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Gyömrő Város
Önkormányzatának
hivatalos lapja

Mezey Attila polgármester szerint
meg kell óvni Gyömrő kisvárosias
jellegét, ugyanakkor komoly
gazdaságfejlesztésre van szükség.
10–11. oldal
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Kedves Olvasó!

Május első vasárnapján gondolj szeretettel édesanyádra! Emlékezz a sok jóra, a sok fáradságra, a sok közösen átélt boldog pillanatra! Emlékezz gyerekkorod
orgonaillatú anyák napjaira, idézd fel, hogyan köszönted meg neki szeretetét! Szedd össze ezeket a
gondolatokat, készítsd fel a lelked a találkozásra!
Május első vasárnapján kívülről is hangolódj a
nagy napra! Öltözz fel csinosan, hogy édesanyád
hosszú idő után a legjobb formádban lásson!
Lepd meg egy aprósággal: vigyél neki egy szál
virágot, egy tábla csokit, egy finom kávét vagy
egy új fényképet az unokákról!
Május első vasárnapján látogasd meg édesanyádat! Tölts vele egy kis időt, ne rohanj haza! Beszélgessetek családról,
munkáról, barátokról, tervekről! Hidd el, minden érdekli, amit mesélsz neki!
Búcsúzáskor öleld meg őt, és mondd el, hogy szereted! Ígérd meg, hogy
mostantól gyakrabban jössz, és tartsd is be az ígéreted!
Május első vasárnapján légy hálás, hogy volt kit meglátogatnod! Nem mindenki ilyen szerencsés, hogy ezt a napot azzal töltheti, aki őt a világon a
legjobban szereti…
Oldal-Benkő Zsanett, főszerkesztő

A HÓNAP FOTÓJA

Az országgyűlési képviselő
Dr. Szűcs Lajos, a körzet
országgyűlési képviselője
gyakran megfordul Gyömrőn. Szerinte az állami vezetés és az önkormányzat között szoros és jó az
együttműködés. A képviselő a Gyömrő Magazinnak is nyilatkozott.
A körzet országgyűlési képviselőjeként hogy látja Gyömrő helyzetét?
Gyömrő fejlődik, amelyben – ne hallgassuk
el – nagyon nagy szerepe van a mostani
városvezetésnek – kezdi dr. Szűcs Lajos.
– Kiváló munkát végez a polgármester úr,
az eredmények látványosak. Az sem mellékes, hogy korábban sajnos botrányoktól
volt hangos a város, az előző vezető élesen szemben állt a kormányhivatallal is, ám
ez szerencsére már a múlt. Egy település
csak akkor lehet sikeres, ha a városban
nyugalom van, ha a befektetők azt látják,
stabil a városvezetés. Ezzel kapcsolatban
csak azt mondhatom, amióta Mezey Attila
a polgármester, gyökeresen megváltozott
a város megítélése országszerte. Az állami pályázatokon is sikeresen szerepelnek,
Gyömrő pedig újra a nyugalom szigete.
Hogy értékeli a városvezetés és a kormányzat kapcsolatát?
Egy
polgármesternél nagyon fontos,
hogy milyen kapcsolatrendszerrel
rendelkezik. Az is,
hogy megtalálja-e az
utakat a város számára fontos
kormányzati forrásokhoz.
Mezey

AZ ÉLET KEZDŐDIK (Fotó: Grünwald-Amrod Supannee)
Mutassa meg saját fényképén keresztül városunk szépségeit, eseményeit! A hónap fotója pályázatra nevezni kívánt képet az ujsag@gyomro.hu
e-mail címre várjuk.
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mindenkit arra biztat, hogy menjen el szavazni május 26-án

Dr. Szűcs Lajos:

GYÖMRŐNEK
VAN JÖVŐKÉPE

Attila ilyen ember, és az én személyes,
de egyben a kormánypárt támogatását
is elnyerte, rajta keresztül pedig az egész
település. Sok olyan akcióterv született a
városban, amelyeket más települések is
nyugodt lélekkel átvehetnének. Gondolok
itt a fásításra, a házszámakcióra vagy éppen a legújabbra, a kerékpáros város tervezetre. Ahogy én látom, a gondoskodó
önkormányzat kifejezésben nincs semmi
túlzó, a városvezetés tényleg minden területen a helyi emberek érdekében dolgozik.
Az állam és az önkormányzat több területen is közösen valósítja meg a fejlesztéseket. Így például a helyi oktatás fejlődésének az egyik záloga az állam és a helyi
vezetés szoros és jó együttműködése. De
említhetem a hamarosan átadásra kerülő Kormányablakot is. Az ügyintézés ettől
kezdve sokkal könnyebbé válik a gyömrőiek számára, minden szolgáltatást helyben
elérnek majd. Itt is közösen dolgozunk az
önkormányzattal, hiszen az épületet a város adja.
Mit vár a májusi, európai parlamenti
választástól?
Az európai parlamenti választásnak komoly tétje van, éppen ezért mindenkit
arra bíztatok, hogy május 26-án menjen
el szavazni, hiszen Európa jövője a mi jövőnk is egyben. Sorsdöntő szavazás lesz,
eldől, hogy milyen kontinensen nőnek fel

Mezey Attila polgármester
és dr. Szűcs Lajos

a gyermekeink és az unokáink. Azt is látni
kell, a bevándorlás támogatása nagyon
komoly veszélyeket hordoz magában,
ez ellen pedig tenni fogunk. Nagyon sokan támogatták aláírásukkal Orbán Viktor
programját, amely megoldást nyújt erre a
minden magyar ember számára fontos

kérdésre. Ezért különösen fontos, hogy
mindenki nyilvánítsa ki a véleményét az
európai voksoláson.
Ön szerint milyen eredmény születik
az európai parlamenti választáson?
Bízom benne, hogy az emberek józan döntést hoznak majd.
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Elektronikus
ügyintézés
ELSŐ TAPASZTALATOK

Az idei év volt az első, amikor az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfeleknek az ügyfélkapus tárhelyükre egyenlegközlőt,
vagy – az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos – tájékoztatót
küldtünk. Az első tapasztalatok a vártnál kedvezőbben alakultak;
nagyon sok ügyfél befogadó és együttműködő volt az új eljárással

