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Gyömrő Város
Önkormányzatának
hivatalos lapja

MÁRCIUS

Stratégiai fontosságú ingatlanokat vásárolt az
önkormányzat a
gyermekeink jövőjének érdekében.
Immár az új óvoda
területe is megvan
2–3. oldal

Mezey Attila

A jövőt építjük!
Évtizedekre előre tervezünk

MEGÚJULTAK AZ ÓVODÁK

PEZSGŐ SZÍNHÁZI ÉLET

IDÉN IS FÁSÍTÁSI PROGRAM

2019

Kedves Olvasók!

Garantáltan idén sem fogunk unatkozni, és nem maradunk program nélkül, ha városunk határain belül szeretnénk eltölteni szabadidőnket. Már az év elején, a
téli időszakban is lehetett részünk szórakoztató pillanatokban, hiszen két színtársulat is gondoskodott a
jókedvről a művészeti központ színpadán.
Ahogy megérkezik a jó idő, jönnek majd a szabadtéri rendezvények is, amik között reméljük,
hogy minden korosztály megtalálja majd a saját kedvencét. Hónapról hónapra sok kisebb
és nagyobb rendezvényen várunk mindenkit,
aki szeretne egy kicsit kiszakadni a hétköznapokból, és helyben kikapcsolódni.
Újságunk középső lapjain ebben a hónapban is értékes tartalmat találnak Olvasóink, hiszen a 2019. év városi programnaptára kapott helyet itt.
Bízunk benne, hogy minél többen ellátogatnak programjainkra, és sokakkal
találkozhatunk a helyszíneken. A rendezvényekhez kívánunk minden kedves
Olvasónknak kellemes kikapcsolódást, és jó szórakozást!
Oldal-Benkő Zsanett, főszerkesztő

A HÓNAP FOTÓJA

TÉLBÚCSÚZTATÓ (Fotó: Kovács Emese)
Mutassa meg saját fényképén keresztül városunk szépségeit, eseményeit!
A hónap fotója pályázatra nevezni kívánt képet az ujsag@gyomro.hu e-mailcímre várjuk.
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Az iskola mellett vett

Mezey
Attila:

A gyömrői képviselő-testület
hosszú távra tervez. Ennek
jegyében több ingatlant és
telket is vásárolt az utóbbi
időben, amelyeken önkormányzati intézmény, de akár
egy új óvoda is lehet.
A legtöbb önkormányzat általában eladni szokott telkeket vagy épületeket,
a gyömrői ellenben vásárol: már a jövőnek. Egy biztos, évtizedek óta nem
fogott ilyen szintű ingatlanvásárlásba
a város.
Mint kiderült, az önkormányzat megvette például a Táncsics úton, tehát a
város központjában található épületet.
Ide önkormányzati intézményt, újabb
közösségi teret álmodtak meg a hivatalban. Az sem mellékes, hogy a telken
húsz autónak alakítanak ki parkolót,
ami a lakosok kényelmét szolgálja.
A Fekete István Általános Iskola mellett is telket vásárolt az önkormányzat,
ráadásul jó áron jutott hozzá ehhez
az épülethez is a hivatal. Tette mindezt azért, hogy ne legyen akadálya
az iskola terjeszkedésének. Hamarosan akár a most megvett épületben is
szervezhet oktatást az intézmény. Az
önkormányzat továbbra is fontosnak
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A jövőt építjük!

telket a hivatal  Az új óvodának is lesz helye a vásárlással

A Táncsics út és
a
kereszteződése Dózsa György út
baleseti gócpon
t volt. Eddig...

Az iskola melletti ingatlant vette meg az önkormányzat

Ebből az épületből közösségi teret alakít ki a városvezetés

tartja, hogy legyen új óvodája Gyömrőnek. Ennek jegyében vásárolt területet
a Liget lakóparknál. A telek tökéletesen
alkalmas arra, hogy idővel megépüljön
a várva várt új óvoda. Az sem mellékes,
hogy a telekvásárlással az önkormányzat megakadályozta, hogy ezen a területen egy újabb társasház épüljön.
Nemcsak a jövőre, a jelenre is figyelnek, így egy régóta problémás, balesetveszélyes kereszteződés gondjaira is
ingatlanvásárlással tett pontot a városvezetés. A Dózsa György út és a Táncsics út kereszteződése sok autós és
gyalogos rémálma, hiszen beláthatatlan,
több baleset is történt már ezen a szakaszon. Nos, a gyömrői testület korábban úgy döntött, vételi ajánlatot tesz a
sarkon álló ház tulajdonosának. Végül sikerült olyan árat kialkudni, amely a város
számára is előnyös, így a telek a város
tulajdonába került. Ha most nem lépnek,
ez a lehetőség talán örökre elveszett vol-

na. A rajta álló épületet lebontják, a területet parkosítják, így megszűnik a sokakat bosszantó közlekedési helyzet.
nál vett
A Liget lakópark oda
„Mi nemcsak a jelenben gondolkoóv
új
az
eg
m
telken épülhet
zunk, hanem a jövőt is szem előtt tartjuk. Ennek jegyében vásároltuk meg
a két ingatlant és a két telket.
Nekünk arra is figyelni kell,
hogy a város húsz, harFebruárban rendezték meg az idei legnagyobb turisztikai
minc vagy éppen
kiállítást Budapesten, ahol városunk is részt vett. A Gödölszáz év múlva is
lő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület tagjaként kaptunk
élhető legyen.
Ez vezémeghívást az egyesülettől, hogy népszerűsítsük az idén Gyömrőn
tartandó Egyházi és Világi
relt minket
Borok Versenyét. A négya stratégiai
napos eseményen az érdekfontosságú
lődők jobban megismerhették
vásárlávárosunkat és információt kapsoknál”
– ös�hattak a borversenyről, amit
szegzett
április 29-én tartunk a Hankó
István Művészeti Központban.
Mezey AtA verseny eredményhirdetétila polgársét a gyömrői Szüreti Felvomester.
nulás és Mulatság keretei
között tartjuk szeptember
21-én.

Ott voltunk az

UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON

Március 15.
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Sorsolással döntötték el,
ki megy csatába Gyömrőről

