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Kedves Olvasó!
Az ősz az elmúlás időszaka. Rövidebbek a nappalok,
borongós, hűvös az idő, így a kedvünk is egy kicsit ko
morabb. Az október még napsütéssel érkezett meg
idén, és a folytatásban is enyhe, kellemes őszi időt
ígér. Még tudunk egy kicsi energiát meríteni az utolsó
napsugarakból. Töltsünk minél több időt a szabad
ban, élvezzük ki az igazi, őszi kirándulóidőt! Ilyen
kor igazi boldogság az évszak színeibe öltözött
természetet járni. A gyerekek felfedezőként vet
hetik bele magukat a tarka levelek és érdekes
termések világába. Ha az időjárás is a mi olda
lunkon van, találhatunk még a hónapban olyan
hétvégét, amikor lesz lehetőségünk elcsípni és elraktározni a téli időszakra
a simogató, őszi napsütés morzsáit. Ha azonban mégsem a kirándulóknak
kedveznek a következő hetek, remek őszi program egy jó könyvvel és egy
pohár meleg itallal az ablakon keresztül nézni az üvegen legördülő esőcsep
peket. Akármelyik programot is osztja idén nekünk az október, a lényeg, hogy
élvezzük ki az évszak minden percét, mert hamar továbbhalad.
Oldal-Benkő Zsanett, főszerkesztő

A HÓNAP FOTÓJA

TÓ ŐSZI SZÍNEKKEL (Fotó: Dr. Juhász Bertalanné)
Mutassa meg saját fényképén keresztül városunk szépségeit, esemé
nyeit! A hónap fotója pályázatra nevezni kívánt képet az ujsag@gyomro.hu
e-mail címre várjuk.
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M

ivel számos olyan kedvezményt vezettünk be az
elmúlt években újdonságként,
melyet kizárólag városunk lakosai vehettek igénybe, ezért itt
az ideje, hogy tovább bővítsük
ezt a rendszert, és bevezessük
a Gyömrő-kártyát. Ezzel igénybe vehetőek lesznek az eddig
lakcímkártyához kötött kiváltságok, mint például az 50%os jegy és az ingyenes napokon való belépés a Tófürdőre.
A fesztiválokon a kedvezményes jegyek vagy az olcsóbb,
csak nekünk, gyömrőieknek
szóló olcsóbb fogyasztás.

De számos új városi kedvezményt
is társítunk még hozzá. Kedvez
ménnyel lehet majd büfézni a városi
rendezvényeken, fesztiválokon, ol
csóbban jegyet váltani vagy ingye
nesen felülni a játékokra. Nagyon
sok gyömrői család számára lesz
így sokkal olcsóbb a kikapcsolódás.
De ugyanígy, lakcímkártyát helyet
tesítve használható majd számos
más területen: kedvezményes lesz
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Gyömrőn élek, tehát fontos vagyok

Bevezetjük a Gyömrő-kártyát
a belépés a művészeti központ prog
ramjaira, és kibővítjük azoknak a ked
vezményeknek a körét, melyeket csak
az itt élők élvezhetnek majd városunk
ban. Ezeket mind igénybe vehetik
majd a Gyömrő-kártya tulajdonosok.
A városban működő üzleteket és
vállalkozásokat is bevonjuk a rend
szerbe. Egy külön vásárlói konstruk
ciója is lenne a kiépülő rendszernek.
A gyömrői Városkártya-birtokosok
kedvezménnyel
vásárolhatnának
a városunk lakosai érdekében part
nerséget felvállaló üzletekben. Ez jó
a gyömrői vevőknek, mert kedvez
ményt kapnak, és jó az üzlettulajdo
nosoknak, mert sok vevő ezért dönt
majd úgy, hogy inkább helyi üzletben
vásárol. A Gyömrő-kártyához tartozó
kedvezmények köre folyamatosan
bővülhet, újabb és újabb előnyök
társulhatnak majd a használatához,
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Gyömrő

Dr. Mezey Attila
No: 123456789

új üzletek és új kedvezmények lép
hetnek majd be folyamatosan.
Az elmúlt években olyan kedvez
mények és ingyenes akciók indultak
el, amelyek nekünk, gyömrőieknek
szólnak, és országosan is újdon
ságnak számítanak. Nagyon sokan
érezzük ezért úgy, hogy egyre jobb
dolog Gyömrőn élni. Most egy új

donság, a Gyömrő-kártya bővíti
tovább ezeket az előnyöket, és
nem csak büszkén vesszük majd
elő tárcánkból, hogy felmutassuk,
hanem rengeteg előnyt is élvezhe
tünk majd használatával. Legyen
Ön is az igénylők között!
Dr. Mezey Attila
polgármester
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Méltó elnevezést kapott az Ófalu
eddig névtelen közterülete. A templomok ölelte falusi körforgalom ma
már Gyömrő egyik legkedveltebb és
legismertebb személye, Hegyi-Füstös István nevét viseli.
Július 25-én döntött úgy a gyömrői
képviselő-testület, hogy a református
templom előtti teret – vagy ahogy so
kan ismerik, a falusi körforgalmat, vagy
Csillag-csomópontot – Hegyi-Füstös
Istvánról nevezik el. A néhai református
lelkipásztor idén lenne 100 éves, erre
a kerek évfordulóra szeretett volna mél
tó módon emlékezni az önkormányzat.
Az ünnepélyes téravatásra szeptem
ber 22-én délelőtt, a vasárnapi isten
tisztelet után került sor a református
közösség és Hegyi-Füstös István
családtagjainak jelenlétében. Az új
névtábla a református templom szép
kovácsoltvas kerítésére került, ott állít
örök emléket Gyömrő nagyra becsült
néhai lelkészének. A közterület nevét
hirdető táblát Csűrös András refor
mátus lelkész áldotta meg a jelenlévő
hívek imádságaival kísérve.
Hegyi-Füstös Istvánról
Hegyi-Füstös István 1919. június 19én született. A Református Teológiai
Akadémia és
a Jogakadémia
elvégzése után
1942 és 1979
között Gyöm
rőn és Buda
pesten szolgált
lelkészként.
1956-ban ün
nepi beszédet
mondott városunkban, ezért egy évvel
később internálták.
A néhai református lelkész a helyi kul
turális élet aktív szereplője volt: a rend
szerváltás után segítette a helyi sajtó
munkáját; alapító tagja volt a falumú
zeumnak; sok egyéb mellett gazdag
hanganyaggyűjteményt állított össze.
Ez utóbbinak köszönhető, hogy ma
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Teret neveztek el
Hegyi-Füstös Istvánról

Kossuth Lajos hangját is ismerhetjük.
Jelentős szerepe volt abban is, hogy
a helyi lakosság jobban megismerje II.
Rákóczi Ferenc 1705. július 3-án el
hangzott gyömrői beszédét.
Mezey Attila polgármester, aki a tér el
nevezésének előterjesztője volt, a ke
resztelő alkalmával elmondta, hogy
Hegyi-Füstös István kutatásának,

munkájának
köszönhetően
végérvényesen beírta ma
gát nem
csak az egyházi kronoló
giába, hanem Gyömrő és a magyar
történetkutatás nagykönyvébe is.
Ducsai Sándor