A gazdálkodó
szervezetek számára
– ide értve az egyéni vállalkozókat is – immár kötelező
az elektronikus kapcsolattartás az elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel.
Nézzük az eddigi
kapcsolatban. Sokan
tapasztalatokat!
azt mondták, hogy ez
így egyszerűbb és gyorsabb, mint a papír alapú ügyintézés. Viszont tapasztaltunk olyat
is, amely arra enged következtetni, hogy sokan – bár elektronikus ügyintézésre kötelezettek – mégsem használják, vagy talán
még nem is létesítettek ügyfélkaput. Amennyiben a tárhelyükre érkezik elektronikus küldemény, kérjük, hogy nyissák meg,
olvassák el, mert ha hozzánk az elektronikus küldeményről
szóló értesítés „átvétel megtagadva” üzenettel érkezik vissza,
az ugyanúgy kézbesítettnek minősül, a hozzá tartozó jogkövetkezményekkel együtt.
Nagyon fontos megjegyezni, hogy az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél az önkormányzati hivatali portálon (ohp.
asp.lgov.hu) bármikor le tudja kérdezni az adószámla-egyenlegét, illetve elektronikus úton ügyet is tud indítani – de csak abban az esetben, ha az ASP-rendszerben megfelelően be van
állítva. Amennyiben az egyenleg lekérdezés során hibaüzenet
érkezik, annak leggyakoribb okai a következők:
 egyéni vállalkozók esetében nincs beállítva az egyéni vállalkozó adóazonosító jele;
 gazdálkodó szervezeteknél (kft., bt., stb.) pedig a képviselő (aki lehet az ügyvezető, cégvezető, könyvelő) nincs megfelelő
módon rögzítve az ASP-rendszerben.
Ahhoz, hogy az elektronikus ügyintézés gördülékenyen működjön, kérjük az ügyfeleket, hogy – amennyiben az egyenlegüket nem tudják lekérdezni vagy valamilyen hibaüzenetet
kapnak – mielőbb keressék fel adóirodánkat, hogy a megfelelő beállításokat el tudjuk végezni. Ez csak néhány percet vesz
igénybe, és ettől kezdve elektronikusan tudja intézni a helyi
adózással kapcsolatos ügyeit – amire a törvény 2018. január 1.
óta egyébként is kötelezi. 
SZÉ

Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki gyermekünk, Magyari
Melinda gyógyulásában segítségünkre volt!
Magyari család
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csekkautomatával!

Kerülje el a postai sorban állást, és fizesse be csekkjeit automata segítségével! A készülék használata egyszerű,
a befizetéshez szükséges tájékoztatás
a kijelzőn elolvasható. Az automatánál
csak kártyás csekkbefizetés lehetséges, amely kártyás fizetési tranzakciónak minősül. Próbálja ki ön is! Az automata a Táncsis Mihály út 37. szám alatt,
az önkormányzati irodaház földszintjén
található (a postától száz méterre).

Ön is kérdezne a
polgármestertől?

Május 16-án 18 órától tartja következő
online polgármesteri
fogadóóráját Mezey
Attila. A hivatalos
Facebook-oldalán
közzétett
élő videó alatt bárki kérdezhet tőle
városunkat érintő témában.
Kövesse ön is a polgármester
Facebook-oldalát!
facebook.com/mezeyattila
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Változás
a zöldhulladék
szállításában
Év eleje óta él a szabály, de sokan
csak most szembesültek vele, hogy
a zöldhulladékos zsákból csak kettőt
szállítanak el ingyenesen, megszűnt a
korábbi modell, hogy az összes kirakott zöld zsákot elviszi a szolgáltató.
A gyömrői hulladékszállításért felelős Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. év elején értesítette a lakókat,
hogy új állami szabályozást vezetnek be,
amelynek részeként a zöldhulladék elszállításban Gyömrőn is változás lesz. A
városvezetés és a városüzemeltetésért felelős Gyömrő Városi Település Üzemeltető
és Fejlesztő Nonprofit Kft. minden követ
megmozgatott, hogy a korábbi modell ne
változzon, ám kiderült, országos szabályozásról van szó, így nem lehetnek kivételek.
Agócs Zoltán, a városüzemeltetés első embere elmondta, mivel nem az önkormányzathoz tartozik a zöldhulladék-szállítás,
ezért korlátozottak a lehetőségeik, ám nem
adták fel, hogy a lakosok érdekében ennél
jobb megoldás szülessen.
Mezey Attila polgármester a zöldhulladék-
szállítás első idei tapasztalatai
alapján egyeztetést foly-

tatott Illés Csabával, a DTkH termelési vezetőjével, és megállapodtak egy mindenki
számára előnyös lehetőségről. Az önkormányzat finanszíroz évi három plusz alkalmat a szokásos szállításokon felül, amikor a
lakosok korlátlan mennyiségben helyezhetnek ki lebomló zsákokat az ingatlanok elé.
A lakosok kényelme érdekében idén erre
több millió forintot szán a város. Ezeket az
alkalmakat a városvezetés idén tavasszal
egy, ősszel pedig két napon fogja biztosítani. A tavaszi korlátlan szállítási nap 2019.
május 18-án szombaton lesz. Erre az alkalomra külön szállítást végző személyzetet,
járműveket, erőforrást biztosít a szolgáltató,
így külön szervezést igényel ezen begyűjtések lebonyolítása. Ezen a napon kivételesen bármilyen zsákban kihelyezhető a
zöldhulladék, nem szükséges a lebomló
zsákokat használni. A kötegelt gallyakra viszont a szokásos szabályok vonatkoznak.
A szolgáltató által megadott időpontokban továbbra is él az új rend, és csak két
zöldhulladékos zsákot fognak elvinni alkalmanként. Ha valakinek többre van szüksége, meg kell vásárolnia a kijelölt irodákban,
így például a gyömrői városüzemeltetés telephelyén is.

Május 18rl-áátnlan

szombaton ko
ítás lesz
zöldhulladék-száll
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VOLCZ ZOLTÁN szerint a minőségi pálinka titka a kiváló minőségű

A legjobbak között a
Városunk egy kis utcájában születő pálinkák készítőjét nemzetközi szinten a 15 legjobb lepárló
közé sorolták az ausztriai
Destillatán, Közép-Európa
legnagyobb
párlatversenyén. Volcz Zoltán Főszögi
Főzdéjéből származó négy
benevezett nedűből mind a
négyet éremmel jutalmazta
a zsűri: borpárlata aranyérmes, fürtös meggy- és vilmoskörte-párlata ezüst, míg
Irsai szőlő pálinkája bronzérmet
nyert. A nemzetközi sikerek kapcsán
beszélgettem Volcz Zoltánnal „szentélyében”, ahol bevezetett a pálinkafőzés és a kóstolás rejtelmeibe.

