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világosság!
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a helyi buszközlekedés
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a világ legjobbja
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Kedves Olvasók!
2019-et egy rendhagyó, január-februári dupla számmal
indítjuk. Az újság közepén egy csupa gyömrői információval teli mellékletet találnak, amellyel leginkább újonnan beköltözött lakosainknak szeretnénk kedvezni, de
bárkinek hasznos lehet ez a kis gyűjtemény.
Az utóbbi években sok új lakossal bővült szeretett
városunk. Tudjuk, hogy egy új városba költözve minden idegen, időbe telik, míg a beköltözők feltérképezik a területet, és megszereznek minden olyan
adatot, ami mindennapi életükhöz szükséges.
Ebben szerettünk volna segíteni a Gyömrői Kis
okos létrehozásával.
Igyekeztünk összeszedni minden olyan hasznos tudnivalót, amit egy frissen
városunkba érkező lakosnak tudnia kell. Megtalálhatók benne a mindennapi
ügyintézésekkel kapcsolatos elérhetőségek mellett az önkormányzat hivatalos
információs csatornái, de az egészségügyi ellátási lehetőségek és az éppen
aktuális menetrendek forrásai is. A szabadidő eltöltéséhez is adunk néhány
tippet, hiszen városunkban mindig találhatnak valami szórakoztató programot
az itt élők.
Reméljük, hogy ez a kis „kiadvány” régi és új lakosainknak egyaránt segítségére lesz a városi ügyekkel kapcsolatos tájékozódás során. Vegyék ki a
mellékletet a magazin közepéből, őrizzék meg, és ha nem találnának egy telefonszámot, nem emlékeznének egy weboldal címére, vagy csak kirándulási
ötletet keresnek egy tavaszi hétvégére, lapozzák fel a gyűjteményt!
Oldal-Benkő Zsanett, főszerkesztő
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Testületi hírek
18 napirendi pontot tárgyalt a képviselő-testület 2018 utolsó, decemberi önkormányzati ülésén.
Ezek közül a fontosabbak, érdekesebbek:
Írásos polgármesteri beszámolójában
a városvezető kitért a Gyömrői Szakorvosi Rendelőintézet felújításának
jelenlegi helyzetére. Mezey Attila elmondta, hogy a beruházás megindításához szükséges dokumentumokat
átadták az Állami Egészségügyi Ellátó Központnak. Az elkészült tervek,
költségvetési kiírások és közbeszerzési dokumentáció alapján bármikor
megindítható a közbeszerzési eljárás.
Mivel a többi érintett rendelőintézet
felújítása még nem tart ezen az előkészítési szinten, az ÁEEK illetékeseivel
megbeszéltek szerint a gyömrői projektet előrevennék a beruházási sorban. Amennyiben ez megvalósul, úgy
2019 nyarán elkészülhet a beruházás.
Önkormányzatunk ettől függetlenül
az önrészként vállalt parkoló építést
az év elején meg tudja kezdeni.
A polgármester indítványozta a
Duna-Tisza-közi Nagytérségi Hulladékkezelési Társulásnál, hogy a
zsákos szelektív hulladékgyűjtés
problémáinak megoldására a lehető
legrövidebb időn belül szerezzen be
zárt szelektív hulladékgyűjtésére
alkalmas tárolóedényeket. Ezeket
osztanák ki a lakosoknak. A képviselő-testület arról döntött, hogy tájékoztatást kér a Duna-Tisza-közi Hulladékgazdálkodási Társulástól az idei
hulladékszállításról az országosan
bizonytalan helyzet miatt (szerk.: lapzártánkig erre a megkeresésre még
nem érkezett válasz).
A helyi buszközlekedés megújítási
lehetőségeiről is tárgyalt a testület.
Mezey Attila saját tapasztalatát osztotta meg a képviselőkkel, amelyeket
véletlenszerű próbautazások alkalmával szerzett a helyi járaton. Véle-

ménye szerint nem lehet már tovább
halogatni, hogy két párhuzamos
járat működjön legalább a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban,
mert egy busz már nem tudja ellátni
az egész város területét. A képviselő-testület ezért megbízta a Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy dolgozza
ki a csúcsidőszaki párhuzamos járatok működtetésének lehetőségét
szeptember 1-jétől indulóan.
Új utcát kereszteltek, amely a Dózsa György útról nyílik és a malom
elbontott épülete mellett halad. Neve
a tófürdő közelségére és természetességére utalva Tavirózsa utca

lett. Ugyanezen utcában található
önkormányzati telek értékesítését is
megszavazta a testület azzal a feltétellel, hogy az így befolyt összeget
kizárólag közcélú ingatlan vásárlására
fordíthatja az önkormányzat.
Döntés született a köztisztviselői illetményalappal kapcsolatban. A 2007
óta nem változott illetményalapot
továbbra is jelentős önkormányzati
összeggel pótolja ki városunk, hogy
a hivatali dolgozók bére – ha nem is
a versenyszférában elvárt mértékűre –
de legalább a hasonló foglalkoztatási
körben, jelentősebben növekedjen.
Hodruszky Lajos
alpolgármester

Februárban is online polgármesteri fogadóóra
Folytatódnak a polgármesteri fogadóóra közvetítések Mezey Attila hivatalos Facebook oldalán 2019-ben is. Az adás alatt minden gyömrői lakosnak lehetősége van élőben kérdést feltenni a polgármesternek, amelyet a videóban meg is
válaszol. A novemberben
elindított
polgármesteDr. Mezey Attila
ri fogadóórákat pozitívan
fogadták a lakosok, így a
tervek szerint folytatódik a
városunkban egyedülálló
sorozat.
Az idei első online polgármesteri
fogadóórán
2019. február 13-án 18
órától lehet részt venni.
Kövesse Ön is Mezey Attila oldalát a Facebook-on,
hogy ne maradjon le a következő fogadóóráról!
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Elkészültek a postahivatal
bővítésének tervei

A jövő elkezdődött!
Az idei év egy új korszak kezdetét jelenti városunk számára. Hatalmas fordulatot tettünk a tavalyi évben, és kijelöltük városunk
jövőjének új irányát. Ez az irány
pedig nem más, mint a gazdaságfejlesztés és a lakosságot ellátó
intézmények, szolgáltatások nagy
léptékű fejlesztése.
A kettő pedig összefügg. Az intézményfejlesztésekhez pénzre van
szükség, melyet a gazdasági, ipari
területekből tud megteremteni városunk. A környező települések közül Gyömrő rendelkezik a legkisebb
iparterülettel, és ennek következményeként a legkevesebb iparűzési
adó bevétellel. Ezen kell változtatnunk, és bár megfontoltan és mértékkel, de jelentősen növelnünk kell
az ipari területeket. Ezt csak olyan
területen szabad megtenni, ahol az
így megnövekvő átmenő forgalom
nem zavarja és terheli városunkat.
Kézenfekvő és logikus irány így a
város déli részén, az új M4-es autópálya közelében iparterületeket létesíteni. Ezzel együtt természetesen
végre jelentős számú új munkahely
is létesülhet városunkban, lehetőséget adva ezzel sokaknak a helyben
történő elhelyezkedésre.
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Új óvodára, iskolákra van
szükség