Gyógyszertári ügyeleti rend
Minden hétköznap, hétfő–péntek 19.00–22.00
Szent Erzsébet Gyógyszertár
Október 12.
Október 13.
Október 19.
Október 20.
Október 23.
Október 26.
Október 27.
November 2.
November 3.
November 9.
November 10.

szombat 12.00–22.00
vasárnap 08.00–22.00
szombat 12.00–22.00
vasárnap 08.00–22.00
szerda 08.00–16.00
szombat 12.00–22.00
vasárnap 08.00–22.00
szombat 12.00–22.00
vasárnap 08.00–22.00
szombat 12.00–22.00
vasárnap 08.00–22.00

Szent Erzsébet Gyógyszertár
Szent Erzsébet Gyógyszertár
Kehely Gyógyszertár
Kehely Gyógyszertár
Kehely Gyógyszertár
Humanitás Gyógyszertár
Humanitás Gyógyszertár
Szent Erzsébet Gyógyszertár
Szent Erzsébet Gyógyszertár
Kehely Gyógyszertár
Kehely Gyógyszertár

Szent Erzsébet Gyógyszertár: Erzsébet utca 4. (29/333-680)
Kehely Gyógyszertár: Jókai u. 1. (29/330-827)
Humanitás Gyógyszertár: Simon M. tér 1. (29/330-023)
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Elkészült a Tulipán és a Szegfű utca felújítása
Rohamosan fogynak a felújítandó
főútjaink, hiszen több útfelújítás ké
szült el tavaly óta, mint az elmúlt tíz
évben összesen. Ezt a sort gyarapít
ja most még a napokban elkészült
Tulipán és Szegfű utca is. Azért ír
tam, hogy meglepetésként kaptuk
az útfelújítást, mert egy évtizede kéri
a város ennek a szakasznak a rend
be tételét, azonban eddig nem sok
sikerrel. Néhány hete járt nálam
Mosóczi László államtitkár úr, akitől
kértem ennek a szakasznak a felújí
tását. Teljesen jogosnak ítélte kéré
sünket, mivel az út rettentően rossz
állapotú, és a város teljes buszforgal
ma is erre bonyolódik. A kérést pe
dig intézkedés követte, és mostanra
kész is az út. Eltűnt a rengeteg kátyú,
helyette van kifogástalan, széles
aszfaltút, egészen a vasúti átjáróig.

Ráadásul mivel állami kezelésű út
ról van szó, ezért városunknak nem
került semmibe, a felújítást az állam
fizette. A kiváló együttműködés és az
állami támogatás biztató kezdet a jö

vőre nézve, hiszen van még telepü
lésünkön állami út, melynek felújítása
a jövő évben valósulhat meg.
Dr. Mezey Attila
polgármester

Megkezdődött az egészségház fejlesztése
Megkezdődött annak a több mint három
százmillió forintos keretnek a felhasználása,
melyből városunk rendelőintézete újul meg.
Még a nyáron zárult le a rendelőintézet esz
közeinek megvásárlására kiírt közbeszerzés,
közel nyolcvanmillió forint értékben. Ezeket
október elején fogják kiszállítani a rendelő
intézetbe. Nagyon sok modern egészségügyi berendezés
érkezik, melyek a betegek ellátásában és a vizsgálatokban
jelentenek minőségi előrelépést. Az egyik legfontosabb
2018 elején a Gyömrői Szakrendelőt sikerült bejuttatnia
a városvezetésnek az Egészséges Budapest Program
(EBP) elnevezésű kormányprogramba, amelynek köszönhetően építészeti és gépészeti felújításra, az orvostechnológiai eszközpark modernizálására, a szakellátások
fejlesztésére sikerült állami támogatást szerezni. A felújítás összköltsége 332 500 000 Ft, ebből 21 400 000 Ft-ot
kell Gyömrő Város Önkormányzatának biztosítania.

eszköz egy ultramodern röntgenkészülék,
mely önmagában közel ötvenmillió forintba
került. Ez fogja váltani a muzeális értéket
képviselő jelenlegi röntgent. A jelenlegi több
napot igénylő leletezés helyett az új digitális
röntgenfelvétel leletei órákon belül elkészül
nek majd. De érkezik sok berendezés, töb
bek között ultrahang és kardiológiai eszközök is az intézet
orvosainak nagy örömére és a betegek javára.
Rövidesen megkezdődik az épületek felújítása is. Az önkor
mányzat részéről minden szükséges tervet elkészítettünk már
év elején, így megkezdhető a beruházás. A közbeszerzést és
a kivitelezést nem városunk, hanem az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ bonyolítja. Ezért sajnos csúszik a kezdés. Ha
mi intéztük volna, már talán kész is lenne az épületek felújítá
sa, mire az új eszközök megérkeznek. De a lényeg az, hogy
száz százalékig biztosan elkészül a felújítás, rövidesen egy gyö
nyörűen megújult, modern eszközökkel felszerelt szakrendelő
be járhat városunk lakossága. Nagyon várjuk már az átadást!
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Úgy dolgoztam, hogy jó

M

ilyen is polgármesternek lenni?
Ebben a szakmában talán az
a legnehezebb, hogy 365 napban,
napi 24 órában kell dolgozni. Per
sze akkor, ha jól szeretném csinál
ni a munkám. Nem mondom, hogy
könnyű szakma ez a polgármester
ség. Van, hogy éjjel kell kimenni, ha
probléma van valahol, hajnal négy
kor szúnyogirtásra, hétvégéken ren
dezvényekre, ünnepségekre, ha kell,
hajnali ötig pályázatot írni, kivitele
zéseket irányítani. Nincs munkaidő,
mert minden idő munka. Az elmúlt
években megválaszoltam több ezer
üzenetet, fogadtam sok száz ügyfe
let, megoldottam ezernyi kisebb-na
gyobb problémát, válaszoltam a kér
désekre a Facebookon. Igyekeztem
jól csinálni a munkám.
Próbáltam ott lenni mindenhol, ahol
szükség volt rám. Ebből ki is alakult
egy szokás, hogy ha bármi probléma
volt a városban, rögtön a polgármes
terért kiáltottak a Facebookon. De en
gem ez nem zavart, mert igyekeztem
megoldani mindent, amit lehetett.
Emellett pedig átállítani a várost egy
dinamikus fejlődés útjára.
A polgármester is ember
Nagyon sok örömöt adtak munkám
ban a gyermekekkel töltött felada
tok. A madárbarát ovi előadásaim,
a zebrán átkísérés, az ovikban, isko
lákban tett látogatások, a húsvéti és
Mikulás-programok. Imádom a ba
bacsomag-kézbesítéseket is. Sokan
kérdezik, hogyan bírom a rengeteg
munka mellett ezeknek a csomagok
nak a személyes kézbesítését. Pedig
át nem adnám másnak, olyan felüdü
lés a hivatali munka között hetente egy
délelőtt kisbabákhoz menni, boldog
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családokat látogatni. Igazi feltöltődés.
Főleg most, hogy kedvesemmel mi
is tavaszra várjuk a kis pocaklakónk
megszületését, és mi is olyan örömmel
fogadjuk majd a babacsomagot, mint
ahogy tőlem vették át több százan.
Nincsen nagyobb boldogság és szebb
dolog a gyermekeknél. Minden odafi
gyelést megérdemelnek. Ezért lettünk
gyermekbarát város, rengeteg játszó
térrel, ahol a homokozójátékokat, lab
dákat minden évben mi adjuk. És oda
figyelést az élet minden területén.

