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Kedves Olvasók!
Az idei évre véget ért az önkormányzat tavasszal meghirdetett „Szeretem a városom! Gyömrő” akciója. A városi kötődést erősítő kampány programjain néhány hónap alatt
több ezren vettek részt városunk lakosai közül. Köszönetképpen idei akciónkat egy ajándék matricával zárjuk,
amivel szeretnénk minden olvasónknak kedveskedni.
A program ideje alatt sokan lettek gazdagabbak egyegy gyömrői ajándéktárggyal, hordták kulcscsomójukon a kedves szlogent, és helyezték ki csodás új
házszámukat portájukra. A tavaszi faültetéssel, a
kertszépségversennyel, a nyári sétákkal, az ingyenes házszámtáblákkal valamint a városi rendezvényeken való kitelepülésekkel, de még a babacsomagok ajándékozásával is mindmind az volt a célunk, hogy minél több gyömrőinek tudjuk elhozni a „Szeretem a
városom!” érzést.
Még mindig óriási a kereslet az egységes gyömrői házszámtáblák iránt. Továbbra is folytatódik az akció, hiszen szünet nélkül érkeznek az újabb megrendelések.
Még csak az előző hónapban számoltunk be az ezredik házszámtábla átadásáról,
de úgy tűnik, hamarosan meg is duplázzuk ezt a számot.
Örömmel tölt el minket, hogy ilyen sokan vettek részt akciónkban. Bízunk benne, hogy a kis ajándékokra, a matricákra, a táblákra vagy az oklevelekre nézve mindenki büszkén gondol kis városunkra, és fogalmazza meg magában a gondolatot:
„Szeretem a városom! Gyömrő”.
Oldal-Benkő Zsanett
főszerkesztő
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BER

Tartalom
Testületi hírek..........................................3
Új irány kell Gyömrőnek!..........................4
Elkészült az új kondipark.........................7
Felavatták az új gyömrői
’56-os emlékművet..................................7
Új aszfaltburkolatot kapott városunk két
forgalmas útja.........................................8
Tájékoztatás ásott és fúrt kutak
fennmaradási engedélyezéséről...............9
Mi lesz a gyömrői kutakkal?..................10
Élelmiszer a rászorultaknak...................11
Véget értek az idei óvodafelújítások.......12
Hulladékszállítási információ..................13
Márton napi libahajtó a Tájházban..........14
Nemzetközi pályázati élet a Gyömrői
Weöres Sándor Általános Iskolában........17
Egy biztos zöld pont Gyömrőn................18
A 16. Szecsői Futónap
– gyerekszemmel..................................19
Kerékpáros Hírek...................................20
Sportágválasztó rendezvényen
a Kaeshi Waza Egyesület.......................20
Új színekben a gyömrői
kerékpáros lány.....................................21
Szuperérzékenység: Áldás vagy átok?....22
Egy rég elveszett kastély.......................22
Manósarok: Kutyamóka ........................23

GYÖMRŐ MAGAZIN
Gyömrő Város Önkormányzat
havilapja, november
2018/10 szám
Kiadó: SK. Marketing Kft.
Főszerkesztő:
Oldal-Benkő Zsanett

ŐSZI FÜRDŐ (Fotó: Percze Zoltán)
Mutassa meg saját fényképén keresztül városunk értékeit, szépségeit, legismertebb helyeit vagy eseményeit! A hónap fotója pályázatra nevezni kívánt
képet az ujsag@gyomro.hu e-mail címre kérjük elküldeni minden hónap 10éig „A hónap fotója” tárggyal. Az e-mailben kérjük megadni a fotó készítőjének nevét, telefonszámát és a kép címét. Minden hónapban a legjobbnak
ítélt kép megjelenik a Gyömrő Magazin „A hónap fotója” rovatában.

2

Címlapterv: Kéry László
Megjelenik 6500 példányban
Észrevételeiket az ujsag@gyomro.hu
e-mail címre várjuk.
A magazin a www.gyomro.hu
weboldalon is olvasható.

M
NOVE
2018

ÖNKORM

BER

ÁNYZA
TI HÍR
EK

Testületi hírek
A 2018 októberében tartott testületi üléseken a képviselő-testület a
főbb témákat tárgyalta a napirendi
pontok között:

Átfogó stratégia a városi
közlekedés fejlesztésére
Az utóbbi években megnövekedett
lakosságszámmal párhuzamosan az
autók is megsokszorozódtak városunk
útjain. Lakosaink érthető igénye, hogy
utcáinkon megfelelő autós és gyalogos közlekedési, valamint parkolási
lehetőséget biztosítsunk számukra.
A közlekedési helyzet változását
és a lakossági igényt látva városunk
képviselő-testülete feladatul tűzte ki
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági
Bizottságnak, hogy szakértők bevonásával dolgozzon ki egy átfogó, városszintű közlekedési koncepciót. Az
eredmények birtokában már megalapozott szakmai döntést fog tudni hozni a testület a közlekedési rend esetleges módosításáról.

Oktatásfejlesztési
koncepcióról tárgyaltak a
tankerülettel
Tavasszal bemutattuk az önkormányzat megrendelésére készült, gyömrői
iskolafejlesztésekről szóló tanulmányt.

Bár városunknak nincs közoktatással
kapcsolatos feladata, mert ezt az állam, a tankerület látja el, mégis vállaltuk a többmilliós tanulmány elkészíttetését. Ugyanis fontosnak tartjuk, hogy
városunkban a folyamatosan növekvő
gyermeklétszám befogadására új iskolák épüljenek, a meglévők pedig
megújuljanak. Az anyag a következő
tíz év oktatásfejlesztési szükségleteit
tartalmazza, amelyben új iskolák építése és a jelenlegiek bővítése, fejlesztése is szerepel.
A tanulmányt városunk megküldte
a tankerület részére. A kapott válasz
birtokában a képviselő-testület ebben
a hónapban a tankerület észrevételeit tárgyalta. A testület szerint a tankerület javaslata nem támaszkodik a
tanulmányban foglaltakra, és nagyon
hiányosan tartalmazza a szükséges
intézményfejlesztési beruházásokat.
Ezért az anyaghoz most a testület
is készített egy kiegészítést, amely
kifejezetten szakmai elvek mentén,
szorosan az elkészült tanulmányra
alapozva és városunk lakosságának

igényeit képviselve tesz javaslatot a
megküldött koncepció módosítására.
Az önkormányzat véleménye nem
feltétlenül csak az oktatásra vonatkozó
szakmai vélemény. A gyerekek érdekeinek szem előtt tartása mellett a lakosok
igényeire is figyelni kell. A tárgyalások
eredményeképpen a testület azt szeretné elérni, hogy ne fogadjanak el olyan
– egyébként oktatásszakmailag kedvezőnek mondható – megoldást, ami hátrányt okoz a város lakosságának egyéb
területeken, pl. a közlekedési rendet
vagy az utazási távolságokat tekintve.
Maga a fejlesztés elbírálása, ütemezése, egy végleges tervezet elfogadása
a tankerület és az állam feladata. Önkormányzatunk szerepe a gyerekek,
a szülők és az összes gyömrői lakos
érdekeinek képviselete. A cél, hogy a
tankerület egy teljeskörű oktatásfejlesztési koncepció alapján döntsön a
szükséges beruházásokról, és lehetőség szerint városunk összes oktatási
intézménye mielőbb megkapja a szükséges fejlesztési forrásokat.
BZs

Ajándék matrica olvasóinknak!
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A városfejlesztési tervből
most törlésre kerülő
6-8 ezer fős lakópark terve

Új irány kell Gyömrőnek!
Mennyiségi növekedés helyett minőségi fejlődésre van szükség
Vannak sorsfordító pillanatok egy település életében, amikor dönteni kell,
milyen jövőt választ. A döntés meghozatalának vagy annak elmaradásának pedig akár évszázadokra kiható
következményei lesznek. Ezt a történelminek nevezhető felelősséget átérezve hozta meg városunk képviselőtestülete azokat a döntéseket, melyek
kihatással lesznek mindennapjainkra,
de befolyásolják az utánunk következő generációk életét is. Büszke
vagyok arra, hogy a városunk jövője
szempontjából az ilyen kiemelkedően
nagy horderejűnek nevezhető döntések teljes konszenzussal és egyetértésben születtek meg az elmúlt két
hónapban.

most lakom, a ház előtt az utcán a két
keréknyom között még fű nőtt. Ma százával közlekednek az autók. Pedig nem
is olyan sok idő telt el azóta.
Kevés az óvodai, iskolai férőhely, alig tudjuk utolérni a
növekvő
gyermeklétszámot.
Kinőttük a postahivatalt, alig
lehet szabad parkolóhelyet találni a városban.
Érezzük, hogy városunk egyre zsúfoltabb. Ha nem fékezzük meg ezt a folyamatot, akkor nem egy csendes, zöld
kisváros leszünk, hanem egy hatalmas
lakótelep. Ilyen jövőt szeretnénk?

