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Kedves Olvasók!
Elérkeztünk az év végéhez, az emberek már karácsonyi
lázban égnek. Mindenki másképp éli meg a várakozást
az Adventi időszakban, de sokak számára fakulni látszik
ennek a csodálatos ünnepnek a fénye.
A karácsony a szeretet ünnepe, ebben a nagy készülődésben azonban sokszor elfelejtjük ezt. Rohanunk a sokadik sablonos ajándékért, vásároljuk a
kismilliomodik karácsonyi dekorációt, kapkodunk,
hogy a tömegben gyorsan beszerezzük a menü
hozzávalóit. Sietve takarítunk, veszekszünk egymással, ha nem elég alapos a felmosás, bos�szankodunk a leégett töltött káposzta miatt.
Üljünk le, és gondoljuk át, mi is az ünnep lényege! Lássuk meg, hogy nem az
a fontos, hogy mennyi drága ajándékot teszünk a fa alá, hanem hogy a fa körül
állókkal együtt tölthetjük ezt az ünnepet. Gyermekkorom karácsonyaira visszagondolva emlékeim között élesen megvan az érzés, mikor a házak ablakában
figyeltem, mennyi helyre megérkezett már a Jézuska, majd otthon az üvegajtón
át megláttam a karácsonyfa első fényeit. Este sokáig fent maradva játszani a
fa alatt pedig számomra mindig is az ünnep fontos része marad. Csupa olyan
emlék, amit nem lehet a bevásárlóközpontban megvenni.
Vegyük észre a gyermekek szemében a csillogást, amit a karácsonyi fények
mellett a boldogság és az öröm okoz! Éljük meg ezeket a napokat az ő szemükkel, és ez alapján gondolkodjunk el azon, mi is kell ahhoz, hogy nekik is
felejthetetlen karácsonyt tudjunk szerezni!
Oldal-Benkő Zsanett, főszerkesztő
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Forgalmi rend változásokról döntött
a képviselő-testület
A novemberi rendes képviselő-testületi
ülésen Mezey Attila polgármester beszámolt a gyömrői rendelőintézet felújításának helyzetéről. Elmondta, hogy
az előzetes tervekkel ellentétben állami
forráshiány miatt jövőre kezdődhet el a
beruházás, amiben az önkormányzat
már nem kap akkora szerepet. Eredetileg városunk végezte volna az építési
munkákat, a Bajcsy Kórház pedig az
eszközbeszerzést. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ viszont mindkét szereplő kezéből kivette a feladatot. Ennek
ellenére az önkormányzat az operatív
irányításban minél jobban szeretne részt
venni, hogy végeredményként egy funkcionálisan is jól használható épület szolgálja ki a lakosokat.
Módosították a Fekete István Általános Iskola környékének forgalmi
rendjét. A növekvő tanulólétszám és a
megváltozott lakossági szokások miatt
a gyerekek biztonsága érdekében az
intézmény előtt az autósforgalom korlátozására van szükség. Az iskolával, a
szülői munkaközösséggel és a környék
lakóival egyeztetve az alábbi változás lép
érvénybe december 1-től: munkanapokon 7-17 óráig csak engedéllyel lehet
behajtani a Jókai utca Bajza és Kossuth
Ferenc utca közötti szakaszára. Továbbá egyirányúsítják a Kossuth Ferenc
utca Árpád és Attila utca közti szakaszát
a Dózsa György út felől. A reggeli parkolási gondok könnyítésére tervben van
az iskola mellett megvásárolt ingatlanon
egy parkoló megnyitása is.

Változik a Puky utca forgalmi rendje is. December 1-től az utcába csak engedéllyel lehet behajtani, hogy csökkentsék az átmenő forgalmat. Sokan ugyanis
ebben az utcában próbálták levágni az
utat és elkerülni a körforgalmat.
A képviselő-testület tárgyalt a városközpontban működő edzőterem jogi
helyzetének rendezéséről. Egy ellenőrzésből kiderült, hogy a helyiséget most
bérbeadó városüzemeltető cégnek nincs
megfelelő jogosultsága a bérbeadásra.
Az önkormányzat tulajdonosként felülvizsgálja a szerződést, és tárgyalásokat
fog folytatni a jelenlegi bérlővel és egy
kereskedelmi ajánlatot tevő céggel is a
terem jövőbeni bérlésére vonatkozóan.
November 19-én tartotta a képviselő-testület a szokásos közmeghallgatását. A több mint négy órás ülés a
tavalyi évhez hasonlóan egy testületi
beszámolóval kezdődött. A képviselők
egy-egy témát vállaltak el, hogy ismertessék a város egyes területeinek aktuális helyzetét. Az eseményen részt vett
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, aki
szintén válaszolt a felmerült kérdésekre.
A közmeghallgatáson a lakosok négy
fő témát érintettek. Legtöbbször a Kóczán terület, a Liget lakópark problémái
merültek fel. Ezek közül szóba került
például a Helyi Építési Szabályzatban
szereplő négysávos gyorsforgalmi út
kérdése, amely a Kóczán területen futna
végig. A polgármester elmondta, hogy
ez a tervezett út az országos fejlesztési

tervben szereplő út, ezért Gyömrőnek
is kötelező szerepeltetnie a térképén.
Szűcs Lajos hozzátette, hogy nagy az
ellenállás ennek az útnak a megépítésével kapcsolatban, ezért nem tartja
valószínűnek, hogy valaha is elkészül.
Ezt szabályozni azonban nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik. Több
lakos felvetette, hogy nehezen elérhető
a város határában, a 3111-es út mentén
található buszmegálló. Erre megnyugtató választ tudtak adni a képviselők: folyamatban van a járda és a közvilágítás
kiépítése a megállóig, hogy biztonságos
legyen a megálló megközelítése.
Sokakat érint Gyömrőn a zöldhulladék
elszállítás problémája. A közmeghallgatáson is többen felvetették, hogy érdemes
lenne az égetés engedélyezésének lehetőségén gondolkodnia a testületnek.
A Fekete István Általános Iskola helyzetével kapcsolatban is kaptak kérdéseket és észrevételeket a képviselők. Érintették az ebédlő méretének problémáját,
az iskola állapotát és zsúfoltságát. Több
szülő hangot adott a közlekedési, parkolási gondokkal kapcsolatban, amelyekre
válaszként a testület korábban meghozott döntését ismertette a polgármester.
A parkolási férőhelyek bővítése és a
parkolási rend felülvizsgálata is foglalkoztatta a megjelenteket, kiemelten az
állomás környékére vonatkozóan. Az
utóbbi időben rohamosan nőtt az állomás környékén parkoló autók száma,
már nemcsak a P+R parkolóban, hanem
a környező utcákban sem lehet parkolóhelyet találni. A város tervezi további parkolóhelyek létesítésének
lehetőségét a zsúfolt
utcák felszabadítása
érdekében.
BZs
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Év végi gondolatok
Egy különleges város
vagyunk!

Észre vesszük ezt a hétköznapokban? Nem tudom. Talán most, hogy
közeledik az év legszebb ünnepe, a
karácsony, kicsit lelassul rohanó világunk, több időnk jut odafigyelni másokra. Annyi minden kedves és szép
dolog vesz bennünket körül, amiért
szerethető ez a város, és igazán
otthon érezhetjük magunkat benne.
Egész évben azon dolgoztunk, és
valóban igyekezettel tettük a dolgunkat, hogy minden itt élő érezze,
odafigyelünk rá. Így lesz ez most az
év utolsó hónapjában is. Természetesen ennél az odafigyelésnél most
az ünnepekre, a gyermekekre, a
családokra koncentrálunk. Nem is
szeretnék most ebben az évzáró írásomban én sem mással foglalkozni,
csak az ünnepi készülődéssel, a téllel, a város karácsonyával.

