2012 – A VÁLTOZÁSOK ÉVE

Rendhagyónak nevezhető, hogy így
év elején számba vesszük, milyen feladatok állnak városunk előtt az idei
esztendőben. Úgyis fogalmazhatnék,
hogy 2012 a változások éve lesz. Gyökeresen fordul fel ugyanis a rendszerváltás óta kialakult önkormányzati,
közigazgatási struktúra.
Gyömrő, ahogy tapasztalhatták, az elmúlt tíz évben a békesség szigete volt.
Nyugodt békés, alkotó légkör jellemezte a helyi közéletet. A fejlesztések évről
évre töretlen lendülettel folytatódtak,
intézményeink állapota, működése példaértékű lett. A környékben mindenki,
de olykor országos szinten is felfigyeltek városunk fejlődésére. Célunk volt,
hogy Gyömrő minden lakosa számára
komfortos életkörülményeket, szolgáltatásokat teremtsünk és kialakítsunk egy

szerethető kisvárost. Ezt mi magunk talán nem is érzékeltük, leginkább az ország más régióiból, más településeiről
idelátogatók jegyezték meg, hogy nem
is tudjuk, mennyire burokban élünk.
Most ez a burok foszlani látszik. A
város vezetésének teljesen megváltozott
feltételek mellett, egy új rendszerben,
egyre romló gazdasági környezetben
kell városunk hajóját kormányoznia és a
felszínen tartania úgy, hogy a kormányzás, vagyis az „önkormányzás” lehetőségét egyre inkább kiveszik a kezünkből. Azt is mondhatnánk, hogy 2012 a
központosítás, az államosítás éve lesz.
Az oktatási intézményeket elveszik az
önkormányzatoktól, fenntartásuk, működtetésük állami kézbe kerül. Újra
létrejönnek a sokak által még a tanácsi
rendszerből ismert járások, melyekben az eddig helyben intézett ügyeiket
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a lakosság a járásszékhelyeken intézheti majd. városunknak a vízminőséggel és mennyiséggel.
A vízmű üzemeltetésének önállóságát is felszá- Ez a fejlesztés 85%-os európai uniós pályázati
molják, és mi is egy kis része leszünk majd egy, támogatással valósul meg. Ehhez kellett telepüjövőre felállításra kerülő, nagy üzemeltető szer- lésünknek csaknem 150 millió forint önrészt biztosítania.
vezetnek.
Örömmel tájékoztatom városunk lakosságát,
Az ország lakosságát érintő gazdasági megszorítások hatásai alól az önkormányzat sem tud- hogy elnyertük az Európai Önerőalap támogaja függetleníteni magát. A város finanszírozása tását is, melynek köszönhetően az önrészünk
összegét is egy másik páidén ismét csökkent, ami
lyázati forrásból fedezzük
az inflációs hatást egybemajd. Még tavaly novemszámítva azt jelenti, hogy
berben döntött a képviidén csaknem öt százaselő-testület, hogy pályálékkal kevesebb pénzből
zatot nyújt be az európai
gazdálkodhatunk, mint
önerőalap igénybevételére.
tavaly. A most január elMost január első napjaiban
sejétől bevezetett 27%-os
érkezett az értesítés, hogy
ÁFA is ugyanúgy terheli
támogatták igényünket és a
városunk gazdálkodását,
teljes önrész finanszírozámint a lakosságot, hiszen
sát megnyertük. Közértheaz önkormányzat sem tudtően lefordítva ez azt jelenja kiadásai után visszaigéti, hogy lobbyzásunknak
nyelni az áfát.
köszönhetően
egyetlen
Hát ebből a helyzetforintot sem kell vároből kell idén is kihoznunk
sunknak saját forrásából
a legjobbat és megőrizni
hozzátennie ehhez az egy
pénzügyi stabilitásunkat
milliárdos fejlesztéshez.
annak érdekében, hogy
Ezért az 100%-ban EU-s
ne kerüljünk annak a több
pályázati pénzből, 0% önszáz településnek a sorába,
erővel valósul majd meg.
ahol - amint arról a média
Mezey Attila
Ez hatalmas eredmény és
is hírt adott - már a közalpolgármester
a régióban ez az első megintézmények fűtésére sincs
valósuló olyan pályázat,
pénz.
A város vezetése és a képviselőtestület jelen- mely önkormányzati pénz nélkül teljesül. Örüleg a város idei évi költségvetésének elkészíté- lünk, hogy miénk az úttörő szerep, hiszen hatalsén dolgozik. Nem egyszerű feladat ez, mivel a mas könnyebbséget jelent gazdálkodásunkban,
parlament tavaly decemberben egy hét leforgása hogy nem kell kifizetnünk a 150 milliót.
A rengeteg említett változás és nehézség ellealatt ötvenhárom új törvényt fogadott el, melyek
közül jónéhány jelentősen befolyásolja gazdál- nére is bizakodva tekintünk az idei év elé, hiszen
kodásunkat. Elképzelhető, hogy csak ezek átol- céljaink nem változtak, fejlesztési szándékunk
vasása mennyi időt igényel, de alkalmazni már töretlen, csak egy új környezetben kell megtalálni az utat azok megvalósításához. Az új közigazmost is kell rendelkezéseiket.
Folytatni kell emellett a már elnyert európai gatási struktúra változásairól, a közüzemi szoluniós pályázati munkákat is. Amint arról már gáltatásokban beálló változásokról és minden
többször beszámoltunk, tavaly év végén meg- a lakosságot érintő változásról és tudnivalóról
kezdődtek az ivóvízrendszer fejlesztési pályá- rendszeresen adunk majd tájékoztatást az újság
zatunk kivitelezési munkálatai. Ez a beruházás hasábjain illetve a helyi tévében.
Mivel pedig mi magyarok, ha jó - ha rossz a
városunk történetének eddigi legnagyobb
összegű beruházása és horderejét, jelentősé- helyzet, arra is tudunk egy viccet:
Tudják milyen lesz az idei évünk a jól értesülgét tekintve is a ’70-es évek vezetékes ivóvízhálózat kiépítése óta végrehajtott legnagyobb tek szerint? Sajnos nehezebb, mint a 2011-es, de
vízhálózat fejlesztés. A néhány millió híján egy jobb, mint a 2013-as! Reméljük nem így lesz!
Boldog új évet mindenkinek!
milliárd forintból végrehajtott beruházásnak köszönhetően évtizedekre nem lesz problémája
Mezey Attila
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KÖZMEGHALLGATÁS