A megnövekedett lakosság és gyermeklétszám szükségessé teszi az
intézmények bővítését. Az elmúlt
évben is kétszázmilliós nagyságrendben költöttünk az óvodák fejlesztésére, de idén is szükség lesz
új csoportszobákra. Sőt, mielőbb új
óvodára is. Emellett a meglévő intézmények felújítását
is folytatjuk, hiszen
a szülők elvárásai
és a kor igényei
is egyre nőnek. Már nem
elfogadható az a
színvonal, amilyen
oviba mi is jártunk
gyermekkorunkban. Modernizálni, korszerűsíteni
kell. Ezt a munkát már
az év első hónapjától elkezdjük.
Ugyan az iskolai ellátás már állami feladat,
mégis rajta kell tartanunk
őriző szemünket ezen a
területen. Városunk több
iskolája bontásra, átépítésre vár, és emellett új
iskolákat is építeni kell.
Sikerült jó együttműkö-
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Biztonságos gyalogátkelőhelyek a gyermekintézményeknél

dést kialakítani az oktatási feladatokat ellátó tankerülettel. Közösen
dolgoztuk ki a város oktatásfejlesztésének koncepcióját, én pedig
kapcsolataimmal és az önkormányzat eszközeivel segíteni fogom az új
beruházások megvalósulását. Kedves szülők! Megígérhetem, hogy
kiemelt figyelmet fogunk fordítani
az iskolai fejlesztésekre, és minden
eszközömmel segítem és támogatom az állami beruházások mielőbbi megvalósulását. Ez mindnyájunk
közös célja.

Komfortos város kell
minden lakosnak
Azzal, hogy eldöntöttük, megállítjuk
a lakosságszám további növekedését, megteremtjük a lehetőségét annak, hogy utolérjük magunkat. Rengeteg területen kell fejlesztenünk, ezt
mindenki érzi. A közlekedés talán a
legfontosabb terület. Idén új parkolóhelyeket és gyalogátkelőket építünk.
Elindul a kerékpáros város program,
mert jelentősen javíthatjuk a közlekedés túlzsúfoltságát, ha sokan váltanak autóról kerékpárra. A közelmúltban sokat foglalkoztam utasként is a
helyi busz működésével. Meg kellett
állapítanom, hogy a helyi járat komoly
lépést jelentő fejlesztésre szorul. A
megnövekedett utaslétszám miatt
már az idén szükség van egy második járatra. Fontos, hogy az iskolába naponta busszal járó gyermekek

vagy a vonathoz ingázó lakosaink
is megfelelő menetrendet vehessenek igénybe, pontos és megbízható
közlekedés mellett. Éppen ezért az
év első felében a képviselő-testület
foglalkozik a helyi buszközlekedés
fejlesztésének megvalósíthatóságával, és vizsgálja egy második járat
elindításának lehetőségét.

Gondosan, felelősen,
mindenre odafigyelve
gazdálkodni
Örömmel mondhatom, hogy városunk önkormányzatának pénzügyi
helyzete stabil. Ennek oka, hogy a
lehető leghatékonyabban osztottuk
fel azokat a forrásokat, melyek városunk rendelkezésére állnak. Takarékos, de minden területre odafigyelő
gazdálkodással egyensúlyoztunk a
lakossági igények és elvárások, valamint a városfejlesztés céljai között.
Én úgy vélem, hogy a tavalyi évünket
értékelve nem lehet ok a panaszra.
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Jutott pénz óvodafejlesztésekre, iskolák támogatására, gyermekintézmények környezetének megújítására. Fejlesztettük a tófürdőt, a város
úthálózatát, épültek járdák, parkolók,
gyalogátkelők és elkészült még rengeteg beruházás. Kisebbek és nagyobbak. Megújult például városunk
két nagy óvodája, új útburkolaton
közlekedhetnek naponta sok százan, ezren autóval. Van ahol pedig
csak egy új járdaszakasz épült, amit
néhány tucat ember használ, de számukra ez nagyon fontos.
Jutott pénz és fog jutni idén is sport
és kulturális egyesületek támogatására
és rendezvényekre egyaránt, de lakossági programokra, akciókra is. Én úgy
vélem, hogy akkor osztjuk fel a forrásokat helyesen, ha mindenre megfelelő arányok mellett költünk. Volt, hogy
felmerült a kérdés, hogy minek költünk
rendezvényekre, van ennél fontosabb
dolog is. Ez bizonyára igaz is, de évtizedek óta költünk rendezvényekre, és
ennek létjogosultságát a programokon jól szórakozó több ezer lakosunk
részvételével igazolja is. Ha egy lakosai
által szeretett város szeretnénk lenni,
amilyenek szerintem most is vagyunk,
akkor minden terület fontos és mindenre kell áldozni. Meg kell találni az
arany középutat, és igyekszünk is meg
találni. Megígérhetem, hogy városunk
az idén is folytatja dinamikus előrehaladását, és elindul egy hatalmas fejlődési
ugrást jelentő, új pálya irányába.
Dr. Mezey Attila
polgármester

Idén is folytatódnak az óvodafelújítások
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Tökéletes az Artézi kút vize
Megvizsgáltatta az Artézi kút vizének minőségét decemberben az önkormányzat. A mérési eredmények kifogástalanok lettek, azok alapján fogyasztásra alkalmas a
víz. A közkedvelt kútról gyömrőiek és környékbeliek egyaránt hordják a vizet, így fontos, hogy az biztonsággal
fogyasztható legyen.
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Külterületeinken is
legyen világosság!
Közvilágítási programunk
fejlesztése
Több éve felmerült az igény külterületi lakóhelyeinken arra, hogy
építse ki az önkormányzat a közvilágítást. Annak ellenére, hogy
ezeken a helyeken nem kötelező
feladata városvezetésünknek az
út kivilágítása, mégis fontosnak
tartottuk azt az ott lakók biztonságos közlekedése miatt.
Akadályt az esetek zömében a
jelentős tervezési és kivitelezési
költség jelent, amelyet az elektromos szolgáltatónak, ill. a kiviteleNapelemes közvilágítás
ző cégnek kell megfizetni. Tavaly
– a több helyről bejövő igények miatt – tüzetesen kezdtem
foglalkozni a problémával. A megoldás keresésekor figyelmem a napelem táplálású akkumulátoros közvilágítási lámpatestek felé irányult. A technika fejlődésével egyre jobb ezen
termékek fényhasznosítása, ebből következően az ár-érték
viszonya is. Ami még e megoldás mellett szól, hogy a lámpatesteket nem kell a közvilágítási hálózathoz csatlakoztatni,
s működésük során a lehető legkörnyezetkímélőbbek. Az első
pár darab lámpatest megvásárlását követően 2018 végén – a
tövesmajori lakosokkal összefogva – kikerült az utcára, a házak elé. Első tapasztalatunk szerint a rendszer működése a
várakozásunknak megfelelő, még a későn világosodó - korán
sötétedő időszakban is reggelig kitart a világítás, s megfelelő
fénnyel látja el a kivilágított útszakaszt.
Amennyiben a kísérleti időszak végéig úgy ítéljük meg,
hogy megfelelően működnek a lámpatestek, úgy egyéb helyszíneken (utcákon, tereken) is ilyen működési elvű, energiatakarékos és környezetbarát közvilágítást alakítunk ki.
Hodruszky Lajos
alpolgármester