Az 1848-as év forradalmi áradattal köszöntött be
vasárnap katonai ismereteket oktasson Gyömrőn.
Európába. Március közepén hazánkat és így vá1848. augusztus 13-án a megyei hatóságok a
rosunkat, Gyömrőt is elérte az a hullám, ami
falvakban és városokban megkezdték az önelhozta az ország számára a szabadság, az
kéntesek nemzeti haderőbe való szervezését.
egyenlőség, testvériség eszméje mellett a
Gyömrőnek 8 önkéntest sikerült kiállítani és
polgári átalakulás ígéretét is.
felszerelni, mégpedig úgy, hogy a 19-21 éves
Miután március 15-én győzött a pesti forifjakat összeírták, és sorshúzással döntötték el,
radalom, Gyömrőn is önkéntes nemzetőrség
hogy kik indulnak a haza védelmére a Jellasics
szerveződött. Az 1848. április 11-én megtartott
ellen vívott pákozdi csatába. Szeptember 29-én
utolsó rendi országgyűlésen megalkotott törvények
Gróf Teleki Sámuel
sikerült is megakadályozni a főváros elfoglalását, és
értelmében megszületett a jobbágyság felszabadítása, és
egészen az ország határáig űzték a sereget.
az örökváltság alapján megkaphatták úrbéri földjeiket.
A tavaszi hadjárat alatt történt a legközelebbi forradalmi eseTeleki Sámuel gróf május 6-án gróf Batthyány Lajos minisz- mény városunkban. 1849. április 4-én tisztán lehetett hallani a
terelnöktől kért segítséget a gyömrőiek hadviselési tudásának csatazajt a gyömrői Öregszőlők és a Billei erdő felől. Hamarofejlesztése érdekében. Ottinger Ferenc ideiglenes hadügymi- san magyar huszárok jelentek meg az örvendetes hírrel, hogy
niszter így küldött is egy altisztet, hogy május 21-től minden Tápióbicskénél megverték az ellenséges csapatokat. Egy nappal később császári csapatok vonultak át Péteri felől városunk
főutcáján, majd másnap Pest irányából is csapatok érkeztek,
Meghívó
akik a Ráday kastély felé tartva Gyömrőn tartottak pihenőt,
Tisztelettel meghívjuk Önt
megfélemlítve és bántalmazva az itt lakókat.
és kedves Családját
1849 júniusában a Pesti Hírlap a gyömrői Ráday grófaz 1848-49-es forradalom és szabadságharc
néról írt, aki ideiglenes kórház létesítésére ajánlotta fel kasévfordulója alkalmából rendezett
télyát. A gyömrői lakosok is adakoztak a haza, valamint a
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE,
katonák részére, és 15 forint pengőt, 16 inget, 20 lábravaa Hankó István Művészeti Központba
lót, 10 lepedőt és egy csomó sebkötő anyagot gyűjtöttek
össze. Ezeket a cselekedeteket hazafias példaként állította
„Március
2019.
olvasói elé a hírlap.
idusán”
Most mi is ezt tesszük. Ezzel a rövid visszatekintéssel emléa
Teatro
-én
kezzünk azokra az áldozatokra, akik kivívták a szabadságot, és
Társulat
10 órakor
beírták magukat és városunkat a történelem lapjaira.
ünnepi műsora
A cikk Józsa Imre: Az 1848-49-es Forradalom és SzabadA műsor után koszorúzás a Fő téren
ságharc emlékei Gyömrőn című könyve alapján készült, amely
a Petőfi-, majd a Kossuth-szobornál.
megtalálható a Városi Könyvtárban.
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Megújultak az óvodák
2019

A gyömrői városvezetés számára is rendbe lett téve és a beltéri ajtókat is
kiemelten fontos a városi óvodák kicserélték. Az Arany óvodában felújíállapota, a Bóbita és az Arany óvo- tottak két mosdót és a beltéri ajtókat is
dában újabb fejlesztésekkel ké- kicserélték a szakemberek.
szültek el.
A gyömrői polgármester örömmel
Az önkormányzat két sikeres pályá- nyugtázta, hogy megújultak az óvodák.
zaton összesen 174 millió forintot
„Minden szülő számára a gyerekei a
nyert az óvodák korszerűsítésére. Az legfontosabbak, nem mindegy tehát,
első ütemben, az EU-s pályázaton milyen körülmények között töltik a napmegnyert 147 millió forintból az Arany
Óvodában modern
melegítő konyhát
alakítottak ki, míg
a Bóbitában átfogó
energetikai fejlesztést
végeztek.
Kicserélték a kazánt, külső
hőszigetelést kapott
az épület és kicserélA mosdókat is újjávarázsolták
ték a nyílászárókat is.
És még nincs vége a
korszerűsítésnek, ugyanis a Belügyminisztérium pályázatán is sikeresen
indult a város, így újabb 27 millió forintot fordíthattak a két óvodára.
Mezey Attila, Gyömrő polgármestere az utóbbi felújításnál is napi szinten
ellenőrizte a munkálatokat. És hogy
milyen fejlesztések lettek az óvodákban? Nos, a Bóbita óvodában újjávarázsolták a mosdókat, felújították az
emeleti csoportszobákat, a lépcsőház

HÁZHOZ MENŐ
CSOMAGOLÁSI
HULLADÉKGYŰJTÉS
2019
Március Április
1.; 15.;
12.; 26.
29.

Május
10.; 24.

Minden körzetből egy napon szállítják el a kirakott zsákokat, nincs
körzetekre bontva a begyűjtés.

jaikat az óvodákban. A Bóbita óvoda
és az Arany óvoda megújítása is jól sikerült, remélem, a szülők legnagyobb
örömére. De nem elégedünk meg en�nyivel. Továbbra sem mondtunk le róla,
hogy három csoportszobás új óvodát
építsünk a városban, ennek szellemében vásároltunk meg egy telket is. Bízom benne, hogy hamarosan még egy
óvoda várja majd a kicsiket” – mondtaMezey Attila.

Az emeleti csoportszobák is megszépültek

Idén is TeSzedd!
Márciusban országszerte ismét megrendezik a TeSzedd! akciót
(március 18–24.). Mint minden évben,
településünk idén is csatlakozott a jótékony megmozduláshoz. Nálunk már
évek óta megszokott, hogy civil egyesületeink, intézményeink, egyéb társadalmi szervezetek az első hívó szóra
részt vesznek környezetünk védelmét,
szépítését célzó helyi vagy országos

programokban, így a szemétszedésben is. A megadott időpontig bárki
csatlakozhat a meglévő csoportokhoz,
de a saját környezetében található hulladék összeszedésével egyénileg is sokat tehet az ügy érdekében.
Bővebben: www.szelektalok.hu, info@
gyomro.hu (Hodruszky Lajos), vagy a
06/ 30 655 07 88-as telefonszámon.
Hodruszky Lajos
alpolgármester
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Az MK Színpad és a GyömrőSzínház is tapsvihart kapott a Hankóban

Virágzik a gyömrői

települé
Míg más

lő
endége
seken v
i
ell hívn
adókat k
dési
a művelő dig
, ad
házakba
rőiek el
m
mi, gyö
kényezvagyunk ban
b
tetve. A
csés
n
e
r
e
a sz
en
helyzetb

Még a tavalyi év végén mutatta be az
MK Színpad társulata a Páratlan páros című nagysikerű vígjátékot Székely Attila és a társrendezőként
meghívott Kocsis Judit
színésznő rendezésében. A közös munka
fergeteges előadást
hozott, hiszen a
félreértéseken és
hazugságokon
alapuló színdarab
nemcsak
humorban volt
gazdag, de a
karakterek fenomenális megjelenítésében is. A
londoni taxisofőrt
megformáló
Ka-
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marás Gergely másodpercek alatt változott át a nejét mézes-mázos-szerelmesen ölelgető férjből a pánikrohamot
leplezve túlélő, éppen lebukni készülő
bigámista nőfalóvá. A két feleség közti
lavírozás során remekül hozta a profi
hazudozó szerepét, mintha világéletében ezt csinálta volna. Grandpierre
Zoltán pedig a felső szomszéd megformálásakor elsöprő sikert aratott,
hiszen alig kellett megszólalnia, hogy
a közönség kitörő tapssal jutalmazza alakítását. A második bemutatóját
ünneplő csapat most egy kicsit kifújja
magát, de reméljük, hogy hamarosan
újabb premier híréről számolhatunk
majd be.
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színházi élet