Egy szerethető várost építeni
Ezt pedig nem épületekkel lehet fel
építeni, hanem a lelkekben, hogy úgy
tekintsünk városunkra, mint az ott
honunkra. Ahol otthon vagyunk a vi
lágban. Ahol jó kimenni a játszótérre,
sétálni a városközpontban, lemenni
a tófürdőre. Ahol a rendezvények
nekünk, itt élőknek szólnak, kimenni
a gyermeknapra, átélni a zenei fesz
tivál különleges hangulatát és gyö
nyörködni a nyári éjben a gyönyörű
tűzijátékban, vagy a nyár derekán

2019

OKTÓ

BER

polgármester legyek
esténként hallgatni a tárogató hang
ját. Egy emlék, egy matrica, egy póló
vagy egy nyakpánt is érezteti velünk,
ha ránézünk, hogy mi ide tartozunk,
ahol szeretünk élni.
Békés közélet, jó hírnév
A korábbi évek szembenállása és bot
rányai után a legfontosabb feladatom
a békés közélet megteremtése volt. Ez
sikerült is, így a képviselő-testületben
még talán soha nem volt olyan egyet
értés és jó együttműködés, mint az
elmúlt években. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint az, hogy az elmúlt három
évben a döntések 98%-a egyhangú
szavazással született. Az országos
médiába is csak jó hírekkel kapcso
latban kerültünk be, így sikerült váro
sunk nevét tisztáznunk. A környékbeli
településeken pedig a fejlődés jó pél
dájaként említik városunkat. Termé
szetesen most a választások körül
felbolydul minden, de ha folytathatjuk
a munkát, akkor a békés hétközna
pok újabb öt évre visszatérnek. Váro
sunk pedig egy olyan fejlődési pályán
indulhat el, amilyenre még nem volt
példa Gyömrő történetében.

A mostani választás valóban
választás lesz
– Döntenünk kell, hogy a mostani bé
kés, nyugodt közéletet választjuk,
vagy visszatérjenek városunkba

a botrányok, és újra rólunk szólja
nak a hírek.
– A kiszámítható fejlődés útját választjuk
a kormányzat támogatását élvezve,
vagy kockáztatjuk városunk jövőjét.
–
A csendes kisváros hangulatának
a megőrzését választjuk zöldterüle
tekkel, vagy az újabb lakóparkokat,
az utolsó zöldterületek beépítését
társasházakkal és wellnessközpont
tal és az ezzel járó zsúfoltsággal.
Én az első alternatívákat javaslom,
és ezeket tudom biztosítani városunk
számára. A második alternatívák nem
az én világom.
Bízom benne, folytathatjuk a munkát,
és Gyömrő egy békés, jó hírű kisváros
lesz, zöldterületekkel és példás fejlő
déssel. Remélem, józanul dönt a város.
Dr. Mezey Attila
polgármester
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Újra elérhető helyben az ügyintézés

Megnyílt a kormányablak
Egy év után megnyitott a kormányablak a Fő téren.
Az ünnepélyes megnyitóra 2019. október 4-én 10 órakor került sor. Ezt követően már minden gyömrői lakos helyben intézheti okmányait.
A Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Gyöm
rői Okmányirodája 2018. szeptember 15. óta átépítési mun
kálatok miatt tartott zárva. Az elmúlt egy évben lakosaink
csak a környező településeken tudtak ügyeket intézni.
Pogácsás Tibor belügyi államtitkár múlt havi látogatásán
Mezey Attila polgármester egyik legfontosabb kérése volt
államtitkár úr felé, hogy a kormányablakot minél előbb nyis
sák meg, mert a meghirdetett átadáshoz képest is már fél
évet csúszik a nyitás. Néhány napra a találkozót követően
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő tájékoztatta városun
kat, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal előre sorolta fel
adatai között a gyömrői kormányablak megnyitását. Más
nap jól láthatóan meg is indultak a munkák az épületben,
hogy az átadásra minden tökéletes legyen.
Szeptemberben Mezey Attila polgármester és Garamszegi Sándor
alpolgármester meghívást kapott
a cseh és magyar partnervárosok
találkozójára Milan Šimko követtanácsos konzultól.

Čelákovice, Csehország
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Október második hetétől tehát utazás
nélkül, helyben tudják igénybe venni
a gyömrőiek az összes kormányablak
hoz tartozó szolgáltatást.

Cseh testvérvárosi
kapcsolat kilátásban
A találkozó szervezői a Cseh Köztársaság budapesti
Nagykövetsége,
Magyarország prágai Nagykövetsége, a CzechTrade
Budapest, valamint
a csehországi Zlín
megye voltak. Az
esemény célja, hogy összehozza
a testvérvárosi kapcsolatot kereső
településeket mindkét országból.
Városunknak a 12 ezer fős, Prága
agglomerációjában fekvő Čelákovice települést ajánlották lehetséges partnernek. Az iskolai cserediák programok szervezése és
a kulturális kapcsolat szorosabb-

ra fűzése mellett gazdasági kapcsolat kialakítására is lehetőség
lenne az új testvérvárossal.
Gyömrő két meglévő testvértelepülési kapcsolattal büszkélkedhet,
a szlovákiai Csallóközcsütörtökkel,
valamint Regéccel. Remélhetőleg
hamarosan Čelákovice is helyet
kap majd a sorban.
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M

ivel a bölcsődei férőhelyekre nagyon nagy az
igény, és jelenleg is sokan vannak várólistán,
ezért a lehető leghamarabb megkezdtük a pályázaton
elnyert új bölcsi épületének kivitelezését. Szerettünk
volna egy ettől korábbi kezdést is, de sajnos meg kellett várni, amíg az államtól megérkezik a támogatási
szerződés, amelynek aláírása végre megtörtént.