A gyermekek a
legfontosabbak

Van egyáltalán olyan felnőtt, aki ne
őrizne gyermekkori emléket a szívében karácsonyról vagy a télapóról? Nem hiszem. Ez a varázslat egy
életre szól. Ebben is különleges vá-
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rosunk, ahogy elhozzuk a Télapóval
találkozás lehetőségét csepp polgárainknak. Több mint két évtizedes
hagyománya van már a télapójárásnak, és idén is nagyon készülünk rá.
Több mint kétezer kiosztott csomag,
lovas hintó (hó híján nem szán) és az
igazi Mikulás, aki eljön városunkba a
gyermekekhez. Nagy élmény ez minden csemetének, de nagy élmény
nekünk, szervezőknek, résztvevőknek, családoknak is. Elárulom, hogy
hosszú évek óta kialakult szerepeink vannak a Mikulásjárásban, amihez mindenki ragaszkodik, és nagy
örömmel végzi feladatát, mint a manók a Mikulásgyárban, egy jól összeszokott csapatként. De új ötletekben
sincs hiány. Tavaly debütált először
próbaként a Mikulásház a Fő téren,
és mondhatom, hatalmas sikere volt.
Még a felnőtteknek is élmény volt a

Télapó házának varázslatos világába
lépni, hát még a gyermekeknek. Nagyon sokan keresték fel itt a Télapót,
de mint láttam, nagyon sok család
már csak azért is lesétált a Fő térre,
hogy bekukucskáljon az ablakokon,
és megnézze, hol lakik a Mikulás.
Remélem, minél többen élnek idén is
a Télapóval találkozás lehetőségével,
és talán sok kisgyermeknek sikerül
életre szóló élményt szereznünk!

Készüljünk az ünnepre,
mint egy nagy család
A közösségnek teremtő ereje van, és ilyenkor Advent
időszakában a szeretet ünnepére készülődve megadatik a lehetőség, hogy
valóban egy nagy család tagjának érezzük
magunkat itt Gyöm-
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rőn. Készüljünk az ünnepre is együtt!
Ahogy sok helyen a kertek, városunk
is ünnepi díszbe öltözik, és kikerülnek
az utcákra az ünnepi díszvilágítás fényei. Természetesen idén is lesz hatalmas városi karácsonyfa, melyet a
felajánlott fenyők közül mindig nagy
gonddal választunk ki, és állítunk fel
a Fő téren. Az adventi készülődés és
a vasárnapi gyertyagyújtások is családias légkört sugároznak a fenyőfa
melletti hatalmas adventi koszorúnál. Ezek az adventi vasárnapok
már annyira az ünnepi készülődés
részei lettek, hogy nem maradnék
le egyikről sem. Szépek, meghittek,
kedvesek ezek a közös adventi gyertyagyújtások, érdemes részt venni a
közös ünnepi készülődésben.

Nem mindenkinek adatik
meg a gazdag Jézuska

Tegyük szebbé azok ünnepét is, akik
nélkülöznek. Tavaly hívtam meg először vendégül városunkból egy ünnepi vacsorára azon gyermekeket,
akiknek nem jut mindig gazdagon
terített asztal. Műsorral, finom vacsorával és ajándékkal vártam mindenkit, és szerettem volna minden
kis vendégemnek minél nagyobb
örömöt szerezni. Azonban fordítva
történt. A tavalyi karácsonyom legszebb estéje lett ez a gyermekekkel
együtt töltött ünnepi est. Díszvendégek voltak ők, minden figyelem arra
irányult, hogy ezen az estén igazán
boldogok legyenek. Terített ünnepi

asztal, ajándékok, játékok és igazi
öröm a gyermekarcokon. Szép karácsonyi este, talán egy életre szóló
emlék. Természetesen ez a csodás
este az idén sem maradhat el.

Lesz idén koriparty? Csak
az időjárástól függ.

Őszintén megmondom, már alig várom, hogy befagyjon a tó. Biztosan
sokan emlékeznek még a tavaly
előtti koripartykra a tófürdő jegén.
Hatalmas élmény volt! Napközben
is sokan csúszkáltak a jégen, szombatonként pedig volt zene, büfék,
gyermek ügyességi versenyek, hoki
bajnokság. Este pedig jégdisco.
Hihetetlenül jó hangulat volt, és kihagyhatatlan hétvégi program lett
a korcsolyázás. Ez is egy olyan különlegessége városunknak, ami
egyedivé tesz bennünket. Persze
nagyon időjárásfüggő. Ha az égiek
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kegyesek lesznek hozzánk, és lesz
korizásra alkalmas jég, akkor idén is
belevágunk. Már most előkészítettük
a programokat, és szervezőben, segítőben sem lesz hiány. Abban is biztos vagyok, hogy résztvevőben sem,
hiszen két éve is több ezren vettek
részt ezeken a koripartykon. Egy
ilyen rendezvény igazán varázslatossá tenné a telet városunkban.

Kedves Gyömrőiek!

Karácsony szent ünnepéhez közeledve nyissuk meg szívünket egymás felé. Egy kis kedvesség, egyegy karácsonyi jókívánság, egy kis
segítség, odafigyelés sokat jelenthet
közösségünk életében. Kívánom,
hogy legyen városunkban mindenkinek örömökben bővelkedő, meghitt,
szép karácsonya!
Boldog karácsonyt mindenkinek!
Dr. Mezey Attila, polgármester
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Átadták az újonnan
aszfaltozott utakat

Október második felében készült el a József Attila út és
a Bánáti utca teljes aszfaltozása, ahogy arról novemberi számunkban már beszámoltunk. Azóta megtörtént az
utak felfestése is, így már az újonnan felfestett útburkolati
jelek is megtalálhatók mindenhol.
A hivatalos átadáson Mezey Attila polgármester mellett országgyűlési képviselőnk, Szűcs Lajos is részt vett.
A képviselő közreműködése nagy szerepet játszott az
utak felújításához szükséges állami támogatás megszerzésében.
BZs

Posta Csekkpont
a városközpontban
Kerülje el a postai sorban állást, és fizesse be csekk
jeit automata segítségével! A készülék használata
egyszerű, minden a befizetés folyamatához szükséges tájékoztatás
olvasható a kijelzőn.
Az automatánál csak
kártyás
csekkbefizetés
lehetséges,
amely kártyás fizetési tranzakciónak minősül.