December 19-én este zajlott a 2011-es képviselő-testületi közmeghallgatás.
Bevezetőként Gyenes Levente polgármester értékelte a 2011-es esztendőt. A városvezető szerint igen jó
évet zárt városunk, hiszen az eddigi legnagyobb beruházás zajlott le a településen. A mintegy 600 millió forintos városközpont-fejlesztésen kívül persze voltak még bőven sikerek, melyekről szintén beszélt
a polgármester, aki szerint most lezárult egy városfejlesztési ciklus, de indul egy újabb. A tervek, melyek
megvalósításra várnak, készen vannak, és remélhetőleg a megfelelő anyagi forrásokat is mellé tudja majd
rendelni a város. Ebben nagy szerepe lehet a különböző uniós pályázati forrásoknak.
A polgármesteri bevezetőt követően a lakosok tehették fel kérdéseiket. Elsőként egy korábbi önkormányzati képviselő, Tóth János vette a „bátorságot”, hogy a mikrofon elé álljon. Az egykori szocialista politikus elmondta: csodálja a mostani a testületet, hogy bele mert vágni egy ekkora beruházásba (városközpont-fejlesztés), és tiszta szívből gratulált a sikerekhez. Majd több kérdést is megfogalmazott, így például
a Dózsa György úti járdaproblémát is. Ez visszatérő felvetés volt a lakosok részéről. Válaszában Gyenes
Levente elmondta: valóban nyert mintegy 120 millió forintot az önkormányzat egy kerékpárút megépítésére, mely a járdát is magában foglalta volna a Dózsa György úton Maglódtól a Péteri buszfordulóig. Az
elnyert összeghez jött még bő 10 millió forintos önerő, így adva volt a keretösszeg. A közbeszerzési eljáráson viszont a legolcsóbb kivitelezési ajánlat is meghaladta a 200 millió forintot. Hosszas gondolkodás
után a városvezetés úgy döntött, hogy nem valósítja meg a beruházást, mert erre a célra nem akart majd
100 millió forintnyi hitelt felvenni. Ehelyett a meglévő önerőt járdaépítésre használta fel, így készülhetett
el mintegy 650 méternyi gyalogút az érintett szakaszon. Természetesen még további építésre van szükség,
amit tavasszal el is kezdenek majd.
Szintén slágertéma volt a vízdíj kérdése. Volt olyan felszólaló, aki szerint kirívóan magas a gyömrői
vízdíj. A témával kapcsolatban Mezey Attila fejtette ki az önkormányzat álláspontját. Az alpolgármester
elmondta: úgy szabják meg a mindenkori vízdíjat, hogy az a vízmű költségeit fedezze. Haszon nem keletkezik rajta, az önkormányzat egyetlen forintot sem vesz ki a cég kasszájából. Egész egyszerűen ennyibe
kerül a víz kitermelése, és a fogyasztókhoz való eljuttatása. Mezey szerint több környező településen azért
lehet olcsóbb a vízdíj, mert Budapestről kapják a vizet, ahol sokkal olcsóbbak a díjak. Ennek oka pedig egyszerű: a Duna közelsége miatt a jóval költségtakarékosabb parti szűrésű kutakat használják. Ezzel
szemben Gyömrőn 200-300 méter mélyről kell a vizet a felszínre, majd tisztítás után a lakosokhoz juttatni.
Az alpolgármester egy felvetésre megerősítette: természetesen lehetne politikai okokból csökkenteni a víz
díját, de akkor az év végén a vízmű veszteséges lenne, és a hiányt az önkormányzatnak kell kipótolnia,
közpénzből. Ezt tette egyébként Ecser, ahol mesterségesen csökkentették a vízdíjat, ami miatt mostanra 12
millió forintos hiány keletkezett. Ezt most egyösszegben kell az ecseri önkormányzatnak megfizetnie. Az
alpolgármester kijelentette: csakis annyival növelik a vízdíjat, amennyivel nőnek a vízmű költségei.
Egy kedves lakosunk, Barusz József mintegy 11 oldalas összeállítással érkezett, ebből tett fel kérdéseket
a városvezetésnek. Nézzük a fontosabb kérdéseket, és az azokra adott választ:
A nemrég felújított vasútállomás egyre rosszabb állapotban van, köszönhetően a rossz kivitelezésből
adódó beázásért. Ki a felelős, mikor lesz garanciális javítás? A válaszban elhangzott: a kivitelező a
MÁV-csoport egyik cége volt. Valóban rosszul sikerült a munka, ami miatt szükséges az újabb felújítás.
Ez a tavasszal meg is történik, hiszen a városvezetés és a MÁV aláírta az erről szóló szerződést. A tetőszigetelés kijavításán és a beázás nyomainak eltüntetésén túl lebontják majd az állomás végén található
kis épületet, ami már balesetveszélyes mértékben süllyed.
Szintén MÁV-os téma: nem túl jó a menetrend. Nem lehetne-e hatni a vasúttársaságra annak érdekében, hogy javuljon a helyzet? Gyakorlatilag alig van olyan MÁV-igazgatósági ülés, ahol ne lennék
jelen – mondta Gyenes Levente polgármester. Már csak, mint a Vasutas Települések Országos Szövetségének elnöke is tisztában vagyok azzal, hogy mennyire nehéz ilyen ügyben hatni a MÁV-ra. A most
hazánkban működő ún. dinamikus menetrend egy német ötlet, ami lehet, hogy ott remekül működik,
de nálunk nem. Minden lobbi erőnkkel azon vagyunk, hogy minél jobb menetrend legyen. Lassan öt
éve dolgozunk rajta, hogy megépíthessünk egy harmadik peront. Ha ezt meg tudjuk valósítani, akkor jó
esély van arra, hogy közvetlen járat legyen Gyömrő és Budapest között. Ez a célunk!
A mintegy a két és fél órás közmeghallgatás végén személyes szociális ügyek, vélt és valós sérelmek
érkeztek egy-két lakostól.
Köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével és érdeklődésével megtisztelte a közmeghallgatást!
HA
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Vízmű hírek
Először is boldog új esztendőt kívánok minden
kedves olvasónak.
Az év végi ünnepek békésen teltek a szolgáltatás szempontjából. Komolyabb üzemzavar
nem volt, a 4 kisebb csőtörés miatt nem kellett
nagyobb területet kizárni. Tudjuk, megértjük,
hogy a lakosság ilyenkor érzékenyebben reagál
a szolgáltatás esetleges hiányára.
Decemberben ismét feltűntek Gyömrőn csatornatisztító csalók. Mint ahogy az már korábban is többször előfordult, most is törvényi
kötelezettségre hivatkozva az épületek belső hálózatát akarták tisztítani, fertőtleníteni. Az esetről
hozzánk érkezett lakossági bejelentés. Azonnal a
helyszínre küldtem a kollégáimat és tájékoztattam a rendőrséget, akik szintén rögtön indultak.
Az elkövetőket néhány perc elteltével már nem
találtuk ott, de némi keresgélés után meglettek.
A rendőrök a „csatornatisztítókat” előállították,
ellenük feljelentést tettek illetve a társszerveket
tájékoztatták. Károsultról nincs tudomásunk. A
csatorna utcai gerinc és a bekötővezeték (telken
belül 1 m) tisztítása a szolgáltató feladata, ezért
külön fizetni nem kell, a díjban benne van. A belső hálózat üzembentartása a fogyasztóra tartozik,
ha dugulás van, neki kell azt elhárítania. A belső szakasz rendszeres tisztítására, ellenőrzésére,
fertőtlenítésére nincs jogszabályi kötelezés. Ha
bármilyen gyanús szolgáltató jelentkezne, kérem, tájékozódjon a vízműnél és a biztonság kedvéért
írja fel a jármű rendszámát!
Az új év új díjakat hozott.
Bár a hivatalos infláció 4.2%,
az átlagpolgár ezt többnek
érzi. A mi költségeink az
adómódosítások, forintgyengülés és egyéb inflációs hatások miatt 10-12%-kal nőttek.
A nettó díjváltozás ennek
kevesebb mint a fele, 5%
lett. A többit ki kell gazdálkodnunk. Ehhez még az ÁFA
növekedése is hozzáadódik.
A 2012. évi lakossági vízdíj bruttó 409 Ft, csatornadíj 512 Ft, alapdíj 406 Ft.
Az egyéb díjaink (névátírás,
kiszállás, közműfejlesztés,
szerelési díjak stb.) változatlanok, illetve csak az ÁFA