A Gyömrői Városüzemeltetés munkatársat keres
a Gyömrői Tófürdőre gondnok, karbantartó munkakörbe.
Úszómesteri képesítés előnyt jelent, de amennyiben
a jelentkező ezzel nem rendelkezik, szükséges az
úszómesteri képzés elvégzésének vállalása.
Jelentkezni önéletrajzzal a kht@gyomro.hu
e-mail címen lehet.
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Felhívás méhtartók részére
A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003.
(VI.27.) FVM rendelet a méhészeknek előírja a méhészeti
tevékenység bejelentési kötelezettségét. A méhészkedést
(méhtartást) minden év február végéig, az újonnan megkezdett méhészkedést a tevékenység megkezdésétől
számított 8 napon belül kell bejelenteni a települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi.
A bejelentőlapok megtalálhatóak a Polgármesteri Hivatal portáján valamint letölthetők a város honlapjáról a Polgármesteri Hivatal/Irodák/Jegyzői Iroda menüpontban. A
nyomtatványt a Polgármesteri Hivatalban személyesen vagy
postai úton lehet benyújtani.

Kitolták a kútbejelentés
határidejét
Elfogadta az Országgyűlés a kutak bejelentési kötelezettségéről szóló törvényjavaslatot, így a bejelentési határidőt 2020. december 31-ig kitolták. A jelenleg hatályos 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról kimondja,
hogy mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól,
aki a módosítást megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet fúrt vagy ásott
kutat, de a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást az
új bejelentési határidőig kérelmezi.

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

Csekk
automata
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Próbálja ki Ön
is!
Táncsics M. út 37.
Önkormányzati irodaház
földszintje
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Az idei év tétje

Ducsai Sándor
elnök
Gyömrői FIDESZ

Akik hosszú évek óta figyelemmel kísérik a gyömrői
közéletet, azok tudják, hogy
a FIDESZ sokszor kritikus
volt a városvezetés döntéseivel, módszereivel szemben.
Talán 12 év után tavaly érezhettük először, hogy kritikáink nem voltak hiábavalók,
hiszen a város egyre több
olyan lépést tesz, amelyet a
gyömrői FIDESZ évtizedek
óta szorgalmaz.

Senki sem vitathatja, hogy településünk élete jelenleg sokkal békésebb, mint amilyen a
polgármesterváltás előtt volt. Bevallom, nem számítottam rá, hogy a sok sebet szerzett gyömrői közélet képes
lesz regenerálódni, de tény, hogy a viták stílusa, a közéleti
szereplők egymáshoz való viszonya egyértelműen javult.
Ennek pedig elengedhetetlenül az lett az eredménye,
hogy soha annyi közösen támogatott döntés nem született a település életében, mint amennyi az elmúlt évben.
Mindez számunkra bizakodásra, de nem elbizakodottságra ad okot.
Az is tény, hogy a célszalag egyelőre messze van,
akad még munka bőven. A FIDESZ továbbra is több
megoldásra váró problémát lát a város működésében.
A többi között helyi közlekedési anomáliákat; városközponton kívüli elhanyagolt területeket; gondozatlan
temetőket; vagy az általunk nagyon sokat emlegetett
vízelvezetési gondokat. Tehát még közel sem ideális a
helyzet.
Ma a FIDESZ az egyetlen olyan szervezet Gyömrőn,
amely deklaráltan jobboldali. Azonban az előző választások alkalmával már bizonyítottuk, hogy egy párt és
egy civil szervezet/jelölt képes egymást segítve, korrekt
együttműködésben dolgozni, ha a város érdekei azt kívánják.
A következő hónapokban várhatóan érezni fogjuk az
őszi önkormányzati választás előszelét. Ez lehetőséget
ad arra, hogy a helyi közélet szervezetei partnerségeket
kössenek, vagy megállapodjanak egy olyan közös minimumban, amely minden itt élő érdeke. A város egyik
érdeke pedig most az, hogy az eltérő politikai álláspontok, vélemények ellenére mindenképpen megmaradjon
Gyömrőn a jelenleg uralkodó nyugalom.
Az idei évnek talán ez lesz az egyik legnagyobb tétje.
Ducsai Sándor
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Egymást segítve

Maholnap két évtizede, hogy folyamatosan működik
Gyömrőn egy karitatív nonprofit Alapítvány (MOFA), amely
a mozgáskorlátozottak és egészségkárosodottak segítésére jött létre. Ezen túl önkéntesek segítségével az Élelmiszerbank által adományozott élelmiszert oszt a rászorult családoknak. Havonta névnapi ünnepségeket tartunk
a szolgáltató házunkban. A nehézsorsú emberek itt egy
sorsközösségre lelnek. Kiemelt alkalom a karácsonyi ünnepség. Idén is gazdagon volt a fenyőfa alatt ajándék, hála
a mi Angyalkánknak, aki soha nem feledkezik meg a fogyatékkal élőkről.
Köszönettel tartozunk Gyömrő Város Önkormányzat
adományának és minden vállalkozónak, magánszemélynek, aki adója 1%-ával támogatta Alapítványunkat (adó-

szám: 19185909-1-13). Ezáltal akadály nélkül tudjuk biztosítani a segédeszközöket a rászorulóknak.
Szívesen fogadjuk a jövőbeli tagokat és önkénteseket is!
Kossuth László
MOFA Alapítvány elnöke