Csekk
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Próbálja ki
Ön is!
Táncsics M. út 37.
Önkormányzati
irodaház földszintje
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Mozgalom a
gyermekek biztonságos
közlekedéséért
A gyermekek biztonsága mindennél előbbre való! Ebben biztosan mindenki egyetért. Most pedig itt egy lehetőség, amikor tehetünk is ezért. Egy olyan város lehetünk,
ahol az itt élők példát mutatnak azzal, hogy segítenek,
amikor szükség van rá.
Tegyünk azért, hogy reggelente a legnagyobb forgalomban egy kisgyermeknek se kelljen bizonytalanul álldogálnia nagy táskával a hátán, hogy elindulhat-e a zebrán
az út túloldala felé a suliba! Egy segítő mozgalomba hívtam ezért városunk lakosait, szülőket, nagyszülőket vagy
bárkit, aki segíteni szeretne.
Célom, hogy meg tudjuk szervezni, hogy reggelente
minden iskolánál segítsen valaki a gyerekeknek átkelni
az úttesten. Sárga mellényben, piros tárcsával hét és
nyolc óra között kellene egy órában megállítani az autókat, amíg a diákok átsétálnak. Ha összejön a feladatra
iskolánként 20-30 felnőtt, akkor mindössze havonta egy
reggeli órát kell vállalnia egy önkéntesnek. Ha a felelősöknek sikerül megszervezniük, akkor már december elején
indulna a szolgálat.
Én sem csak meghirdetni, szervezni szeretném a mozgalmat, hanem tevékenyen részt is venni benne, jó példával elöl járni. Magam is rendszeresen vállalok majd ezért
egy reggelt valamelyik zebránál. Segíteni, és a gyerekek
biztonságáért tenni pedig nemcsak hasznos, hanem jó
érzés is!
Dr. Mezey Attila
polgármester
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Gondoskodó Önkormányzat
Gyömrő új biztonsági és probléma bejelentő rendszere
A HelpyNet egy lakosságvédelmi rendszer, amely egy telefonos
applikáción keresztül egy gombnyomással képes a teljes lakosságot összekapcsolni a település
segítőcsapatával (közterület-felügyelők, polgárőrök, polgári védelmi segítők stb.). A háttérben
működő központi irányítási rendszer és védelmi háló bizonyos
esetekben azonnali helyi segítségnyújtást tesz lehetővé bármilyen vészhelyzet esetén.

helyi szakértőcsapat rendszerében, így a segítőcsapatok képesek
biztosítani a leggyorsabb helyi segítségnyújtást.
• A HelpyNet a közösség erején alapul. Odafigyelünk a környezetünkre, odafigyelünk egymásra.
• A HelpyNet korszerűségének köszönhetően meglévő infrastruktúrára épül. A felhasználók részéről
csak egy okostelefon szükséges,
amelyre egyszerűen és gyorsan letölthető, majd használható.

Településünk vezetése innovatív, haladó módon gondolkodik, így a környéken mi vezetjük be elsőként ezt
a lakosság kényelmét szolgáló rendszert. Az alkalmazást 2019-től kezdjük el élesben használni, januártól
bárki csatlakozhat hozzá városunk
lakosai közül.

Kiknek ajánlhatjuk ezt az applikációt?
Az egész lakosságnak
• Ha bármiféle közterületi problémát
észlel (kátyú, illegális szemétlerakás, közvilágítás hiánya stb.) a
helyszínről azonnal jelzést küldhet
hivatalunknak, ahol kollégáink
összegyűjtve a jelzéseket, hatékonyabban tudnak majd intézkedni.

Miért jó ez lakosainknak?
• A HelpyNet okostelefonos alkalmazásán keresztül egy gombnyomással riasztást adhat le bármilyen vészhelyzet esetén az Ön által
megjelölt személynek (családtag,
rokon, ápoló
stb.).
• Közterülettel
kapcsolatos jelzése
azonnal
megjelenik a

Felnőtteknek
• Gyermekét biztonságban tudhatja
akár edzésről vagy különóráról tart
éppen hazafelé, akár a szomszéd
városba ment el szórakozni, hiszen a segítség
mindig egy gombnyomásra van tőle.
• Nem kell aggódnia, ha a nyaralás
alatt üres marad a
lakása, ugyanis ha
szomszédjai gyanús alakot látnak a
környéken, máris
riaszthatják Önt.
Időseknek
• Ha bármikor rosszul érzi
magát, a HelpyNet egy
gombnyomásra riasztja
legközelebbi hozzátar-

tozóit. A helyi
orvosi ügyeletnek köszönhetően a segítség
mindig a leg
gyorsabban ér
el Önhöz.
• Amikor gyanús
személy
ko- Hodruszky Lajos,
alpolgármester
pogtat az ajtón,
érdemes leadnia egy riasztást, és a legközelebbi
beavatkozó személy – amennyiben
szolgálatban van – perceken belül a
helyszínre ér.
Iskoláknak
• Vigyázzon diákjaira akkor is, amikor
éppen úton vannak! Buzdítsa őket,
hogy töltsék le a HelpyNet alkalmazást, így bármilyen veszély esetén a
leggyorsabb segítséget kaphatják!
• Táborokban és osztálykirándulásokon sokszor probléma a diákok
felügyelete, hiszen kevés oktatónak
kell sokfelé figyelnie. A kirándulások
előtt mindenki telefonjára telepítsék a
HelpyNet alkalmazást, így bármilyen
probléma esetén egy gombnyomásra leadható a riasztás és megmutatható a segélykérő pozíciója. Jelöljék
meg a nevelőket/tanárokat, így a helyi segítőháló mellett a pedagógusok
is kapnak értesítést, és helytől függetlenül tudnak segítséget nyújtani!
Településünk vezetése innovatív,
haladó módon gondolkodik, így a
környéken mi vezetjük be elsőként
ezt a lakosság kényelmét szolgáló
rendszert.
Töltse le ingyenesen a HelpyNet
applikációját, az útmutató szerint
regisztráljon, és csatlakozzon azon
gyömrőiekhez, akik már használják
ezt a korszerű rendszert!
Hodruszky Lajos, alpolgármester
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Pályázati forrást
nyertünk útjaink
aszfaltozására
142 millióforintos támogatást nyertünk városi utak
felújítására, így pályázati pénzből újulhat meg a teljes
Nefelejcs út és a Táncsics Mihály út eddig fel nem újított szakasza. A pályázatban az érintett szakaszokon
járdaépítés és kerékpár tároló telepítése is szerepelt.
Az igényelhető legmagasabb támogatási összeg településenként 150 millió forint volt, amit szinte teljesen sikerült is kihasználni.
A Nefelejcs út jelenleg városunk egyik legrosszabb állapotban lévő útja, így kifejezetten fontos volt ez a nyertes pályázat. A támogatási szerződés megkötése után
indulhat el a kivitelezés előkészítése. A munkák kezdete
jövő tavasszal várható. Ezúton is köszönjük országgyűlési képviselőnknek, Szűcs Lajosnak a pozitív pályázati
döntés érdekében tett fáradozását.
A belterületi utak fejlesztésének támogatására irányuló
pályázat 2018 elején jelent meg azzal a céllal, hogy támogassa az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd
burkolattal történő kiépítését, felújítását és korszerűsítését. Az igényelhető legmagasabb támogatási összeg
150 millió forint volt településenként. Városunkkal együtt
összesen 74 Pest megyei önkormányzat több mint 7,5
milliárd forintot nyert el útjainak felújítására.
BZs
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Online fogadóórát
tartott a polgármester
November 15-én első alkalommal jelentkezett irodájából élő adásban Mezey Attila polgármester. Az
online fogadóórát Facebook oldalán lehetett követni.
A közvetítés alatt a polgármester a lakosok által élőben
feltett kérdésekre válaszolt, és ismertette a csaknem egy
órás adás alatt az említett témák legtöbbjét. Visszajelzések alapján sikeres volt a fogadóóra, az internetet használó lakosok üdvözölték a kezdeményezést.
Mezey Attila tervei szerint minden hónapban tart majd
egy ilyen alkalmat, ahol hivatalos Facebook oldalán keresztül bárki feltehet neki kérdéseket a várossal és annak
működésével kapcsolatban. Idén még egy online fogadóórán lesz lehetőség kérdezni tőle december 12-én 18
órától.
Kövesse Ön is a Facebook-on a polgármestert,
hogy ne maradjon le a következő fogadóóráról!
Dr. Mezey Attila

Téli igazgatási szünet
a Polgármesteri Hivatalban
A Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkarendjének
téli igazgatási szünete
2018. december 20. csütörtöktől 2019. január 2.
szerdáig tart.
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Országgyűlési képviselőnk
eredményesnek tartja az idei évet

ÁLIS

Bizonytalan ideig
zárva tart az
okmányiroda
A Pest Megyei Kormányhivatal
Monori Járási Hivatal Gyömrői
Okmányirodája 2018. szeptember 15-től átépítési munkálatok
miatt huzamosabb ideig zárva
tart.