Most megkezdődik a kivi
telezés, és egy olyan ult
ramodern épület jön létre,
amely a jövő intézménye
inek mintája lesz. A pá
lyázati követelményeknek
megfelelően a legmaga
sabb szinten fogja kielégí
teni a gyermekek igényei
mellett a komfort és a kör
nyezettudatosság elvárá
sait. A teljes épület megújuló energiákra támaszkodik.
Az elektromos áramot nagy teljesítményű napelemek
termelik, a fűtést és meleg vizet termikus hőcserélő
rendszer biztosítja. Az épü
letben padlófűtés, valamint
mennyezetfűtés és -hűtés
lesz, 12 hónapra ideálisan
temperálva ezzel a hőmér
sékletet. Modern játszóudvar,
a szülőknek pedig sok par
koló és kerékpártároló épül
majd. Az egész épület terve
zése a legújabb intézményi
irányelvek alapján készült, így tágas előterek és öltözők,
valamint kiszolgáló helyiségek is lesznek az épületben.
Természetesen vadonatúj bútorok és játékok is.
Az épületnek helyet adó ingatlant már a tavalyi évben
megvásárolta a város a jelenlegi bölcsőde szomszéd
ságában, így sikerült nyerni ezen a pályázaton. 2021től Pest megye leválik Budapesttől, így megtöbbszörö
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Épül az új
bölcsőde
ződnek az EU-s pénzügyi
források régiónkban. Ezeket
kell majd a városvezetés ré
széről a leghatékonyabban
elérni, és minél több pénzt
szerezni városunknak, hogy
Gyömrő összes intézménye
a mostani új bölcsiépület
színvonalának megfelelően
újulhasson meg, illetve épül
jön át. A városvezetés szeretné, ha idővel Gyömrő összes
gyermekintézménye ugyanilyen komfortot nyújtana, mint
most az új bölcsi az ide járó gyermekeknek.

A GYÖMRŐSZÍNHÁZ BEMUTATJA

CSIKY GERGELY

A NAGYMAMA

vígjáték két felvonásban

Benkőné Kókai Valéria
Lovász Réka

Bakó Krisztián
Zoltai Sándor
Szótér Tímea

Takács Gábor
Kozák Gyula

Kóródi Dorina
Juhász Ferenc

Nagy Mariann
Bocz Ildikó

Lovász László

Lovász Barnabás

Négyesi Zaveczki Nóra
Sárkány Marianna
Szabó Adrienn

Tomcsányi Luca
Tóth Enikő

Rendező:

Rendező asszisztens:
Díszlet:
Smink:
Frizura:

KAMARÁS IVETT
MISURDA ÁGNES
TAKÁCS JÓZSEF
BLAZSÁN SZABINA
BURJÁN SZILVIA

PREMIER: 2019. OKTÓBER 20. 17:00

További előadások: október 26., november 2., november 16., november 24.
JEGYÁR: elővételben: 2.000 Ft, helyszínen: 2.200 Ft

HELYSZÍN: Hankó István Művészeti Központ, Gyömrő, Fő tér 1/b
www.gyomroszinhaz.hu

info@gyomroszinhaz.hu

06(30)310-5741

Kreatív stúdió

grafIK

ON

Reklám design marketing

9

2019

OKTÓ

BER

Már elsőre nagy siker volt:

Egész napos őszi programot kínált
az érdeklődőknek az idén először
megrendezett Ófalusi Szüreti és
Lecsófőző Fesztivál szeptember
21-én. Az egész várost hintókkal,
lovasokkal, zenés vigassággal átszelő szüreti felvonulás után a többi
programot a Búcsú téren tartották.
A lecsófőző versenyre harminc lecsót
készítettek a főzőcsapatok. Az éhes
vendégeknek nem lehetett rá pana
szuk, különféle ízletes lecsók közül
választhattak. A fesztivált a hulladék
termelés csökken
tése
érdekében
műanyagmente
sen igyekeztünk
megszervezni. En
nek jegyében az
ételeket cipóban,
fából készült ka
nalakkal tálalták
a csapatok. Ös�
szesen másfél ezer adag étel fogyott
el, ami a főzőcsapatok és Rábai Gábor
pékmester ügyességét dicséri, aki a ci
pókat biztosította a rendezvényre.
A parasztolimpia elnevezésű tréfás
népi sportvetélkedőn eldőlt, hogy ki
lett idén a „Város legnagyobb paraszt

Tabu helyett öröm!

Kriston Andrea módszerét 1986 óta fejleszti,
mely egyedülálló egészségvédő program.
Hatékonyságát kutatások bizonyítják.
A módszer célja a női és férfi szervek
egészségének megóvása, helyreállítása az
öngondoskodás eszközével.

www.kriston.eu
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ja”. A csapatok
és a közönség
egyaránt nagyon
jól mulatott a ver
senyen.
A XIV. Egyházi és
Világi Borok Versenyének programjai
és a Kenyér, a Kultúra és a Bor Ünne
pe rendezvényt is a fesztiválhoz kap
csolódóan tartották meg. Itt derült ki,
hogy az idén városunkban tartott ván
dorversenyen milyen minősítést kap
tak a nevezett borok. 4 BASF Cham

A Kriston-módszer az alhasi szervek egészségének megőrzését és
visszanyerését szolgáló perineológiai szemléletű program, azaz
egyaránt érinti az urológiai, nőgyógyászati, proktológiai, andrológiai
és szexológiai témákat. Nők esetében lehet szó akár:
- fájdalmas menstruációról,
- megfoganási nehézségről,
- női szervek működésének nehezítettségéről (mióma, polip, ciszta,
PCOS, endometriózis, méhszájseb),
- izomgyengeségből fakadó kellemetlenségekről (vizelet
inkontinencia, székletmegtartási nehézség),
- aranyérről,
- változókor tüneteiről (hőhullám, száraz hüvely, libidócsökkenés),
- szexualitásról (hüvelyi orgazmus hiánya, vaginizmus, fájdalmas
együttlét),
- hátrahajló méhről,
- szervek süllyedéséről (méh-, végbél, húgyhólyag süllyedése),
- alhasi műtétek utáni rehabilitációról,
- szülésre felkészítő gátvédelemről.
A Kriston Intim Torna® tanfolyamon minden fenti témát érintünk
annak érdekében, hogy a résztvevő felismerje miként tudja saját
egészségét, gyógyulását szolgálni.

pion különdíjat, 4 nagy aranyérmet, 33
aranyérmet, 5 ezüstérmet és 96 okle
velet osztottak ki a versenyzők között.
A fesztivál vendége Nagytarcsa tele
pülés volt, akik néptáncosaikkal részt
vettek a szüreti felvonuláson, majd
a színpadon is láthattuk őket fellépni. Ők
vették át Mezey Attila polgármestertől
a vándorzászlót, így a jövő évi borver
seny megrendezésének joga rájuk szállt.
A nap fénypontja Péter Szabó Szilvia
csodálatos koncertje volt, amelyre ren
geteg gyömrői lakos kilátogatott.

Az összesen 12 órás alaptréning három fő része:
1) Elsajátítjuk a Kriston Intim Torna® helyes mozgásait, amik
csúcsformába hoznak "ott lent".
2) Megtanuljuk azon érzelmeket átformálni, amik kapcsolatban
vannak az intim szervek működésével.
3) Tudatos szokásokat alakítunk ki az egészségvédelem érdekében.