változást követték. Aki figyeli a napi híreket,
tudja, hogy nem egyszerű év lesz az idei. (A gázolaj ára tavaly 23%-kal nőtt, az idei év első 4
napjában 2.8%-kal).
A parlament december 30-án elfogadta az új
víziközmű törvényt. Ez a szolgáltatás szempontjából komoly, de nem azonnali változásokat
jelent. A kis szolgáltatók meg fognak szűnni, a
mi cégünk sem működhet a jelenlegi formájában
2013 után. A díjmeghatározást egy, a későbbiekben létrejövő hivatal fogja végezni. Megjelent
a rákötési kötelezettség. A hatósági felügyelet
megváltozik. A fogyasztó és szolgáltató viszonya is némileg pontosabban szabályozott a korábbiaknál. A törvény bár hatályba lépett, még
nem teljes. További kormány-, vagy miniszteri
rendelet illetve végrehajtási utasítás kell, hogy
kiegészítse. Addig is tanulmányozzuk, lehetőség
szerint alkalmazzuk, megkezdjük a felkészülést
a változásokra.
Az őszi hálózatépítéshez kapcsolódóan befejeződtek a gépészeti munkák is. Decemberben
üzembe állt az új átemelő a Mátyás király utcában. A fejlesztést követően mintegy 50 db ingatlanon vált elérhetővé a csatornaszolgáltatás. A
beruházást teljes egészében saját erőből végeztük. Az idén szeretnénk tovább csökkenteni az
ellátatlan ingatlanok számát.
Kertész Gyula
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Átadták a biomassza távfûtômûvet Gyömrôn
Június közepén kezdődött a „Biomasszára alapozott távfűtőmű Gyömrőn” elnevezésű projekt
az Oest Kft. finanszírozásában a Harmónia Idősek Falva területén. A cég nem csak az idősek
falva, hanem a városi uszoda tulajdonosa is,
így igen komoly gázmen�nyiséget használ évről-évre.
Az emelkedő díjak hatására úgy döntött, hogy egy
Európában már bevált, és
nyugaton sok helyen alkalmazott technológiát építtet
Gyömrőn is. Ennek lényege,
hogy a fűtés és melegvízhez
szükséges hőt nem gázkazánokkal, hanem egy faaprítékkal üzemelő távfűtőművel állítják elő. A két nagyteljesítményű
kazán összesen 1,5 Mwatt energiát tud előállítani. A rendszer teljesen automatizált: a teherautó leborítja a faaprítékot, és onnantól kezdve a
végfelhasználókig eljutó meleg vízig és fűtésig
mindent számítógép vezérel. A rendszer távfel-