Ismét egy változásokkal teli év áll
mögöttünk. Az óvodai csoportok kialakítása, az óvoda felújítások és az
aszfaltozási munkák mind-mind azt
a listát bővítik, ahol városunk fejlődése követhető nyomon. Szűcs Lajost,
térségünk országgyűlési képviselőjét kérdeztük, hogy ő hogyan vélekedik az idei fejlesztésekről, milyen
tervek vannak előtte a jövőre nézve,
melyek Gyömrőt is érintik.
• Hogyan értékelné a 2018-as
évet?
Sok munkával telt az idei esztendő,
és ennek látható eredményei voltak a
gyömrőiek számára is. Megtörtént a
Dózsa György út felújítása, elkészült az
új Deák utcai Tündérsziget óvoda, megújult a Bóbita ovi, sikeres volt a rendelő
fejlesztésére beadott pályázat, amely a
jövő évben 333 millió forintból újulhat
meg. Ezek mind-mind olyan munkák,
amelyek ahhoz kellenek, hogy az egyre
nagyobb lakosságszámú város el tudja
látni az itt élők igényeit.
• Mik azok a fejlesztési tervek,
melyek megvalósulását,
folytatását fontosnak tartja a
következő időszakban Gyömrőn?
Kezdjük a legfrissebbel: Gyömrő városa 142 millió forint támogatást nyert
belterületi utak felújítására, így pályázati
pénzből újulhat meg a teljes Nefelejcs
út és a Táncsics Mihály út eddig fel
nem újított szakasza. Az infrastruktúra

fejlesztése kiemelten fontos egy olyan
városnak, mint Gyömrő, hiszen a cél,
hogy az agglomerációban élők a fővároshoz hasonló életkörülményeket,
szolgáltatásokat kapjanak helyben.
Nemcsak a városon belül, azon kívül is
zajlik egy nagyon jelentős útépítés: az
M4-es út építése, ami déli irányból teszi majd könnyebben elérhetővé a települést. Minden ilyen jellegű fejlesztést
támogatok, és azért dolgozom, hogy
minél több hasonló megvalósulhasson
a városban, illetve a környéken.
• Milyen a kapcsolata a gyömrői
városvezetéssel, hogyan tudnak
együtt dolgozni?
Nagyon jó, korrekt, szakmai kapcsolatunk van. Rendszeresen egyeztetek
Mezey Attila polgármester úrral a feladatokról, tervekről, lehetőségekről, pályázatokról, hogy minél jobban ki tudjuk
használni az adott lehetőségeket. Amikor hívnak, örömmel jövök Gyömrőre.
Így volt ez legutóbb az október 23-i ünnepségen, amikor is az új emlékművet
avattuk, és most is, mikor a József Attila
és a Bánáti utcák aszfaltozása utáni hivatalos átadást ejtettük meg.
BZs
SZŰCS LAJOS
országgyűlési képviselő
fogadóórája Gyömrőn
2018. december 6. 17 óra
Polgármesteri Hivatal

Gyömrői lakosoknak az ügyintézés az alábbi településeken is biztosított:
• 2200 Monor, Kossuth
Lajos utca 78-80. (Monori
Járási Hivatal Monori
Kormányablaka)
• 2220 Vecsés, Fő út 246.
• 2760 Nagykáta, Dózsa Gy.
út 3.
• 2360 Gyál, Somogyi B. utca 2.
• 2119 Pécel, Kossuth tér 1.
(Okmányiroda)
A Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Gyömrői Kirendeltsége is
zárva tart szeptember 15-től. Az
ügyintézés a Monori Járási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi
Osztályán (2200 Monor, Kossuth
Lajos utca 78-80.) lehetséges.
Ügyfélfogadás: H: 8-12, 13-16,
Sze: 8-12, 13-16, P: 8-12.
A Hatósági Osztály Gyömrői
Kirendeltsége helyett szerdánként
kihelyezett ügyfélfogadást tartanak a gyömrői Házasságkötő teremben 8-16 óráig. Az ügyintézés
a Monori Járási Hivatal hatósági
Osztályán zavartalanul biztosított.
(H: 8-12, 13-16, K: 8-12, Sze:
8-12, 13-16, Cs: 8-12, P: 8-12)
A munkák idejére türelmüket és
megértésüket köszönjük!
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Önkéntes Tűzoltók 40 órás
alapfokú tanfolyama Gyömrőn
2018 szeptemberétől októberig
zajlott a Gyömrői Önkéntes Tűzoltóság szervezésében az a 40
órás alapfokú tűzoltó tanfolyam,
amelyen önkéntes tűzoltóknak
jelentkező lakosok vettek részt.
Az oktatást Szénási Viktor Tűzoltó Törzsőrmester, az Egyesület
hivatásos tűzoltó tagja tartotta,
aki egyben mentori feladatokat is
ellát a szervezetben. A képzésen
környékbeli települések önkéntes
tűzoltói is részt vettek Üllőről, Kókáról és Sülysápról is, így összesen 12 fő részesült oktatásban.
A rendkívül színvonalas képzést segítette a Monori Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Tűzoltósági felügyelője,
Kristóf Sándor Tűzoltó Alezredes,
valamint Béres Károly Tűzoltó Százados, a Monori Hivatásos Tűzoltóság
Parancsnoka.
2018. október 26-án volt az elméleti és a gyakorlati vizsga, melyen a
résztvevők bebizonyították, hogy a
képzésen tanultakat elsajátították, és
alkalmassá váltak az önkéntes tűzoltói feladatok ellátására.

Oláh Péter Tűzoltó alezredes,
a Pest megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Tűzoltósági Főfelügyelője és Béres Károly parancsnok
vizsgáztatta az önkénteseket. A
vizsgabizottság tagjai a nap végén
záró beszédükben méltatták a tanfolyam hatékony lebonyolítását, és
hasznos, jó tanácsokkal látták el a
sikeres vizsgázókat.
A Gyömrői Önkéntes Tűzoltóságtól 5 fő újonnan belépett tag tett
eredményes vizsgát, ezen kívül pe-

dig még további 3 fővel gyarapodott
az egyesület vonulós tűzoltó tagsága, akik hivatásos és létesítményi
tűzoltók is egyben.
Ezúton is köszönjük Szénási Viktornak a lelkiismeretes és magas
szintű képzés lebonyolítását és megvalósítását!
Új kollégáinknak a munkájukhoz
sok erőt és jó egészséget kívánok!
Juhász János
parancsnok