Gyömrő megtelt

Az élhető környezet
megőrzéséért

Ezt a vitán felül álló igazságot mindnyájan érezzük nap mint nap. A város útjain,
a központban, a gyermekintézmények
környezetében egyre nagyobb a forgalom. Csupán három évtizeddel ezelőtt,
kisgyermek koromban, ugyanott, ahol

Meg kell állítanunk a város túlnépesedését, és ebben a huszonnegyedik órában
vagyunk. Az állami lakástámogatás városunkra gyakorolt hatása olyan hirtelen
bekövetkező változást eredményezett,
ami nem hagy további gondolkodási

4

időt. Azonnal lépni kellett, mert a jövőnk
került veszélybe. Ezért neveztem történelmi jelentőségűnek a testület által meghozott döntéseket. Ugyanis ahol egyszer
már ház állt, ott mindig ház fog állni. Ha
egy lakópark megépült, azt nem lehet
„visszacsinálni”, ott soha nem lesz többé
rét vagy erdő. Meg kell őriznünk természeti értékeinket, egyedülálló parkjainkat,
a tavakat, a város körüli réteket és mezőgazdasági területeket. A zöldfelületek,
külterületek és a lakóterületek jelenleg
még megőrizhetik egyensúlyukat.

Mennyiségi növekedés
helyett minőségi fejlődésre
van szükség!
Meggyőződésem, hogy ebben a kérdésben a város jelenleg itt élő lakosságának az érdekeit kell képviselni. Nem az
esetleg majd ideköltöző tízezrekét. Nem
a lakosságszám növelése, lakóparkok
építése a helyes irány, hanem a jelenleg
itt élő lakosságnak kell minél magasabb
színvonalú szolgáltatásokat nyújtani.
Szép, tágas, modern óvodákat, bölcső-
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Társadalmi konszenzus
az irányváltás mögött

dét, iskolákat a gyermekeknek, elegendő
férőhellyel. Jó minőségű utakat, jól működő nagy postahivatalt, parkolóhelyeket
és megfelelő kapacitású tömegközlekedést. Átgondolt koncepciók mentén kell
végezni a városfejlesztést. Ezeket már
kidolgoztuk. Hatékonyan kell pályázni
állami és EU-s forrásokra. Emellett meg
kell teremteni a város gazdasági bevételeinek az alapját. Ezt azonban nem tudjuk
biztosítani, ha csak tűzoltás jelleggel loholunk a lakosságszám növekedés miatt
kialakult férőhelyproblémák nyomában.
Egy mintaszerű, példaértékű,
szép, csendes, szerethető kisvárost szeretnék kialakítani néhány éven belül.
Ehhez azonban fel kell szabadulnunk a
lakosságszám növekedés nyomása alól.
Szeretnénk kifogástalan utakat, elégséges gyermekintézményi férőhelyeket és
sorolhatnám. Akkor viszont ehhez lélegzetvételre van szükségünk.

Egy város jövőjét meghatározó döntésnek, városfejlesztési iránynak szé
leskörű egyetértésen kell alapulnia. Ezért mielőtt beterjesztettem
döntési javaslataimat a képviselő-testület elé, egyeztetésre
hívtam városunk politikai szervezeteinek és a közéletben,
az önkormányzati választásokon résztvevő szervezeteknek a vezetőit. Örömmel tapasztaltam, hogy a
lakosságszám növekedésének, az élhető környezet megőrzésének elvével mindenki egyetértett. Senki
nem érvelt amellett, hogy irányozzuk elő városunk minél nagyobb lélekszámú településsé fejlesztését.
Ugyanez a konszenzus alakult ki a
képviselő-testületen belül is, ahol
egyhangú szavazással születtek
meg a városunk – szerintem történelmi
– jövőjét meghatározó döntések. Pont
ezért örülök annak, hogy már egy éve
nincsenek a testületben ellenzéki vagy
a városvezetést támogató képviselői kategóriák. „Csak” jó hangulatban, a városukért dolgozó képviselők vannak, egységesen. Egy ilyen horderejű kérdésben
pedig ez mindennél fontosabb. Büszke
vagyok rájuk!

Döntést kellett hozni.
Lakóterület fejlesztési
STOP!
Szeretnénk rövid időn belül harminc
ezres, néhány év múlva pedig negyvenezres városban élni? Nem találkoztam
olyannal, aki szeretne. Pedig sok mindenkit megkérdeztem az elmúlt időszakban.
Az előzőekben leírt, a város túlzsúfoltságára utaló jeleket mindenki érzi. Nem
beszéltem olyannal, aki ebben a kérdés-
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ben ne ezt látta volna. Ezt támasztotta
alá és igazolta az előbb említett közéleti
szereplők között kialakult konszenzus is.
Fel kellett hát vállalnunk a döntést, és fel
is vállaltuk. Be kellett húznunk a vészféket, mert ha nem tesszük, városunk
néhány éven belül, a mostani csaknem
húszezer helyett tényleg eléri a harmincezres lakosságszámot.
Döntöttünk ezért, hogy minden
lakóterületi célú belterületbe
vonásra és egyéb lakóterületi
beépítési intenzitásnövekedésre nemet mond a képviselő-testület.
Kivesszük a településszerkezeti tervből a
még meg nem valósult lakópark fejlesztési területeket. Csökkentjük az építhető
lakásszámot ott, ahol erre gyakorlatilag
lehetősége van az önkormányzatnak.
A döntésben szereplő időszak tíz évre
szól. Azonban én nem gondolom, hogy
városunknak valaha is tovább kellene növekednie. Így is lesz még lakosságszám
növekedés, mire ezek a döntések elérik
céljukat. A vészfék hasonlatánál maradva, a vonat is még jó pár száz métert tesz
meg a vészfék behúzása után, mire nagy
döccenéssel megáll, de végülis megáll a
leszakadt híd előtt, a szakadék szélén.
Városunk lakosságszáma is még egy
ideig növekedni fog, mielőtt megáll a folyamat. Be fognak még épülni a már építési joggal bíró üres telkek, de továbbiak
nem lesznek, és ez beláthatóvá teszi a
fékutat.

Az általános erejű döntés
további határozatokban fog
igazi érvényre jutni
A testület által meghozott általános határozatot további konkrétak fogják követni.
A legutóbbi ülésen döntöttünk arról, hogy
változtatási tilalmat rendelünk el, és vis�szavonjuk az építési jogát a Kóczán úttól
Maglód felé elterülő szántóföldekre ter-
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vezett lakóparknak. Ide eddig lakóparki
fejlesztés volt kijelölve telekalakításokkal.
Bármikor megkezdődhetett volna itt a
fejlesztés, ami – kapaszkodjon meg mindenki, mert nem rémhír – csak ide 60008000 fő beköltözését jelentette volna
rövid időn belül. Egy városnyi emberét.
Egyeztettem Maglód polgármesterével,
aki ugyancsak nem örült volna ennek a
lakóterület fejlesztésnek, hiszen itt közvetlenül szomszédos a két település.
Ugyancsak elutasítottuk a Péteri felé eső
városszélre tervezett nagy lakópark tervét is.
Nagyon fontos, hogy a testület által
meghozott határozatnak a társadalmi
elfogadottság, a nyilvánosság tud igazi
súlyt adni. Hogy fejlesztői érdekek mentén ne lehessen visszatáncolni abból,

vagy kivételekkel alkalmazni azt. Ebben a lakosságnak lesz nagy szerepe.
Ilyen esetekben nagyon másként látjuk
ezeket a döntéseket
mi, itt élők, és az,
aki nem éli mindennapjait a városban,
csak fejlesztőként,
beruházóként jelenik meg. Ha rosszul
sültek el a döntések,
legfeljebb kevesebbet
jár majd erre. Én mindig
is itt éltem a mindennapjaimat, ide járok boltba, piacra, és
itt szeretnék élni a jövőben is. Nekem
nemcsak polgármesterként, hanem helyi lakosként is fontos, hogy megőrizzük
városunk élhető légkörét, szerethető,
csendes hangulatát. Ez adja az igazi felhatalmazást munkánkhoz.