Hogyan kezd neki valaki a pálinkafő- nem lehetett otthon főzni, de már gondolzésnek?
kodtam a folytatáson.
Gyerekkoromtól jelen volt életemben a Mennyi pálinkát kell főzni, mire az empálinkafőzés, csak egészen másképp. A ber elviszi egy versenyre a párlatát?
gyömrői szeszfőzdét dédnagyapám épí- Kezdetektől a csúcsminőséget céloztam
tette, családunk által működtetett főzde meg, és amióta legális, azóta én magam
volt, amit később államosítottak. Ennek is főzök. Első saját próbálkozásom cigányemlékére kapta mostani kis
meggy volt, ami ihatatlanra
szentélyem a Főszögi Főzde
sikerült. Talán a harmadik
„Számomra
nevet. Sokat jártam be a főzaz a cél, hogy lepárlás már elfogadható lett.
débe, gyerekként szerettem
a hozzáértők Mindig kíváncsi voltam a vis�hallgatni az öregek történeteszajelzésekre. Amikor csak
elismerjék a
lehetett, elvittem a pálinkáimat
it, és persze a cefrének való
munkámat.’’
hozzáértő tesztelőkhöz, kósgyümölcsszedésből is ki kellett
vennem a részem. 15 éves lehettem, mi- toltattam barátaimmal és családtagjaimkor disznóvágáskor megfagyás ellen itattak mal, hogy minél több visszajelzést kapjak.
velem egy kis pálinkát. Borzasztóan rossz Azért eltelt jó két év, mire nagyon jól sikerült
volt. Úgy lettem harminc-egynéhány éves, egy vilmoskörte-párlatom. Először helyhogy nem szerettem a pálinkát. Mikor ben, a Gyömrői Pálinkaversenyen indulmegalakult a Gyömrői Pálinkabarát Klub, tam, de nagyobb megmérettetésre akkor
és felvettek a soraikba, elhatároztam, hogy még nem gondoltam.
én is fogok pálinkát főzetni. Könyvből, in- Hogy jutott el mégis a nemzetközi verternetről szedtem össze az alapanyag el- senyig?
készítéshez szükséges információkat. Az Az elmúlt három évben sok hazai kisebb
első cefrémet Bolyhosékkal főzettem le, és nagyobb versenyre neveztem be, ahol
ez egy kecskeméti barack volt. Ekkor még eredményesen szerepeltek a párlataim.
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gyümölcsben és az odafigyelésben rejlik

gyömrői pálinkafőző
A Destillata szinte elérhetetlen célnak tűnt a
bakancslistámon. Ez tényleg egy olyan verseny, amin már egy érem elnyerése is hatalmas dicsőség, én pedig négy pálinkával
indultam, és négy érmet hozhattam el. Ez
óriási dolog. Nem gondoltam, hogy idáig el
fogok jutni, pedig mindent elkövettem ennek érdekében. Elvégeztem a pálinkafőző
OKJ–s tanfolyamot, járok minősítő tréningekre, folyamatosan képzem magam azért,
hogy tudjam, hol tart és milyen elvárásai
vannak a szakmának. Számomra az a cél,
hogy a hozzáértők elismerjék a munkámat.
Mi lesz a következő lépcső egy ilyen
nagy verseny után?
Lehet, hogy ez az első volt egyben az utolsó
nemzetközi versenyem. Az ember mindig
bizonytalan kicsit, pláne egy olyan értékelés-

nél, amit nem lehet méterre, dekára mérni. A
pálinkabírálás pedig valamilyen mértékben
szubjektív dolog. Amikor viszont azt látom,
hogy a tevékenységemet visszaigazolja a
szakma belföldön és most már külföldön is,
az nagyon felemelő érzés. Magamnak bizonyítani már nem akarok, de minden egyes
főzésnél a tapasztalataim birtokában mindig
jobbat és jobbat szeretnék készíteni, amikor
hozzáfogok. Biztos részt veszek még versenyeken, ha másért nem, a közeg, a társaság, a hangulat miatt mindenképp.
Hogyan kell jó pálinkát készíteni?
Már a gyümölcs kiválasztásnál eldől, milyen lesz a pálinka. A legtöbben úgy gondolják, hogy ha mindenféle gyümölcsöt,
ahogy érik, egybedobálnak egy hordóba,
kint hagyják a napon és nem foglalkoznak

Zoltán büszke a díjnyertes pálinkáira

vele, lesz belőle valami. Elviszik egy főzdébe, és ott majd csodát tesznek. Pedig 80%-ban már a kész cefrénél eldől
a végeredmény. Csak a legjobb fajta,
hibátlan gyümölccsel érdemes kezdeni,
ha tényleg csúcskategóriás pálinkát akarunk készíteni. Nem lehet kispórolni belőle semmit. Kora hajnalban én már cefrét
keverek, hőmérsékletet mérek, hűtök,
ebédidőben ellenőrzöm, este ugyancsak, és ez megy egészen a fermentáció
végéig. A megfelelő segédanyagokat és
a rengeteg munkát is hozzá kell adni a jó
pálinkához. Természetesen a lepárlás is
nagy odafigyelést igényel. Ha a folyamat
során mindenhol egy picit lazítunk, nem
figyelünk oda kellőképpen, akkor a hibák
nem összeadódnak, hanem hatványozottan jelentkeznek.
A hagyományos ízek mellett különlegességek is szoktak készülni a Főszögi Főzdében?
Voltak már próbálkozások nem mindennapi alapanyagokkal is, de azért legtöbbször az ismert gyümölcsökkel dolgozom:
barack, szilva, cseresznye, meggy, körte,
alma, szőlő, fekete ribizli, birs és ezeknek
különböző fajtái. Az érdekesebb pálinkák
közé tartozik a faeper például, de még
sütőtökpárlatot is készítettem egyszer.
Egy kökénypálinka főzése valamikor még
tervben van, szeretném megvalósítani, izgalmas kihívás lenne.
Két különleges palackot is rejt még
a pince.
Azt a két üveg pálinkát az unokáim születésének évében főztem. Az ő 18. születésnapjukra tettem félre. Máténak szilva
készült, még 13 évet kell várnunk, hogy
megkóstoljuk. A kisebbik unokámnak készült párlatot a 2019-es X. Quintessence
Pálinka- és Párlatversenyen ezüst minősítéssel díjazták. Ez a törkölyös Irsai pálinka
a „Jankáé” nevet kapta.
Oldal-Benkő Zsanett
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Legyél az Inter játékosa!
Az iskola utáni vakációs idő régi hagyománya a táborozás. Századunk első évtizedétől visszaszorultak
a klasszikus értelemben vett táborok: manapság hozzájuk adódik valami extra, sőt, bizonyos helyeken
a specifikum kifejezetten célként szerepel. Ezek közül szeretnék most bemutatni egyet.
Hazánk számos kiváló focistát adott Európának és a világnak. Fenyvesi Máté, Lantos Mihály, Illés Béla vagy Gera Zoltán neve egyikünk fülében sem cseng idegenül. A nagy nevek nagy kérdőjeleket
szültek az utánpótlás tekintetében, melynek egyre többen ismerik
fel szükségességét, de akadnak olyanok, akik még messzebbre
mentek. A Szent Pál Akadémia
Teológiai Főiskola például Javier Zanetti (Pupi),
argentin válogatott labdarúgó személyes meghívásával kezdte tavaly
Budapesten. Pupira több
százan voltak kíváncsiak,
ráadásul megállapodás
jött létre egy különleges focitáborról,
amely az In-

ter Academy nevet kapta. Kifejezett célja a fiatalok
képzése, sporttudatuk fejlesztése, továbbá tehetségek felfedezése.
Várnak minden olyan fiút és lányt, akik érdeklődnek a foci iránt,
6–14 év közöttiek, és szeretnének pár napig az Inter csapatának
tagjai lenni. Napi két edzés olasz, brazil valamint magyar edzőkkel, játékos feladatok végrehajtása, jó hangulat várja a látogatókat. Június 17–21. között Budapesten lesz napközis jellegű tábor,
június 24–28. időpontban pedig a Balaton melletti Alsótekeresen,
szállással és teljes ellátással.
A szervezők fontosnak érezték azt is, hogy bevezessenek bizonyos alapelveket, amiket „Tiszta öltöző és fair play” elveknek hívnak. Káromkodásmentes, egymást tisztelő magatartás a pályán,
józan életmód, ahogy a bajnokokhoz illik. Minden résztvevő olasz
edzőktől kap teljesítményét értékelő lapot az utolsó napon. Kalandra fel, legyél te is az Inter játékosa néhány napra!
Zilahi Zoltán