Termelői piac nyílt a városközpontban
Ősztől tavaszig a Békebeli Sörkert területén minden szombat reggel termelői piac várja a vásárlókat reggel 7 és 12 óra között.
A piac célja, hogy összehozza egymással
a helyi és a környékbeli kistermelőket városunk lakosaival, valamint állandó színteret
biztosítson a minőségi termékek vásárlásához.
A piaci árusok között helyi termelők, kézművesek, öko- és biogazdálkodók kínálata is
elérhető, de helyben készült kemencés ételek is kaphatók.
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„A jó nyugdíjas élete végéig tanul”
Tanulságos előadások a Boglárka Nyugdíjas Klubban
Az élethosszig tartó tanulás szemléletét városunk nyugdíjas klubjának tagjai is magukénak érzik.
Hodruszky Lajos alpolgármestert
– aki egyben a Boglárka Nyugdíjas Klub alelnöke – kérdeztük az
előadásokkal kapcsolatban:
• Hogy indult ez a nyugdíjas
közönségnek szóló
előadássorozat?
– Még tavaly ősszel merült fel a klubban az az igény, hogy az idősek is
szeretnének közelebbről megismerkedni a számítástechnikával, táblagépekkel és okos telefonokkal.
Mivel több évtizeden keresztül számítástechnikával foglalkoztam, így
kézenfekvő volt számomra, hogy én
tartsam meg az előadássorozatot.
Ehhez nagy segítségemre volt az
önkormányzat adománya, a klubban elhelyezett nagyképernyős okos
TV és a szélessávú Internet. Azért,
hogy a klubban minden nap lehessen gyakorolni a megtanultakat, egy
komplett számítógép konfigurációt
adományoztam a közösségnek.
• Idén hogyan folytatódik az
előadás sorozat?
– Az időközben felmerült igényeknek megfelelően. A napjainkban igen
meghatározó szereppel bíró kérdést,
a közösségi média használatának témakörét járjuk körül. Meglepő, men�nyire érdekli ez a lehetőség a nyugdíjasainkat, de érthető is, hiszen nekik
van igazán nagy szükségük arra,
hogy virtuálisan tudjanak kommunikálni bárkivel úgy, hogy ki sem lépnek lakásuk ajtaján. Erre a feladatra
városunk kommunikációs referensét,
Oldal-Benkő Zsanettet kértem fel, aki
e témából diplomázott. Zsanett felajánlásból tartja az ismeretterjesztő
órákat, de lebilincselő előadásmód-

ját szerfelett kedvelik nyugdíjasaink.
A könnyebb tanulás érdekében két
táblagépet ajándékoztam a klubnak.
Akik nem tudnak személyesen jelen
lenni az órákon, a SIGNAL TV munkatársai jóvoltából a TV műsorán és
a Facebook oldalakon is nyomon követhetik azokat.
• Terveznek más témákban is
hasonló előadásokat?
– Igen, az előadásokat folytatjuk,
igyekszem komplett, széles érdeklődési kört érintő, érdekes programokat szervezni. Így például december
4-én a Monori Rendőrkapitányság
szakelőadója tart ünnepek előtti felkészítő előadást az időseket fenyegető veszélyekről, majd a Gyömrő
és Környéke Szolgáltató Központ
vezetője ismerteti a helyi szociális és
gondoskodó szolgáltatásaikat, de
nem maradnak el az egyéb, időseket
segítő és érdeklő programok sem.

társainkat is. Csak az a kérésünk,
hogy a helyfoglalás miatt előre jelezzék klubunknál részvételi szándékukat.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
• 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.
• 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.

• Csak a nyugdíjas klub tagjai
vehetnek részt ezeken az
előadásokon?
– Természetesen szeretettel várjuk nem klubtag nyugdíjas polgár-
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„Az alábbi cikket csak 12
éven felüli olvasóinknak ajánlom”

Hogyan jött
Gyömrőre
az „Igazi”
Mikulás?
A 90-es évek elején a művelődési
házban dolgoztam, s a programok
szervezése során merült fel az az
ötlet: mi lenne, ha eljönne Gyömrőre az igazi Mikulás és hintóján
körbejárná településünket?
Először elhessegettük eme ötletünket,
mert belegondoltunk, mennyire bonyolult eszköz- és emberigényes lenne
ezt kivitelezni. Ahogy azonban kiszivárgott az ötletünk, lelkesen csatlakoztak
kezdeményezésünkhöz a könyvtár
dolgozói, az Eskü Tériek baráti Köre, s
sok jó barátunk, ismerősünk is támogatását, segítségét ajánlotta fel. Mindenki megérdemelné, hogy név szerint
soroljam fel, de tudom, nem ezért tették. Megfogta őket az a szellemiség,
hogy önzetlenül tehetünk valamit településünk apró lakosaiért.
Az első menet egyik ismerősöm
kölcsönadott „munkagép” feliratú zöld
platós Trabantján kezdte meg útját
Gyömrő állomáshelyei felé. Ekkor még
csak csomagolt selyemcukorra futotta, azt dobáltuk az út mellé kisereglő
gyerekeknek, anyukáknak, apukáknak és nagyszülőknek. Már az első
alkalommal hihetetlenül sok ember
volt kíváncsi a helyi Mikulás-járásra,
így a menet végén átfázva, elfáradva
egymásra nézve tudtuk azt, hogy ezt
folytatni kell. A következő évben nem
okozhattunk csalódást a gyerekeknek,
hogy nem jön el a Mikulás Gyömrőre.
Közös erőfeszítéssel lett így a következő években Mikulásnak lovaskocsija, azon szép drapéria, díszvilágítás
és hangosítás. Egyre több helyi kereskedő és bolt tulajdonosa ajánlott fel

12

szaloncukrot, mandarint, narancsot,
almát, csokoládét vagy egyéb édességet.
Amikor megalakítottuk a Gyömrő
2000 Kört, egyesületünk vette szárnyai
alá a Mikulás-járást. Az azt megelőző
napon szorgos kezek csomagolták
az akkorra már Mikulás csomaggá
terebélyesedett ajándékokat. Minden
évben egyre többet. A menet végén a
Teázóban kaptak a megéhezett Krampuszok és segítőik meleg ételt ugyancsak támogatóink jóvoltából.
Jó pár éve önkormányzatunk is beszállt a Mikulás-menet támogatásába,
így menetté nőtte ki magát a rendezvény, de rendőreink és polgárőreink
vigyázó felügyelete mellett biztonságban vonulhatunk még a megnőtt gépjármű forgalom ellenére
is.
A kezdetekkor még Mikulásainknak komoly feladatot jelentett
a valósághű álszakáll viselése, de

az eltelt évek során igazi fehér szakálluk nőtt, hajuk is megderesedett. Az
akkori tágra nyílt szemű gyerekek, akik
nagy izgalommal verseltek, énekeltek
a Mikulásnak, Krampuszokká cseperedtek. Még jó néhányat megismerek
közülük, csak most már az ő nyakukban ül egy tágra nyílt szemű gyermek,
aki boldogan várja az igazi Mikulást.
Hodruszky Lajos
(Aki rendelkezik fotóval az első
Mikulás-járásokról, köszönettel venném, ha valamely módon eljuttatná
hozzám vagy az újsághoz).
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Hulladékszállítási
információ 2018

Ünnepi hulladékszállítási
rend

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI
HULLADÉKGYŰJTÉS
Dec.
7.; 21.
komm.
hulladékgyűjtés
napja

• 2018. december 25. keddi szállítás helyett
2018. december 28-án pénteken,

HÁZHOZ MENŐ
ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉS
Dec.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök

Az ünnepek alatt a szemétszállítás a következőképpen alakul városunkban:

• 2018. december 26. szerdai szállítás helyett
2018. december 29-én szombaton,

7.

• 2019. január 1. keddi szállítás helyett 2019.
január 4-én pénteken

14.

viszik el a kommunális hulladékot.