Segítettünk Gergőnek!
A Gyömrő 2000 Kör adománygyűjtést hirdetett meg
egy gyömrői kisfiú gyógykezelésére.
Gergő kisóvodás, s születésétől fogva mozgásában korlátozott. Hosszadalmas műtétsorozat vár rá, mire járása
minden bizonnyal ugyanolyan lesz, mint bárki másé. Gergő
hősiesen vállalja a fájdalmas beavatkozást, mi meg vállaltuk azt, hogy édesanyjának, aki egyedül neveli őt, segítünk
a gyógykezeléséhez szükséges összeg előteremtésében.
Az adománygyűjtést a Gyömrő 2000 Kör vezetősége
és tiszteletbeli elnöke, Kossuth Pál szervezte, az ös�szegyűlt adományok eljuttatásáért fővédnökséget vállalt
Kossuth László, a Gyömrői Mozgáskorlátozottak Alapítványának elnöke. Az adományokat a Gyömrő 2000 Kör
sátrában elhelyezett gyűjtőedénybe lehetett elhelyezni az
egyes rendezvényeken. Az összegyűjtött pénzt a hivatalosan lepecsételt üvegekből – több tanú jelenlétében –
számoltuk össze, mely 150.000 Ft lett. Ezúton is köszöni
csapatunk azon lakosaink önzetlen támogatását, akiknek fontos volt, hogy segíteni tudjunk e kisgyermeknek.
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Az adományt jelképesen az elmúlt év adventjének negyedik vasárnapján nyújtottuk át Kossuth Pál tiszteletbeli
elnök és Kossuth László alapítványi elnök tolmácsolásában.
Hodruszky Lajos
Gyömrő 2000 Kör alelnöke

Kossuth László megköszönte a támogatást
az adventi gyertyagyújtás előtt

Á
JANU
2019

RUÁ
R – FEB

R

AKTU

ÁLIS

Idén is programokkal zártuk az évet
Az év utolsó hónapja is bőven tartogatott eseményt városunk lakóinak.
Az immáron 28. alkalommal megrendezett Mikulásjáráson a gyömrői
gyerekeknek 2200 csomagot hozott
a Mikulás a Gyömrő 2000 Kör jóvoltából. A 2000 Kör ezúton is köszöni
a támogatóknak, közreműködőknek,
tagtársaknak, hogy lehetővé tették,
hogy idén is eljöjjön városunkba az
igazi Mikulás. Természetesen azoknak is köszönik a támogatást, akiket
most nem említenek név szerint!
TÁMOGATÓK:
Gyömrő Város Önkormányzata,
100 Ft-os Bolt - Tóth Károly, Kalmár Katalin, Agócs Zoltán, Bartos Bea, Bodócs József, Budavári István, Buzsik József (Jacek),
Centrum CBA – Illés Hajni, Csirkó
József, Dzsungel Pizzéria, FRIZO
Hentesüzlet, Garamszegi Sándor,

Kertész Gyula, Kókai
József Zsolt, Kossuth László, Mancs
Állatorvosi Rendelő,
Mánya Zsuzsa, Mátyás Béláné, Miklós
CBA, MSZP Gyömrői
Szervezete, Petrovai
Tamás, Reál Élelmiszer (Állomás), Szabó
Péter, Szivárvány Lottózó, Új Halászkert Étterem – Tajti
Gábor, WEST CBA – Baranyai Pál
Közösen készült a karácsonyra
a város apraja-nagyja. Az adventi
hétvégéken minden vasárnap kézműves programok, játékos foglalkozások várták a gyerekeket a Hankó
István Művészeti Központban az
adventi gyertyák meggyújtása előtt.
Betlehemes játék, komolyzenei koncert, kirakodóvásár és az ünnep ízei,
illatai segítettek a karácsonyra hangolódásban.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is
meghívtuk a város nehezebb sorban
élő gyermekeit egy kis karácsonyi
ünneplésre. A Weöres Sándor Általános Iskola diákjainak előadását
követően vacsora és a karácsonyfa alatt lévő ajándékok várták őket.
A gyerekek jókedvűen, boldogan
vettek részt az estélyen, örömteli
játékuknak csak a sötétedés vetett
véget. Reméljük, hogy sikerült maradandó élményt szereznünk nekik
ezzel a kis rendezvénnyel.
BZs
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Házhoz menő csomagolási és zöldhulladék

2019. évi szállítási rend – GYÖMRŐ

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt a kommunális (háztartási) szilárd, az újrahasznosítható csomagolási, a
zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
Ünnepnapra eső kommunális hulladékszállítás áthelyezések:
2019. 12. 25. (szerda) helyett 2019. 12. 27. (péntek), 2019. 12. 26. (csütörtök) helyett 2019. 12. 28. (szombat),
2020. 01. 01 (kedd) helyett 2020. 01. 03. (péntek)
komm.
hulladékgyűjtés
napja

hétfő/kedd
szerda/csütörtök

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2019.
Ápr.
5.; 19.
12.; 26.

Máj.
3.; 17.
10.; 31.

Jún.
7.; 21.
14.; 28.

Júl.
5.; 19.
12.; 26.

Aug.
2.; 16.
9.; 30.

Szept.
6.; 20.
13.; 27.

Okt.
4.; 18.
11.; 25.

Nov.
8.; 22.
15.; 29.

Dec.
6.
13.

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényt, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max.
70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki
az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon!
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak.
Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása
ellenében az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértékét (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 361 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. kiszámlázza.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2019.
Jan. Febr.
Márc.
Ápr.
Máj.
Jún.
Júl.
Aug.
Szept.
Okt.
4.; 18. 1.; 15. 1.; 15.; 29. 12.; 26. 10.; 24. 7.; 21. 5.; 19. 2.; 16.; 30. 13.; 27. 11.; 25.

Nov.
8.; 22.

Dec.
6.; 20.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak, amennyit a tulajdonos kihelyezett. A csomagolási hulladék bármilyen áttetsző
(nem fekete) zsákban is kihelyezhető!
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on
történik! (Szent István u. 26. – COOP áruház mellett)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (január–december) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben)
igényelhető.

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

–

–

–

53/500-152
53/500-153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu

www.dtkh.hu
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AMAJ

ÁNLÓ

Évadnyitó táncest
a Kristály Duóval

a keringőtől a rock and rollig
a Hankó István Művészeti
Központban
2019. február 22-én pénteken
17–22 óráig
Büfé, zene, tánc!
Belépőjegyek megvásárolhatók
a művészeti központban
800 Ft-os áron.
Infó: 30/652-1052,
hi.muvkozpont@gmail.com

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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Helyszín: Városi Könyvtár

Játékos nyelvi fejtörők felnőtteknek.
Helyszín: Városi Könyvtár

Megnyitó:

Várnay Krisztina kiállítása

selyemfestő

A kiállítást megnyitja: Jakab András
Közreműködik: Horváthné Dunaveczki Leona (ének)
Kiállítás megtekinthető: 2019. január 11. és 24. között

Helyszín: Hankó István Művészeti Központ

Meseolvasás és játékos, kreatív foglalkozás.
Előzetes regisztráció szükséges!

