödéséhez vezetett. Ezek közül az
evangélikus egyház és a református egyház a legismertebbek.

Luther tanai már az 1520-as
években Magyarországra is eljutottak kereskedők, német nemesek és humanisták közvetítésével. Az egyházi és világi hatóságok
felléptek az új tanok képviselőivel
szemben, de Európa sok országával ellentétben, Magyarországon
nem gyúltak tömegesen máglyák.
A reformáció korának Magyarországán a török hódítás valóságát
a teljesen új és idegen kultúrával
való sokkoló találkozást is fel kellett dolgozni. Elhivatottan keresték
az ország, a nemzet széthullásának okait és a túlélés, az újrakezdés és a felemelkedés lehetőségét.
Az ország sorsát jobbítani igyekvők
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a haza érdekeit különböző eszközökkel szolgálták. Felekezeti és
politikai ellentéteik ellenére kommunikáltak, vitatkoztak egymással.
A látszólag meddő, eredménytelen viták és küzdelmek nem voltak
hiábavalók. Újfajta közösségi identitást hoztak létre és megtanították a különféle módon gondolkodó
és élő embereket és közösségeket az együttélésre. Versengésük
ugyanakkor meghatározó módon
formálta az újkori Magyarország
arculatát, amelynek során kialakult
az önmagáért, szűkebb és tágabb
közösségéért felelősséget vállaló,
modern ember lelkisége.
A Magyar Nemzeti Múzeum
Ige-Idők kiállítása a magyarországi reformáció történetének folyton változó, összetett viszonyait
mutatja be; az idelátogató egyedülálló, páratlan kincseket láthat,
és olyan tartalommal gazdagodhat,
amire eddig nem volt példa. A kiállítás november 5-ig látogatható.
SZÉ

HAGYOMÁNY
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Mindenszentek vagy halloween?
Az utóbbi években oly gyakran halljuk, használjuk a halloween szót,
összekötjük a mindenszentek ünnepével, a temetővel, gyertyagyújtással, töklámpással. De vajon honnan ered, mi is ez pontosan?
A mindenszentek vagy mindenszentek napja (röviden mindszent;
latinul Festum Omnium Sanctorum)
az üdvözült lelkek emléknapja,
melyet a katolikus keresztény világ
november 1-jén ünepel. Nem
tévesztendő össze a halottak
napjával, melyet az egyház a
következő napon, november
2-án tart, az elhunyt, de az
üdvösséget még el nem nyert,
a tisztítótűzben lévő hívekért.
A Mindenszentek ünnepe a
katolikus egyház saját ünnepe,
ami a történelem folyamán
összekapcsolódott az ősszel
tartott ősi kelta Samhain („nyár
vége”) pogány ünneppel is. A
Samhain pogány ünnep jelentette a kelta népek számára
az újév, valamint a tél és a sötétség kezdetét. Úgy hitték, hogy az
ünnep éjszakáján az előző évben
meghalt emberek lelkei összezavarhatják az élők életét, mivel az év
során elhunyt lelkek ezen az éjjelen vándorolnak át a holtak birodalmába. Az emberek a szellemeknek ételt és állatot áldoztak, hogy
megkönnyítsék a vándorlásukat. A

keresztény közösségek a hetedik
századtól kezdődően egyes helyeken elkezdtek ünnepet tartani az
elhunyt valamennyi katolikus szent
tiszteletére. Így a pogány halot-

takra emlékező ünnep Mindenszentek ünnepeként élt tovább.
A Halloween szó szerinti fordításban a Mindenszentek (All
Hallows’ Eve) előtti estét jelenti.
Egy máig fennmaradt hiedelem
szerint október utolsó napján a
legvékonyabb a választóvonal az
élők és a holtak világa között. Az
eltávozott lelkek ilyenkor útra kel-