vag
Az idei
két yunk
,h
sz
évet opejáts íntárs ogy
Istv zik a H ulat is
rettel nyitó
Köz án Mű ankó
Gyömrőv
p
ros ontba észet
i
vez
n. A
Színház
e
sze
tes tés ter vám
űköen
m
társ
ulat mind édésének
tám munk két
12 éve alatt
áját
oga
tja.
több ezer érdeklődőt köszönthetett már nézői között. A valamikor a régi
művelődési
ház berkein
belül szerveződött
csapat ugyan önálló
társulattá nőtte ki magát, de városunk
támogatását továbbra is
élvezik. A
próbahelyiségek és az
előa-

dások helyszínének biztosítása mellett
most már harmadik éve anyagilag is támogatja az önkormányzat a város egyik
legnagyobb kulturális közösségét. Büszkék vagyunk arra, hogy színdarabjaikat
ilyen magas, már-már professzionális
szinten valósítják meg, és teremtenek
valódi értéket a művészeti központ falai
között.
Legújabb darabjuk, a Csókos asszony
előadásai során minden idők legnagyobb
gyömrői sikerét könyvelhették el a színészek. Az operettet eredeti valójában,
minden modernizáció nélkül állították
színpadra Kamarás Ivett rendezésében.
A lehengerlő színészi játék, a csodálatos
dallamok mellett a Horváth László által
koreografált táncos jelenetek is óriási sikert hoztak a társulatnak.
A csapat ezúttal hivatásos színészekkel
is kiegészült:
Kovács
Róbert és
Ott József
erősítették
az
előadást,
de
őszintén
mond-

hatjuk, hogy maximálisan az amatőr színészek közé olvadva. A főszereplő Sárkány Mariannának ez volt az első nagy
szerepe a társulatban, de partnere az
operett műfajban már tapasztalt Takács
Gábor volt. Az előadás különlegessége
volt, hogy a sokszereplős részekben az
utánpótlás tagjai is feltűntek, hiszen néhány jelenet erejéig óvodás és kisiskolás
ifjú színészpalánták is felléptek a világot
jelentő deszkákra.
Az előadás látványban, díszletekben
és hangzásban olyan különleges színházi
élményt nyújtott a nézőknek, mellyel bármelyik nagy teátrumban megállná a helyét a csapat. Köszönjük a társulatoknak,
hogy ilyen színes téli programokat
hoztak el városunkba és töltötték
meg kultúrával művészeti központunkat. Várjuk a folytatást!
Oldal-Benkő Zsanett
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Süteménnyel segíthet

a rászorulókon

Ötödik
alkalommal rendezik
meg Gyömrőn a Jótékonysági
Sütifesztivált, március 24-én a Hankó
István Művészeti Központban lesz a jeles
esemény. A versenyre bárki nevezhet – többféle
kategóriában – a sós süteményektől kezdve az édes
falatokon át a díszített tortákig. Az amatőröknek kiírt
verseny ellenére minden évben csodás kreációkat készítenek a sütni szerető anyukák, nagymamák, gyerekek és
még apukák is. A zsűrizés utáni vásár bevételét minden évben jótékony célra fordítják a szervezők. Idén a Gyömrő és
Környéke Szociális Szolgáltató Központ munkáját támogatják majd a pénzzel, a szervezet az idős és a szociálisan rászoruló emberek ellátását segíti Gyömrőn.
A fesztivál részleteiről bővebb információt a
kihelyezett plakátokon és facebook/
gyomroisutifeszt oldalon találhatnak.

Kérdezze online
A POLGÁRMESTERT!
Mezey Attila ebben a hónapban is
online polgármesteri fogadóórát tart
március 14-én, 18 órától a
Facebook-oldalán (facebook.
com/mezeyattila), az élő videós
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bejelentkezés alatt várja az érdeklődők kérdéseit. Kövesse ön is a polgármester Facebook-oldalát,
ahol rendszeresen beszámol
a várost érintő témákról!
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FOLYTATÓDIK

a járdaépítési program

Gyógyszertári
ügyeleti rend
Minden hétköznap
Hétfő–péntek 19.00–22.00
Szent Erzsébet Gyógyszertár
Március 2–3.
Szombat 12.00–22.00,
Vasárnap 8.00–22.00
Kehely Gyógyszertár
Március 9–10.
Szombat 12.00–22.00,
Vasárnap 8.00–22.00
Humanitás Gyógyszertár
Március 15.
Péntek 8.00–16.00
Kehely Gyógyszertár
Március 16–17.
Szombat 12.00–22.00,
Vasárnap 8.00–22.00
Szent Erzsébet Gyógyszertár
Március 23–24.
Szombat 12.00–22.00,
Vasárnap 8.00–22.00
Kehely Gyógyszertár
Március 30–31.
Szombat 12.00–22.00,
Vasárnap 8.00–22.00
Humanitás Gyógyszertár
Április 6–7.
Szombat 12.00–22.00,
Vasárnap 8.00–22.00
Szent Erzsébet Gyógyszertár
Szent Erzsébet Gyógyszertár:
Erzsébet utca 4. (29/333-680)
Kehely Gyógyszertár:
Jókai u. 1. (29/330-827)
Humanitás Gyógyszertár:
Simon M. tér 1. (29/330-023)

A megnövekedett közúti gépjármű- dájának útmutatása és előírása alapján.
forgalom miatt a gyalogosok biz- Az alapigénylésben betonjárda építését
tonságos közlekedése érdekében támogatjuk, de aki más burkolattal szeegyre nagyobb szerepet kapnak retné ellátni a gyalogosközlekedésre
gyalogjárdáink. Városunk idén is alkalmas járdát, arra is van lehetőség
folytatja a lakosok számára kihir- (térkő, aszfalt). Egyre jobban terjed az
detett járdaépítési támoa megoldás is, hogy több
gatási programot.
„Több kilométer ingatlantulajdonos fog ös�Több éve jól bevált együttsze – akik előtt nincs járda
járda épült
működés keretében igé– és egy szakaszt építenek
már meg a
nyelhetik önkormányzatunk
meg. Ez esetben jó megolprogram
támogatását azon ingatlandás az előre kevert (mixer)
részeként’’
tulajdonosok (használók),
beton, amely a kivitelezési
akik előtt nincs szilárd burkolatú járda. munka mennyiségét csökkenti, elkészíAz elmúlt években így több kilométer tési idejét jócskán lerövidíti.
járda épült meg a magáningatlanok
A járdák elkészítésénél fokozott figyelelőtt. A támogatás során a járda meg- met kell szentelni az akadálymentes kiépítéséhez szükséges építőanyagot vitelezésre (lépcső ne legyen benne), így
lehet igényelni hivatalunk műszaki iro- segítve a babakocsit toló szülőket vagy
a kerekesszékkel közlekedőket. Fontos
a gépkocsibeállók, bejáratok elé épített
járdarész megfelelő aládolgozása.
Amennyiben a gépkocsibeálló a közúthoz csatlakozik, s a csapadékvízelvezető árkot keresztezi,
feltétlen szükséges megfelelő átmérőjű áteresz
beépítése alá.
Önkormányzatunk továbbra is vállalja, hogy
ütemezetten építi azokat a járdaszakaszokat,
amelyek nagy gyalogosforgalmat bonyolítanak,
vagy olyan helyen vezetnek, amelyet nem lehet
egy-egy
ingatlanhoz
kötni. Kiemelt területeinken (városközpont,
intézményeink környéke) járdáinkat díszburkolattal látjuk el, amely
a szemet is gyönyörködteti.
Hodruszky Lajos
alpolgármester
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Ide menjünk
Számtalan szórakozási lehetőség gyerekeknek és felnőtteknek

Izgalmas programok lesznek a váMárcius 8.
rosban idén is, ha valaki szeretne
15.00
részt venni a városi eseményeken, Író-olvasó találkozó
Mészöly Ágnes
akkor biztosan talál magának való
Városi Könyvtár
összejövetelt. Jó böngészést!