Sikeres nyelvvizsgát
tettek a Feketések

Javier Zanetti, az Inter legendája

ÚSZÓMESTERT KERESÜNK!
(hétvégi munkarendbe)

Elvárások:

Előny:

• úszómesteri végzettség
• XVII. kerületi lakóhely
(ha nincs, támogatjuk annak megszerzését) • azonnali munkakezdés
• megbízhatóság
• jó kommunikáció készség
• pontosság, csapatszellem

JELENTKEZNI FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZ
MEGKÜLDÉSÉVEL LEHET:
info@ujlakuszoda.hu
vagy +36-20-537-25-34 telefonszámon.
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Február elején a nyolcadikosok egy része nyelvvizsgán vett
részt. Angoltanárunk, Takács Réka az ötödik osztálytól folyamatosan építette fel a nyelvvizsgára való felkészülésünket. A
nyári szünetben, augusztus utolsó hetében, angol nyelvi tábort
is szervezett nekünk, amelynek célja a gyakorlás volt. Szeptemberben erre alapozva jöhetett a tételek kikérdezése és
különféle párbeszéd-gyakorlatokat is végeztünk, fejlesztettük
beszédkészségünket is. A változatos szituációs ,,kártyáknak”
köszönhetően a vizsgán senkit nem ért nagy
meglepetés. A tömérdek
mennyiségű hallás utáni szövegértési és a levélírás alapos begyakorlásának köszönhetően,
az írásbelik is nagyon jól
sikerültek. Mind a tizenheten sikeresen letettük a komplex alapfokú
nyelvvizsgát! Köszönjük,
Réka néni!
Csató Melinda
(8/b, Fekete István
Általános Iskola)

Kerékpáros város
lehet Gyömrő
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A kerékpáros város akció részeként
egyre több kerékpártárolót látni a
városközpontban, összesen ötvenet
helyeznek ki a közeljövőben a városvezetés megbízásából. De miért is
fontos, hogy többet járjanak kerékpárral autó helyett?

Sokan tapasztalhatják, a városközpontban egyre nagyobb a zsúfoltság. Az
önkormányzat parkolók létesítésével
próbálja enyhíteni a problémát, de hos�szú távon az lehet a megoldás, hogy ha
valaki csak Gyömrőn belül közlekedik,
akkor nem autóval teszi, hanem kerékpárral. Ezzel lehetne elkerülni azt, hogy
a központ ne egy nagy parkolóvá váljon,
hanem egy élhető területté.
Ezért hirdette meg a városvezetés a
kerékpáros város akciót. Első lépésként
a kerékpártárolókat teszik ki, ám szó van

Mezey Attila polgármester
szerint a kerékpározás
praktikus és egészséges is

róla, hogy a Budapesten már bevált Bubi-rendszert is meghonosítják Gyömrőn.
„Ha valaki csak egy liter tejért és kenyérért ugrik be a központba, akkor
olyan jó lenne, ha kerékpárral tenné.
Nemcsak a zsúfoltság csökkenne, az
egészségnek is jót tesz a biciklizés” –

mondja Mezey Attila polgármester, aki
kiemelte, amikor Budapesten bevezették a Bubi-rendszert, sokan fogadták
kétkedve, ma viszont azt látni, hogy
sokan kerékpárral járnak munkába. Ez
a szemléletváltozás idővel Gyömrőn is
meghonosodhat.

500 zsák szemetet gyűjtöttünk!

Idén nyolcadik alkalommal szerveztem meg
a helyi TeSzedd akciót. Szinte az egész város megmozdult, lelkes önkéntesek szedték más szemetét az országos akció keretén belül. Kisgyermektől a nagyszülőkig
sokan jelentek meg a találkozási pontokon.
Mint minden évben, most is az általános
iskolák vitték a pálmát létszámban, hiszen
több száz fővel vettek részt a szemétszedésben. A legtöbb helyen a Gyömrő 2000
Kör csapata szedte, s mennyiségben is az
övék lett a legtöbb megszedett zsák. Minden közreműködő intézmény, egyesület és
szervezet megérdemli a felsorolást, hiszen
ők mind tettek valamit környezetünk tisztaságáért:
Boglárka Nyugdíjas Klub  Eskü tériek
Baráti Köre  Fidesz-Fidelitas helyi szervezete  Gyömrő 2000 Kör  Gyömrői
Fekete István Általános Iskola  Gyömrői

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola 
Gyömrői Könyvtár
 Gyömrői Weöres
Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  Hajnal Egyesület Gyömrő 
HIT Gyülekezet Gyömrő  „Jó itt élni” közösség  Mozgáskorlátozott Alapítvány
 MPE Magyar Pünkösdi Egyház Gyömrői Gyülekezete  Utánpótlás Futball Club

Sikeres volt a gyömrői TeSzedd

és sok más lelkes lakosunk. Minden résztvevőnek köszönöm munkáját a városvezetés nevében!
Hodruszky Lajos alpolgármester
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MEZEY ATTILA polgármester szerint fordulóponthoz érkezett a város,

Városunk jövője a tét!
Egy város igazi értékét az ott élők érzései határozzák meg. Ezt a cikket olvasva
tegye fel magának Ön is a kérdést: szeretem ezt a várost, ahol élek? Jó gyömrőinek lenni? Ajánlanám Gyömrőt lakóhelyül barátaimnak? Ha ezekre igen a
válasza, akkor jó úton járunk. Úgy vélem
– és ahogy tapasztalom –, mi gyömrőiek
ezekre a kérdésekre igennel felelünk. Ezért
én a folytonosságot, megbízhatóságot, a
hitelességet szeretném képviselni. Ez pedig feladatot, erkölcsi felelősséget ró ránk.
Folytatnunk kell az eddig járt utat.

A gondoskodó önkormányzat
modellje
Az országban egyedülálló módon kiépítettük a gondoskodó önkormányzat modelljét, és ezt szeretném, ha még tovább bővítenénk. Lakossági akció, fásítási program,
ingyenes házszámakciók, ingyenes járdaprogram, uzsonnás zacskók a gyermekeknek, babacsomag az újszülötteknek,
postabővítés, csekkautomata és még sorolhatnám. Odafigyelünk minden területre
még akkor is, ha az nem önkormányzati
hatáskör, de az itt élők érdekében be kell
segítenünk. Például az iskoláknak, a postának, a szemétszállításba vagy a tömegközlekedésbe. Lehet, hogy ebben, mint
települési önkormányzat különlegesek
vagyunk, de meggyőződésem, hogy ez a
helyes út.