2019. November 16-17., Gyömrő
Napliget Életmód Központ
Tréner: Kis Gabriella
A tanfolyamra jelentkezni az alábbi
honlapon lehet:
intimtorna.hu/hu/trenerek/kis-gabriella
További információk:
kisgabriella.kit@gmail.com
+36-20/480-5258
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Városi kitüntetés
a legjobb sportolóknak
A kitüntető díjak adományozása 2019. augusztus 20-án
megtörtént, azonban városunk néhány sportolója az idei
évben több nemzetközi sporteseményen ért el kimagasló eredményt és öregbítette ezzel városunk hírnevét,
amit közéleti munkáért emlékplakettel ismert el a képviselő-testület legutóbbi ülésén.
RÉTI KAMILLA
és BARTA LUCA
az augusztusi Eu
rópa-bajnokságon
bronzérmet, majd
a budapesti olim
piai kvalifikációs
öttusa
világbaj
nokságon pedig
ezüstérmet sze
reztek páros vál
tóban. Réti Kamil
la születése óta
városunkban él, családjából többen is öttusáznak. Barta Luca
ugyan budapesti lakos, de gyömrői egyesületben sportol, a Tö
vesmajori lovardában készül a versenyekre.

KRAUSZ ZOLTÁN többszörös magyar baj
nok triatlon- és duatlonversenyző, tősgyökeres
gyömrői lakos. Ahogy arról szeptemberi szá
munkban beszámoltunk, az idei Multisport Euró
pa-bajnokságon Európa-bajnoki címet szerzett
Duatlon Sprint (5 km futás, 20 km kerékpározás,
majd további 2,5 km futás) versenyszámban.

BODNÁR ISTVÁN erőemelő, többszörös or
szágos bajnok, valamint a 2018. és 2019. évi
Masters Raw Erőemelő Európa-bajnokságon
III. és IV. helyezést ért el. Bodnár István gyöm
rői lakos, az Orosházi Toldi SE versenyzője. Az
idei Eb-n masters2 +120 kg-os kategóriában
három érvényes guggolással kezdte a ver
senyt, végül ebben a gyakorlatban 252,5 kg-ot
teljesített. Fekvenyomásban 180 kg-ot sikerült
elérnie, végül a felhúzást 240 kg-mal fejezte
be. Az összetett eredménye 672,5 kg volt, ami
a negyedik helyre volt elegendő.

A bronzérmes junior női tőrcsapat: Hanzl Lilla, Hajas Nóra, Pöltz Anna, Szántay Anna

A szintén gyömrői SZÁNTAY ANNA a női kardválogatott tagjaként,
a 2019-es junior vívó Európa-bajnokságon szerzett bronzérmet.
A magyar ranglista harmadik helyén sikerült bekerülnie a válogatott
keretbe, a lengyelek ellen vívott negyeddöntőben pedig élete legjobb
formáját hozta, így nagyban hozzájárult a csapat sikeréhez.
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Hodruszky Lajos alpolgármestert kérdeztük

Egy városvezető szemével
Hogyan értékeli az elmúlt, mintegy két és fél év önkormányzati
munkáját?
A 2017. évi időközi választások után
városvezetésünk megújult erővel
vetette bele magát a munkába, s
igyekeztünk minden olyan dolgot
megvalósítani, ami az előző évek
ben elmaradt, vagy nem kapott
megfelelő figyelmet. Így erőteljes
iramban hozzáfogtunk fő közlekedési
útjaink burkolatának felújításához, par
kolók és járdák építéséhez. Kiemelt fi
gyelmet fordítottunk a megnövekedett
forgalom miatt kialakult balesetveszé
lyes gócpontok felszámolására, így az
utóbbi évek legnagyobb zebrafestési
programját hajtottuk végre.
Településünk életében az eddigi leg
nagyobb belterületi ingatlan-meg
szerzési sorozatot indítottuk el a la
kosság számára. Összességében
több, mint tízezer négyzetméternyi
értékes területet szereztünk intéz
ményfejlesztési célokra.
Mint előző lapszámunkban írtam, az
egyik legjelentősebb döntésünk alapján,
igyekszünk megállítani településünk túl
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zsúfoltságát. Különböző lakossági ak
ciókkal segítettük polgáraink lakhelyeit
egységesebbé (pl. házszámtáblák), kör
nyezetét zöldebbé, környezetbarátabbá
tenni a több mint ezer kiosztott, illetve
általunk elültetett facsemetével. Saját
ötletem alapján azokban az utcákban,
tereken, járdák mellett, ahol nem volt
közvilágítás, környezetbarát napelemes
világítótesteket helyeztünk el.
Mint a település polgárvédelmi refe
rense, hosszú évek óta vesszőpari
pám a vízelvezető árkok meglétének
és karbantartásának fontossága. A jól

érezhető időjárás változása nem egy
szer özönvízszerű esőzést hoz, amely
elvezetése egyre fontosabb feladat
mindenki számára. Ez a probléma
kör sajnos mindig is kevés figyel
met kapott, pedig óriási munka, és
költséges beruházás egy települé
si rendszer felfejlesztése a meg
változott, egyre sűrűbb beépített
ség miatt.
Alpolgármesteri feladataim mellett je
lentős társadalmi szerepvállalásként
minden erőmmel segítem az időseket
és nyugdíjasokat, nemkülönben aktí
van részt veszek a szociális segítség
nyújtásban a rászorulók részére.
Melyek voltak a legnagyobb nehézségek, kihívások munkája során?
Az országosan is, s így településün
kön is jelentkező munkaerőhiány
ellenére a kötelező feladatokat el
kellett látni kötött költségvetésből.
Gondolok itt a városüzemeltetésben
jelentkező létszám- és szakember
hiányra, miközben az ellátandó terü
let és munka egyre több lett. Ugyan
csak jelentősen (80 főről pár főre)
lecsökkent a közmunkások száma

2019

OKTÓ

BER

PARKOLÓK ÖNKORMÁNYZATI LÉTESÍTÉSE
GYÖMRŐN 2010-2019
45 db

40 db
20db

20db
9 db

2010.

2011.

2012.

2013.

11db

0 db

0 db 0 db
2014.

is, nemkülönben hivatalunk is szak
emberhiánnyal küzd. Ez elmondható
az oktatási-nevelési és egészségügyi
szférára is. A megnövekedett mun
kabérigényt a kötött bértáblát alkal
mazó közintézményeink nem tudják
teljesíteni, így nálunk is jelentkezik az
elvándorlás más piaci szegmensbe.
Az is nagyban befolyásolja a problé
mákat, hogy településünkön extrém
módon megnövekedett a lakosság
létszáma. Az így kialakult többletfel
adatokat és infrastruktúrát szinte lehe
tetlen azonnal hozzáhúzni az igények
hez. Egy kisvárosnak – mint a miénk
is – többletbevételre van szüksége
a vázolt problémák megoldása érde
kében, amit a helyi adókból, pályá
zatokból vagy kormányzati segítség
ből lehet előteremteni. Az utóbbi két

2015.