nek, addig barangolnak, amíg meg
nem találják egykori lakhelyüket,
és ezen az éjszakán megpróbálnak visszatérni a világba. Már a
kelták is védekeztek a biztonságukat veszélyeztető esemény ellen:
házukban eloltották a tüzet, hogy
a hideg és barátságtalan tűzhely
ne vonzza a hazalátogató szellemeket, és a tökéletes megtévesztés érdekében szellemnek öltözve parádéztak az
utcákon, hogy a Gonoszt a
végsőkig megzavarják, hogy
aztán könnyebben elűzhessék.
Napjainkra már itthon is
egyre inkább divatos lett a
Mindenszenteket megelőző
nap bulizós, játékos hangulata. Főleg a gyermekek kapnak előszeretettel az alkalmon, hogy
boszorkányos
és ijesztő ruhákat öltsenek,
kivájt tökökből lámpásokat készítsenek.
De a szeretteinkért való gyertyagyújtás november elsején meghitt
és családi esemény, ahol az emlékezés és a lélek halhatatlanságába vetett hit a legfontosabb. És
a külföldről átvett vidám szokások
nem tudják ezt megváltoztatni.
SZÉ
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Kaeshi Waza Harcművészeti
Egyesület hírei
Ismét friss hírekkel jelenkezünk a
Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesületről. Most először próbáltuk ki
azt, hogy párhuzamosan két versenyen mérettették meg magukat
tanítványaink.
Október 6-án és 7-én került megrendezésre a Dream Cup World
Kyokushin nemzetközi verseny,
ahol 18 ország kb. 350 versenyzője indult. Itt öt tanítvány full kontakt küzdelemben nevezett: Hajnal Ádám, Marosi Dániel, Németh
Rudolf, Mika Máté és Jére László.
Ezen a versenyen két bronzéremmel gazdagodtunk: Németh Rudolf
és Mika Máté jóvoltából.
A másik verseny, az IBF Európa
Bajnokság október 7-én és 8-án

zajlott, ahol kb. 200 harcművész
lépett pástra. Ezen a versenyen
az előbbihez képest a küzdelem
semi kontaktban zajlott, valamint
pusztakezes és fegyveres formagyakorlatokban is lehetett nevezni.
Versenyzőink: Rohonczy Dániel,
Karsai Anita, Németh Zsanett,
Reichertné Kertész Csilla, Molnár Ferenc és Érczi Zsolt. Nagy
örömünkre itt sikerült ismét egy új
Európa Bajnokot avatnunk egyéni
fegyveres formagyakorlatban, Karsai Anita személyében. Nagy öröm
volt hallani a Magyar Himnuszt.
További eredmények: Karsai Anita
4. hely küzdelemben. Rohonczy
Dániel – Karsai Anita – Németh
Zsanett 4. hely egyéni szinkron for-

23
magyakorlatban. Reichertné Kertész Csilla – Molnár Ferenc – Érczi
Zsolt 5. hely pusztakezes szinkron
formagyakorlat. Németh Zsanett és
Rohonczy Dániel 5. hely küzdelemben.
Hozzá kell tennem, hogy az
egész csapatnak nagy kihívást
jelentett a két versenyre való felkészülés, mivel mindkét szervezetnél
teljesen eltérő szabályrendszerrel
folynak a küzdelmek. Minden versenyzőmnek gratulálok a becsületes felkészülésért, a versenyen
való részvételért. Mindenki nyert,
még az is, aki most nem hozott
érmet. Ne feledjétek, van még verseny, és a küzdelem minden edzésen zajlik. A legfontosabb, hogy
győzd le magad!!! Köszönöm a
szülők segítségét, támogatását és
kitartását!
Lozsi Ákos