Gazdaságfejlesztés,
munkahelyteremtés
Városunk hatalmas lehetőségek előtt áll.
Térségi helyzetünkből eredő adottságunk kiváló, csak az elmúlt évtizedben
ezt egyáltalán nem használtuk ki. Tudják,
mennyi Vecsés iparűzési adóbevétele?
Több mint kettőmilliárd forint! De Üllő,
Maglód, Monor gazdasági adóbevételei
is egymilliárdhoz közelítenek. És mennyi
ezzel szemben városunké? Kettőszáz
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millió forint. Tizede, mint Vecsésé. Tavaly kimondtuk, hogy Gyömrő megtelt,
és meg kell állítani a város élhetetlen
túlnépesedését. Új irány kell, a gazdaságfejlesztés! Külterületi vállalkozói park
létrehozásával kell megtöbbszöröznünk
gazdasági adóbevételeinket. Ebből lesz
forrásunk fejleszteni városunkat, a gyermekintézményeket, közterületeket, utakat és szolgáltatásokat. Varázsoljuk egy
kis ékszerdobozzá városunkat!
Szeretne itt helyben dolgozni jó fizetésért? Erre lesz lehetőség, de ehhez EUszínvonalú nagy cégek betelepülésére
van szükség. A főváros, az autópálya, a
repülőtér közelsége ehhez megteremti
a lehetőséget, csak ki kell használnunk
olyan módon, hogy csak előnyünk származzon belőle, hátrányunk semmi. Erre
vannak jó példák térségünkben.

Cél az adócsökkentés!
Szeretnének a helyi vállalkozók kevesebb adót fizetni? Lesz rá lehetőség.
A nagyvállalatok megjelenésével csökkenthető lesz az iparűzési adó mértéke,
de még így is sokkal több bevételünk
lesz, és vonzóvá válik településünk nagy
cégek számára. A helyi vállalkozások
adóterhei pedig csökkenni fognak! Ez
mindenkinek előnyöket kínáló modell.
Meggyőződésem, hogy ez a városunk
előtt álló helyes út.

Élhető város vagy lakóparkok?
Valószínűleg még sokan nem látják,
de komoly döntés előtt állunk. Dönteni kell, hogy városunk, egy kedves
és élhető, lakosságszámban nem növekvő kis ékszerdoboz legyen példás
intézményekkel, vagy újra folytatódjon
a lakóparkok építése, melyek bevételt
nem, csak terheket rónak városunkra.
Én élhető, további lakóparkok nélküli
kisváros modelljét szeretném biztosí-

tani minden itt élő számára, mert mindenki egyformán fontos!

Hatalmas léptekkel kell
fejlesztenünk
Ezt várja el mindenki a városvezetéstől,
és ennek az elvárásnak kell megfelelni.
Szeretnénk új orvosi rendelőket? Új óvodákat, iskolákat? Új bölcsődét? Mintaértékű városi szolgáltatásokat? Persze!
Ehhez kellenek a gazdaságfejlesztésből
származó bevételek, és az állami támogatások, pályázatok ideális kombinációja.
Polgármesterként az én feladatom ezek
megszerzése, de szerencsére a kiváló
kormányzati kapcsolatoknak köszönhetően az ajtók városunk előtt nyitva állnak. Sikerült a kormányhivatallal is megszüntetni
a régi szembenállást, és remek együttműködést kialakítani. Városunk országgyűlési képviselőjével is kiváló a kapcsolat, és
mindenben élvezzük hatékony támogatását. Több, számunkra nagy fontosságú állami intézmény vezetésével is remek, szinte barátinak nevezhető a kapcsolatom.
Felbecsülhetetlen annak a jelentősége,
ha nem kell mindig a hivatalos írásos utat
választani, hanem akár este nyolckor is
felhívhatok egy miniszteri biztost. Az igazi
eredmények nem levelezéssel születnek,
és a fontos kérdések sem levélváltásokkal
dőlnek el. Sok milliárd forintnyi fejlesztést
kell megszereznem a következő évben
városunk számára.

Ősszel válaszút elé érkezünk
Mintegy fél évnyi biztonságos út áll még
előttünk, hiszen októberben önkormányzati választás következik. Nagyon sokan
kérdezték tőlem, hogy ugye folytatom a
munkát, és indulok a választásokon polgármesterjelöltként. Nos, most már biztos választ tudok mindenkinek adni, hogy
igen, folytatom a munkám, és igen, ős�szel városunk polgármesterjelöltje leszek.
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Gyömrő jövője a tét!
Büszke vagyok arra, hogy csapatom, a
várost 16 éve irányító Gyömrő 2000 Kör
jelöltjeként indulhatok a poszt újbóli elnyeréséért. Azzal a csapattal, amely húsz éve
mellettem áll, és bizonyított. Példaértékű
városfejlesztési munka áll már mögöttünk
és sokévnyi tapasztalat.

Kiváló kapcsolat
a kormánypárttal
Munkám során mindig csak a város, az
itt élők érdekét tartottam szem előtt. Külön örülök ezért annak, hogy dr. Szűcs
Lajos, országgyűlési képviselőnk felkért arra, hogy dolgozzunk továbbra is
együtt, a közös munkáról megkezdtük a
tárgyalásokat. Vitán felül áll, hogy a kormánypárt támogatása sokat jelenthet településünknek, megnyitja és könnyebbé teszi
a városunk fejlődéséhez elengedhetetlen forrásokhoz
való eljutást.
Megtiszteltetés,
hogy

a kormánypárt a helyi civil erő mögé áll,
ezzel elismerve munkánkat.

Folytonosság, megbízhatóság,
hitelesség
Szeretném, ha nyugodt, békés fél
év következne. Meggyőződésem,
hogy nem a választási kampányt kell
megnyerni az elköltött összegekkel
versenyezve, hanem példaértékű
munkát felmutatva a választást és az
itt élők megbecsülését. Ha így nem
sikerül, akkor talán nem is érdemes.
Én a munkámmal, a
mindenkit

tiszteletben tartó, az elmúlt években
kialakított békés közélettel szeretnék
kampányolni. Nem bízok meg marketingcéget, és nem a választásokra költött tízmilliókkal akarok nyerni.
Hanem úgy, ahogy eddig. Foglalkozni
a kisemberek hétköznapi problémáinak megoldásával, válaszolni a facebookos megkeresésekre, és ha kell,
miniszterekkel tárgyalni városunk
jövőjéről. Rengeteg feladat áll még
előttünk, de a megvalósítás kulcsa a
kezünkben van.
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16

zebra épül
Gyömrőn!
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Tevőlegesen lakosaink biztonságáért
Önkormányzatunk nemcsak a gépjárművel közlekedők biztonságát
tartja lényegesnek, de gyalogosaink közlekedését, közlekedésbiztonságát szinte még fontosabbnak
tekinti. Hiszen gyalogosan nagyon
sok gyerek és idős ember közlekedik, s gyermekeink biztonsága a
legfontosabb számunkra, idősebb
lakosainkra ugyancsak nekünk kell
vigyázni.
Előzetes felméréseinknek és terveinknek köszönhetően idén 16 gyalogátkelőhelyet építünk. Ezek között szerepel
a Spar előtti régen várt zebra, az általam
már tavaly megígért Szent István út–
Dózsa György út torkolatánál két zebra
(plusz a védőnői szolgálat előtt és vele
szemben lévő buszmegállóban buszváró kerül kiépítésre), az új focipályánál is
lesz gyalogátkelőhely, valamint a falusi
részen is kiépül a Rákóczi Ferenc iskola előtti zebra. A Táncsics Mihály úton