Új irány kell, a
gazdaságfejlesztés!
A lakóterületek növelése, a lakóparkok
építése bevételt nem hoz a város jelenlegi lakosságának, csak terheket ró az
egész városra. Új irányt kell választanunk!
Meg kell teremtenünk a város működésének, fejlesztésének igazi gazdasági
alapjait. Ez hosszú évek óta elmaradt.
Nincs iparunk. Nem ismerek olyan várost
a környéken, melynek lakosságszámhoz

Meghívó
GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2018. november 19-én (hétfő) 18.00 órakor
tartja lakossági KÖZMEGHALLGATÁSÁT
Gyömrőn, a Hankó István Művészeti Központ
Furuglyás Géza Színháztermében
(2230 Gyömrő, Fő tér 1/b)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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viszonyítottan kevesebb iparűzési adója
lenne, mint Gyömrőnek. Ebből kifolyólag
a helyi munkahelyek száma is töredéke,
mint máshol.
A lakóparkok helyett ipari területek kijelölésére kell koncentrálnunk. Ezek folyamatos bevétellel látják el a várost, melyeket
utakra, járdákra, intézményekre lehet fordítani.
Ki kell használnunk az új M4-es autópálya lehetőségét. Nem szabad megint
elszalasztanunk ezt a lehetőséget. Évente sok százmilliós bevételt hozhat városunknak, ha ipari területek teremtenek
bevételt és munkahelyeket. De vigyázni
is kell! Nem szabad túlzásokba esnünk.
Felelősséggel, átgondoltan szabad csak
lépnünk. Nem szabad átesnünk a ló túloldalára. Mint írtam, meg kell őriznünk a
város zöld területeinek egyensúlyát. Láthatunk erre a környéken, véleményem
szerint, rossz példát, ahol a lakóterületek
egy külső, raktárvárosi gyűrűben helyezkednek el, szinte zöldterületi kapcsolat
nélkül. Legyen ipari területünk, de csak
mértékkel. A város belterületétől legtávolabb eső részeken.

Átgondolt, észszerű,
a lakosságért végzett,
felelős városfejlesztés kell
A cikkben megfogalmazott gondolataim, a döntések, célok, eredmények nem
egyik napról a másikra fognak megvalósulni. Egy ekkora település, mint Gyömrő, olyan mint egy nagy hajó, lassan fordul. De megkezdtük az irányváltást. Azt
is szokás mondani, hogy nem számít a
sebesség, ha az irány jó. Viszont ez nem
ad felhatalmazást a késlekedésre. Szeretném, ha az eredmények mielőbb érezhetőek lennének, azonban a célok és a
most kidolgozott koncepciók megvalósítása és a hajó irányban tartása bőven ad
feladatot még jó néhány évre.
Dr. Mezey Attila, polgármester
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Elkészült az új kondipark
Önkormányzati
beruházásban,
pályázati forrásból készült el a Liget lakóparkban a fiataloknak, felnőtteknek szánt kondipark. Még
2016-ban jelentkeztünk a Nemzeti
Szabadidős- Egészség Sportpark
Programba, ennek keretében tudott elkészülni most ez az edzőpark.
A Bánáti utcában a piactérrel szemben, a játszótér szomszédságában
keresse a létesítményt, aki szívesen kipróbálna egy kis saját testsúlyos edzést! Azért is került éppen
ide, a játszótér mellé a park, mert
így a nagyobb gyerekek nem a játszótér eszközeit terhelik túl, hanem
itt ők is levezethetik energiáikat és
bandázhatnak, sportolhatnak kedvükre.
A kivitelezési munkák befejezése
után megkezdődhet a tér parkosítá-

sa és a parkoló bővítése egészen a
kondiparkig. A tavaly átadott játszótérrel, a most megépült kondiparkkal
és a tér parkosításával egy igazi kellemes, szabadidős terület alakul ki itt
a Ligetben.
Önkormányzatunk szeretne majd
további hasonló kondipark kialakí-

tására is pályázni. A következőt a
városközpontban rövidesen megnyíló sportpark területére tervezzük.
Addig is városunk két, már elkészült
kondiparkja várja a mozogni vágyó
lakosokat a vasútállomás közelében
és most már a piactér mellett is.
BZs

Felavatták az új gyömrői ’56-os emlékművet
Városunk régi adósságát törlesztette, mikor elhatározta, hogy
emlékművet állíttat az 1956-os
forradalom hőseinek tiszteletére.
A magyar történelem legtöbb fontos eseményéhez kötődően találhatunk emlékhelyet Gyömrőn, az
’56-os forradalom és szabadságharc mindeddig kimaradt a sorból.

Fotó: Nagy Attila

A 2018. október 23-án tartott emlékműavatáson részt vett és ünnepi beszédet mondott Wittner Mária,
’56-os forradalmár, akit az októberi
események után halálra ítéltek, majd
az ítélet életfogytiglanra változtatása
után csaknem másfél évtizedig raboskodott. Külön megható részlete
volt az ünnepségnek, hogy Péczeli
Péter és Kocsis Imre, mint egykori
gyömrői ’56-os forradalmárok, nemzeti színű karszalaggal álltak őrséget

az emléktáblánál az avatás alatt. Az
ünnepségre különleges enteriőrrel készült városunk, amely egy kicsit vis�szarepítette a résztvevőket a forradalmi események korába.
A Simon László, gyömrői iparművész által készített dombormű a Fő
téren, a régi Városháza épületének
déli oldalán kapott helyet. Itt méltó
körülmények között emlékezhetünk
és hajthatunk fejet a forradalom hősei
előtt minden év október 23-án, az
1956-os forradalom ünnepén.
BZs
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Új aszfaltburkolatot kapott
városunk két forgalmas útja
Október második felében elkészült
a József Attila út és a Bánáti utca
teljes felújítása. Nagyon örülök annak, hogy még a tél beállta előtt elkészültek a munkák, így mostantól
itt már nem kell a naponta kialakuló
új kátyúktól tartani. Nemcsak egy
új fedőréteg került az útra, hanem
az előkészítő munkákra is figyelmet
fordítottunk. A munkák első lépéseként kijavították a közmű vezetékek
nyomvonalában kialakult útsüllyedéseket, beszakadásokat, kátyúkat. Nagy felületen visszamarták a
jelenlegi útburkolatot, hogy javuljon
az út profilja. Már az aszfaltozást
megelőzően cserélték és megemelték a közműaknák fedő lapjait.
Mindkét utca jó minőségű, melegen
hengerelt, új aszfalt burkolatot kapott, mely hosszú évekre garantálja
az út megfelelő minőségét.
Az aszfaltozást követően festették
fel az útburkolati jeleket. Azt kértük
a kivitelezőtől, hogy a József Attila úton, az iskola és az óvoda előtti
gyalogátkelő helyeken az eddiginél
sokkal feltűnőbb festést alkalmazzanak. A fehér sávok így feltűnő, piros alapot kapnak. Ez egy új zebra
felfestési lehetőség, én pedig szeretném, ha városunk összes gyalogátkelőhelyét így alakítanák ki. Ezzel
biztonságosabbá válnának, elsősorban a gyermekintézmények melletti zebrák. Sőt, már ide is bekerülnek a sárga lassítást jelző sávok és
fényvisszaverő prizmák. Szóval amit
csak lehet, elkövetünk a gyermekek
biztonságáért.
A Csokonai utca sarkán lévő iskolánál új szegélykő is épült, így végre a
zebra fogadórésze is elkészült, illetve
több autó megállására alkalmas térkövezett felületet tudunk kialakítani.
Nagyban javul majd ezzel az iskola

előtt reggelente tapasztalható zsúfolt
közlekedési helyzet.
Természetesen tudom, hogy
több út felújítására is szükség van
még városunkban. Tervbe is vettük
mindet. Egy logikai alapokra épülő
sorrendet állítottunk fel az útfelújításokban. Ebben figyelembe vettük az
úttest állapotát és az út forgalmasságát. A most felújított József Attila
utca és a Szent Imre utca folytatásaként működő, piactér melletti Bánáti
utca is igen jelentős forgalmú gyűjtő utakként funkcionálnak. Emellett
állapotuk is a legrosszabbak közé
tartozott. Ugyanebbe a kategóriába tartozik a Nefelejcs út teljes és
a Táncsics Mihály utca még fel nem
újított szakasza is. A most megvalósult két út felújítását hetven millió
forintnyi állami támogatásból sikerült
megvalósítani. Még az év derekán
nyújtottunk be 150 milliós összegű
pályázatot a Nefelejcs és a Táncsics