Helyszín: Városi Könyvtár

7 alkalmas kezdő mandalafestő tanfolyam
Előzetes regisztráció szükséges!
Díja: 3000Ft/alkalom

Első alkalom:
Helyszín: Városi Könyvtár

„Frusztráciától Bergengóciáig”
Első alkalom:
Helyszín: Városi Könyvtár

Foglalkozást tartja: Várnay Krisztina

8 alkalmas meseterápiás önismereti foglalkozássorozat
felnőtt hölgyeknek
Próbálja ki ingyen!
Bemutató foglalkozás:

2019. február 7. 930-1300

Előzetes regisztráció szükséges!
Díja: 2000Ft/alkalom
Foglalkozást tartja: Várnay Krisztina

TOVÁBBI PROGRAMJAINKRÓL ÉS A RÉSZLETEKRŐL TÁJÉKOZÓDHAT A KÖNYVTÁR HONALPJÁN ÉS FACEBOOK OLDALÁN!
Programjainkon kép- és hangfelvételek készülhetnek. Részvételével hozzájárul, hogy a kép- és hangfelvételeken szerepeljen.
A felvételek a sajtóban, a Városi Könyvtár online felületein megjelenhetnek.
A programok ideje alatt a KÖLCSÖNZÉS SZÜNETELHET!
Gyömrő, Táncsics M. út 43.
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+36-29/331-174

konyvtar@gyomro.hu
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Gyógyszertári
ügyeleti rend
Minden hétköznap
Hétfő–péntek 19.00–22.00
Szent Erzsébet Gyógyszertár
Január 19–20.
Szombat 12.00–22.00
Vasárnap 8.00–22.00
Kehely Gyógyszertár
Január 26–27.
Szombat 12.00–22.00
Vasárnap 8.00–22.00
Humanitás Gyógyszertár
Február 2–3.
Szombat 12.00–22.00
Vasárnap 8.00–22.00
Szent Erzsébet Gyógyszertár
Február 9–10.
Szombat 12.00–22.00
Vasárnap 8.00–22.00
Kehely Gyógyszertár

JÓ TU
DN

I!

Ismét TEVAgy a hős! program
Gyömrőn
Magyarországon évente több mint egy gyömrőnyi embert veszítünk el
hirtelen szívhalál miatt. 4-ből 3 ember megmenthető lenne, ha a környezetében akár egy ember is lenne, aki tudná, mit kell tenni, amíg a mentő
a helyszínre ér.
A TEVAgy a hős! program részeként Mészáros Zalán mentőtiszt és
Klupács Péter mentőtechnikus több évtizedes pályafutásának tapasztalata alapján oktatja és népszerűsíti azt az egyszerű mozdulatsort, amellyel
adott esetben életet lehet menteni.
Szívügyemnek tartom, hogy minél több gyömrőihez eljusson ez a
program. Többszörös hallgatóként elmondhatom, hogy nemcsak hasznos információval lehetünk gazdagabbak, hanem a gyakorlati oktatásnak
köszönhetően magabiztosságot, illetve emberséget és példaértékű szociális érzékenységet tanulhatunk erre méltó emberektől.
Dr. Török Miklós
Helyszín: Gyömrő,
Hankó István Művészeti Központ
Időpont: 2019. február 8. 18 óra
A részvétel ingyenes!

Február 16–17.
Szombat 12.00–22.00
Vasárnap 8.00–22.00
Humanitás Gyógyszertár
Február 23–24.
Szombat 12.00–22.00
Vasárnap 8.00–22.00
Szent Erzsébet Gyógyszertár
Március 2–3.
Szombat 12.00–22.00
Vasárnap 8.00–22.00
Kehely 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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Hírek a Rákóczi suliból
Szárnyas látogató a madárbarát
iskolában
Derűs napunk volt egy novemberi
hétfőn. Egy fekete szépség lubickolt
a tócsában, később az udvar füveit
csipegette. A gyerekek hamar észrevették a „fekete kacsát”. Ilyet nem
látni minden nap. Nagyon ügyeltek arra, hogy senki ne háborgassa
nyugalmát. Így egész nap nálunk
maradt. „Nem repült el.” Mivel nem
tudtuk vállalni a gondozását, ezért a
Hortobágyi Madárkórház munkatársával beszéltünk az elhelyezéséről.
Így került átmenetileg Rytkó Rolandhoz, aki a madarak szakértője. Tanulóink csillagos jelesre vizsgáztak
állatszeretetből!
Kovácsné Bognár Gabriella
öko szakkör vezető, biológia tanár

Állatasszisztált gyakorló óra
a 4.osztályban
Bellával, a terápiás labradorral és felvezetőjével, Edinával tartottunk órát
a 4. osztályosoknak.
Figyelemfejlesztő mozgással kísért mondókázás, bizalom játék, kutyasimogatás mellett természetesen
haladtunk a tananyaggal is; átismételtük a fogalmazás írásához szükséges fontos tudnivalókat, a hír és
értesítés jellemzőit, kapcsolódó szófajokat, képkirakóztunk, bingóztunk.
Az órán egy új „játékot” is kipróbáltunk, megelevenítettünk egy „kutyás
képet”, pusztán az egyik csapat
képleíró mondatai alapján úgy, hogy
a többiek a képet nem látták.
Az óra célja a gyakorlás- és rendszerezésen túl az auditív észlelés
fejlesztése, szociális interakciók serkentése, vezényszavak gyakorlása,
képi-, fogalmi gondolkodás összekapcsolása volt... sikerrel zárult. :))
Lóki-Takács Brigitta osztályfőnök,
állatasszisztált tanórát
vezető pedagógus
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Köszönöm az óvó néniknek, szülőknek, gyerekeknek, hogy eljöttek!
Köszönöm a 4. osztályosaim felkészülését, kitartását, szorgalmát és
munkáját, a kollégáim segítségét,
együttműködését!
Találkozzunk tavasszal a Tojáskergető Húsvétváró OVISULIN! :)
Lóki-Takács Brigitta
alsós munkaközösség vezető
Manóképző OVISULI
Foglalkozásunkon az iskolába készülő nagycsoportos óvodások egy
izgalmas programon vettek részt,
ahol hivatalosan is a Mikulás segítőivé, Manókká váltak.
Egy közös „Móka tornás” bemelegítés után gyorsaságot fejlesztő
edzést tartottunk, majd mindenki felszállt a maga mesevonatára és elindult a Rákóczi Manóműhelybe, ahol
már várták őket a képzett Manók,
hogy átadják tudásukat a fiatal manójelölteknek.
Minden állomáson ügyességi feladatot oldottak meg, akadályt küzdöttek le a gyerekek. Kipróbálták
a Mikulás ajándékos zsákját, elég
erős-e a varrása, elbírja-e majd a
rengeteg játékot, hatalmas ajándékokat görgettek a kupis Manók
elhagyott holmijai között, megtanulták, hogy fejükön is vihetnek ajándékokat, ha a kezük éppen tele van,
kúsztak-másztak, egyensúlyoztak,
ugrottak, szaladtak... A Főmanók, a
negyedikesek, azt is megtanították
nekik, hogyha a krampuszok megpróbálják kicselezni őket, hogyan
tudnak biztonságosan és gyorsan
létrán felmászni, csimpaszkodni,
kéménybe észrevétlenül besurranni.
Az állomásokon az ovis Manócskák
aranytallért gyűjtöttek. Aki minden
próbát kiállt, annak az aranyérem
mellé Manó tanúsítvány is járt. :)
Örömmel bejelentem, hogy a
2018-as évben majd 50 Mikulás-segítő Manót avathattunk. :)