18 db

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

évben, az azelőtti évekhez képest,
jelentősebb pályázati forrást tudtunk
igénybe venni, így újulhatott meg óvo
dáink egy része, főbb közlekedési út
jaink, s abból tudjuk bölcsinket is bő
víteni. A már megítélt pályázatból újul
meg szakrendelőnk is.
Itt fontos még megemlítenem a kö
zösségi média sokszor káros hatását
az önkormányzat és polgármesteri
hivatal munkájára. Sokan nem arra
használják, ami miatt létrejött, hanem
feszültségkeltésre, ellenségeskedés
re és követelőzésre. Természetesen
kollégáink próbálják az ilyen helyeken
felvetett igényeket figyelembe venni,
vagy az észrevételeket továbbítani
az illetékes felé. Azonban az nem el
várható, ha valaki – akár megalapo
zatlan észrevételt – felír a közösségi

csoportba, azonnal ugorjon mindenki
a polgármestertől kezdve a portásig,
s ha nem teszi ezt, akkor komment
háborút indít ellenünk. Ezzel is veszé
lyeztetve a kitűzött munkák ütem
szerű elvégzését vagy beelőzve azon
lakosainkat, akik türelmesen várnak
sorukra, ügyeik elintézésére.
Sikerült-e minden kitűzött célt elérniük?
Korántsem, hiszen sokszor akad
olyan gátló tényező, amely az eredeti
terveket, megvalósításokat meghiú
sítja vagy elodázza. Egy dinamikusan
fejlődő kisvárosban, mint a miénk
is, szinte naponta lehet szembesülni
újabbnál újabb feladatokkal is. Mint
azt már többször, több fórumon je
leztük, városunk életében most és
az elkövetkezendő években a leg
fontosabb feladat az, hogy minél
előbb a lemaradt infrastruktúrát (víz-,
szennyvíztelep bővítését; közlekedés
átszervezését, bölcsődei-óvodai-is
kolai férőhelyek növelését, egészség
ügyi és szociális intézmények fejlesz
tését stb.) felhúzzuk a megnövekedett
igényszintre. Ehhez legfőképpen váro
sunknak pénz, pénz és pénz kell. Az
az önkormányzat és polgármester, aki
ezt meg tudja szerezni, az tesz majd
legtöbbet a lakosságért.
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Bizonyára sokan meghökkennek
a cím elolvasása után, hiszen a nyár
folyamán gatyarohasztó melegek
voltak. Ez így igaz, de sajnos csak
időszakosan jött, júniusban és au
gusztusban a kánikula. A július hó
nap változékonyabb, hűvösebb, nem
kifejezetten strandidővel telt el. Ez
a jegyeladásban is tükröződött, július
hónapban az előző évekhez képest
kevesebb, mint fele volt a fizető ven
dégünk. Összességében a szezon
forgalma 10%-kal maradt el a sok
éves átlaghoz képest.
A látogatási arányt vizsgálva, helyi és
nem helyi lakosok szerint, továbbra
is a más településről érkezők láto
gatják nagyobb arányban fürdőnket.
Ösztönzésképpen a kánikulai hétvé
géken az önkormányzat díjmentessé

tette a látogatást a gyömrőieknek. Ez
a kedvezmény sikeres volt, hiszen

a három hétvége alatt
összesen 2452 gyömrői
lakos vette igénybe
az ingyenes strandolást.
A tavalyi arculatváltást követően az
idei évben a karbantartásokon és

Dolgozz Maglódon!
Hogy legyen időd azokra akik fontosak!

kisebb javításokon kívül nem történt
fejlesztés.
Nagy sikere volt és sokakat meg
mozgatott a strandnyitó buli, a Funky
Beach Party, majd a szezont lezáró
nyárbúcsúztató buli.
Agócs Zoltán
ügyvezető,
Gyömrői TÜF Nonprofit Kft.

www.ekkeagle.hu

DOLGOZZ 10 PERCRE OTTHONODTÓL!
Várjuk jelentkezésed:
Gyártósori operátor, Műszakvezető, Raktáros munkakörökbe.
Bővebb információk és jelentkezés: www.ekkeagle.hu, 06-70/400-4480
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Nagyon sok lakosunknak tudunk segí
teni azzal, hogy városunk korlátlan zöld
hulladék-szállítást rendel meg a ceglédi
szolgáltatótól, a DTKHT-tól. Ezzel meg
oldást tudunk nyújtani arra, hogy hová
tegyük az évközi, korlátozott mennyi
ségű elszállítás miatt felhalmozódott
zöldhulladékot és az ilyenkor ősszel ke
letkező nagy mennyiségű falevelet.
Tavasszal már nagyon jól működött ez
a szállítás, mindenki örült neki. Most
az őszi időszakban, ahogy ígértem,
két ilyen szállítási napot fogunk meg
rendelni. Az egyik október végén lesz,
a másik november második felében.
Ezeket a szállításokat városunk külön
fizeti a szolgáltatónak, részükről pedig
Házhoz menő
csomagolásihulladék-gyűjtés, 2019
Október
11., 25.

November
8., 22.

December
6., 20.

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

Házhoz menő
zöldhulladék-gyűjtés, 2019
Hétfő–kedd szállítási körzet
Október
November December
4., 18.
8., 22.
6.
Szerda–csütörtök szállítási körzet
Október
November December
11., 25.
15., 29.
13.
Október 23-án a megszokott rend
szerint történik a szemétszállítás,
az ünnepnap nem befolyásolja
a kommunális hulladék begyűjtését.
Szolgáltató: DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Pesti út 65.
Tel.: +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
Helyi kapcsolattartó:
Gyömrő Város TÜF Np. Kft.
2230 Gyömrő, Táncsics Mihály út 65.,
Tel.: +36 29 331 920, kht@gyomro.hu
Szemétszállítási ügyfélszolgálati idő:
H: 13:00–17:00, Sz: 8:00–15:30
(ebédidő: 12:00–12:30)

komoly szervezést és jelentős számú
szállítójármű, valamint személyzet ide
vezénylését igényli.

Október 26-án
lesz az első őszi
korlátlan zöldhulladékszállítási nap.
Ezen a napon reggel hét óráig kell kihe
lyezni az ingatlanok elé a zöldhulladé
kot. Ezen a napon kivételesen bármi
lyen zsák használható, nem szükséges
lebomló zsákokban kitenni a zöldhul
ladékot. A kötegelt gallyakra viszont
a szokásos szabályok vonatkoznak.
Mennyiségi korlátozás nincs, bármen�
nyi zsák és gally kihelyezhető. Városunk
közterület-felügyelői egész nap járni
fogják a várost, és ellenőrzik a szállítást.
A tavaszi szállításnak nagyon jók voltak
a tapasztalatai, mindenkinek nagy se
gítséget jelentett ez a korlátlan szállítás.
Akkor én is egész nap jártam a várost,
és azt tapasztaltam, hogy valóban szin
te minden lakosunk igénybe vette ezt
a lehetőséget. Sokan valóban komoly
mennyiséget helyeztek ki, így látható
volt, hogy tényleg szükséges ez az ext
ra szállítás. Azt is láttam, hogy a szol
gáltató lelkiismeretesen mindent el
szállított városunkból. Az őszi szállítási
alkalmakat is személyesen fogom ellen
őrizni, ezért várhatóan nem lesz sehol
otthagyott zöldhulladék. Ha mégis vala
hol probléma lenne a szállítással, akkor
jelezzék a Facebookon vagy közvetle
nül nekem. Mármint persze azzal a fel