út felújítására. Ennek elbírálása még
folyamatban van, de nagyon bízunk
a sikerben. Ha elnyerjük a pénzt, a
jövő év első beruházása ennek a
két útnak a felújítása lesz. Addig is
egy jó alapos kátyúzással és útjavítással kell felkészülnünk a télre. További utak felújítására is szeretnénk
pályázni, így remélem, két éven belül
megújulhat városunk összes gyűjtőútja. Sajnos kissé bonyolultabbá
teszi a helyzetet, hogy vannak olyan
rossz állapotú nagy forgalmú útjaink,
melyek nem önkormányzati tulajdonban vannak. Ilyen például a Tulipán
és a Szegfű utca vagy a Bajcsy-Zsilinszky út. Ezek állami tulajdonú utak
és a Magyar Közút Zrt kezeli őket. Itt
is szeretném elérni, hogy az állami
kezelő mielőbb elvégezze ezeknek
a rendkívül rossz állapotú utaknak a
felújítását. Minden erre közlekedő lakosunk érdeke ez.
Dr. Mezey Attila
polgármester

Fotók: Percze Zoltán
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Tájékoztatás ásott és fúrt kutak
fennmaradási engedélyezéséről
Az Országgyűlés 2017. évben módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. január
1-én lépett hatályba. A módosítás
értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az
a létesítő, aki 2018. január 1-jét
megelőzően engedély nélkül vagy
engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt,
ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december
31-ig kérelmezi, és az engedély
megadásának feltételei fennállnak.
Azonban aki 2018. december 31-ig
nem kér fennmaradási engedélyt az
engedély nélkül létesített kútra, annak 2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni.
• Milyen engedélyt ad ki
a jegyző?
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges.
Abban az esetben, ha a vízkivételt
biztosító kutat vízjogi engedély nélkül
– vagy attól eltérően – építették, akkor
fennmaradási engedélyt kell kérni. Tekintettel arra, hogy a törvény nem tesz
különbséget a vízkivételt biztosító kutak
között, így ezek utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi
és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságok között.
• Milyen esetekben szükséges
jegyzői engedély?
A vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.)

Kormányrendelet alapján ha a kút
nem érint karszt- vagy rétegvizet,
500 m3/év vízigénybevétel alatti, a
kút épülettel rendelkező ingatlanon
van, magánszemély a kérelmező, a
kút házi ivóvízigény és a háztartási
igények kielégítését szolgálja; a kút
nem gazdasági célú vízigényt szolgál,
akkor a fennmaradási engedélyezés a
jegyző hatáskörébe tartozik.
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem
a jegyző, hanem az illetékességgel
rendelkező Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe
tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.
Házi ivóvízigény kielégítése esetén szükséges továbbá a vízminőség évenkénti vizsgálatának elvégeztetése.
• A jogszabály meghatározza-e
a gazdasági célú vízigény
fogalmát?
Gazdasági célú vízigénynek minősül
minden, a háztartási igénytől eltérő,
azt meghaladó vízigény. A gazdasági
célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját
háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz
használatával gazdasági haszonnal
járó tevékenységet végez.
• Vízjogi fennmaradási
engedélyezés menete:
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása során
meg kell adni a vízjogi engedélyezési
eljáráshoz szükséges dokumentáció
tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.)
BM rendelet által előírt adatokat. Az
adatok hitelességét és azt a tényt,
hogy a talajvíz nem szennyeződik,

szakértői nyilatkozattal kell igazolni. A kérelemhez mellékelni kell egy
helyszínrajzot, amelyen be kell jelölni
a kút helyét, valamint egy fényképet
a kútról. A kérelemben foglalt adatok
alapján adják ki a fennmaradási engedélyt, melyben bírságot nem állapítanak meg.
A vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása 2018.
december 31-ig mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól. A kérelemhez csatolni kell
a tervdokumentációt és a tervező
mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat a BM rendelet szerint.
A fennmaradási engedélyezési
eljárás során minden esetben szakértőként be kell vonni az illetékes
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot is
annak megállapítására, hogy a kút
nem veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz készletet.
• Milyen kútra kell fennmaradási
engedélyt kérni?
Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiter-
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jeszti mind az ásott, mind a fúrt
kutakra. Vagyis minden olyan kútra
meg kell kérni a fennmaradási engedélyt, amelyet engedély nélkül
létesítettek.

kötelezi és megfelelő vízminőség
esetén adja meg a szakhatósági
hozzájárulását.

• A locsolási céllal létesült
kutak fennmaradási
engedélyeztetése esetében is
szükséges-e a szakhatóság
bevonása?

A törvény szerint 2018. december 31-ig nem kell bírságot fizetni
az engedély nélkül fúrt kutak után.
(Lapzárta után érkezett a hír, hogy
meghosszabbítanák a határidőt
2020. december 31-ig. A legfrissebb információkat a cikk végén
találják). Aki a határidőig nem kér
fennmaradási engedélyt, vízgazdálkodási bírságra számíthat.
A bírság az engedély nélkül
létrehozott építmény értékének
80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén
1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg
a 300 000 forintot.

Csak akkor kell a szakhatóságot
bevonni, ha a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál. Vagyis amen�nyiben van vezetékes ivóvíz az
ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra vagy állatitatásra szolgál
és ezt nem gazdasági célból használják, akkor nem kell a Népegészségügyi Főosztályt szakhatóságként bevonni. A szakhatóság az
eljárása során a kérelmezőt akkreditált laboratórium vízmintavételre

• A vízgazdálkodási bírság

Mi lesz a gyömrői kutakkal?

G

yömrőn az egészséges ivóvíz-hálózat az
1970-es évek végén épült
ki. Addig a legtöbb háztartás saját kútból biztosította vízigényét. Az akkori
telek adatok alapján több mint 2000 házi kút létezhetett
településünkön. Sokan már nem is használják azokat.
Sajnos a jogszabály kimondja, hogy csak a szakszerűen betemetett, megszüntetett kutakat fogadja el, így
nem tudhatjuk, hogy valójában hány ingatlant érint a
jogszabály. A talajvizes kutak tervdokumentációja több
tízezer forintba kerül, így év végén sok család nem engedheti meg magának a tervek kifizetését.
Több szakmai szervezet is kezdeményezte, hogy a
moratóriumot terjesszék ki 2020-ig, vagy egyáltalán a
talajvizes kutakra vonatkozó bejelentési kötelezettséget vonják vissza. (A határidő meghosszabbításáráról
szóló jogszabályt már benyújtották az Országgyűlésnek - szerk.). Hivatalunknak meg nem a legfőbb vágya
az, hogy – egyébként is munkaerőhiánnyal küzdve –
sorra járja az ingatlanokat kút ellenőrzése céljából.
Hodruszky Lajos, alpolgármester
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A kérelem benyújtásához formanyomtatványt kell kitölteni, amely
honlapunkról (www.gyomro.hu) letölthető, de beszerezhető a Gyömrői Polgármesteri Hivatal portáján
és a 109-es irodában is.
Bővebb felvilágosítás a Jegyzői
Irodában (109. szoba) Harcsásné
Tancsa Krisztina és Polyák Andrásné ügyintézőnél kérhető a 06
29 330011 /126 melléken vagy személyesen ügyfélfogadási időben.
További türelmi időt javasol
a kormány a fúrt kutak bejelentésére - olvasható az Agrárminisztérium honlapján. A
kabinet benyújtotta az erről
szóló javaslatát az Ország
gyűlésnek. Eszerint mentesül
a bírság alól, aki 2020. december 31-ig kérelmezi a kútja fennmaradási engedélyét
- áll a tárca közleményében.

Természetes kőburkolat
– időtlen minőség
már az Ön otthonába is!
Az AGASTONE mészkő,
gránit és márvány burkolatai széles szín- és méretválasztékban elérhetők, hogy
olyanná válhasson otthona,
amilyennek megálmodta.
Legyen szó bármilyen elképzelésről, kőmegmunkáló üzemünkben egyéni méretezést,
tervezést és kivitelezést is meg tudunk valósítani.

KŐMEGMUNKÁLÓ ÜZEMÜNK ELÉRHETŐSÉGE:
Pécel, Fáy Tanya (Helyrajzi szám: 075/23)
– megközelítés a 31-es főútról
Nyitvatartás: H-P 8:00 – 16:00
www.agastone.hu
info@agastone.com / evaagastone@gmail.com
+36 30 674 0816 / +36 70 316 3744
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Élelmiszer a rászorultaknak

A

Gyömrői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat megkeresésére
önkormányzatunk segítő kezet adott
a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által szervezett élelmiszermentő
mozgalomnak. Ennek lényege, hogy
a multinacionális élelmiszerkereskedő üzletekben megmaradó, szoros
szavatossági idejű termékeket az
áruházak ne kidobják, hanem önkénteseink minden nap elvihessék a
rászorultaknak.
Gyömrőn példaértékűen tudtuk
megszervezni ezt az akciót, hiszen
több civil egyesület is csatlakozott
eme jótékonysági mozgalomhoz. Így
minden nap el tudjuk hozni a megmaradt élelmiszert, s minden nap ki
tudjuk osztani egy-egy rászorult családnak vagy idős személynek.
Több hónapos előkészítő munka
után október 1-jével indult az akció.