Diákparlament
A decemberi Megyei Diákparlamenti
ülésen három önként tanulóból szavaztak kettőt a diákok, akik tovább
juthattak a Diákparlamenti Tanácsba.
Iskolánkból, Vikár Csilla Napsugár, 7.
osztályos tanuló egy szavazattal maradt csak le a két középiskolás diákkal szemben.
Szívből gratulálunk!
Montovay Zsuzsanna
DÖK vezető
Katasztrófavédelem
Katasztrófavédelmi
prevenciós
előadást tartottunk a közelmúltban nyolcadikosainknak, ahol tanulóink hasznos új információkhoz
juthattak. A többi közt tüzekből
származó légszennyező anyagok
kapcsán szó volt a levegővédelmi
törvényről, különböző tűzfajtákról,
veszélyes gázokról, kiemelve a kéménytüzeket. Egy szomorú tény:
svájci tanulmány mutatta ki, hogy
hat óra diófalevél égetés 250 autóbusz huszonnégyórás üzemeltetésével ér fel, mely tevékenységgel
6-8 hónappal rövidül meg egy ember élete.
Sokkal jobban VIGYÁZZUNK
egymásra és környezetünkre!
Az érdekes előadást, együtt gondolkozást a Monori Katasztrófavédelem szakembereinek köszönhettük
meg.
Dédesi-Tózsáné Pamlényi Csilla
intézményvezető
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Kerékpáros Hírek
Rendhagyó módon nem az eredményeinkről számolunk be, hanem a 2018-ban készült eseményfotókból válogattunk.
Köszönjük a lelkes szurkolást és támogatást!
A Gyömrő Városi Sportklub Kerékpáros Szakosztálya nevében boldog új esztendőt
kívánunk!
„Jó Hátszelet”!
Fő támogatóink:
Gyömrő Város Önkormányzata, PÁTRIA
Takarékszövetkezet Gyömrő, Jó „Hátszelet” Alapítvány,
Skoda Autó Derzbach, MEVRIK Group Kft.,
INDUSTRIA Műhely Telephely Raktár, Gyömrő
Gyöngye Ásványvíz, Váltó Kerékpárbolt
Gyömrő, ÉLŐBEN.hu, BIOTECH
USA Gyömrő, HAUSERTRINITI, Otthon Centrum,
Életjel Egyesület
Gyömrő
Csík Szabolcs Örményország felülről

Vojcsik Viktor még jókedvű,
de már nem sokáig

Nagyon nehéz ez a bringa –
Szanda csúcstámadás
Bukor Lányok

Csacsi-Edina, Edina-Csacsi

Fő a vidámság

Vidám edzés, még az elején
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Nemzetközi szemináriumon
a Kaeshi Waza Egyesület tagjai
A Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület meghívást kapott egy Nemzetközi Kyokushinkai szemináriumra,
amely november 25-én volt Budapesten az Aquaworld Hotelben. Az
utolsó versenyen elért eredményekkel (Hinomoto Kupa) érdemeltük ki a
résztételi lehetőséget. Egyesületünk
minden klubjából és csoportjából volt
résztvevő (Gyömrő, Mende, Péteri).
A szeminárium oktatói a következő
mesterek voltak:
• Tsuyoshi Midori – Yuto Eguchi
• Paulis Klapatauskas –
Valeri Dimitrov
• Muzaffer Baczak – Bódi István
Minden mester a Kyokushinkai stílus többszörös Európa- és Világbajnoka és kitűnő, példamutató edző.

Az oktatás három csoportban zajlott, ifjúsági, mester-szenior és versenyző. A programban három délelőtti
és három délutáni edzés szerepelt, és
mindig két előadó mester volt velünk.
A szeminárium résztvevői főként a
23-án és 24-én megrendezett Európa Bajnokság versenyzői és edzői
voltak. Ezért is volt ez nagy élmény
és kihívás egyben. A gyermekeknek
nagyrészt koordinációs, ügyességi
és képességfejlesztő gyakorlatokat
kellett végezniük. A mester és szenior
csoportnak főként technikai, küzdelmi, taktikai és edzésvezetési gyakorlatok szerepeltek. A versenyzőknek
inkább a küzdelemre, technikákra és
a kitartásra volt kihegyezve az oktatás. Természetesen a bemelegítés a

nap elején és a levezetés a nap végén
közösen zajlott.
Úgy gondolom, hogy minden tanítvány és mester velem együtt sokat
tanult azon a napon. Köszönet Kalmár
Árpádnak, a Magyar Karate Szövetség
alelnökének, hogy lehetőséget adott
egyesületünknek, hogy ezen a szemináriumon részt vegyünk. Köszönöm
a kedves szülőknek, hogy segítettek
az utaztatás megoldásában. Dicséret
minden tanítványnak, mert derekasan
helyt állt azon a napon.
Lozsi Ákos

Újévi fogadalmak
Decemberben megérinti lelkünket az ünnep, és annak tudata,
hogy hamarosan egy új évet köszönthetünk. Vannak, akik fogadalmat tesznek, hogy valamit
másképp csinálnak majd, de sajnos a legtöbb ilyen ígéretet nem
sikerül tartósan megvalósítani.
Vajon miért?
Az újévi fogadalom valójában
olyan célkitűzést jelent, amelyben
magatartásunk megváltoztatását
szándékozunk elérni. A leggyakrabban december 31-én megtett
elköteleződések közé tartozik a
dohányzás abbahagyása, a felesleges kilók leadása, fegyelmezett,
aktív és sportos élet vagy bizonyos
rossz szokások megszüntetése.
Ezek a bátor emberek azonban
általában január végén feladják.
Előfordul, hogy a fogadalom csak
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egy érzés, gondolat szeretete,
ebben pedig személyünk intuitíve
ideálnak látja magát, de sokkal
több kell, ha dolgainkon változtatni akarunk. Az egyik legjellemzőbb
hiba, amikor azt gondoljuk, azonnal képesek vagyunk nemet mondani minden rosszra, melyekre
rengetegszer adtunk más választ.
Lelkünk és akaratunk így viszont
hamar elfárad, sőt, kimerül. Emlékezzünk az első alkalomra, ahogy
elkezdtük a rossz szokást! Nem
mindjárt két doboz cigit vettünk,
nem szaladtunk a boltba hét tábla
csokiért, és a tévét sem bámultuk akkor még egész nap. Mind a
testnek, mind a léleknek időre van
szüksége az átálláshoz. Kutatások
bizonyítják, hogy legalább huszonötször kell egy negatív szokásnak
ellenállni, mire elménk és testünk
elkezdi szándékunkat tudomásul