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

Szolgáltató állatorvosi ügyeleti szolgálat
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.
December 2.
Dr. Stájer Attila
2230 Gyömrő, Szt. István u. 44.
Tel.: 06 (20) 927-4519

December 22–23.
Dr. Seregi Tamás
2225 Üllő, Ócsai út 4.
Tel.: 06 (20) 273-7502

December 29–30.
Dr. Ágoston István László
2243 Kóka, Felsővásár tér 75.
Tel.: 06 (20) 936-1731

December 8–9.
Dr. Szakács Árpád
2200 Monor, Móricz Zs. u. 4.
Tel.: 06 (30) 390-8526
December 16.
Dr. Ágoston István László
2243 Kóka, Felsővásár tér 75.
Tel.: 06 (20) 936-1731
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„Karácsonykor az ember mindig hisz
egy kissé a csodában, nemcsak te és én,
hanem az egész világ, az emberiség, amint
mondják, hiszen ezért van az ünnep,
mert nem lehet a csoda nélkül élni.”
Minden kedves eddigi és jövőbeni
vendégünknek kegyelemteljes kará
csonyi ünnepeket és eredményekben
gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!
Hankó István Művészeti Központ
dolgozói
Értesítjük kedves látogatóinkat,
hogy a Hankó István Művészeti Központ
2018. DECEMBER 27. ÉS 2019. JANUÁR 6.
között ZÁRVA tart.
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Figyelem, figyelem, közhírré tétetik,
a „Rákóczis” OVISULI elkezdődik

• MIÉRT?
Az óvoda és az iskola közötti átmenet alakulása nagyon fontos, hiszen egy életre meghatározza a kisgyermek tanulásához való viszonyát
A Rákóczis OVISULI az óvoda-iskola közötti játékos
átvezető, betekintő programunk, mely kiemelten szolgálja a könnyebb, egyszerűbb iskolakezdést.
Az óvodából iskolába lépő gyerekek ismerősként lépik
át az intézmény küszöbét, és már megismert pedagógusok várják őket.
Enyhül az esetleges „félelmük”, felszabadultan kezdhetik az iskolás éveiket.
A szülőkkel való folyamatos és jó kapcsolattartás pedig megalapozza a sikeres oktató-nevelő munkát.
• FELMERÜL?
Milyen lesz az óvodás beilleszkedése az első osztályba, hogyan felel meg az iskola elvárásainak? Sikerrel vagy kudarccal indul-e iskolai pályafutása? Jól fogja
érezni magát?
Nagy felelősség ez szülőnek, pedagógusnak egyaránt.
Kollégáimmal ezért szervezünk olyan alkalmakat, ahol
a leendő első osztályosok, óvónők, szülők és a tanítók
találkozhatnak, játszhatnak, ismerkedhetnek.
A 2018/2019-es tanév első rendezvénye a TÁNCHÁZ
volt, mellyel a régi szüreti mulatságok hangulatát szerettük volna a hagyományőrzés jegyében feleleveníteni.
Reméljük, hogy sikerült felejthetetlen pillanatokat, örömet szerezni. A hangulat fergeteges volt, nem csak a
gyerekek, pedagógusok, de a szülők is táncra perdültek.
Köszönöm a 4. osztályos tanulóim felkészülését, szereplését, jókedvét, idejét, kollégáim lelkesedését, segít-
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ségét, az óvodák, óvónők együttműködését, s természetesen a szülők támogatását!
Találkozzunk az OVISULI decemberi rendezvényén,
a Manóképzőn, ahol az ovisokból igazi Mikulás segítők
válhatnak!
Lóki-Takács Brigitta
alsós munkaközösség-vezető
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Kedves Gyömrõiek!
Szeretettel köszöntöm Önöket Kóbor Optika nevében
azon apropóból, hogy megint elmúlt egy év. Vásárlóimnak külön köszönöm az egész éves bizalmukat.
Igazán kedves Önöktõl, hogy a multiktól hemzsegõ optikai piacon az én kicsi boltomat választották, remélem
sikerült meghálálnom bizalmukat.
Idén az ünnepekre névre szóló plasztik ajándék kártyákkal készültem, amelyre bármekkora összeget fel tudok tölteni, ezzel is megkönnyítve a karácsonyi ajándékozást. A kártyakészítés egy napot vesz igénybe.
Hirdetésem alján megtalálják nagyon kedvezõ kupon akciómat, aminek lejárati ideje 2019. 02. 28.
A Ko-Lens által biztosított havi két pár napfényre elsötétülõ lencse sorsolása is tart. Lencse gyártóm, Essilor
alapanyagból gyártja lencséit, családi vállalkozásban,
ahogyan én is. A lehetõ legmodernebb gépekkel, magas szakmai színvonalon gyártanak nekem.
Gyömrõn nálam található meg elsõként a legújabb
Celine Dion kollekció. A keretek nagyon szépek és jó
2230 Gyömrõ, Szakrendelõ, Sz. István út. 15.
06-29/330-045/112 mellék

minõségûek, méltán képviselik a mûvésznõt. Ezen kívül szeretném felhívni férfi vásárlóink figyelmét a kedvezõ árú Jaguár keretekre.
Képzeljenek el egy hajót, ahogy szépen siklik a
naplementében, szól a My heart will go on címû
sláger, egy hölgy áll a hajó orrában, a menetszél
felfedi hosszú haját, alatta a szemüveg száron a
fent említett énekesnõ neve szerepel, hátulról
átkarolja a férfi, akinek szemüvegén egy ugrani készülõ Jaguár látható, a lábai körül meg két
gyönyörû gyermek szaladgál. Belsõ zsebekben
ott lapul egy-egy garancia kártya, melyen Kóbor
Optika logója szerepel. Nekem tetszik ez az idil.
Remélem Önöknek is.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új évet kívánok minden kedves
vásárlómnak és leendõ vásárlómnak.
Kóbor Frigyesné
FRANCISKA
Facebook: Kóbor Optika
Nyitvatartás: H: 8.00–17.30 • K–P: 8.00–12.30

A kuponok 2019. 02. 28-ig érvényesek!!!

KÓBOR OPTIKA

KÓBOR OPTIKA

HMC 1,50

Szemüveg kerethez

Kedvezmény

50%

KUPON

KUPON

KÓBOR OPTIKA

KÓBOR OPTIKA

KUPON
Napfényre elsötétülõ
lencséhez HMC-réteggel

KUPON
Kezdõ multifokális lencséhez
HMC-réteggel

KUPON
Egyénre szabott széles sávú
multifokálishoz

Kedvezmény

Kedvezmény

Kedvezmény

Kedvezmény

20%

40%

30%

20%

Akciós ár: 4.200 Ft/db
+-0,00-+-4,00-ig +2,00cyl.

Akciós ár: 14.500 Ft

Akciós ár: 32 000 Ft/db

komplett szemüveg
készítés esetén

komplett szemüveg
készítés esetén

komplett szemüveg
készítés esetén

Akciós ár: 1.450 FT/db
komplett szemüveg
készítés esetén

KÓBOR OPTIKA

komplett szemüveg
készítés esetén
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Kerékpáros Hírek
Ismerős Arcok Koncert
December 27. 20 óra
Hankó István Művészeti Központ
Jegyek már kaphatók a helyszínen
3 000 Ft-os áron.