A jótékonysági osztásban a Gyömrői
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, a
Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ, a Mozgáskorlátozottak Gyömrői Szervezetének Alapítványa, a Gyömrői Angyalok és a
Boglárka Nyugdíjas Klub önkéntesei
vesznek részt heti rendszerességgel.

Remélem, ez a minden napi segítség nagyban hozzájárul a bajban lévő családok és idős emberek hétköznapi életminőségének
javításához.
Hodruszky Lajos
alpolgármester

OLVASD
EL!
Olyan lehetőséget kínálunk,
amire NEM TUDSZ NEMET MONDANI!

NE SZALASZD EL!

A környék LEGMAGASABB ÓRABÉRÉVEL és
LEGBARÁTSÁGOSABB VEZETŐIVEL várunk PÉCELEN!

Betanított, könnyű összeszerelői munkáért:

BR. 1160 FT/ÓRA



SZÁMOS EGYÉB BÓNUSZ:
 + Bruttó 20.000 Ft/hó
Hónap dolgozója jutalom – Bruttó 20 000 Ft/hó
 Ötlet bónusz
Nálunk TÚLÓRÁRA is van lehetőség!

+ INGYENES CÉGES BUSZJÁRATOK / UTAZÁSI TÁMOGATÁS
MOST élj a lehetőséggel, mert nálunk nem csak
a FIZETÉSED lesz jó, a HANGULATOD is!

06-30-523-61-15
11
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Véget értek az idei óvodafelújítások
Lezárultak az óvodai szolgáltatások fejlesztése érdekében zajló
projekt kivitelezési munkálatai. Az
Európai Unió és a Magyar Állam
által nyújtott, több mint 147 millió
forintos támogatásnak köszönhetően az Arany Óvoda és a Bóbita
Óvoda újulhatott meg városunkban. Az intézményekben megvalósult energetikai korszerűsítés a
jövőben üzemeltetési és fenntartási
költségmegtakarítással, valamint a
kevesebb energiaszükségleteknek
köszönhetően
környezetvédelmi
előnnyel is jár.
Gyömrő Város Önkormányzatának
az „Óvodai szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Gyömrőn” című
projektje a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretén
belül kapott támogatást, amely 2017
szeptemberében indult. Az előkészítési szakaszt követően 2018 májusától
szeptemberig tartó kivitelezési időszak
során az alábbi munkák készültek el:
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A Bóbita Óvodában a külső
hőszigetelést, födém- és pinceszigetelést valamint a nyílászárócserét
követően a teljes fűtéskorszerűsítés
is megtörtént. A felújítás során az
épület teljesen új csőhálózatot és
radiátorokat kapott, a melegről pedig két új kondenzációs kazán gondoskodik. Továbbá az energetikai
költségek csökkentése érdekében
napelemes rendszert is kiépítettek.
Az Arany Óvodában a korszerű eszközök beszerzését is magába foglaló, teljeskörű melegítőkonyha-felújítás zajlott a nyáron. A felhasznált
támogatásnak köszönhetően az
érintett óvodák az előírásoknak megfelelő, környezetbarát és gazdaságosabban
üzemeltethető épületekben várják a helyi kisgyermekeket.
A
megvalósítási
időszak alatti költségnövekedés
miatt a projekt
költségvetéséhez

a 147,5 milliós támogatáson felül
csaknem 3 millió Ft-os önerőt biztosított az Önkormányzat.
A projekt azonosító száma:
VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00009
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 147 549 870 Ft
A finanszírozás típusa: Európai
Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból finanszírozott vissza nem térítendő támogatás
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Hulladékszállítási információ
HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI
HULLADÉKGYŰJTÉS 2018.
Nov.
9.; 23.
komm.
hulladékgyűjtés
napja

Dec.
7.; 21.

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉS 2018.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök

Nov.

Dec.

9.; 23.

7.

16.; 30.

14.

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés
cím
Gyömrő
Táncsics M. u. 65.
DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd,
Pesti út 65

ügyfélfogadás
H: 13.00 – 17.00
Sze: 8.00 – 15.30
(ebédidő: 12.00-12.30)
H: 8.00 - 20.00
K- Cs: 08.00 - 15.00

telefon/fax

e-mail

honlap

29/331-920

kht@gyomro.hu

–

53/500-152
53/500-153

ugyfelszolgalat@
dtkh.hu

www.dtkh.hu

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Szolgáltató állatorvosi ügyeleti szolgálat

• Magasépítés kivitelezésben
jártas munkatársat keres a
Gyömrői TÜF Nonprofit Kft.
Érvényes ívhegesztői vizsga illetve „B” kategóriás jogosítvány
feltétel. Önéletrajzokat a kht@
gyomro.hu e-mail címre várják.

A 2012. szeptember 1-től hatályba lépő 2012. évi CXXVII. törvény szerint a korábbi állatorvosi ügyeletek szervezésének kamarai kötelezettsége megszűnik, ügyeleti ellátást az állatorvosok önkéntes részvétel, eseti
elbírálás alapján vállalnak. Ezért kérjük az állattartókat, hogy állategészségügyi probléma esetén először saját ellátó állatorvosukat keressék! Az
ügyeleti szolgálat a munkaszüneti napot megelőző munkanapon 18 órától kezdődik és a munkaszüneti napot követő munkanapon 8 óráig tart.

• Kertészeti és egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására
munkatársat keres a Gyömrői
TÜF Nonprofit Kft. Kertészeti
végzettség, gépkezelői illetve
„B” kategóriás jogosítvány
feltétel.
Önéletrajzokat a kht@gyomro.
hu e-mail címre várják.

November 1-2.
Dr. Seregi Tamás
2225 Üllő, Ócsai út 4.
Tel.: 06 (20) 273-7502

November 17-18.
Dr. Ágoston István László
2243 Kóka, Felsővásár tér 75.
Tel.: 06 (20) 936-1731

November 3-4.
Dr. Szakács Árpád
2200 Monor, Móricz Zs. u. 4.
Tel.: 06 (30) 390-8526

November 24-25.
Dr. Seregi Tamás
2225 Üllő, Ócsai út 4.
Tel.: 06 (20) 273-7502

November 11.
Dr. Stájer Attila
2230 Gyömrő, Szt. István u. 44.
Tel.: 06 (20) 927-4519

December 2.
Dr. Stájer Attila
2230 Gyömrő, Szt. István u. 44.
Tel.: 06 (20) 927-4519
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Márton napi libahajtó
a Tájházban
2018. NOVEMBER 10-ÉN
15-17 ÓRÁIG
• Libahajtás kicsiknek és nagyoknak
• Kemencében sült finomságok
• Forró tea, zsíros kenyér lilahagymával

Ingyenes családi program,
szeretettel várunk mindenkit!

Ismerős Arcok
December 27. 20 óra
Hankó István
Művészeti Központ
Jegyek már kaphatók
a helyszínen
3 000 Ft-os áron.
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Fotó: Kalmár Lajos / Radnóti Miklós Színház

ALFÖLDI RÓBERTTEL

2018.
November 20. 1900

Hankó István Művészeti Központ
Gyömrő, Hankó István Művészeti Központ (Fő tér 1/b.)