HÁZHOZ MENŐ
CSOMAGOLÁSI
HULLADÉKGYŰJTÉS 2019
Május
Június
Július
10.; 24. 7.; 21.
5.; 19.
Minden körzetből egy napon szállítják el a kirakott zsákokat, nincs
körzetekre bontva a begyűjtés.
Városunkban megbízott szolgáltatóként
a DTkH Nonprofit Kft. végzi a hulladékszállítást.
2700 Cegléd, Pesti út 65.
+36 53 500-152, +36 53 500-153
ugyfelszolgalat@dtkh.hu, www.dtkh.hu,
Ügyfélfogadás: H: 8:00 – 20:00
K-Cs: 8:00 – 15:00

az Andrássy utcánál kettő, a Széchenyi
utcánál négy, a Kossuth Ferenc utcánál
ugyancsak négy gyalogátkelőhely lesz
kialakítva az elkészült és engedélyes
terveink alapján. Lakosaink kérésére a
Rózsa utca–Erzsébet utca torkolatánál
is kialakítunk gyalogátkelőhelyet.
Sokan úgy vélik, mi egy zebra felfestése az útburkolatra, de valójában sokkal
összetettebb feladatról van szó. Akadálymentes járdarészt kell a gyalogátkelőhely mindkét végén kialakítani, s a
közvilágítást is ehhez kell igazítani az engedélyes és kiviteli tervek alapján. Így a
költségek egy-egy zebra esetében akár
az 5 millió forintot is meghaladhatják.
Természetesen, az elhasználódott,
megkopott gyalogátkelőhelyeket és útburkolati jeleket is újra kell festeni, hogy
az őszi iskolakezdésnél már mindenki
biztonságosan tudjon közlekedni gyalogosan.
Hodruszky Lajos alpolgármester

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉS 2019

Hodruszky Lajos: A gyalogosok
biztonsága az elsődleges

Jubileumi születésnapi
köszöntés

Május Június Július
hétfő-kedd
szállítási
körzet

3.; 17. 7.; 21. 5.; 19.

szerdacsütörtök
10.; 31 14.; 28 12.; 26
szállítási körzet
Május 1-jén szerdán a megszokott rend szerint történik a szemétszállítás, az ünnepnap
nem befolyásolja a kommunális hulladék
begyűjtését.

Helyi kapcsolattartó: Gyömrő Város Település Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft.
2230 Gyömrő, Táncsics Mihály út 65., +36 29 331 920, kht@gyomro.hu
Szemétszállítási ügyfélszolgálati idő: Hétfő: 13:00–17:00, Szerda: 8:00–15:30 (ebédidő: 12:00–12:30)

A 90. születésnapja alkalmából köszöntötte
fel városunk Naszvadi Istvánt, Pista bácsit
a Szivárvány házban. A jubileumi köszöntésen Mezey Attila polgármester és Fábián
Béla önkormányzati képviselő egy oklevéllel
is kedveskedett Gyömrő idős lakosának.
Pista bácsinak még sok egészségben eltöltött évet kívánunk!
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Eskü téri programok

MAJÁLIS
Május 1. Szerda

1400
1530
1535
1730

Aszfalt rajzverseny
Rajzverseny eredményhirdetés
Gyömrői tánccsoportok bemutatói
Galambröptetés és májusfa állítás

A
GYÖMRŐ 2000 KÖR
CSAPATA
20 ÉVE
A VÁROSÉRT!

1800 BRASSDANCE rézfúvós show
Egész délután: vidámpark,
ugrálóvár és kirakodó vásár

Főzőverseny
Május 4. Szombat
1000
1100

Zenés köszöntő a Göndör zenekarral
Főzőcsapatok seregszemléje –
tűzgyújtás

1200

Szabó Tibor emlékverseny –
elektromos kerekesszékesek ügyességi versenye

1300

Virtus percek –
60-as évek retro kerékpározása,
kalap röpítő és pufajka hajító verseny

1400

GyömrőSzínház – Rock and Roll party

1500 VIKIDÁL GYULA
Támogató:

1600

Főzőverseny eredményhirdetése
1700 Tengs-Lengs Rhythm & Blues
1900 Dinoszaurusz Band

Egész nap: kirakodóvásár, vidámpark, ugrálóvár, lovaglás, arcfestés
A nap folyamán jótékonysági gyűjtést rendezünk az Eskü téri szolgáltatóház felújítására.
14Főzőverseny jelentkezés és információ: facebook.com/gyomro.2000.kor.hivatalos

LASSAN 100 ÉVES
A GYÖMRŐI
CSODAKÚT

A városunkon átutazó autósok gyakran lehetnek szemtanúi annak, ahogy az öregfaluban
lévő artézi kútnál a helyiek épp friss vízzel töltik kulacsaikat, edényeiket. Számukra talán érthetetlen, hogy a gyömrőiek miért tartanak
különös becsben egy egyszerű, földből feltörő kis forrást.

A város egyik jelképe lett az évtizedek során

Gyömrőn még az 1900-as évek
elején vetették fel egészségügyi
okok miatt azt az ötletet, hogy fúrjanak egy olyan kutat a városban,
amelynek vize a vízzáró réteg alól
származik, azaz garantált a tisztasága. Az akkori ásott kutak ugyanis
igen könnyen fertőződtek a magas
talajvíz miatt, járványokat okozva
szinte minden évben. Az artézi kút
ötletgazdája Simon Mihály, Gyömrő korábbi jegyzője volt, aki évekig
győzködte a járás lakosságát és
vezetőit a fúrás szükségességéről.
A jegyző fanatikus hozzáállásának végül meglett az eredménye.
Prónay József kútfúró mester nekiállt átfúrni a talaj pliocén korból
származó homokrétegét, hogy vé-
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105 méterre fúrtak le a gyömrői elődök,
ott találtak rá a 16,5 fokos vízre

gül 105 méter mélyen 16,5 fokos
vizet találjon. 1924-ben (más források szerint 1926 márciusában)
elkészült a máig ismert kút, amely
kezdetekkor 18 litert vizet adott
percenként.
A közel száz éve működő víznyerőhely mai napig népszerű a
helyiek körében. Artézi kutakból
számos működik az ország különböző pontjain, van olyan település,
ahol több is található. Mégis, a miénk mintha kicsit más lenne, mint
a többi. A címben használt kifejezéssel ellentétben természetesen
a gyömrői kút vize nem csodavíz.
Nem gyógyít semmit, egyszerűen
csak tiszta és friss. Bár lehet, hogy
a kutat évtizedek óta körülvevő különös hangulathoz egy picit valóban
köze van a csodának is.
Ducsai Sándor

Nagy sikert arattak a táncoslányok
Az E-dance Tánc- és Mozgásstúdió tanítványai most
először mérettették meg magukat színpadi látványtánc kategóriában, méghozzá igen sikeresen. Első
versenyük, a Connector Táncfesztivál nem kisebb,
mint egy nemzetközi bajnokság volt, ahol a Gladiátorok és a Robotlázadás című koreográfia bronzminősítést szerzett. Grandpierre Karina szóló
modern táncával ezüstminősítést kapott. A területi bajnokságon a gyermekversenyzők 4. helyen,
Karina 5. helyen, a juniorok ezüstminősítéssel
kvalifikálták magukat az országos bajnokságra.
Gratulálunk a lányoknak és felkészítőiknek!
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Így védheti
meg gyermekét
az internet veszélyeitől!