KÚT FENNMARADÁSI
ENGEDÉLY KÉSZÍTÉSE
Magyarországon belül
Bodnár János
kútfúró
Tel.: +36-20/379-6024
E-mail: bodnarjanos57@gmail.com
www.olcsokutasas-kutfuras.hu
Számlával
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A kerékpársportot űzők számára kedvező volt az
őszi időjárás, szinte nyári öltözékben róttuk a kilométereket.
Azért nem felhőtlen a boldogságunk, mert a hétköznapi kinti
edzések elmaradnak a korai sötétedés miatt. Ezért keressük a lehetőségét, hogy minél többet tudjunk együtt edzeni.
Minden évben probléma a terembérlés, nagyon sok a csoportos foglakozás, így nem nagyon van hely, de keressük
a lehetőségeket. Edzőtermi edzés megoldott a Gyömrő Fitnessben. Fülembe jutott, hogy van Gyömrőn spinning edzés,
így ismerkedtünk meg a Jógastúdió Gyömrő vezetőjével,
Örlős Erikával, aki elfoglaltsága ellenére elvállalt bennünket.
Heti egy alkalommal csak a szakosztály részére külön spin
ning órát biztosít. Az órák tematikusan a sportolók részére
úgy lesznek megtervezve, hogy az minél eredményesebben
épüljön be az alapozás, és majd később az erőnléti és gyorsaságot fejlesztő edzéstervekbe. Természetesen még megtartjuk a hétvégi kerékpáredzéseket is, ha az időjárás és a
családi programok ezt megengedik. Mivel egyéni sportágról
van szó, mindenki a saját elhivatottságához és szorgalmához
képest otthon kiegészítheti az edzéseket görgőpadon vagy
szobakerékpáron. Így minden napra van edzés lehetőség!
Szakosztályunk létszáma folyamatosan bővül, aminek nagyon örülünk főképpen, ha egy család több tagját, a felnőtteket és a gyerekeket is be tudjuk vonzani. Így próbálunk biztosítani életmódváltási lehetőséget, rendszeres mozgást és
kellemes baráti társaságot szerezni mindnyájunk számára.
Elindul a klubélet, összejövetelek időszaka, klubgyűlés,
közös kirándulás, év végi ünnepség, szilveszteri közös bicózás!
Várjuk a további érdeklődőket, akik szívesen csatlakoznának hozzánk. Elérhetőségünk: bs66@gmail.hu, és kövessenek bennünket a Facebook-on, a Szakosztály kedvelői oldalon!
Budai Sándor
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Őszi érmek a Kaeshi Waza
háza táján
Két esemény híreit szeretném megosztani a Kaeshi Waza
Harcművészeti Egyesület elmúlt időszakából. Az egyik a
szokásos félévente megrendezésre kerülő házi versenyünk, amely már több éve hagyománnyá vált. Az időpont
október 27., a helyszín pedig a Péteri, Pittner Dénes Általános Iskola volt. Csaknem 40 tanítvány tette próbára
tudását. A kategóriák a következők voltak: formagyakorlat, földharc, ütőfás küzdelem és erőtörés. A formagyakorlatban egy meghatározott mozdulatsort kell bemutatni
az indulónak. A földharc gyakorlatilag judo elemeket tartalmazó birkózás. Az ütőfás küzdelemben mindkét félnél
van egy méteres bot, amely be van vonva egy puha szivacsos anyaggal. Ezzel az eszközzel kell meghatározott
helyre találatokat elérni. Az erőtörésnél pedig 25x25-ös
1 illetve 2 cm-es deszkalapokat kell eltörni. Ezen a versenyen nagyon szép küzdelmek és eredmények születtek. A
legjobb lány versenyző díjat Csóti Vivien, míg a legjobb fiú
versenyző díjat Székely Bendegúz kapta.
A másik versenyünk helyszíne Budapest volt, ahol
a nemzetközi nyílt Kyokushinkai versenyen (Hinomoto
Kupa) vettünk részt. Erre a versenyre négy tanítvánnyal
érkeztünk, és csak küzdelemben indultunk. A küzdelem full kontakt, vagyis teljes erővel történik a technikák
végrehajtása. Nagyon szép eredmények születtek ezen
a versenyen is. Junior kategóriában Németh Zsanett
ezüstérmet, gyermek I. kategóriában Németh Krisztián
Rudolf ezüstérmet szerzett. Gyermek II. kategóriában
Kollár Márk Bence és Székely Bendegúz negyedik helyezést ért el. Mindkét megmérettetés szép eredményekkel zárult. Köszönöm a tisztelt szülők segítségét, és hogy
hozzájárultak a gyermekek sikeréhez. Köszönöm a tanítványok töretlen lelkesedését, és azt, hogy szívvel lélekkel
végzik az edzéseket, amelynek meg van az eredménye.
Lozsi Ákos

Fodrászt keresünk
igényes, szép szolgáltató házunkba!
Érdeklődés: +36-30/982-3787

Függönykarnis
Közvetlenül a gyártótól
Egyénire szabott árak,
méretek,
kb. 30 féle profil.
Tel.: 06-29/331-095
Cím: 2230 Gyömrő, Rákóczi út 45.
Nyitvatartás:
H–CS: 9–17 • P: 9–15
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
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Csinálj hóesést házilag!
Kellékek:
• Kis befőttesüveg

Gyógyszertári
ügyeleti rend
Minden hétköznap
Hétfő–péntek 19.00-22.00
SZENT ERZSÉBET
GYÓGYSZERTÁR
December 1-2.
Szombat 12.00-22.00,
Vasárnap 8.00-22.00
SZENT ERZSÉBET GYÓGYSZERTÁR
December 8-9.
Szombat 12.00-22.00,
Vasárnap 8.00-22.00
KEHELY GYÓGYSZERTÁR
December 15-16.
Szombat 12.00-22.00,
Vasárnap 8.00-22.00
HUMANITÁS GYÓGYSZERTÁR
December 22-23.
Szombat 12.00-22.00,
Vasárnap 8.00-22.00
SZENT ERZSÉBET GYÓGYSZERTÁR
December 24.
Hétfő 8.00-16.00
HUMANITÁS GYÓGYSZERTÁR
December 25.
Kedd 8.00-16.00
KEHELY GYÓGYSZERTÁR
December 26.
Szerda 8.00-16.00
SZENT ERZSÉBET GYÓGYSZERTÁR
December 29-30.
Szombat 12.00-22.00,
Vasárnap 8.00-22.00
KEHELY GYÓGYSZERTÁR
December 31.
Hétfő 8.00-16.00
KEHELY GYÓGYSZERTÁR
2019. Január 1.
Kedd 8.00-16.00
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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• 1 dl glicerin
• 2 dl desztillált víz
• szilikonos ragasztó
• csillámpor
• apró figura

1. A kupak belsejébe ragasszuk bele a figurát!
2. Amíg szárad, töltsük meg az üveget 1 rész glicerinnel
és két rész desztillált vízzel kb. az üveg háromnegyedéig!
3. Szórjunk bele csillámport!
4. Tekerjük rá a kupakot az üvegre, és ragasszuk is körbe a szélét!
5. Egy napos száradás után megfordítható az elkészült hógömb.