Március 8.

19.00
Csókos asszony
Hankó István
Művészeti
Központ

Március 9.

CSALÁDI HÚSVÉTOLÁS

19.00
Önkéntes Tűzoltók
Bálja
Hankó István Művészeti Központ

Március 15.

10.00
Városi megemlékezés
Hankó István Művészeti Központ

Március 24.

VÁROSI GYEREKNAP

V. Jótékonysági Sütifesztivál és Verseny
Hankó István Művészeti Központ

Április 6.

19.00
Sportbál
Hankó István Művészeti Központ
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ROMANTIKA -ÜNNEP GYÖMRŐN

Május 4.

19.00
Regélős találkozó
Hankó István Művészeti Központ

10.00
Pünkösd hétfői rendhagyó istentisztelet
Tőzeges tó partja

Május 6–12.

Június 22.

Április 11–26.

Május 19.

Rell Kata – költő és
festő kiállítása
Hankó István Művészeti Központ

Április 19.

11.00
„Álmom: az Isten” –
Magyar költők istenes
versei
Református templom

Április 22.

13.00
Családi Húsvétolás
Fő tér

Április 27.

17.00–22.00
Táncest a Kristály
duóval
Hankó István Művészeti Központ

Április 29.

Születés hete
Több helyszínen
egész nap
Helló, Gyömrő!
találkozó, Tájház

Május 21–25.
Mesehét
Városi Könyvtár

Május 25.

Július 6.

Június 7.

Gyömrői Zenei
Fesztivál
Központi park

17.00
Domján Stúdió
– Micimackó
Hankó István Művészeti Központ

Június 8.

17.00–22.00
Táncest a Kristály
duóval
Hankó István Művészeti Központ

Április 10.

Május 1.

Május 4.

XIII. Tószépe Választás
és Gálaműsor
Tófürdő

egész nap
Főzőverseny
Eskü tér

Június 28–30.

Romantika Ünnep
Gyömrőn
Több helyszínen
Rákóczi Nap
Több helyszínen

egész nap
Strandnyitó rendezvény, Tófürdő

14.00
Majális
Eskü tér

15.00
40 éves a Boglárka
Nyugdíjas Klub –
Regionális nyugdíjas
találkozó
Központi park

egész nap
Városi gyereknap
Aprajafalván
Központi park

Egészséghét
Több helyszínen
17.30
Bagdy Emőke
előadása – Pozitív
gondolkodás, avagy
Életerőserkentők/
vitalitásgenerátorok
Hankó István Művészeti Központ

Június 10.

16.00
Költészet napja
alkalmából Rell Kata –
költő és festő verses
estje és kiállításának
megnyitója
Hankó István Művészeti Központ

9.00
XIV. Egyházi és Világi
Borok versenye
Hankó István Művészeti Központ

Április 8–12.

GYÖMRŐI ZENEI FESZTIVÁL

Április 11.

Június 8.

Június 8.

Június 9.

Tour de Gyömrő
Központi park

Augusztus
18–19.

Augusztus 20.

10.00
Augusztus 20. Városi
ünnepség
Hankó István Művészeti Központ

Augusztus 20.
21.00
Tűzijáték
Tófürdő

Szeptember 6–8.
X. Gyömrői Lecsófőző
és Hagyományőrző
Fesztivál, Búcsú tér

Szeptember 7.

17.00–22.00
Táncest a Kristály
duóval
Hankó István Művészeti Központ
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az év során!

Szeptember 21.
Kulturális Örökség
Napja, Tájház

Szeptember 21.

„Szüreti Felvonulás és
Mulatság
A Kenyér, A Kultúra és
a Bor Ünnepe
XIV. Egyházi és Világi
Borok Versenye –
eredményhirdetés”
Több helyszínen

Szeptember 27.

17.00
A Magyar Népmese
Napja – Kereplő Családi Színház előadása
Hankó István Művészeti Központ

Október 6.

18.00
Aradi vértanúk emléknapja – Koszorúzás
Eskü tér

Október 11.

20.00
Kárpátia koncert
Hankó István Művészeti Központ

Október 12.

17.00–22.00
Táncest a Kristály
duóval
Hankó István Művészeti Központ

Október 20.

17.00
GyömrőSzínház
– Agatha Christie:
Egérfogó
Hankó István Művészeti Központ

Október 23.

November
18–24.

17.00
Városi megemlékezés
és koszorúzás
Hankó István Művészeti Központ, Fő tér

Október 26.

17.00
GyömrőSzínház
– Agatha Christie:
Egérfogó
Hankó István
Művészeti Központ

Október 27.

17.00
GyömrőSzínház
– Agatha Christie:
Egérfogó
Hankó István Művészeti Központ

November 9.

15.00
Libahajtás és Márton
napi kézműves
programok
Tájház

November 9.

GyömrőTök fesztivál
Központi park

Október 12.

19.00
Márton-napi bál
Hankó István
Művészeti
Központ

Október 19.

November 16.

17.00
GyömrőSzínház premier – Agatha Christie:
Egérfogó
Hankó István Művészeti Központ

November 17.

17.00
GyömrőSzínház
– Agatha Christie:
Egérfogó
Hankó István
Művészeti Központ

17.00
GyömrőSzínház
– Agatha Christie:
Egérfogó
Hankó István Művészeti Központ

Olvasás hete
Több helyszínen

November 23.

17.00–22.00
Táncest a Kristály
duóval
Hankó István Művészeti Központ

November 28.

17.00
András-napi kavalkád
és vásár
Hankó István Művészeti Központ

December 1.

14.00
I. Adventi
gyertyagyújtás
Hankó István Művészeti Központ

GYÖMRŐI ZENEI FESZTIVÁL
December 8.
Jótékonysági
Sütivásár
Hankó István
Művészeti
Központ

December
16.

14.00
III. Adventi
gyertyagyújtás
Hankó István
Művészeti Központ

December 22.

Városi Mikulásjárás
Több helyszínen

14.00
IV. Adventi gyertyagyújtás –
Mindenki
Karácsonya
Hankó István
Művészeti Központ

December 6.

December 28.

December 8.

December
29.

December 5.

19.00
GyömrőSzínház –
Jótékonysági est
Hankó István
Művészeti
Központ
14.00
II. Adventi
gyertyagyújtás
Hankó István
Művészeti Központ

SZÜRETI FELVONULÁS ÉS MULATSÁG

MK Színpad
premier – Hajmeresztő
Hankó István
Művészeti
Központ

MK Színpad –
Hajmeresztő
Hankó István Művészeti Központ
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Az 1900-as évek közepén egy rövid időre városunkba költözött a magyar lóversenyzés egyik kiemelkedő alakja. A közismert lovastréner sokszor Gyömrő
határában a vonatoknak is méltó ellenfele volt.