Az internet hasznos, ha úgy használjuk. A gyerekek viszont sok esetben
kiszolgáltatottak, éppen ezért a szülőknek kell megóvni őket a veszélyektől.

Előadások, beszélgetések

n. Itt
A biztonságos internet hetét tartották meg a Weöres Sándor Általános Iskolába
Internet
Safer
A
.
témáról
a
a szülők, gyerekek és a szakemberek együtt beszélgettek
témáról
képviseletében dr. Baracsi Katalin tartott előadást az internet veszélyeiről. A
érközös
hiszen
ettek,
szülői értekezleteken, osztályfőnöki és etikaórákon is beszélg
dek, hogy megóvjuk gyermekeinket az online világ veszélyeitől.

1. Beszélgessünk a gyerekekkel!
Meg kell értetnünk a gyerekekkel, hogy tetteinknek az online térben is következményei
vannak. Ne tiltsuk őket, hanem tanítsuk meg, hogyan lehetnek kellőképpen óvatosak
és kritikusak, hiszen digitális lábnyomaink sosem tűnnek el az internetről.

2. Haladjunk a korral!
Legyünk képben! Érdeklődjünk a gyerekeknél, mire használják az okostelefont. Ismerjük meg a gyerekek körében népszerű alkalmazásokat, ehhez sok segítséget találni az
interneten, pl. az NMHH weboldalán: gyermekbarat.nmhh.hu vagy iskolánk honlapján
is: weoresiskola.hu/digitalis-gyermekvedelem/

3. Legyünk nyitottak!

Gyógyszertári
ügyeleti rend
Minden hétköznap
Hétfő–péntek 19.00–22.00
Szent Erzsébet Gyógyszertár
Május 1.
Szerda 8.00–16.00
Humanitás Gyógyszertár
Május 4–5.
Szombat 12.00–22.00,
Vasárnap 8.00–22.00
Kehely Gyógyszertár
Május 11–12.
Szombat 12.00–22.00,
Vasárnap 8.00–22.00
Humanitás Gyógyszertár
Május 18–19.
Szombat 12.00–22.00,
Vasárnap 8.00–22.00
Szent Erzsébet Gyógyszertár
Május 25–26.
Szombat 12.00–22.00,
Vasárnap 8.00–22.00

Ne féljünk kérdezni a gyerektől! Ismerkedjünk meg együtt az új műfajokkal, amiket a
fiatalok használnak, hogy nagyobb rálátásunk legyen, miben tudunk nekik segíteni. Kérdezzünk, üljünk le velük, és hagyjuk, hogy ő tanítson meg minket az online fogásokra.

Kehely Gyógyszertár

4. Nem minden igaz!

Szombat 12.00–22.00,

Hívjuk fel a a gyerek figyelmét arra: nem biztos, hogy minden igaz, amit az ismerősei
megosztanak. Javasoljunk neki hiteles hírportálokat, vagy azt, hogy minimum két, egymástól független forrásból győződjön meg egy hír igazságtartalmáról.

5. Kerüljünk képbe!
Ha nekünk is van Facebook-profilunk, legyünk ismerősök a gyerekkel, de fektessük le
a szabályokat, hogy neki se legyen kellemetlen, viszont mi se érezzük, hogy nyomást
helyezünk rá ezzel.

6. Használjunk szűrőszoftvereket!
Érdemes szűrőszoftvereket beszereznünk a számítógépekre, okostelefonokra, tabletekre. Ezek megakadályozzák, hogy a gyerekek káros tartalmakhoz férjenek hozzá.
Tusorné Fekete Éva, Németh Zoltánné
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Június 1–2.
Vasárnap 8.00–22.00
Humanitás 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)

2019

MÁJ

US

FEKETÉZZÜNK!

FEKETEPIAC
2019. 05. 2-án 13-18 óráig
Feladatok: ventilátorok és tekercsek összeszerelése, forrasztási
feladatok, munkavégzés során használt gépek kezelése.
Munkaidőd hétfőtől péntekig tart, 8 órában, 3 műszakban.
Bejárásod kényelme érdekében ingyenesen igénybe vehető céges
buszokat indítunk!
Elvárások: 8 általános iskolai végzettség, jó monoton-tűrő
képesség, kiváló a színlátás!

Dolgozz velünk és keress havonta játszi könnyedséggel br.
275 000 Ft és 385 000 Ft között!
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Köszönettel: SZ

VÁRJUK JELENTKEZÉSEDET!
Hívj minket a 0630/ 182 64 34-as telefonszámon, vagy írj emailt a
jelentkezes@delego.hu email címünkre, és pályázd meg az
állást! Hidd el, szeretni fogod!

az iskola parkolójában
www.feketezzunk.hu

LEGYÉL TE IS
SIKERES
CSAPATUNK TAGJA!
Várjuk gyártósori operátor munkakörbe
jelentkezésed!

Eagle Industry Hungary Kft.
Részletek: www.ekkeagle.hu,
Jelentkezés: Tel.: 06-70/400-4480
e-mail: info.eihu@ekkeagle.com
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Focitábor a legkisebbeknek

Napközis jelleggel, négy turnusban idén is sor kerül az évek óta nagy sikernek
örvendő nyári focitáborra az UFC Gyömrő szervezésében. Ennek apropóján
kérdeztük Tutor Csaba táborszervezőt.
Idén mikor, hány turnusban kerül sor a
nyári sporttáborra?
Összesen négy időpontban szervezzük
meg a nyári focitábort. Az első körben június 17. és 21., majd július 1–5., július 15–19.
és július 29-augusztus 2. között kerül sor a
táborra a gyömrői sportpályán a Táncsics
Mihály út 62–64 szám alatt.
Hol tartanak a szervezési előkészületekkel?
Plakátokon, e-mailben, az egyesület Facebook-, illetve Instagram oldalán tettük köz-

zé a táborral kapcsolatos összes hasznos
információt.
Mely korosztályokat várják elsősorban
a táborukba?
Elsődlegesen az óvodásokat és az általános iskolásokat célozta meg a tábor, azaz a
2004 és 2013 között születetteket.
Milyen kísérő programokat kínálnak a
gyerekeknek?
Általában 12 és 15 óra között filmvetítésekkel, társasjátékokkal, csocsózással igyekszünk lekötni a gyerekek figyelmét.