Hogyan kezdtünk szánkózni?
Bár az időjárás még kevésbé mutatja, a decemberrel bizony már beköszönt a
tél. Ez az év egyik leghidegebb hónapja. Mindenki karácsony ünnepére készül,
vásárol, és természetesen sokan szakítanak időt a lelki elmélyülésre is ezekben a napokban. Azt hihetnénk, a fagyos időjárás miatt muszáj bent ülnünk, és
egész nap forró teával a kezünkben könyvet olvasnunk, pedig a kinti szórakozás különleges napjai csak most indulnak!
Amikor gyermek voltam, téli útjaimat hógolyózás, hóember- és hóvár építések sora
jellemezte. Egészen estig az iskolában szórakoztam barátaimmal. Kedvenc időtöltésem azonban a szánkózás maradt, hiszen egyszerű, és viszonylag könnyű elsajátítani
a működését. Kicsik és fiatalok egyaránt élvezik a mára már hivatalos sportággá
tekintélyesült csúszkálást, amely a tizenkilencedik századi Svájcban látott napvilágot,
St. Moritz hegyes vidékein. Angol fiatalok lelkesen használták a lejtőket, több embernek bosszúságot okozva. Caspar Badrutt szállodatulajdonos viszont észrevette az
ebben rejlő üzleti lehetőséget, ezért 1884-ben szánkópályát nyitott az idegenforgalom ösztönzésére. Vajon sejtette, hogy lépésével elindítja a máig töretlen lelkesedést
a téli sportok kipróbálása iránt? Ötletek újabb ötleteket eredményeztek, a gyártók és
felhasználók széles rétegeinek nagy örömére.
Az ízlések különbözősége további változtatásokat igényelt, végül egész seregnyi fajta szánkó jelent meg: fém, fa, egy vagy többszemélyes, kantáras vagy kantár
nélküli. Határt csak a csillagos ég szabott. Miután hivatalosan elismert sportággá
vált (1964-ben: férfi és női egyes, valamint férfi páros), elérte népszerűsége csúcsát.
Megjegyezendő, kontinensünk egyes országaiban a szánkó régóta szerepelt szállítási eszközként, amellyel mind embert, mind árut tudtak hordani. Gyakran a hó megjelenése után lecserélték a kerekes hintókat szánokra, és ugyanúgy lovak segítségével
tudtak utazni azok, akik megengedhették maguknak.
Reméljük, a téli sportok szerelmeseihez kegyes lesz az időjárás, és idén is lesz
lehetőség szánkózni egy nagyot. Addig is így karácsony előtt néha csendesedjünk el,
hátha újra meghalljuk szívük mélyén csilingelni a száncsengőt!
Zilahi Zoltán
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Volt egyszer egy suszter, értette
a mesterségét, szorgalmasan dolgozott. Hogy, hogy nem, a végén
mégis úgy tönkrement, hogy nem
maradt egyebe, mint egyetlen pár cipőre való bőre. Abból este kiszabta a cipőt, hogy majd másnap elkészíti; tiszta
volt a lelkiismerete, nem sokat emésztette magát a jövendőn, gondolta, majd
lesz valahogy, tisztességes ember csak
nem pusztul éhen; lefeküdt, és békességgel elaludt.
Másnap jó korán fölkelt, és neki akart
ülni a munkájának; hát ott áll: készen az
asztalán a pár cipő. A suszter ámult-bámult, nem tudta, mit szóljon a dologhoz.
Kezébe vette a cipőt, alaposan végignézte, minden varrást, minden szögelést apróra megszemlélt; nem volt azon
semmi hiba, nincs az a mestermunka,
amelyik különb lehetett volna.
Hamarosan vevő is jött. Nagyon
megtetszett neki a cipő. Fölpróbálta:
éppen ráillett a lábára.
– Mintha csak nekem készítették volna! - mondta örvendezve, és mert úgy
találta, a suszter keveset kér érte, valamivel többet adott az áránál. Pontosan
annyit, hogy éppen két párra való bőr
tellett ki belőle. A suszter este ezeket is
szépen kiszabta.
“A többi munkát majd megcsinálom
holnap reggel - gondolta -, ráérek a dolgomtól.”
De mire másnap fölkelt, készen állt a
két pár cipő, neki a kisujját sem kellett
megmozdítania. Vevő is akadt mind a
kettőre, jól megfizettek értük, s a suszter, a pénzen most már négy párra való
bőrt vásárolhatott.
Harmadnap reggel azt a négy pár
cipőt is készen találta. S így ment ez
tovább napról napra, hétről hétre. Amit
este kiszabott, az reggelre elkészült. A
cipész hamarosan tisztes jövedelemre
tett szert, és megint jómódú ember lett
belőle.
Karácsony táján egy este szokása
szerint ismét kiszabta a másnapi cipőkhöz a bőrt, aztán, mielőtt lefeküdt, azt
mondta a feleségének:
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Jacob és Wilhelm Grimm:

A suszter manói
– Hallod-e, lelkem, mi lenne, ha ma
éjszaka fönnmaradnánk, és meglesnénk, ki az, aki ilyen szorgalmasan segít
nekünk a műhelyünkben?
Az asszony ráállt a dologra, hiszen
maga is sokat töprengett már rajta, csak
hát nem mert előhozakodni vele az urának. Mécsest gyújtott, és föltette a szekrény tetejére, aztán elbújtak a sarokban.
Onnét figyelték, hogy lesz, mi lesz.
Mikor a toronyban éjfélt ütött az óra,
egyszer csak valami kaparászást, topogást, izgést-mozgást hallottak; az ajtó
egyarasznyira kinyílt, és két kedves kis
manó surrant a szobába. Se szó, se beszéd, odaültek a suszter asztalkájához,
fogták a kiszabott bőröket, és munkához láttak. Olyan fürgén, olyan ügyesen
dolgoztak, parányi kis ujjukkal olyan
szaporán varrtak, tűztek, hogy a suszter
azt sem tudta, hová legyen ámulatában.
A manók addig egy szempillantásra
sem hagyták abba a munkát, míg a cipők el nem készültek, és fényesre pucolva ott nem sorakoztak az asztalka
mellett. Akkor egyet füttyentettek, s illa
berek! - eltűntek.
Másnap reggel azt mondta a suszterné asszony:
– Meg kell hálálnunk ezeknek a manóknak, hogy jómódba juttattak minket.
Pucéron szaladgálnak az istenadták,
még jó, hogy meg nem fagynak! Tudod
mit? Varrok nekik ingecskét, kabátkát,
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mellényt, nadrágot, kötök nekik
harisnyát is, te meg csinálj mindegyiknek egy pár szép kis cipőt.
Egész nap ezen dolgoztak; az
asszony kezében szaporán járt a kötőtű, csattogott az olló, készültek a kis
ruhák, az ember meg a székén kuporgott, és kalapált, szögelt, forgatta a kaptafát, míg a kis cipőket meg nem csinálta. Este aztán a kiszabott bőr helyett
az ajándékokat rakták oda az asztalra;
szépen elrendeztek mindent, elbújtak a
sarokban, és kíváncsian lesték, mit szólnak majd a manók.
Azok szokás szerint pontban éjfélkor
meg is jelentek, és tüstént dologhoz
akartak látni. Hanem ahogy az asztalra
esett a pillantásuk, lecsapták a szerszámaikat és azt sem tudták, mihez
kapjanak, mit simogassanak, minek örvendezzenek. Egykettőre bebújtak a kis
ruhákba, felhúzták a kis cipőt, füttyentgettek, rikkantgattak, egyszerre csak
cincogva nótázni kezdtek.
– Ugye, milyen csinos fiúk vagyunk?
Többet bizony nem is suszterkodunk!
- énekelték; körültáncolták az asztalt,
szökdécseltek, ugrándoztak, végül aztán kiperdültek a szobából.
Nem is jöttek vissza soha többet.
A suszternak pedig élete végéig jól
ment a sora, mindig volt munkája, és
minden sikerült neki, amihez csak hozzákezdett.
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