tevéssel, hogy még én leszek a polgár
mester. Furcsa a közeljövő feladataira
ezzel a feltétellel tekinteni. De ettől füg
getlenül, október 26-án ne felejtsék el
kihelyezni a zöldhulladékot, mert korlát
lan elszállítás mindenképpen lesz.
Elbúcsúzhatunk a sárga
szelektív zsákoktól.
A szelektív szállítás természetesen meg
marad, csak a sok problémát jelentő,
zsákos rendszertől veszünk búcsút, és
áttérünk végre egy sokkal jobb megol
dásra: a zárt, sárga kukás rendszerre.
Egy év előkészítő munkát követően a tá
jékoztatás szerint év elejétől bevezetjük
a zárt tárolóedényes elszállítást. EU-s
pályázati forrásból sikerült a társulásnak
sárga kukákat beszereznie, amelyeket
ingatlanonként minden lakos ingyen fog
megkapni. Ebben kell a jövőben kihe
lyezni a szelektív hulladékot. A nagymé
retű kukákba három-négy sárga zsáknyi
hulladék fér majd el. Az eddigi kihelyezési
mennyiségeket tapasztalva szinte min
denkinek elegendő lesz. Ha mégsem, ak
kor a szolgáltatónál átvehető még sárga
zsák, és megoldható a többletkihelyezés,
ha erre igény lenne. Ezzel megszűnnek
az eddigi problémák, a szétdobáltan ki
kézbesített zsákok, a cserezsák elmara
dása vagy a szétszakadt, szétszóródott
hulladék otthagyása a házak előtt. Sok
kal rendezettebbé, modernebbé válik
a szolgáltatás városunkban.
Dr. Mezey Attila
polgármester

Gyömrői lakosokhoz legközelebb eső HULLADÉKUDVAR,
ahol veszélyes és nem veszélyes hulladékokat helyezhetnek el:
2200 Monor, Bajcsy-Zs. u. végén. Nyitva tartás: K–Szo: 7.30–16.00
A hulladékudvar igénybevétele minden olyan magánszemély számára térí
tésmentes, aki felmutatja lakcímkártyáját, illetve a befizetett hulladékszállítá
si számláját igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás másolata).
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A GYÖMRŐI KÉZILABDA-AKADÉMIA BAJNOKCSAPATAI 2019/20-BAN AZ I. OSZTÁLYBAN

A tavalyi szezon II. és III. osztályának
gyermekbajnokai a legjobbak között
A 2018/19-es bajnoki év megkoronázásaként két
korosztályban is a dobogó legfelső fokára állhattak
fiataljaink a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt
utánpótlás nemzeti bajnokságban. U13-as fiaink az
egy korosztállyal idősebbek között diadalmaskodtak a III. osztályban, míg U14-es lányaink a II. osztályt nyerték meg szinte hibátlan teljesítménnyel.
A sok-sok tapasztalat, a győztes mérkőzések, a bajnoki
címért járó serlegek, érmek mellett talán a legnagyobb el
ismerés, hogy eredményeiknek köszönhetően idén mind
az U14 F, mind az U15 L kategóriában az I. osztályban
léphetnek pályára hétről hétre Valenta Eszter és Volcz Ákos
tanítványai az országos gyermekbajnokságban!
A lányoknál 12, míg a fiúknál 16 együttes küzd majd meg
az ország legjobb csapata címért. Már az alapszakasz
ban több alkalommal (09. 14., 11. 23., 12. 07.) hazai kö
zönség előtt szerepelhetnek játékosaink, ahol mindenki
buzdítására szükség lesz!

A legjobb csapatok között legyünk mi, gyömrőiek a leg
jobb szurkolók is egyben!
Mert jó itt felnőni, jó itt sportolni!
Hajrá Gyömrő! Hajrá Gyömrői KA!
Volcz Zoltánné
Helló, Gyömrő! Alapítvány elnöke

ÖRÖKZÖLD FAISKOLA

INGYEN

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!

RÖPLABDÁZZ
VELÜNK GYÖMRŐN
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
tornatermében.
Gyömrő, Bajcsy-Zsilinszky u. 79-81.

Ingyenes edzések időpontja: Kedden és Csütörtökön
alsósoknak: 16:15 – 17:15-óráig, és
felsősöknek: 17:15 – 18:15 óráig.
Szakosztályunk Buzek László, 266-szoros válogatott,
tízszeres magyar bajnok és tizenegyszeres kupa győztes
szakmai irányításával működik.
Várjuk 6-15 éves fiúk és lányok jelentkezését,
akik kedvet éreznek arra, hogy jó közösségben tanulják meg
a terem- és strandröplabda alapjait.
15 évesnél idősebb gyerekeket a XVII. kerületben, a Békési György Postaforgalmi
Szakközép Iskolában várjuk nagy szeretettel, hétfőn és szerdán 17:00-tól 18:00 óráig!
Cím: 1173 Budapest, Széchenyi utca 9. (bejárat a Gyökér utca 21. számmal szemben)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Jelentkezni lehet: Huszti Gitta Justitia SC szakosztályvezetőjénél
06-70-947-47-65, illetve személyesen az edzőnél.
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Molnár András bizakodó
a női szakágat illetően
Az UFC Gyömrőnél évek óta – egyre markánsabban – van jelen a női labdarúgás is. Ennek egyik fontos jele, hogy a felnőtt csapat a 2019/2020-as bajnoki évadban már ,,kimerészkedik” az országos színtérre, és az NB II-es bajnokságban
méretteti majd meg magát. Mindez egyben jó alkalom volt
arra, hogy egy rövid vissza- és előretekintő beszélgetésre
kérjük Molnár Andrást, a gyömrői női szekció vezetőjét, akivel a stábon belüli nyári változásokról is szót ejtettünk.

Mint az UFC Gyömrő női szekciójának vezetője, hogyan értékelné a csapataik szereplését
a 2018/2019-es szezonban?
Nehéz éven vagyunk túl, de úgy gon
dolom, összességében minden szek
ciónk jól teljesített. Az U11-es korosz
tályunk a leány Bozsik-fesztiválokon
vett részt, az U15-öseink a negyedik
helyen végeztek a bajnokságban.
Végül, de nem utolsósorban a felnőtt
csapatunk az alsóház második he
lyén végzett a pontvadászatban.
Jobbára helyi, illetve a környékbeli hölgyekre építenek a női csapatok kialakításakor?
Az utánpótláscsapataink főként a he
lyi lányokra épülnek, de természete
sen nyitottak vagyunk a környékbeli
lelkes fiatalok jelentkezésére is. Mi
több, ősztől már az NB II-es bajnok
ságban induló felnőttcsapatunknál
a helyi hölgyek mellett kimondottan
számítunk a környékbeli és a távo
labbról érkező játékosokra is.