venni. Kövessük a fokozatosság
elvét! Mindenekelőtt kérdezzük
meg magunktól: komolyan változtatni szeretnénk? Hozzunk tehát
érett döntéseket és ne csapjuk
be magunkat! Ha meggyőződtünk
szándékunk
határozottságáról,
kezdjük valami kicsivel: kevesebb
édesség, kevesebb TV, kevesebb
idegesség. Az elért eredményeket jegyezzük fel, hiszen a sikerek
motiválóan hatnak! Vezethetünk
teljesítménynaptárt is, amelyben
minden héten jelölhetjük az elérni
kívánt célt. Elegendő potenciál van
bennünk ahhoz, hogy jobb emberekké váljunk, de nekünk kell élnünk a lehetőségekkel. Megeshet,
hogy egyedül nem megy, de sose
szégyelljünk segítséget kérni. Írjuk
fel a kulcsmondatot: minden lehetséges nekem, ha hiszek benne!
Zilahi Zoltán
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Az UFC Gyömrő elnöke bizakodó
a tavaszi folytatás előtt
2019-et akár a változás évének
is tekinthetjük az UFC Gyömrő
szempontjából, amelynek vezetősége a téli holtidényben is gőzerővel dolgozik, hogy a 2005-ben
alakult klub szervezeti-működési
felépítését új alapokra helyezve
megújítsa. Szakmailag is optimizmusra adhat okot a csapatok
eredményes őszi szereplése, így
Tóth János, egyesületi elnök joggal lehet bizakodó a tavaszi folytatás előtt.
• Milyen volt a 2018-as esztendő
az UFC Gyömrő számára?
2018 összességében egy nagyon
sikeres év volt. A 2017/2018-as szezon bajnokságainak nyári zárásakor
felnőtt első csapatunk a 2. helyen
végzett a megyei II. osztály Keleti
csoportjában, míg az U19-es és az
U14-es korosztályunk szintén második lett a maga bajnokságában. Ami
még nagyon örömteli volt, hogy a felnőtt női csapatunk az első szezonjában rögtön a 4. helyen zárt. Aztán
az őszi idény végére eredményességben még ezt is sikerült felülmúlni,
ugyanis a felnőtt első csapatunk és
az U14-es együttesünk az első, míg
a felnőtt tartalékcsapat, az U19-eseink és az U16-osaink egyaránt az
előkelő második helyről várják a tavaszi folytatást. Hiányérzetem talán
csak annyiban van, hogy az épülő Mendei úti sportkomplexumunk
második ütemének kezdése némi
csúszásban van.
• Ha már megemlítette, adódik
a kérdés: az új létesítményt
mennyire sikerült „belakniuk”
a különböző korosztályú
csapatoknak?
A műfüves és az élőfüves, világítással
ellátott játéktér egyaránt minden igényt
kielégít. Jelenlegi, kedvező helyzetün-

ket bizonyítja, hogy tavaly nem kellett
mérkőzést halasztanunk a rossz időjárás miatt.
• A felnőtteknél az első csapat
vezeti a Pest megyei II. osztály
Déli csoportjának tabelláját,
míg a tartalék együttes a III.
osztály Keleti csoportjában a
2. helyen telelhet. Melyik milyen
céllal vágott neki a 2018/2019es szezonnak?
Az egyesület presztízsét mindig is a
felnőtt csapatok bajnoki helyezései
határozzák meg. Az első csapatunk
az elmúlt években mindig éremért harcolt, így most is azzal a céllal vágtunk
neki a bajnokságnak, hogy az osztály
meghatározó csapata legyünk. A tartalékoknál az a cél, hogy a fiataljaink
kellő rutint és tapasztalatot szerezzenek a felnőttek között.
• Hosszabb távon milyen sorsot
szánnak a régi sporttelepnek?
A régi sporttelep jövőjét a város vezetése fogja meghatározni. A rövid távú
tervek között az szerepel, hogy az itt
élő embereknek egy közösségi sportparkot alakítsunk ki. Ennek érdekében folynak az átalakítások. Már most
is nyitva áll a sportolni vágyók előtt,
eközben az egyesületünk sportolói továbbra is használják még.
• A téli holtszezon időszakát
éljük, ami persze korántsem
mondható csendesnek és
eseménytelennek. Várható
jelentősebb erősítés a
bajnokságban jól szereplő
felnőtt csapataik esetében?
Véleményem szerint az első csapatnál
az a feladatunk, hogy a keretet együtt
tartsuk, de csak akkor, ha olyan játékost találunk, aki számottevő erősítést
jelent. A tartalékoknál viszont nem tervezünk igazolást.