ügyelettel van ellátva, így a szakemberek probléma esetén közbe tudnak avatkozni. Luzsi István, az OEST Kft. ügyvezetője elmondta, hogy
mintegy 700 méternyi, a legmodernebb technológiával ellátott távfűtő-vezetéket fektettek le a
földbe. Hozzátette: kevesebb
káros anyag jut a levegőbe az
új rendszerből, mint a korábbi gázkazánok révén. Ennek
oka, hogy speciális berendezéseket szereltek fel, melyek
a por 60-80%-át megkötik,
így az a kéményekből nem
jut a levegőbe.
Luzsi István a beruházás
költségvetési oldalát firtató kérdésre elmondta:
az Oest Kft. az Új Széchenyi Terv keretén a belül
KMOP-3.3.3.-11, Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című pályázati felhívásra
Biomasszára alapozott távfűtőmű Gyömrőn” elnevezéssel pályázatot nyújtott be. A pályázat érHA
tékelése jelenleg is folyamatban van.

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGE
A Mozgáskorlátozottak Vonzáskörzeti Szervezete-Alapítványa hagyományos „Karácsonyi Ünnepségét” idén 2011. december 18-án vasárnap
délután tartotta Gyömrőn az Eskü téri Székházukban.
A rendezők nagy készülődéssel /feldíszített
fenyőfával, finom süteményekkel - szendvicsekkel, italokkal megrakott asztalokkal/ a szervezet
vezetője szerény mikulás csomagokkal várta az
érkezőket. Az ünnepségre több mint 40 fő /mozgásában korlátozott/ jött el még a távolabbi településekről is. Ebben az évben is Lakatos Tibor
református lelkész méltatta a Karácsony és a család jelentőségét, majd közös imával folytatta az
ünnepséget. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületét Fábián Béla, Kossuth László és
Tölli László képviselte. akik kedves szavaikkal,
jókívánságaikkal köszöntötték a résztvevőket.
Chikán Csaba, a regionális egyesület elnöke a
szeretetre, a megértésre, az összetartozásra, az
egymás segítésére hívta fel a figyelmet. A köszöntők után a családias hangulatot Árvay Marika elektromos orgonán önmagát kisérve, karácsonyi dalai nagy-nagy sikert aratott a közönség
körében. Veréb Magdolna és Majzik József ver-

ses összeállításaikkal fokozták a résztvevők hangulatát. Obert György gitáron kísérte dalait, ami
kellemes színfolt volt az ünnepségen. Az ünnepséget a mindig nagy sikert arató tombola sorsolása zárta. A résztvevők nevében köszönetünket
fejezem ki az ünnepség szervezőinek, rendezőinek, támogatóinak: /Miklós CBA áruház vezetőinek és dolgozóinak/ a műsorban fellépő előadóművészeknek a csodálatos délutánért.

Szabó Tibor
Mozgáskorlátozottak
Szervezetének- Alapítványának
Elnöke
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ADVENTI GYERTYAFÉNYEK GYÖMRŐN

Véget ér egy újabb év, így Vízkereszt után lassan kialszanak a fények, de a szomorúan, ékeitől
megfosztott karácsonyfák látványa felidézi bennünk az adventi időszak meghittségét, örömeit,
szépségét.
Újra együtt készült
az ünnepre a Város
apraja-nagyja.
Hétről–hétre újabb gyertya
fénye gyulladt fel a Város Adventi koszorúján és nagy örömünkre
egyre többen látogattak
ki erre a meghitt eseményre.
Gyermekeink két alkalommal is részt vehettek az Adventi kézműves foglalkozásainkon,
ahol apró ajándékokat, díszeket készíthettek,
mézeskalácsot festhettek.
Az utolsó Adventi vasárnapon vendégeink
megtöltötték a Hankó István Művészeti Központot. Szinte lépni sem lehetett a kézműveskedő
gyerekektől a nagyteremben, de az aulában is sokan voltak kiváncsiak az idén először megrendezett „Mézes-Mázos” mézeskalács sütő verseny
alkotásaiból készült látványos kiállításra.