A nyári focitábort heti turnusokban
indítjuk napközis jelleggel a nyári szünetben. A gyermekek az idejüket focival,
ügyességi játékokkal és egyéb, aktív
mozgást igénylő szabadidős tevékenységekkel fogják eltölteni!
Főszervező: Tutor Csaba
Elérhetőség: +36 20 974 57 99
Egy-egy turnus hétfőtől péntekig, reggel 7-17 óráig tart

2004 és 2013 között
született gyerekeket várunk!

Bővebb információ és felvilágosítás a Facebookon, az UFC Gyömrő
Nyári focitábor oldalon vagy e-mailen a focizmindig@gmail.com
címen kérhető.
A nyári tábor ütemterve:
0. hét: 2019.06.17 – 2019.06.21.
1. hét: 2019.07.01 – 2019.07.05.
2. hét: 2019.07.15 – 2019.07.19.
3. hét: 2019.07.29 – 2019.08.02.
Válassz Te is minket, és focizz velünk Gyömrőn!
Nálunk jó helyen vagy!

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!
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Aki szeretne csatlakozni, milyen feltételekkel teheti?
A tábor megkezdése előtt egy héttel még
bármikor, minden további nélkül lehet csatlakozni, de aki már most tudja, és eldöntötte, hogy jelentkezni szeretne, természetesen előzetesen is megteheti az esemény
Facebook-oldalán is, az UFC Gyömrő Nyári focitábor név alatt.
Kik lesznek a ,,sztárvendégek” az idei
tábor során?
Ígéretet kaptunk, hogy a nyári táborunkat
egy ferencvárosi kötődésű ,,sztárvendég”
fogja meglátogatni! Ehhez Molnár Tamástól, az UFC Gyömrő szakmai vezetőjétől
határozott ígéretet kaptunk.
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Dönci, az icipici sün gondterhelten ballagott
a májusi napsütésben. Jobbról is, balról is
virágok mosolyogtak, gyíkocska ragyogó
szeme csillant, és fénylett a bogarak fekete
háta, amint a fűszálakon hintáztak.
Mindenütt fény – csak a sün orra alatt árnyék.
Mert lógatta, bizony! Annyira lelógatta, hogy
Brekuci, a kis levelibéka rákiáltott a fűzfaágról:
– Vigyázz, hékás, mert belebotlasz az orrodba!
– Nem vagyok hékás, hanem idei sün! –
borzolta fel magát Dönci.
– Le-he-tet-len! - brekegett mókásan Brekuci. – Idei sünnek még nem lehet ekkora
bánata.
– Nekem van! – mondta Dönci komoran.
Erre már odaugrott mellé a barátságos kis
béka, és együttérzően tudakolta:
– Hol szerezted?
– Útközben.
– Rettenetes!
– Az bizony. És most nem tudom, mit tegyek.
– Oszd meg velem.
– Mit?
– Hát a bánatodat. Akkor neked csak a fele
marad.
– Jó, de attól még nem lesz meglepetése
a mamámnak. Brekucinak felragyogott a
szeme:
– Ó, hát te ilyesmiben sántikálsz?
– Nem sántikálok, hanem egész rendesen
ballagok.
– Jaj, hát ez csak amolyan szólásmondás!

Meglepetésen töröd a fejed, igaz?
– Már nem töröm. Már kitaláltam.
– Akkor meg mi a baj?
– Mégsincs meglepetés.
– Ez érdekes!
– Nem érdekes; ez borzasztóan szomorú
– mondta az icipici sün, nagyon elszontyolodva. – Pedig volt öt szem ropogós májusi
cseresznyém!
– Hol vetted?
– Rigó bácsinál.
– Finom ajándék!
– Én is azt hittem. Ahány csiga csak volt a
zsebemben, mind odaadtam érte. Feltűztem őket a tüskéimre, és igyekeztem hazafelé, amikor szembejött velem egy nyúl.
Megállt, és azt mondta: – A cseresznye mindig kukacos. Sokkal jobb a hónapos retek.
– És te?
– Bementem a mezei önkiszolgálóba, és
elcseréltem a cseresznyét hónapos retekre.
– Ezért búsulsz? Hiszen annak is biztosan
örülni fog az anyukád.
– Nem fog, mert aztán találkoztam egy
egérrel. Az is megállt, nézte, hogy mit viszek,
és megcsóválta a fejét.
– Minden retek pudvás! Százszor jobb a tavalyi dió!
– Szerencsére ott ugrált a közelben egy
mókus, aki még sohasem kóstolt retket, és
szívesen cserélt velem.
– És hol a dió?
– Találkoztam egy borzzal is. Megállt, és nagyon komolyan intett: – Fiacskám, jegyezd
meg, hogy a tavalyi dió mind avas. Egy fürjecsketojás sokkal többet ér!
– Fogtam hát, s elcseréltem a diót a sarki
menyétnél egy fürjtojásra.
Itt az icipici sünnek már kezdett lefelé görbülni a szája.
– Kivel találkoztál még? – sürgette Brekuci.
– A rókával! – bökte ki Dönci.
– Csak nem bántott a beste?
– Dehogy! Nagyon barátságos volt. Azt

MÁJ

US

mondta, okos süngyerek vagyok, de mielőtt
átadom, jól nézzem meg, hogy nem záp-e
belül ez a fürjtojás.
– No és?
– Megnéztem! – bőgte el magát az icipici sün. – És most már semmit sem tudok
venni az anyukámnak helyette, mert egy fia
aprócsiga sem maradt a zsebemben!
– Ne sírj, no! – vigasztalta Brekuc. – Ajándékot nemcsak vásárolni lehet, hanem készíteni is.
– Miből?
– Például fűből és szalmaszálból. Mindjárt
megmutatom, hogyan kell belőlük kosárkát
fonni.
Leült egy békarokka tövében, és munkához
látott. Dönci csak nézte, nézte, és egyre jobban felderült a képe.
– Taníts meg rá engem is! – ujjongott. –
Hadd csináljam én is!
Brekuci hagyta, és ha a pici sün ügyetlenkedett, türelmesen kibogozta a fűcsomót, kijavította a hibát. Olyan szorgalmasak voltak,
hogy déli harangvirág-kondulásra elkészült
két takaros, kerek kosárka.
– De szépek! – lelkendezett Dönci. – A
mamám biztosan nagyon fog örülni. Köszönöm, hogy segítettél, Berci, de mondd
csak, miért csináltunk két kosarat?
Brekucinak örömében fülig ért a szája, úgy
válaszolta:
– Mert én is szerzek meglepetést az én
anyukámnak!
– Érdekes – mondta az icipici sün –, én eddig mindig csak az enyémre gondoltam, de
akkor most a te anyukád kosarát is teleszedem virággal!
Fésűs Éva/lelekszepito.blogger.hu

GYÖMRŐ MAGAZIN
Gyömrő Város Önkormányzat
havilapja, május
2019/4 szám
Kiadó: SK. Marketing Kft.
Főszerkesztő:
Oldal-Benkő Zsanett
Megjelenik 6800 példányban
Észrevételeiket az ujsag@gyomro.hu
e-mail-címre várjuk.
A magazin a www.gyomro.hu
weboldalon is olvasható.
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