A magyar lóversenypályák

Issekutz Gyula, a legendás tréner

Issekutz Gyula még fiatal korában került kapcsolatba a lovakkal. Katonai pályafutását is a lovasságnál töltötte, ahonnan huszárőrnagyként
szerelt le. Szinte törvényszerű volt, hogy az ifjú
lovas előbb-utóbb a lóversenypályán fog kikötni. Így is történt. Az 1910-es évek elején
már neves lóversenyzőként tartották őt számon. Ekkor, 29 évesen vette feleségül Petánovics Paulát. Issekutz idővel az ország egyik
legismertebb lovastrénere lett. Issekutz Gyula
és vele együtt a magyar lóversenytörténelem
egyik kis darabkája a mi városunkat is gazdagította. Az Annahegyen álló egykori gyömrői kastélyt
és a hozzá tartozó birtokot 1941-ben vásárolta

Fotók: Fortepan

GYÖMRŐI SZTÁRJA

meg ő és felesége. A birtok megvétele után Issekutz Gyula városunkban folytatta a lótenyésztést.
A kastélykertben még egy kisebb pályát is kialakított, ahol rendszeresen tréningezhetett. Józsa
Imre helytörténész szerint az ismert gyömrői birtokos olykor még a vonattal is versenyre kelt. A helyi vasútállomásról kigördülő vonattal egy időben
indult el a kastélyból, hogy aztán egy kiadós vágtatás után a mendei állomásra közel azonos időben érkezzenek. A korabeli újságok is elismerték,
hogy Issekutz Gyula őrnagy mint tréner nagyon
sokat tett a magyar lóversenyzés fejlődéséért. Jó
érzés, hogy egy picit városunk is magáénak érezheti az ő sikerét. 
Ducsai Sándor

NYUGDÍJASOKNAK

MUNKA!
Telefonosokat
keresünk,

Blaha lujza téri irodánkBa.
Nyugdíjasok, diákok
jelentkezését is várjuk.
Rugalmas munkaidő,
akár heti pár napra
is van lehetőség.

Tel.: 30/8982013
12

Az alábbi helyszínen és időpontokon várunk Téged:

14:00-15:00 között Gyömrő, Hankó István Művészeti Központ (Fő tér 1/b)
A megadott dátumok közül
bármikor jöhetsz, az időpont mindig
azonos lesz

2019.03.13.
2019.04.03. vagy 2019.04.24.
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Ismét fásítási akció

2019

a városban
Tavaly tavasszal nagy sikert hozott a
fásítási akció. Mint ismeretes, az önkormányzat 500 facsemetét ajánlott
fel a lakóknak. Nem mellékesen arra
is figyeltek, hogy olyan fákat ültessenek, amelyek később nem nőnek rá
a villanyvezetékekre, másrészt pedig
színes virágaikkal hangulatosabbá teszik az utcákat. Az előző évről már is-

Idén is folytatódik a gyömrői fásítási program
március 31-ig, az önkormányzat ingyen elültethető facsemetékkel járul hozzá ahhoz, hogy Gyömrő még zöldebb és még barátságosabb legyen!

mert fajták, a piros virágú galagonya,
a vérszilva, a gömb szivarfa és a gömbakác közül lehet majd választani.
A tavaly kiültetett fáknál beszélgettünk Hodruszky Lajos alpolgármesterrel, aki reméli, idén is sokan jelentkeznek az akcióra. Az ingyenes fákat
március 31-ig a Polgármesteri Hivatal
portáján lehet igényelni. A díszfák az

egyik helyi díszfaiskolában várják az
új gazdájukat. Az önkormányzat a
tavalyi évhez hasonlóan minden díszfához gondozási tájékoztatót ad, de
a fák ápolása már a háztulajdonosok
feladata. Ön is kér egy facsemetét?

Hodruszky Lajos alpolgármester

ÖRÖKZÖLD FAISKOLA

2230 GYÖMRŐ, FRANGEPÁN UTCA 2.

GYÜMÖLCSFÁK ÉS TUJÁK

Széles választékban!

Nyitvatartás:
H–P: 8–17, Sz: 8–13,
Vasárnap zárva

Mobil: +36 30 483 7892

www.kerteszetgyomro.hu
E-mail: gyomroikerteszet@gmail.com
Kertépítéshez SZAKKÉPZETT
KOLLÉGÁT KERESÜNK!

Örökzöldet a termelőtől!
13
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In memoriam Detzky Júlia

Életének 98. évében elhunyt városunk közismert művésze, Detzky
Júlia. Temetésén barátnője, Ölvedi
Krisztina búcsúzott tőle a gyömrői
öreg temetőben. Az ott elhangzott
nekrológ részletével emlékezünk
meg róla.

Detzky Júlia festőművész 1921-ben született Budapesten. Művészetszeretetét a
szülői házból hozta, hiszen édesanyja is
iparművész volt. Az Iparművészeti Főiskolán végzett kisplasztika és kerámia
szakon, majd átképezte magát belsőépítésznek, és esztétikából is államvizsgázott.
Dolgozott az Országos Műemlék Felügyelőségnél, de közben állandóan akvarellezett és kerámiázott. Nyugdíjazása
után 10 évig textil- és batikfestést tanított
iskolákban, szakkörökben és nyári művészeti táborokban. A gyermekek nagyon
szerették. A semmitmondó vászonlepedő darabkáiból pillanatokon belül csodákat varázsolt. Egy személyben volt belsőépítész, iparművész és festőművész.

Ő nem nevezte magát festőművésznek,
csupán dokumentátornak, hiszen olyan
várakat, utcarészleteket és templomokat
örökített meg, amelyek eredeti állapotukban már nem is léteznek. 2006-ban
és 2007-ben művészeti naptára is megjelent, melyeken a csodálatos és híres
akvarell Vársorozatát mutatja be. A Julika által megfestett magyar várak az idők
folyamán komoly műkincsgyűjteménnyé
érettek.
Nagy természetbarát és turista volt. Elsősorban azért lett akvarellista, mert számára ez volt a legpraktikusabb. Míg mások a kirándulások alatt megpihentek, ő
azonnal elővette összecsukható kisszékét, és festeni kezdett. Ehhez a gyorsan
száradó vízfesték volt a legmegfelelőbb.

A természet lágy ölén. Számára ezek voltak a legszebb, legmeghittebb pillanatok!
1966-tól napjainkig közel 80 egyéni és
100 csoportos tárlaton vett részt alkotásaival. Megszámlálhatatlan művészeti
csoportnak volt aktív tagja, számos díj,
kitüntetés és oklevél tulajdonosa. Munkásságát 2013-ban a Mohácsi Regös
Ferenc Asztaltársaság életműdíjjal is jutalmazta.
Személyiségére a jókedv, a szerénység, az energiával teli aktív élet, a sokoldalúság, a nagy humán műveltség és az
igazi hívők emberszeretete volt jellemző.
„Ezer éves barátnőm”, Detzky Julika
bizony örökre elment… Drága Julikánk!
Az angyalok vigyázzák odafent álmodat
és jóságos lelkedet… Ölvedi Krisztina

Fotó: detzkyjulia.hu

„Az angyalok
vigyázzák
az álmodat”

Elhunyt dr. Foltin Brunó
Dr. Foltin Brunó 1982től 25 esztendőt szolgált
Péteriben és Mendén,
valamint 1992-től Gyömrőt is ellátta
a lelkészi teendőket. Lelkészi munkája mellett művészeti tevékenységet is
végzett, főleg a fafaragásban alkotott
maradandót. 2007-ben vonult nyug-

díjba. Városunkban lakott és a helyi
gyülekezet tagja volt. Vasárnaponként
alázatosan az evangélikus templom leghátsó székén ült. Mikor a liturgiában a
Miatyánk következett, ő szólaltatta meg
a harangot, hogy annak hangját hallva
a betegek és a távollévők együtt imádkozhassanak a gyülekezettel. „Karzat-

galéria” névvel kiállításokat rendezett a
templomkarzaton. Ha szükség volt rá,
szolgálatot is vállalt. Utolsóként halála
előtt két héttel Detzky Júlia festőművész temetésén hirdette a feltámadás
evangéliumát Gyömrőn. Temetése nagy
részvét mellett február 16-án volt Péteriben. Élt 67 évet. Nyugodjék békében!