A rendezvény támogatói:

jegyár: 2 900 Ft

Jegyek kaphatók a jegy.hu oldalon,

valamint korlátozott számban a helyszínen.
Jegyinfó: 06/30-652-1052
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Nemzetközi pályázati élet
a Gyömrői Weöres Sándor
Általános Iskolában
Iskolánk több éves nemzetközi pályázati munkára tekinthet vissza a
TEMPUS Közalapítvány támogatásával, egyedülállóan a térségben.
A pályázatok sorát két Comenius
pályázat indította 2010-ben: a Kincses-sziget pályázatot intézményünk koordinálta Hámoriné Kasza
Eszter vezetésével, amelyben olasz
és erdélyi partnerek vettek részt.
Felsős diákok cserelátogatása révén
ismerkedtek meg egymás kultúrájával, és szereztek életre szóló élményeket a szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatban. Ugyanebben
az évben kezdődött az Öko-matek
pályázat Németh Zoltánné vezetésével, amelyben spanyol, finn, francia,
lengyel, angol, olasz és német iskolák
osztottak meg egymás között természettudományos, matematikai és logikai feladatokat. Iskolánk tanulói az
angliai és olasz partnerekhez látogattak el.
2013-ban iskolánk újabb pályázat,
a Tündérkert koordinálását nyerte el
Hámoriné Kasza Eszter vezetésével a
gyömrői Bóbita Óvoda, két erdélyi általános iskola, egy olasz iskola és egy
török középiskola részvételével. A pályázat célja az egészséges életmódra

nevelés volt, s a pályázat keretében
tankerttel is bővült iskolánk udvara.
Tanár kollégáink személyesen is megismerkedhettek partnereink oktatási
rendszerével, sajátosságaikkal, kultúrájukkal, megosztották egymással
jógyakorlataikat. Szintén ebben az
évben indult a nyelvtanításban úttörő
módszernek számító CLIL programot népszerűsítő pályázat Németh
Zoltánné vezetésével. A pályázat keretében tanítványaink meglátogatták
nemzetközi partnereiket Nagy-Britanniában, Spanyolországban, s nyelvi
képességeiket bizonyos tananyagtartalmak angol nyelven való tanulásán
keresztül fejlesztették.
2014-ben a már folyó pályázatok
mellett iskolánk partnerségi kapcsolatba lépett az Erasmus Nature
Rangers pályázatban egy romániai
óvoda, török középiskola, olasz óvoda és egy román pedagógiai intézet
együttműködésében Hámoriné Kasza Eszter vezetésével. A pályázat
célja a tanulók egészséges életmódra
nevelése volt, mely keretében sokat
túráztunk a természetben, kirándultunk, barlangászatunk, s a városban
kialakított séta útvonalon tartott verseny keretében ösztönöztük városunk lakóit a mozgásra.

Tavaly indult az Erasmus S.O.S.
(Schools of Success), a Sikerek
Iskolája koordinátori munkája Hámoriné Kasza Eszter vezetésével.
A pályázat két évében a tanulókkal
célokat fogalmazunk meg, próbálunk segítséget adni a személyes
sikerek elérésében, pályaválasztásban, s eligazodni világunkban.
Román, török és olasz partnereink
ez év decemberében fognak ellátogatni hozzánk. Szintén a tavalyi évben indult az Erasmus Cogito Ergo
Sum hároméves pályázata Németh
Zoltánné vezetésével, amely során
lengyel, olasz és török partnerekkel
együtt érzékenyítik tanulóinkat az
idegengyűlölet, különbözőség és
intolerancia kezelésére. Az iskola
tanulói sorra látogatják a partnerek
iskoláit, műhelymunkákban vesznek részt, ismerkednek egymás
kultúrájával, fejlesztik nyelvtudásukat.
A többéves nemzetközi partnerség során számos élménnyel, nemzetközi barátsággal, tapasztalattal
gazdagodtak tanulóink és tanáraink.
Intézményünk életébe számos innovációt hoztak a pályázatok, iskolánk
életébe számos színes foltot varázsoltak a programok és utazások,
iskolánk és városunk hírnevét a világba röpítve.
Reichertné Kertész Csilla
angol nyelvtanár
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Egy biztos zöld pont
Gyömrőn
A Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola életében
régóta fontos a környezettudatosságra való nevelés.
Ennek is köszönhető, hogy intézményünk 2016 óta hivatalosan is ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA.
Ökoprogramunk részleteiről a gyerekekkel közösen döntünk,
megbeszéléseinknek az úgynevezett zöld parlamentek biztosítanak megfelelő fórumot. A parlament munkájában az
iskola pedagógusain kívül az osztályok által delegált egy-egy
képviselő, illetve az Öko Klub tagjai is részt vesznek.
Ezen a fórumon beszéljük meg programjainkat, hiszen
minden tanévben megemlékezünk a jeles napokról, valamint megszervezzük a Néhány lépés a tanösvényen
című városi szintű ökonapunkat. Szintén itt döntöttünk a
Madárpanzió létrehozásáról is. A gyerekek gondoskodnak
a madárkák etetéséről, itatásáról, illetve odút és hintát is
készítettek a kis égi vándoroknak. Tevékenységünknek köszönhetően ettől a tanévtől Madárbarát iskola vagyunk,
amelyet az iskola homlokzatán elhelyezett tábla igazol.

Nálunk a használt étolaj is jó helyre kerül

Folyamatosan gyűjtjük a papírt, a műanyag kupakokat, a
használt elemeket és telefonokat is. A használt étolajból jelentős mennyiséget tudunk eljuttatni a megfelelő helyre, ezzel
is tehermentesítve környezetünket. Bízom abban, hogy mások is csatlakoznak majd akciónkhoz és közös erővel még
több veszélyes hulladéktól tudjuk megszabadítani a várost.

Miniszteri kitüntetés 2018-ban

Idén nagy megtiszteltetés érte intézményünket, hiszen az
Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszteri kitüntetésben részesítette öko munkacsoportunkat és a tantestületet. A tudatos, elkötelezett környezeti nevelői munkánkat elismerő oklevelet személyesen vehették át iskolánk
képviselői az országos tanévnyitón.

Bemutatkozhattunk a Magyar Televízióban

Szeptemberben a Magyar Televízió is ellátogatott iskolánkba. Az Iskolapad stábja bemutatta intézményünket, a
Tőzeges tanösvényt, illetve az Öko Klubot, amelynek tagjai
saját diáktársaiknak tartottak foglalkozást.
Ökoiskolai tevékenységünknek akkor lesz igazi gyümölcse, ha a gyermekek környezettudatos szemlélete megerősödik. Mindannyian tudjuk: a Földet apáinktól örököltük és
unokáinktól kaptuk kölcsön. Vigyázzunk Rá!
Ducsainé Sztojka Erika
ÖKO-munkaközösség vezető
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A 16. Szecsői Futónap –
gyerekszemmel
Szeptember 30-án a Fekete István
Általános Iskola tanulói a 16. Szecsői
Futónapon vettek részt, amelyet a
hagyományoknak megfelelően változatos futótávokon és korosztályokban rendezték meg.
Ezen a napon borús reggelre ébredtünk, de ez sem akadályozott meg
minket abban, hogy idén is Tápiószecsőre látogassunk egy vidám futóversenyre. Gyömrő központjában
találkoztunk, majd egy külön busszal
elindultunk. Fél órás út elteltével megérkeztünk a verseny helyszínére. Még
volt egy kis szabadidőnk a versenyekig, ezalatt tanáraink beneveztek minket a különböző versenyszámokra,
mi pedig megreggeliztünk. Közülünk
először a serdülők futottak, majd következett a gyermek II-es kategória,
melyben lányok és fiúk együtt futották
le a kiszabott távot. Ezután a váltóversenyek következtek. Mindkét korosztályban 3-3 csapattal versenyeztünk.
Miután ezzel is végeztünk, aki akart, a
párok futásában is részt vehetett.
A verseny befejező részében az
eredményhirdetés következett:
Gyermek II.:
III. hely: Borsó Kriszta
V. hely: Vágó Nóra
Serdülő-leány:
II. hely: Lovász Eszter

III. hely: Balog Regina
IV. hely: Pupp Zsófia
V. hely: Molnár Erika
VI. hely: Szilágyi Réka
Serdülő-fiú:
III. hely: Lilik Péter
IV. hely: Jandó Szilárd
V. hely: Fekete Tibor Endre

Gyógyszertári
ügyeleti rend
Minden hétköznap
Hétfő–péntek 19.00–22.00
SZENT ERZSÉBET
GYÓGYSZERTÁR

Váltó-gyermek II.:
III. hely: Borsó Kriszta, Magyari Márk,
Posta Panna, Pupp András

November 1-2.
Csütörtök-péntek 8.00-16.00
SZENT ERZSÉBET
GYÓGYSZERTÁR

Váltó-serdülő:
I. hely: Jandó Szilárd, Lilik Péter, Balog Regina, Pupp Zsófia
II. hely: Agócs Dominik, Rábel Bence, Lovász Eszter, Szilágyi Réka