Ugyanezen a napon került bemutatásra a
„Gyömrő a gyömrői gyerekek szemével régen
és most” című képeskönyvünk, melyet az Önkormányzat felkérésére, a város 10. évfordulója
alkalmából készítettünk. A közel 150 beérkezett
gyermekrajzból 37 gyönyörű pályamunkát csodálhatnak meg ebben az
igényes kiadványban.
December
21-én
egy kedves karácsonyi műsorral átadtuk
a cípősdoboz akciónk
keretében gyűjtött ajándékokat azoknak a gyerekeknek, akiknek a legnagyobb szükségük volt
erre a kis figyelmességre. Idén is 100 gyermeknek
tudtunk egy ajándékkal többet tenni a fa alá.
Itt szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki ajándékait eljuttatta hozzánk és segített abban, hogy még több örömet szerezhessünk városunk gyermekeinek.
Köszönet a KIGYE-nek a közreműködésért és
a Gyömrői Ifjúsági Körnek a csodás műsorért!
Boldog Új Esztendőt!
Kulturális és Turisztikai Egyesület

Adventi örömosztás a Teleki kastélyban

A Teleki kastély klasszicista szigora, méltósága
elfogódottá tesz. Éppen így volt most is, amikor
felballagtam öreg gitárommal a hátsó lépcsősoron. Amikor beléptem a bejárattal szemközti
hatalmas, kopottas terembe, ölelések fogadtak,
várakozó tekintetek, nyüzsgés, hangzavar. A
négy jókora asztal hamarosan megtelt a szükséges kellékekkel. Díszítésre várakozó tárgyak,
eszközök, festékek és ecsetek, aranyba, fénybe
öltözött termések, a növényvilág apró csodái.
A kulturisztos buzgalom most is kiáradt, s nem
hiába. Gyermekké lettünk mindannyian, a kollégiumi nevelők éppúgy, mint mi mindannyian. De
tudtuk ezt előre, mert nem először történt meg a
csoda.
A serény munkálkodáshoz karácsonyi dalok
adták az aláfestést, áradt a derű.
Mire besötétedett, úgy hat óra felé, a polcok
dísztárgyakkal, ajándékokkal teltek meg. Mindenfelé gyertyatartók, karácsonyi üdvözlőlapok,
díszes könyvjelzők, számtalan mágnessel ellátott hűtőszekrénydísz hirdette az alkotók szép

szándékát, ügyességét. Különösen a szalvétakép-ragasztó technikával készült karácsonyi képek voltak népszerűek.
Végül közös énekléssel zártuk az estét: Pásztorok, pásztorok örvendezve...
Örültünk mi is, s nem éreztünk terhet, fáradtságot. Adtunk, s nem kevesebbet kaptunk. Igazi
adventi délután volt, afféle, mely a belső fényt
gyújtja fel, és őrzi sokáig.
Szolnokiné Király Judit

KULTÚRA
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A HANKÓ ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT HÍREI
ÜNNEPI ELŐADÁS A MAGYAR
KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL
2012. JANUÁR 22. 16 ÓRA
MÓRICZ ZSIGMOND:
A BETŰ VARÁZSLATA
AZ EVANGÉLIUM SZÍNHÁZ ELŐADÁSA
Belépőjegy: 800 Ft
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!!!
A GyömrőSzínház
Presser Gábor – Sztevanovity Dusán:
A Padlás
című musical előadására
(2012. január 14., 21. 28. és február 4.)
A JEGYEK ELKELTEK!