Hálás szívvel köszönjük mindenkinek, akik Hochreinné Kálló Katalin temetésén részt vettek. Sírjánál virágot helyeztek el, és mindazoknak, akik nem tudtak ott lenni, de fájdalmunkban velünk osztoznak. A gyászoló család
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KIVÁLÓ
az artézi kút víze!
2019

Egy szerencsétlen pletykára tett
pontot a gyömrői városvezetés. Elterjedt ugyanis, hogy gond van a
legendás artézi kút vízminőségével.
Nos, tökéletes a minősége.
Gyömrő egyik jelképe az artézi kút,
amelyet 1926-ban, tehát lassan száz
éve adtak át. A 105 méter mélyről érkezett vizet ma is sokan viszik haza
demizsonokban, többen pedig állítják,
gyógyító ereje van. Mindez tudományosan cáfolható, ennek ellenére sokan érzik úgy, hogy csodákra képes a gyömrői
artézi kút.
Csodákra képes, ennek ellenére elterjedt, hogy gond van a vízminőségével.
Ennek a pletykának járt utána a városvezetés, így hivatalosan bevizsgáltatta a

Önkormányzatunk elektronikusügyintézés-biztosítási kötelezettségének
a törvényi előírások alapján
az úgynevezett ASP rendszeren keresztül tesz
eleget. Az ASP elektronikus szolgáltatási felülete az
ELÜGY, melyet az ügyfelek
Gyömrő hivatalos oldalán
keresztül az Önkormányzati Hivatali Portálon érhetnek el (https://ohp.asp.lgov.
hu/). Ezen a felületen tudnak Ügyfélkapu, Cégkapu vagy E-papír (https://
epapir.gov.hu/) használatával elektronikusan ügyet indítani, elektronikus űrlapot benyújtani, adóegyenleget
lekérdezni, illetve nyomon követhető az
is, hogy ügyeik éppen milyen státuszban
vannak.
Az elektronikus ügyintézés és bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) alapján a gazdálkodó
szervezet (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) elektronikus ügyintézésre

Tölli László (balra) és Mezey Attila
letesztelte az artézi kút vizét

kút vízének minőségét. Az eredmény is
megérkezett azóta.
„Az artézi kút vize tökéletes minőségű,
tehát semmi akadálya nincs annak,
hogy továbbra is hazavigyenek belőle
a gyömrői emberek. Örülök, hogy sike-

rült gátat szabni a pletykának” – monda Mezey Attila polgármester, aki Tölli
Lászlóval, az 1. körzet önkormányzati
képviselőjével együtt járt a helyszínen.
És ha már ott voltak, ittak is a legendás
kút vízéből.

E-ÜGYINTÉZŐ
KISOKOS
kötelezett az elektronikus ügyintézést
biztosító szervek – jelen esetben a helyi
önkormányzat jegyzőjének – feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyben.
A fentiek szerint az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózói csoportba
tartozó adózó/ügyfél elektronikus
úton köteles tehát benyújtani:
 iparűzési adóban az adóévi bevallását, adóévi előleg kiegészítésről szóló
bevallását;
 a településen az adókötelezettség
keletkezésével összefüggő bejelentkezést, változásbejelentést;
 adónemhez kapcsolódó jogorvoslati,

adómérséklési, fizetési kön�nyítés iránti kérelmet;
 túlfizetés-kiutalási kérelmet;
 adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet.

Ha az adózó helyett elektronikus úton képviselő jár
el, úgy meghatalmazás
benyújtása szükséges (ez
történhet papír alapon is) – ennek hiányában a fentebb említett funkciók nem
elérhetőek. Meghatalmazás szükséges
gazdasági társaságoknál azon cégvezetők, ügyvezető igazgatók, könyvelők stb.
esetében, akik az adott gazdasági társaság képviselőjeként járnak el.
Az Eüsztv. alapján az elektronikus
ügyintézésre kötelezettektől a továbbiakban papír alapon nem áll
módunkban ügyindító dokumentumot befogadni, ahhoz joghatás nem
fűződik, tehát pl. bevallását nem áll módunkban feldolgozni, kérelme nem kerül
elbírálásra.
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Miért az Eagle? Ezért!

Az új év elején
mint minden felelős cég az Eagle
Industry Hungary
Kft. is számot vetett az előző év eredményeivel és megfogalmazta a jövőre
vonatkozó céljait.
Mindamellett, hogy a 2018. év elején
kitűzött céljainkat messze túlszárnyaltuk, sok esetben újra kellett gondolnunk
terveinket. Kiváló munkánknak és odafigyelésünknek köszönhetően egyre több
megrendelést kaptunk és kapunk vevőinktől, amely nagyobb léptékű kihívást jelentett számunkra az előző évekhez képest.
Mára bebizonyosodott, hogy ezt a kihívást is képesek vagyunk teljesíteni.
A növekvő megrendelésekhez igazodva
jelentősen emelkedett a 2018-as évben
a létszámunk és a 2019-es előrejelzések,
tervek szerint ezt a bővülést kell követnünk ebben az évben is. Nagy örömünkre
büszkén jelenthetjük ki, hogy a környékben élők szemében már meghatározó
munkahelynek számítunk. A környező
településeken (Maglód, Gyömrő, Pécel,
Sülysáp, Isaszeg) élő munkatársaink
több időt tudnak fordítani önmagukra
és családjukra, hiszen nem kell nagy
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forgalomban hosszas kilómétereket
utazni munkahelyükig. A nálunk dolgozni kívánók igényeinek megfelelően
beindítottuk céges buszjáratunkat
Maglód-Gyömrő-Sülysáp irányba is.
A 2019-ben belépőket már megemelt
bérezéssel várjuk, valamint a már eddigi
bónuszok mellett megjelenik egy újabb
elem a juttatások körében: a cégnél
eltöltött 2. év után minden dolgozót
évente 100 000,-Ft-tal jutalmazza az Eagle. Így további 10 év munkaviszony alatt
1 millió Ft jutalom érhető el mindenkinek.
Több új gépsorral bővült gyárunk, amely
új technológiák alkalmazását is jelenti, színesítve ezzel a nálunk dolgozók
munkakörét, megszerzett szaktudását.
A sűrű mindennapok mellett 2018-ban is
több közösségi programon vettek részt
a kollégáink, elmentünk telet búcsúztatni a Busókhoz, kibéreltünk egy mozit a
saját készítésű filmjeink megtekintésére
és nyáron lazulhattunk családtagjainkkal a Nádas- pihenőparkban, bejártuk
Eger városát. Az év közben érkező új
kollégák is gyorsan a kis közösségünk
egyenrangú tagjaivá váltak.
A közösségi programok idén sem maradnak el, ezzel is segítve a cégen belüli

jó hangulatot. Januárban közös színházlátogatáson a My Fair Lady szuperprodukciót tekintettük meg a
Centrál Színházban. Március elején
csapatépítő disznóvágást szervezünk
az érdeklődőknek. Nyár elején tartjuk
Családi Napunkat, amikor egy vidám
élményekben gazdag napot tölthet
el minden egyes dolgozónk és kedves
családja. Az ősszel ismét Safety Day
programunk keretében balesetvédelmi
és egészségnapot szervezünk. A csapatépítő napunk idei helyszíne egyelőre
még titok, de hasonlóan érdekes lesz
mint a tavalyi egri vagy a tavalyelőtti
ópusztaszeri kirándulásunk.
Télen pedig a kollégák gyerkőceit ismét
meglepi itt az Eagle-nél is a Mikulás, az
év végét – hasonlóan az előző évekhez
– egy fergeteges karácsonyi vacsorával
zárjuk
Szóval ez az év is eseménydúsnak
ígérkezik itt az Eagle-nél! Aki szeret egy
jó csapatban dolgozni, ahol nem csak a
munkakörnyezet, hanem a céges programok is kellemesek, mindemellet
elismerik és honorálják a teljesítményét,
annak érdemes jelentkezni a céghez.
Még vannak betöltendő állások!
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Molnár
Tamás