November 3-4.
Szombat 12.00-22.00
Vasárnap 8.00-22.00
HUMANITÁS GYÓGYSZERTÁR

Tanáraink elnyerték a „Legaktívabb testnevelő” címet, hiszen iskolánkból 48 diák vett részt ezen a
rendezvényen. Jutalomból a csapat
egy csokoládétortát kapott, melyet
jóízűen elfogyasztottunk.
Összességében jó nap volt, nagyon jól éreztük magunkat. Elhatároztuk, ha jövőre is lesz lehetőségünk, mindenképp ellátogatunk ide.
Köszönjük Éva néninek és Tercsi
néninek, hogy elvittek minket!
Vályi Anna, Pupp Zsófia
Gyömrői Fekete István
Általános Iskola
7. a osztály

November 10-11.
Szombat 12.00-22.00
Vasárnap 8.00-22.00
SZENT ERZSÉBET
GYÓGYSZERTÁR
November 17-18.
Szombat 12.00-22.00
Vasárnap 8.00-22.00
KEHELY GYÓGYSZERTÁR
November 24-25.
Szombat 12.00-22.00
Vasárnap 8.00-22.00
HUMANITÁS GYÓGYSZERTÁR
December 1-2.
Szombat 12.00-22.00
Vasárnap 8.00-22.00
SZENT ERZSÉBET
GYÓGYSZERTÁR
Szent Erzsébet Gyógyszertár:
Erzsébet utca 4. (29/333-680)
Kehely Gyógyszertár:
Jókai u. 1. (29/330-827)
Humanitás Gyógyszertár:
Simon M. tér 1. (29/330-023)
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Kerékpáros Hírek
„Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.”
(Petőfi Sándor)
Az idei év is versenyekben gazdag volt, két fő csapásirányban
indultunk.
Az egyik ezek közül országúton az
Amatőr Kerékpáros Szövetség kupa
sorozat, rövidített nevén AKESZ, rendezvényein való indulásaink voltak.
Ebben 10 város, község vett részt
az ország minden részén, köztük volt
a Tour-de Gyömrő, amely a 7. állomása volt a sorozatnak. Év végi díjkiosztó ünnepség keretén belül kiosztották
az érmeket, és felkerült a végleges
lista az eredményhirdető táblára.
Eredmények:
Master kategóriában: Fodor Tamás 5. hely, Vojcsik Viktor 20. hely
Senior kategóriában: Budai Sándor 13. hely

Utánpótlás 15 éves lányok:
Németh Bettina Tímea 3. hely (Részeredmény, Bettina az év második
felétől a TEAM SunVelo SE csapatában folytatta a versenyzést).
Országúti verseny eredmények
ebben tárgy hónapban:
Ovajka Gergely László Kőbánya
autó mentes nap alkalmából tartott
verseny győztese 1. hely
Fodor Tamás III. Brigetio időfutam
verseny előkelő 3. Hely
A másik nagy iránynak a Mountain
bike Topp Maraton sorozat mondható. Duna Visegrád, Szilvásvárad,
Bükk, Mátra Maraton rendezvények,
hegyek, völgyek ösvényein meghódítva a legmagasabb csúcsokat, és
leszáguldani a legmeredekebb lejtőkön: erről szól a hegyikerékpározás
szakág.
Résztvevők: Kókai Gábor, Kenyó
Endre, Kenyóné Süli Melinda, Kenyó
Kristóf, Budai Sándor.

A képen balról jobbra: Kenyó Endre,
Kenyó Kristóf, Kenyóné Süli Melinda

Mountain bike eredmények egyéniben tárgy hónapban:
Kókai Gábor Master III. kategória
Mátra Maraton 6. hely
Mini táv Kenyóné Süli Melinda 9.
hely, Kenyó Endre 5. hely, Kenyó
Kristóf 1. hely
Ugyan vége van a sorozatnak, de
évértékelő rendezvény még nem volt,
ezért a végeredmények későbbi beszámolónkban jelennek majd meg.
Budai S.

Sportágválasztó rendezvényen
a Kaeshi Waza Egyesület

S

zeptember 29-én Budapesten a
Tüskecsarnokban rendezték meg
a BeActive Night néven futó sportválasztó rendezvényt, ahol rengeteg fajtájú és típusú mozgásformát mutattak
be. A rendezvényre külön meghívást
kapott a Kaeshi Waza Harcművészeti
Egyesület. Nagy megtiszteltetés volt
együtt edzést vezetni magas övfokozatú mesterekkel (Juhász Ferenc
Shotokan 7. Dan, Prikkel Antal Shinto
Ryu 5. Dan, Kalmár Árpád Kyokushinkai 3. Dan). Több harcművészeti stílus
képviselői is mutattak be edzést, többek között Kyokushimkai, Shotokan,
Sumo, Tai chi chuan, Kick boksz és
Judo is volt a rendezvényen.
Sok új gyakorlatot láthattunk és
próbálhattunk ki tanítványaimmal

20

együtt. Nagy öröm volt látni azt is,
hogy mi is tudunk új dolgokat mutatni. Természetesen szabadidejükben
a tanítványok más jellegű sportokat
is kipróbálhattak, ami szintén nagy
öröm és kihívás volt számukra. Remélem, legközelebb is ekkora öröm-

mel és aktivitással veszünk részt
ezen a rendezvényen. Nagyon köszönöm a kedves szülök segítségét,
hogy meg tudtuk oldani a szállítást,
valamint köszönöm a tanítványok
szorgos és vidám részvételét.
Lozsi Ákos
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Új színekben a gyömrői
kerékpáros lány
Németh
Bettina
kerékpáros
sportban elért eredményeiről
sokszor olvashattak már újságunk hasábjain. Idén nyártól
azonban eltűnt a neve a Gyömrő
VSK kerékpáros szakosztályának beszámolójából. Ennek oka,
hogy 2018. május 29-én csapatot váltott. Hogy mi történt vele
azóta, és milyen tervei vannak a
jövőre nézve, most megosztotta
velünk.
Bettina a biciklizéssel már bölcsődés kora óta ismerkedik, a versenyzést három évvel ezelőtt kezdte.
Ezalatt a rövid idő alatt csaknem
harminc érmet sikerült megszereznie. Most 14 éves, a Weöres Sándor
Általános Iskola 8. osztályos diákja,
jövőre pedig egy budapesti sporttagozatos gimnáziumba készül. Új
csapatával, a Team Sunvelo SE-vel
heti ötször edz alkalmanként két
órát, hétköznap és hétvégén egyaránt. Az idei egyesületváltásról a
sportoló így nyilatkozott: „Bár csapatot váltottam, továbbra is gyömrői versenyzőként indulok, csak
már más egyesületet képviselek.
Azért váltottam, mert szeretném elérni céljaimat, és valóra váltani az
álmaimat.”
Június óta ezzel a csapattal is
nagy sikereket ért el. A legnagyobb
élményt a Pilis Kupa jelentette
számára. Korábban hegyvidéki futamban nem indult még, ki akarta
próbálni, és egyből meg is szerette
ezt a műfajt. A nagy eső ellenére
sikerült a dobogó legfelső fokán
végeznie, erre az eredményére a
legbüszkébb egész karrierje során.
Fontos eseményként emlékszik az
idei szezonban Diákolimpiai szereplésére is, ahol két második helyezést is elért, összetettben pedig

a harmadik helyet szerezte meg.
„Nagy dolog, hogy
részt vehettem a
Diákolimpián,
és
az ország legjobb
fiataljaival mérethettem meg magam.”
Nemcsak
saját kategóriájában jeleskedett a
2018-as versenyszezonban. A Tisza-tó Maraton 65
km-es távján nem
érte el a minimum
nevezési korhatárt,
így 14 évesen a 21-23 évesek
között indult, és szerezte meg az
első helyet.
Időnként azért negatív élmények
is érik egy-egy versenyen, bár ebből szerencsére sokkal kevesebb
van. Idén mindössze három versenyen nem sikerült dobogóra állnia.
Az egyik megmérettetést, a beszédes nevű Kínok kínja versenyt már
második éve nem sikerül végigcsinálnia. Tavaly egy esés, majd idén
egy defekt szólt közbe, és kellett
félbehagynia a futamot.
Az új csapat nagyban hozzájárul
eredményeihez. Bár egyedüli gyerekként és lányként van a csapattagok között, ő ezt pozitívan fogadta, és nagy lehetőségnek gondolja:
„Először furcsa volt, de most már
nagyon jó ilyen pasis csapatban
lenni. Az időket tekintve sokat fejlődtem, mivel az edzéseken ők diktálják az iramot. Nem szeretném,
hogy hozzám alkalmazkodjanak,
de nem is szoktak szerencsére. Én
próbálok hozzájuk felzárkózni.”
Bettina a versenyszezon lezárása után sem pihen: kezdődik a téli
felkészülés a következő szezonra,

amire már most nagy tervei vannak.
Mivel a következő évben egy kategóriával feljebb, a 15-16 évesek
között fog versenyezni, nehezebb
dolga lesz. Célja, hogy megtartsa
idei eredményeit, és esetleg még
az idején is tudjon javítani. Nagy
vágya, hogy kijusson a 2019-es
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra, amit Azerbajdzsánban tartanak.
Jövőbeli tervei között pedig természetesen az is szerepel, hogy egyszer a Tour de France-on tekerhessen, és Magyarországot, Gyömrőt
képviselhesse.
Versenyek előtt mindig beszámol Facebook oldalán, hogy éppen hová készül tekerni, így lehet
követni pályáját. Az ilyenkor hozzászólásként kapott jókívánságokat, buzdításokat mindig elolvassa:
„Tök jó érzés, hogy látom, mennyien gondolnak rám, szurkolnak nekem. Ez egészen a másnapi rajtig
feltölt energiával.”
Céljai eléréséhez kitartást és jó
munkát kívánunk, a buzdító kommenteket pedig versenyei előtt
mindenképpen küldjük majd neki!
Oldal-Benkő Zsanett
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Szuperérzékenység: Áldás vagy átok?