Hordozós anyukák sportoltak
a városközpontban
Az Európai Sporthét eseményeihez kapcsolódva Gyömrőn is megtartottuk KangaTrail edzésünket. A
KangaTrail azoknak az anyukáknak és babáiknak szól, akik szeretnek túrázni, beszélgetni és tornázni
egy időben. Az óra ötvözi a túrázás
és a szülés utáni regeneráció és
erősítés elemeit. A babák az ortopédiailag megfelelő és edzésre is
alkalmas hordozóeszközben nézelődhetnek vagy alhatnak.
A túra közben élveztük két csodálatos tavunk környezetét, a természetet, a friss levegőt, a babák
és a többi anyuka vidám társaságát, közben pedig erősítettük testünket, fejlesztettük állóképességünket is. A túrát meghatározott
intervallumokkal szakítottuk meg,

melyek során erősítettük és formáltuk a comb-, a far-, a has-, és a
medencealapi izmokat.
A gyömrői anyukákhoz csatlakozott egy anyuka a vecsési
Kangatraining csapatból, nagyobb
kisfia biciklin tartott velünk az úton,
illetve vendégünk volt a maglódi és
ecseri csapatból is egy-egy anyuka
Kanga-trénerük társaságában.
Az időjárás kedvezett nekünk,
amíg gyülekeztünk a Hankó István Művelődési Ház melletti játszótéren, kissé borongós volt, de
fokozatosan egyre szebb lett, és a
végén napsütésben értünk vissza a
kiindulási ponthoz. A túra alatt két
lelkes anyuka profi fotókon örökítette meg ennek a csodálatos napnak a pillanatait.

Az időjárás miatt most már benti
edzéseket tartunk a MayaLand
játszóház termében, ahol szintén
a várandósság alatt igénybe vett
szervezet regenerálódására koncentrálunk. Itt szintén végzünk állóképesség fejlesztő és alakformáló
gyakorlatokat, illetve a benti edzéseket táncokkal színesítjük. Hordozási tanácsadó is segíti munkánkat.
Tavasszal újra visszatérünk a
természetbe és folytatódnak a
KangaTrail és Babakocsis Kanga
edzések is. Minden anyukának
köszönjük a részvételt, és legközelebb is várunk minden érdeklődőt!
Dobner Kamilla
Kanga-tréner
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Tenisz klubban is folytatódik
a gyerekoktatás, a nyári szünet után
Augusztusban meghirdetett nyílt
napunkra sokan jelentekeztek, így
összes tervezett csoportunk betelt.
31 gyermek döntött úgy, hogy
kipróbálja a teniszt, lletve folytatja
az edzéseket. Ebből 12 ovis illetve
alsó tagozatos, 19 pedig felsős
illetve gimnazista. Nagy előrelépés ez klubunk számára, hiszen 3
éve kezdtük el Gyömrőn a bemutatkozást és a sportág népszerűsítését. Télen a Fekete István Általános Iskola tornatermében folytatjuk
edzéseinket. Aki kíváncsi, látogas-

son meg minket és ha kedvet kap,
tavasszal tud csatlakozni hozzánk.
Október 14-én a régebb óta
teniszező tanítványainkkal, ismét
Monorra látogattunk, hogy egy jó
hangulatú csapat meccset játs�szunk a monori gyerekekkel.
Az elért eredményről itt is beszámolunk majd, addig is jöjjön egy kis
ízelítő a mindennapi edzéseinkről.
További információért és képekért látogasson el a Gyömrő Tenisz
Klub facebook oldalunkra.
Lipták Júlia
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Szeretném megköszönni mindazoknak, akik Édesanyám, Horváth Jánosné, született: Horváth Rozália, temetésén megjelentek és részvétüket fejezték ki.
Külön köszönet Garamszegi Sándor temetkezési vállalkozónak és kollégáinak az emberséges hozzáállásáért,
együttérzéséért és nem utolsó sorban a temetés színvonalas lebonyolításáért.
Lánya: Juhász Istvánné és unokája: Kata

GYÖMRŐ

Közéleti és információs magazin 2017/11
Felelős kiadó: SIGNAL Média és Informatika
Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Király Erzsébet
Nyomda: Pannónia Nyomda Kft.
Megjelenik 6000 példányban
***
Észrevételeiket az ujsag@gyomro.hu e-mail címre várjuk.
A magazin a www.gyomro.hu weboldalon is olvasható.