Vállalja
az esélyesség
terhét

Azon dolgozik, hogy osztályt
léphessen a labdarúgócsapattal

Az UFC Gyömrő mellett a Ferencvá- Merész reményekre jogosító tavaszi
de próbáltunk mindig a realifolytatás
elé
nézhet
az
UFC
Gyömrő
rosnál is dolgozik utánpótlásedzőtás talaján maradni. Idén sem
ként. Mióta van a zöld-fehéreknél? együttese, amely egy pont előnnyel
mehetünk biztosra, hiszen egy
vezeti
a
Pest
megyei
II.
osztály
Déli
Három éve kerültem a klubhoz
átalakított és megerősödött
egy volt edzőm, egyben kedves csoportját a nagy rivális Törökbálint
II. osztályú bajnokságban kell
előtt.
Molnár
Tamás
szakmai
vezebarátom, Bajor László invitálásá„újoncként” szerepelnünk, ezért
ra. Az alsó szekciónál, az U9-es tőt, a csapat vezetőedzőjét azonban
„csak” a fejlődés és a minél jobb
nem
csupán
a
felnőttek
esélyeiről,
hanem
egyben
a
korosztály mellett dolgozom a
eredmény elérése volt kitűzve a
mai napig is, de mi, edzők több klub utánpótlásának helyzetéről is kérdeztük.
csapat elé.
korosztályhoz is besegítünk.
Az őszt a tabella élén zárta a Gyömrő a meSzakmai vezetője is az UFC GyömHogyan tudja a ferencvárosi edzősködést gyei II. osztályban. Mi várható a csapatától a rőnek. Hogyan értékeli az utánpótlásnál
összeegyeztetni a Gyömrőn végzett munká- tavaszi folytatásban?
folyó munkát?
jával?
Nálunk mindig az a fő cél, hogy egyben A gondolkodást és a képzést kell egyséNehezen. Amikor a zöld-fehérekhez ke- tartsuk a keretet, és ha van rá lehetőség, gesítenünk! Jelen pillanatban egy célunk
rültem, a gyömrői csapataimból csak a minőségileg igazoljunk. Idén télen sincs lehet, olyan szintre kell hoznunk az utánfelnőttek irányítását tudtam megtartani, il- ez másképp, s távozónk annak ellené- pótlásképzésünket, ahonnan minden évletve egyedül őket tudtam összeegyeztet- re nincs, hogy egyre nagyobb számban ben minél nagyobb számban kerüljenek
ni ferencvárosi feladataimmal. Viszont ezt csábítgatják játékosainkat a környékbeli ki gyerekek az akadémiákhoz, valamint
feltételül is szabtam az ottani munkavál- magasabb osztályban szereplő klubok. a nagyobb klubokhoz. A megyei igazlalásomhoz, hogy a megkezdett munkát Négy, sérüléséből felépülő játékosunk, gatóság is támogatja ezt a törekvést, és
befejezhessem az itthoni csapatommal. Bartha Szilárd, Potocska Ádám, Trabak hosszú távon a klubnak is csak ez lehet
Fél évvel ezelőtt a gyömrői klub felkért, le- Máté és Tóth Tamás is már teljes értékű a haszna szakmai téren. Mindig azt kell
gyek a szakmai vezetője is az utánpótlás munkát végez, valamint egy tehetsé- nézni, hogy az edzésen tanultakat éles
szakágnak. Nagy boldogsággal és meg- ges gyömrői fiú, Fehér Attila is úgy néz szituációban is képesek e végrehajtani
tiszteltetéssel fogadtam el a felkérést, de ki, hogy visszatér hozzánk a Honvédtól. a gyerekek. Az elmúlt fél évben próbálmost már picit több mint fél év távlatából Örömteli az őszi szereplésünk, de a nullá- tuk rendezni a korosztályaink állapotát,
azt mondhatom, nem kis fába vágtam a ról indulunk tavasszal.
és most a fent említetteken dolgozunk,
fejszémet. Idén nyárig nem kevesebb, Szóba került már a bajnoki cím az öltözőben? hogy minden egyes edző pontosan tudmint 26 tornán szerepelek a Fradival és 15 Klubszinten évek óta szó van róla. Ezt ja, mi a feladata, melyek azok a képzési
bajnoki mérkőzésem lesz a Gyömrővel.
a játékosok előtt sem rejtettük véka alá, célok, amit el kell érniük a csapatukkal.
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KÉPREGÉNY
a műfaj szerelmeseinek
2019

Habár március a tavasz első hónapja, zord lehelete most még gyakran
csap arcunkba, de pár könnyed
és szórakoztató képregény meg
szépítheti a tavaszvárást.
Ars Mortimer képregényének főhőse
Halge, a furfangos jávorszarvas, aki
egyenesen a svéd fenyvesekből érkezett szórakoztatásunkra. Nyugalma
azonban nem felhőtlen, hisz Ervin, a
vadász, mindig el akarja kapni. Sikertelenül persze, mert Halge túljár az
eszén. Néha fának, máskor ruhafogasnak álcázza magát, de akkor sem rest,
ha el kell lopnia Ervin puskáját. Szívesen rejtőzik el a magaslesek tetején is.
Számos képsor bizonyítja, hogy egy
jávorszarvas néha okosabbá válhat üldözőjénél.
1978 júniusában megszületett a világ
legkövérebb macskája, Garfield, akit
Jim Davis amerikai képregényrajzoló
álmodott meg. 1996 óta követem nyomon a lusta sárga-fekete csíkos kandúr sorsát, akinek nevét Davis hasonló
beállítottságú bácsikájától kölcsönözte.