M

agyarországon november közepén tartják a szuperérzékenyek találkozóját. E program keretein
belül osztják meg egymással tapasztalataikat, futtatnak kötetlen eszmecseréket és beszélgetnek olyan dolgokról, amelyeket tényleg csak ők
képesek megérteni.
A szuperérzékenység nem betegség, sokan inkább képességnek
gondolják, bár erről megoszlanak a
vélemények. Valójában ingerület átvitellel összefüggő érzékenységről
van szó, vagyis az érzékszervek által
beérkező információk, a képek, hangok és szagok, jóval mélyebb hatást
gyakorolnak ezekre a személyekre,
mint amit átlagosnak mondunk. Mások talán “hisztinek” gondolják, de a
kettőnek egymáshoz semmi köze.
Mindannyian éltünk már át traumát, esetleg érzelmi válságot vagy
kimerültséget, amikor szívesen el-

futottunk volna a világtól, mert minden és mindenki zavart bennünket.
Normális esetben stresszmentesített
életvitellel és elegendő pihenéssel
pár héten belül helyreáll a lelkünk és
testünk egészsége. De a szuperérzékenyeknél más a helyzet, hiszen
nem betegségben szenvednek. Nekik szó szerint szenvedést okozhat
egy vonat dudálása, egy hangos
köhögés a metrón, de főként az, ha
zajos tömegbe kerülnek. Ilyenkor
rendkívül gyorsan telítődnek ingerközpontjaik: megtelnek a hangokkal,
fényekkel, zajokkal. Szinte úgy érzik,
sürgősen egy csendes, sötét helyre
kell vonulniuk.
Persze helytelen lenne azt feltételezni, hogy a szuperérzékenységnek
kizárólag hátrányai léteznek, mivel a
pozitív oldalon is igencsak érdekes
dolgok figyelhetők meg. Legtöbbünk
szereti a csokoládét, a szép zenét,

a nyíló virágok illatát. Annak viszont,
aki ennyire különleges, ezek a megtapasztalások elképesztő módon
nyilvánulnak meg. A csokievés eksztázist okoz, a zenehallgatás inkább
spirituális élmény, mint kikapcsolódás, egy rózsa illata pedig maga a
bódulat!
Fontos már gyerekkorban odafigyelni a szülőknek arra, hogy csemetéjük viselkedése nem üt-e el túlzottan
a megszokottól. A szuperérzékeny
fiatalok hagyományosnak mondott
nevelés esetén könnyen válhatnak
magányossá, kitaszítottá. Sokan nehezen tudják megérteni magukat és
a világot. Mintha külön bolygón töltenék napjaikat. Életük azonban kiteljesedhet, ha megtanulják felismerni
képességeiket. Ne ítéljünk el senkit
azért, mert nem értjük! Forduljunk mi
is érzékenyen másokhoz!
Zilahi Zoltán

Egy rég elveszett kastély
Csaknem 70 éve történt az a titokzatos história, hogy a Teleki
család első gyömrői kastélyát úgy
elnyelte a föld, hogy utána sokan
a nyomára sem bukkantak.
Ezt a bizonyos kúriát Mayerhoffer
János tervezte 1771-ben, az építkezést pedig a tulajdonos fia, Teleki
József felügyelte, aki külföldön tanult
építészetet. A barokk és klasszicista
stílusú kastélyhoz egy korabeli levél
szerint egészen Máramarosról érkezett a szükséges faanyag. A fenyőfákat a Tiszán úsztatták le Szolnokig,
ami minimum 400 kilométeres vízi
utat jelent. A kastélyt az 1770-es
évek derekára lakta be teljesen a
grófi família.
Az idők folyamán több család is
birtokolta az épületet. A Telekieken
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kívül többek között a Wartensleben,
a Ráday, a Piatnik, a Horthy és a
Pálffy család is. Utolsó tulajdonosa
Issekutz Gyula volt, aki a második
világháború idején elhagyta Gyömrőt, így a kastély magára maradt. A
háborúban állítólag egy repülőbomba adta meg az épületnek a kegyelemdöfést, bár egyes források szerint
Gyömrő kommunista vezetése még
egy ideig internáló tábornak használta.
A kastélyt végül az emberkéz tüntette el nyomtalanul, falait a falu lakosai hordták szét az 1950-es évek
elején. Ez a munka olyan alaposra
sikerült, hogy évtizedekkel később
a helyiek sokszor csak találgattak,
hogy hol állhatott az épület.
Az internetnek köszönhetően ma
már könnyebb dolgunk van. Az 1782

utáni katonai térképeket böngészve
bárki megtalálja az épület jelölését
az Anna-hegyen, amely jelenleg az
Öreghegyi és az Annahegyi útról közelíthető meg.
Ugyanis ott állt. Gyömrő egyik
legmagasabb pontján. Ki tudja, téglái talán ma is ott vannak egy-egy
gyömrői ház falában.
Ducsai Sándor
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Tacskó
Mire lesz szükséged?

Kutyamóka

• WC papír guriga
• Hosszú papírguriga
• Festék: fekete és egyéb színek
• Kartonpapír
• Két mozgó szem

KERESZTREJTVÉNY
Vízszintes:
2. Mi a leggyakrabban
előforduló parazita a kutya szőrében?
4. Mit adunk a kutyának ha dicsérjük?
7. Hogy hívják az Óz, a csodák csodája című mesében
Dorothy kutyáját?
8. Egy északi kutyafajta neve
9. Mi a kutya legfőbb tulajdonsága?
10. Milyen a házikutyák táplálkozása?
Függőleges:
1. Mit teszünk a kutya nyakörvére azonosításként?
3. Magyarországon ezt a kutyafajtát állatterelésre használják
5. Mit kap a kutya veszettség ellen?
6. Mi igazolja a kutya fajtiszta eredetét?

1.

Illeszd össze a rövid gurigát a hosszúval!

2.

A kartonból
vágd ki a kép
alapján a négy
lábat!

3.

Ragaszd a lábakat a helyükre!
Fesd ki a kutyust!

4.

Vágd ki a kartonból
a két fület és
a farkat is.
Fesd őket a testtől
eltérő színűre!

Megoldások: 1. biléta, 2. bolha, 3. puli, 4. jutalomfalat, 5. oltás,
6. törzskönyv, 7. Toto, 8. husky, 9. hűség, 10. vegyes

5.

Aranyosi Ervin:

Mese a rántott húsról
Egyszer a rántott hús hosszú útra indult,
hívta a kalandvágy, látni a tepsin túl-t!
Arra nem számított, hogy a cica látta,
és a szegény cicát éhesen találta.
Így a cica gyorsan szaladt a kutyáért,
az meg jött, segített, mert hogy éppen ráért.
Körbefogták szegényt, jól bekerítették
és a szegény husit, hamar meg is ették…
(versek.aranyosiervin.com)

Ragaszd a helyükre
a füleket és a farkat!
Vágj egy kis nyílást
a fejen, és oda
csúsztasd rá az
orrot! Ragasztóval
rögzítsd!
Még tedd fel a mozgó szemeket, és varázsolj
mosolyt a kutyusod arcára! Kész is a kis
kedvenc! Kezdődhet a játék!
(Forrás: Fiona Hayes (2018) 51 játékos ötlet
WC-papírgurigára. Budapest, Álomgyár Kiadó.
ISBN 97896155763571)

Ez a könyv és hozzá hasonló kiadványok is
megtalálhatók a Városi Könyvtárban.
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