• Szimbolikus jelentőségű,
hogy az ősszel, az utolsó
fordulóban a Dunavarsány
II. ellen lejátszhatták az első
villanyfényes mérkőzésüket.
Tavasszal várható, hogy
gyakoribbak lesznek majd az
esti kilencven percek a gyömrői
létesítményben?
Ez még egyelőre a jövő kérdése.
Amennyiben igény lesz rá a szurkolóink és a játékosaink részéről, elképzelhető, hogy több ilyen bajnokit is fogunk rendezni.
• Milyen jelentős változások
történtek, illetve milyen
tervekkel vágnak majd neki a
tavaszi folytatásnak felnőtt, női
valamint utánpótlás szinten?
Az elmúlt időszakban folyamatosan
azon dolgozunk, hogy az egyesületünket minden téren fejlesszük és megerősítsük. Gondolok itt az infrastrukturális fejlesztésekre, a szakmai munka
színvonalának folyamatos emelésére,
valamint a jól és hatékonyan működő szervezeti egység kiépítésére. A
női vonalat szeretnénk tovább erősíteni, hogy hasonlóan eredményesek
legyenek, mint a férfi szakágunk. Az
utánpótlás vonatkozásában is rengeteg feladat vár még ránk tavasszal; januárban és februárban az MLSZ Pest
Megyei Igazgatósága által szervezett
téli Futsal7vége teremtorna-sorozaton szerepelünk, majd következnek az
egyesületi Bozsik-tornák.
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Gyömrői cukrász a világ legjobbja
Öt kontinens hetvenöt országának csaknem 2500 képviselője
mérte össze tudását 2018. november 24-28. között Luxemburg
ban, a világ egyik legnagyobb és
legrangosabb főzőversenyén, a
Kulináris Világbajnokságon. Ezen
a versenyen vett rész Tóth Kata,
aki cukrászartisztika kategóriában arany minősítésű diplomával,
és így világbajnoki címmel térhetett haza.
Tóth Kata egy hipermarket cukrászatának vezetőjeként dolgozik,
hobbiként pedig cukrászartisztika
műfajban alkot. Ez egy olyan művészeti ág, amely során valamilyen
cukrásztermékből, például nugátból, kakaóporból, cukorból, zselatinból, karamellből készítenek
alkotásokat, kizárólag ehető ös�szetevők felhasználásával. Hobbiját
magas szinten űzi, hazai versenyeken évek óta részt vesz. Az elmúlt
öt évben több mint 25 versenyen
indult, és nyert el számtalan díjat
műveivel. A magyar versenyek után
külföldön is szerette volna megmérettetni magát, így esett a választása a szakácsok és cukrászok számára megrendezett világversenyre.
Cukrászat artisztika kategóriában
egyénileg indult Vidéken című alkotásával, amelyet több mint kétszáz
induló között kategóriája egyik legjobbjának értékeltek.
„Először csak egy parasztházat akartam csinálni, de
aztán rájöttem, hogy egy
szélmalommal
együtt
sokkal látványosabb
lesz. Egy kis vidéki
hangulatot
szerettem volna átadni. A
szélmalom és a ház
is nyitott volt, így a
belsejük is láthatóvá vált, ott is min-
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den ki volt dolgozva. Nagyjából 350
munkaóra alatt, összesen két és fél
hónapig készült” – mesélt művéről
Kata.
A világbajnok cukrász elmondása szerint a versenymunka kiállítása nem ment zökkenőmentesen.
„Ezekbe a művekbe a szabályok
szerint nem lehet semmilyen állványt beépíteni, így nagyon óvatosan kell kezelni őket. Még az itthoni
indulás előtt eltört a malom egyik
ága. A kocsiutat kibírta, több részre
szedve szállítottam, így nem történt
baja. A verseny előtti este összeragasztottam az ágakat, majd másnap reggel festenem is kellett. Az
összeállításnál viszont ismét
eltört, ezért végül csak
három ággal sikerült
kiállítani.”
Értékéből azonban ez nem
vont le, így is elnyerte
a zsűri tetszését.
Saját bevallása szerint
a versenyzést hobbinak
tartja, így nem is az elnyert címek miatt fontos neki, hanem a
megmérettetés
miatt. Örül-

ne, ha még több világversenyen is
kipróbálhatná magát, egy Olimpián
is nagyon szeretne részt venni. Céljai
között szerepel, hogy egyszer bekerüljön a zsűribe, és ő is értékelhesse a
versenymunkákat. Addig is igyekszik
minél több versenyen indulni, hogy
megismerjék a nevét, és elismerjék
a munkáját. Legközelebbi céljaként
a tatai versenyre szeretne eljutni, ami
Magyarországon a legnagyobb ilyen
megmérettetés, de még nem tudja, hogy világbajnokként engedik-e
versenyezni. Ha indulhat, akkor
már el is tervezte, hogy
mit fog készíteni erre az
alkalomra. A pontos ötletet nem árulhatjuk el, de
tervei szerint hű marad
az évek alatt kialakított
stílusához, és a munkában a fa és a kő anyagai
fognak dominálni.
Oldal-Benkő Zsanett
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gyszer volt egy Péter nevű
varázsló kisfiú, aki úgy szerzett magának hírnevet, hogy
elment a Boszorkányok földjére
és visszaszerezte tőlük a varázslók nagykönyvét.
Varázsló barátja, Dani egy este hazament, és úgy látta, hogy nincsenek
meg a szülei. Kereste őket keresztül-kasul az egész házban, de hiába.
Nem tudta mitévő legyen, ám ekkor
megpillantott egy titokzatos üzenetet a
kandallón. A levélben az állt, a varázsló
iskola évzáró próbatétele, hogy jusson
át az évszakok kertjén, akkor lehet 3.
osztályos. Felkapta a varázspálcáját
és a mágikus térképet. Követte a térkép utasításait, és el is érkezett az évszakok kertjéhez. Elszántan lépett be a
kovácsoltvas kapun.
Hűvös szellő fújt, de nem annyira
fázott. Mindenhol fák rügyeztek, tudta, hogy elérkezett a tavasz birodalmába. Egyszer csak meglátott egy
manócskát, aki a fán üldögélt.
– Miért jössz be a területemre? –
szólította.
– Feladatot teljesítek.
– Nagyon sajnálom, kedves Dani,
mert hogy tudom ám a neved, de
ahhoz, hogy átmenj a kertemen, válaszolnod kell egy találós kérdésre.

MANÓ

Varsányi Balázs:

Az évszakok kertje
Mi az, ami tavasszal születik, nyáron
éli gyermekkorát, ősszel már öregecske, télen megpihen?
– A fák lombkoronája.
– Nagyon jó válasz. Cserébe átengedlek a nyár birodalmába.
Dani hirtelen nagy melegben találta magát, ahol egy szép tó kéklett a
zöld mező közepén. Benne egy másik manó fürdött, aki szintén próbatétel elé állította.
– Hohó, barátocskám, először
meg kell válaszolnod egy kérdést.
Őszt és telet látja már,
Mondd meg mi az,
Ez a ...
– … A nyár, ez a nyár!
– Remek, továbbmehetsz az utamon. De vigyázz az ősszel, elég csalafinta!
Dani átlépett egy szőlőfürtökkel, őszi levelekkel, gesztenyékkel,
makkokkal díszített kapun, egy valóságos avar világban találta magát,
szemben egy gesztenyeburok ruhájú
manóval, aki megszólította.
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– Már vártalak, Fiam.
Mondd meg nékem szépen,
Ősszel érik, gyerekek a
fán elérik,
Édes húsa jó csemege,
Ragadós lesz tőle a gyerek keze. Mi az?
– Hát… az őszibarack. Mehetek?
Engedj utamra!
Ezzel megérkezett egy hófödte tájra, ahol egy zimankó szakállú
manó szánkázott elé.
– Ezer hógolyó és hócsata, hát te
vagy a híres Dani. Felelj!
A Mikulás ezen száll,
Minden gyerek erre vár,
Réni húzza, meg Villám,
Most már tudod, Pajtikám?
– Mi sem egyszerűbb, a válasz a
szánkó.
A negyedik válasz után Dani hirtelen a házukban találta magát, nyílt az
ajtó és a szülei léptek be.
– Büszkék vagyunk rád fiam, kiálltad a varázslótanonc próbát, bátorságoddal átjutottál az évszakok kertjén, 3. osztályos lettél, és bekerültél a
Varázssztori című magazinba.
(A Városi Könyvtár által 2018-ban
meghirdetett Meseíró pályázat 11-14
éves kategóriájának díjazott meséje)

Évszakok - válogatós játék
Melyik évszakra mi jellemző? Írd be a betűjelét az üres négyzetekbe!
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