Garfield a gazdáját, Jont
felszolgálónak tartja, Ubul
kutyát focilabdának, Nermált pedig, a világ legédesebb kiscicáját folyton Abu Dhabiba akarja postázni.
Egyedül Mici macit szereti. Ráadásul
a kövér macska hasimádó, kedvenc
eledele a lasagne. Milliónyi rajongója
szerint azonban éppen ez a különc, átlagos macskákra cseppet sem jellemző
egyediség teszi ennyire szerethetővé.
Kázmér és Huba kötelező olvasmány
rosszcsontoknak. Adott egy hatéves
kisfiú, aki a képregény szerint sose
nő fel, továbbá plüsstigrise,
Huba. Kázmér óriási fantáziával megáldott gyerek: játéká-
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val beszélget, veszekszik, titkos klubbot
alapít, elképzelt kalandokba keveredik,
idegen bolygókra utazik vagy éppen
megmenti a világot. Sajnos Hubát rajta
kívül senki sem hallotta még beszélni,
ami érdekes helyzetek forrása. Kázmér
legkedvesebb állata a dinoszaurusz,
és néha azzá is változik, ami miatt gyakori vendég az igazgatói irodában. Bill
Waterson az elfelejtett gyereket akarja
megszólítani az olvasóban – sikerrel.
Nevetéstől könnyes szemek, édesen
fájó has és rekeszizom: néhány jele
annak, hogy helyesen választottunk képregényt. Mert a
nevetés örök!
Zilahi Zoltán

Jim Davisnek köszönhetjük Garfield-et

Helyi adózással kapcsolatos hírek
Tájékoztatjuk Gyömrő város lakosságát, hogy 2019. évben a befizetési határidők az alábbiak szerint alakulnak:
Építményadó-befizetési kötelezettség: 2019. március 18. és
2019. szeptember 15.
számlaszám: 11742197-15392017-02440000
Iparűzésiadóelőleg befizetési-kötelezettség: 2019. március
18. és 2019. szeptember 15.
számlaszám: 11742197-15392017-03540000
Gépjárműadó-befizetési kötelezettség: 2019. március 18. és
2019. szeptember 15.
Számlaszám: 11742197-15392017-08970000
Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.)
1. §. 23. pontja alapján a gazdálkodó szervezetnek minősülő
adózók (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) számára 2018.
január 1-től kötelező az elektronikus úton történő kapcsolat
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tartás az önkormányzati adóhatósággal (Eüszttv. 9. §. (1) a)
pont aa) alpont).
A befizetéshez szükséges csekkeket és egyenlegértesítőt papír
alapon csak egy alkalommal azoknak a magánszemélyeknek
küldjük, akik az adóhatósággal való kapcsolattartás során NEM az
elektronikus kapcsolattartást választották.
Mindez azt jelenti, hogy a fent említett gazdálkodó szervezetek esetében az idei évtől kezdődően kizárólag elektronikus úton küldjük
meg az egyenlegértesítőt az elektronikus tárhelyükre.
Szilágyi Éva
önkormányzati irodavezető
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8.00–11.30 és 13.00–17.00
szerda: 8.00–11.30
péntek: 8.00–11.30
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VITATKOZÓ ÉVSZAKOK

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy
évszak. A tavasz, a nyár, az ősz, meg a tél.
Egymást követve bújtak elő, és mindegyikük örömöt hozott a világra, ki-ki a maga
tehetsége szerint, a maga idejében. Minden
évszaknak három hónapja volt, ezen idő
alatt csak ő öltöztethette fel a természetet.
A tavasz elhozta az életet a világra, a nyár
meleget és termést hozott az embereknek,
az ősz mindent kiszínezett gyönyörű színeivel, a tél puha hótakaróval lepte el a tájat.
Történt egyszer, hogy mikor a tél már három hónapja uralta az időjárást és a tavasz
már izgatottan készülődött, hogy kirügyeztesse a tájat, a tél megmakacsolta magát,
és így szólt:
– Te tavasz! Add nekem a három hónapodat, én még nem akarok visszavonulni!
Olyan kevés volt ez a három hónap. A felhőim tele vannak hóval, még egy kis havazást, zimankót terveztem.
A tavasznak esze ágában sem volt hagyni a telet, hogy maradhasson, így felelet:
– Tágulj innen vacogó tél, uraltad már
eleget a tájakat! Az állatoknak elfogyott az
élelmük, az emberek már zöldre vágynak és
napsütésre. Add át a helyed!
– Dehogy várnak rád az emberek és az
állatok – felelte a tél –, hiszen én adok az állatoknak téli pihenőidőt, és az embereknek
legmókásabb napokat a szánkózással és a
korcsolyázással.
– Még mit nem! – szólt a tavasz. – Mi lesz
a hóvirággal, a szivárvánnyal, a tulipánokkal, a hazaköltöző madarakkal, a rügyekkel,
bimbókkal? Óh, hogy te milyen önző vagy!
Tudod mit, te nagyokos, kérdezzük meg az
utánam következő nyarat, neki mi a véleménye a makacskodásodról.
Nyár! Nyár! Bújj elő! A nyár vidáman, tettre
készen ugrott elő.
– Tessék? Én következek? Már véget is
ért a tavasz? Jaj de jó!
– Nem, nyár, még nem te jössz, csak van
egy kis gond. A tél nem enged engem előbújni, továbbra is maradni akar. Te mit gondolsz erről?
A nyár töprengett egy ideig majd így felelt:
– Á! Megvan a megoldás! Legyetek egy-

szerre, és akkor nincs vita, mindenki jól jár.
– Hogy egyszerre!? – A tél és a tavasz
egyszerre döbbentek le ezen a lehetőségen, majd egymásra mosolyogtak és bólogattak.
– Hogy ez nekünk miért nem jutott
eszünkbe? Nagyon jó ötlet, köszönjük,
nyár! Gyertek, meséljük el az ősznek is!
Ősz! Ősz! Gyere elő! Az ősz ásítozva, fáradtan bújt elő, hisz még csak nemrég pihent le.
– Mi az? Miért szólítotok? Baj van?
– Nincs semmi baj, kedves ősz – felelt a
nyár – csak a tél és a tavasz összevitatkoztak, hogy ki következzen, és nekem támadt
egy jó ötletem, hogy ne legyen civakodás.
– És mi lenne az? – kérdezte aggodalmasan az ősz.
– Hát azt találtam ki, tavasznak és télnek
is tetszik az ötlet, hogy legyenek egyszerre
az időjárás és a természet urai – mondta
elégedetten a nyár. – Mit szólsz? Ugye milyen jó ötlet?
Az ősz először szóhoz sem jutott, annyira megdöbbent, ekkora szamárságot még
sosem hallott. Első döbbenetét leküzdve így
felelt:
– Jó ötlet? Tél és tavasz egyszerre? Havazás és rügybe borulás? Szánkózás és
pitypangfújás? Elment az eszetek? Ezek a
dolgok a természetnek ellent mondanak. A
hideg lefagyasztaná a rügyeket, a gyerekek
az elolvadt hóban hogyan szánkózhatnának? A hazatérő madarak mit szólnának az
újabb havazáshoz? A természet ritmusát
nem szabad megbolygatnunk. Mindegyikünknek megvan a maga ideje, a maga
három hónapja.

A tél, a tavasz és a nyár komoly tekintettel néztek a bölcs őszre. Vitába szállhattak
volna vele, de tudták, hogy igaza van, és a
sorrendet nem zavarhatják össze, mert az
nagy gondokat idézne elő a világban.
– Rendben van, gyere tavasz, átadom a
helyem, te következel – adta meg magát a
tél – itt a búcsú ajándékom: egy hatalmas,
pihe-puha hótakaró, a tavaszi meleg napsugaraiddal ha megolvasztod, a növények
elegendő vizet kapnak ahhoz, hogy megkezdjék tavaszi ébredezésüket. Köszönjük,
ősz, hogy nem engedted, hogy a buta kis
vitánkkal összezavarjuk a természetet.
– Köszönöm, kedves tél, az ajándékod –
mondta a tavasz – ebből is látszik, hogy te
is milyen fontos évszak vagy.
Azzal a tél visszavonult, így a tavasz első
meleg napsugarával elkezdte olvasztani a
havat és ébresztgetni a természetet.
Cserkuti Panna
és Cserkuti-Kovács Liliána
(A Városi Könyvtár által 2018-ban meghirdetett
Meseíró-pályázat szülő és gyermeke kategóriájának díjazott meséje.)
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