Hol tudnak dolgozni, edzeni, illetve mérkőzéseket játszani?
Egyelőre a régi, Táncsics utcai pályán
edzettek, edzenek a csapataink, és
ameddig lehet, addig az utánpótlás
korosztályainkkal szeretnénk is itt
maradni. A felnőtt együttessel viszont
a jövőben – legalább heti egy alka
lommal – szeretnénk az új, Mendei
úti pályák egyikén is edzeni. A közle
kedés és az eljutás ide egyelőre nem
egyszerű játékosaink számára, ha
nem autóval teszik meg az utat.
A klub női utánpótlásának a helyzetét hogyan értékelné?
Megfelelőnek tartom, de egyelőre
még törékenynek értékelem az után
pótlás helyzetét. Meglehetősen sok
lány futballozik szakosztályunkban,
de az idei évben tovább kell dolgoz
nunk utánpótlásunk megerősítésén.
Reméljük, lesznek újabb jelentkezők.
Kik alkotják a szakmai stábot?
Az U7-es és az U9-es korcsoportok
kal eddig Király Zsanett, az U9/11-

gyel Belényi Anna, az U17-tel (ko
rábbi U15) Kreisz Zsanett és Koncz
Bernadett, míg a felnőttekkel én dol
gozom. Az U17-esek és a felnőttek
mellett Hegymegi Sándor erőnléti
edzőként segíti majd a munkánkat.
Milyen változások várhatóak idén?
A teljes alsó szekciót, az U7-től egé
szen az U13-asokig Belényi Anna
fogja a továbbiakban irányítani. Az
U15-ös korosztályunk U17-re válto
zik, Kreisz Zsanett és Koncz Berna
dett, két új edző kolléga kezdte meg
velük a közös munkát. A felnőttekkel
az idei évben már NB II-es bajnokság
ban fogunk indulni, ami remek lehető
ség arra, hogy magasabb szinten és
színvonalon méressék meg magukat
játékosaink. Pozitívan és optimistán
nézünk a változások és a jövő elé.
Milyen hosszú távú terveik vannak
a gyömrői női futballt illetően?
Szeretnénk a leány/női futballt tovább
népszerűsíteni Gyömrőn. Meg aka
runk felelni a felnőttcsapattal a kitűzött
céloknak és megfelelni az NB II által tá
masztott elvárásoknak. Bízunk abban,
hogy az UFC Gyömrő sok olyan fiatal
lánynak tud majd lehetőséget biztosí
tani, akik sportolásként a labdarúgást
választják, ahol folyamatosan fejlődni
tudnak, illetve kimagasló eredménye
ket érhetnek el évről évre.
Kovács Krisztián
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Könyvtári Kreatív
2019. október 29. 1300-1730

Helyszín: Városi Könyvtár

Szellemes

Mesedélután
2019. október 15. 1600 -1700

Helyszín: Városi Könyvtár

Meseolvasás és kreatív foglalkozás 2,5-től 6 éves korig
Regisztráció szükséges!

Beszédművelő Kör
2019. október 2.; 16. és 30.

1530-1700

Helyszín: Városi Könyvtár

Programjainkon kép- és hangfelvételek készülhetnek. Részvételével hozzájárul, hogy a kép- és hangfelvételeken szerepeljen. A felvételek a sajtóban, a
Városi Könyvtár online felületein megjelenhetnek, amennyiben kifogása van, kérjük, hogy jelezze kollégánknak.
A programok ideje alatt a KÖLCSÖNZÉS SZÜNETELHET! A részletekről érdeklődjön az alábbi elérhetőségek egyikén:
Gyömrő, Táncsics M. út 43.
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gy szép őszi napon Süni Soma elé
gedetten tekintett végig éléskamrá
jának polcain.
– Remek nyarunk és őszünk volt. Ennyi
tartalékot még soha nem sikerült elten
nem – állapította meg vidáman, mivel
a kicsi kamra zsúfolásig volt piros almá
val, zamatos körtével és illatos szőlővel.
– Talán meg se bírok ennyi gyümöl
csöt enni – gondolta magában, és
tovább szorgoskodott. Éppen még
egy láda almát szuszakolt be a már
meglévők mellé, amikor Ugri nyuszi
érkezett látogatóba.
– Úgy látom, neked is nagyszerű ter
mésed volt. Én is most pakoltam tele
a kamrámat, és mondhatom, alig fé
rek el a rengeteg sárgarépától és ká
posztától, nem is beszélve az óriási
zellereimről. Talán rá is fogok unni erre
a finomságra.
– Nahát, én is pont ezen gondolkodtam
az előbb! – mondta a süni.
– Mondd csak, mi lenne, ha cserél
nénk? Én adnék neked gyümölcsöket,
te pedig adnál nekem zöldséget. Így

Erdei cserebere
mind a ketten jól járnánk, és nem un
nánk rá hamar a téli tartalékainkra.
– Ez aztán a pompás ötlet! – lelkesedett
a nyúl, s már épp haza akart rohanni
pár zellerért, amikor az egyik fa tetejéről
Rágcsa, a mókus ugrott eléjük.
– Hallottam, hogy miről beszélgette
tek. Az a helyzet, hogy én is jó termést
takarítottam be. Alig férek a sok diós-,
mogyorós- és makkoszsáktól. Nem
csereberélhetnék veletek én is?
– Miért is ne? – mondta a sün. – Bár ne
kem még jobb gondolatom támadt! Mi
vel az összes erdőlakó több gyümölcsöt
és zöldséget szüretelt, mint amennyit
meg bír enni, ezért talán legjobb lenne,
ha mindenki mindenkivel cserélgetne.
Talán mások is örülnének ennek a le
hetőségnek – folytatta, majd papírt vett
elő, amelyre hatalmas betűkkel felírta:
„Minden erdőlakónak! Holnap az erdei
tisztáson csereberét rendezünk. Aki
nek fölösleges gyümölcse, zöldsége

van, hozza el, és cserélje olyan ter
mésre, amilyenre szüksége van!”
– Lett is nagy izgalom a felhívásra,
s másnap reggel a tisztás csak úgy
nyüzsgött a sok erdőlakótól, akik lá
dából, zsákokból, szekerekről kínálták
bőséges terméseiket. Soma almát és
körtét vitt, Ugri rengeteg káposztát,
a mókus pedig természetesen mo
gyorót. A vaddisznó egy zsák gesz
tenyét, a hörcsög búzaszemet, a rigó
áfonyát hozott, de akadt ott naprafor
gómag, sütőtök, sőt még ízletes eper
lekvár is. Mire dél lett, mindenki elé
gedetten pakolta össze a terméseiért
elcserélt portékákat.
– Ezt jól kigondoltad! – fordult Ugri
Somához, miközben a szekerére pa
kolászott. – Van most már geszte
nyém, gombám, makkom, és almát is
kaptam.
– Nekem pedig sikerült szert tennem
sütőtökre és áfonyára – örvendezett
a sün. – Így aztán nem kell aggódnunk
amiatt, hogy ráununk a csemegékre.
– Úgy bizony – helyeselt a nyuszi. – S
mivel mindenki elégedett, talán jövőre is
megismételhetnénk az erdei csereberét.
Így is lett. Ezentúl az erdő lakói minden
ősszel kicserélték fölösleges élelmüket
egymás között, s valamennyien válto
zatos termésekkel teli kamrával várták
a hosszú téli napokat.

GYÖMRŐ MAGAZIN
Gyömrő Város Önkormányzat
havilapja, október
2019/9. 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.

19