KIÁLLÍTÁS ÉS KÉPVÁSÁR
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a Vándorfény Galéria által rendezett kiállításra
és vásárra, mely igényes válogatás a kortársművészet színe-javából. Több, mint félezer alkotás
akár részletre is:
Hankó István Művészeti Központ 2230
Gyömrő, Szabadság tér 4/A
2012. február 8-9-én (szerda-csütörtök)
10-19 óráig
Jánosi István 06-20/915-6076,
Sándi Károly 06-20/366-8000,
Sass László 06-20/265-2549,
Galéria 06-1/267-5262.
info@vandorfeny.hu, www.vandorfeny.hu


A MŰVÉSZETI KÖZPONT
ÚJ TELEFONSZÁMAI:
(a régi telefonszám már nem él)

06-30/652 10 52
06-30/652 06 90


NYÍLT NAP A HANKÓ ISTVÁN
MŰVÉSZETI KÖZPONTBAN
2011. december 28-án délután nagy sikerrel zajlottak a Művészeti Központban induló szakkörök, tanfolyamok bemutatkozásai.
A capoeira, a zumba és a ritmikus sportgimnasztika kis növendékeinek bemutató műsora
mellett az érdeklődők betekinthettek a selyemfestés, kreatív műhely, fotószakkör, társasjáték

szakkör valamint a szabadstílusú önvédelmi
foglalkozás szakmai titkaiba. A látogatók megismerkedtek az induló szakkörök vezetőivel. Az
alábbiakban a kialakult szakkörök listáját tes�szük közzé.
Jelentkezni a szakkörök vezetőinél a megadott telefonszámokon lehet!


A HANKÓ ISTVÁN MŰVÉSZETI
KÖZPONT INDULÓ SZAKKÖREI:
HÉTFŐ

STARLIGHT DANCE
(TÓTH TAMÁS 70/ 310 50 22)
16.30-17.30 (5-10 ÉV)
17.30-18.30 (11-14 ÉV)
18.30-19.30 (15- )
LATIN FITNESS
19.00-20.00
(SZÜLLŐ ÉVA - 06-30/581-6248)
HASTÁNC		
19.30-20.30
(TÓVÁRI SZILVIA 70/619 97 75)

KEDD

RITMIKUS SPORTGIMNASZTIKA 16.30-18.30
VAHRADNIK GINA (70/408 22 55)
SZABADSTÍLUSÚ ÖNVÉDELMI
FOGLALKOZÁS 17.00-19.00
LOZSI ÁKOS (70/205 19 85)
LÉLEKUTAZÓ 10-15, 15-18 éveseknek és
felnőtteknek 15.30-19.30
GRANDPIERRE ARANKA (70/384 50 06)

SZERDA

STARLIGHT DANCE 16.30-20.30
(TÓTH TAMÁS 70/ 310 50 22)
CAPOEIRA 17.30-18.30
(BALOGH TAMÁS 30/991 18 20)
KALÁKA HAGYOMÁNYŐRZŐ KÖR
KÉTHETENTE 17.00-19.00
BAJNÓCZY-KOVÁCS EDINA (30/652 10 52)
ZUMBA 19.00-20.00
SIMONNÉ KATI (70/332 34 97)
ÖNISMERETI CSOPORT TELKES RITA
ÉS DURÁZI ATTILÁNÉ 10-13 és 14-17 éves
gyermekeknek (30/656 15 37)

CSÜTÖRTÖK

HASTÁNC 16.00-17.00
GYERMEKEK SZÁMÁRA
TÓVÁRI SZILVIA (70/619 97 75)
RITMIKUS SPORTGIMNASZTIKA
16.30-18.30
VAHRADNIK GINA (70/408 22 55)
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SZABADSTÍLUSÚ ÖNVÉDELMI
FOGLALKOZÁS 17.00-19.00
LOZSI ÁKOS (70/205 19 85)
FOTÓSZAKKÖR KÉTHETENTE 18.00-20.00
(SZUJÓ BÉLA 20/347 59 88)

PÉNTEK

SZABADSTÍLUSÚ ÖNVÉDELMI
FOGLALKOZÁS 17.00-19.00
LOZSI ÁKOS (70/205 19 85)
JÓGA 18.00-19.00
BALÁZS GÁBOR (30/293 69 27)
SELYEM –ÉS MANDALAFESTŐ
TANFOLYAMOK 17.00-20.00
VÁRNAY KRISZTINA (20/964 46 23)
KREATÍV MŰHELY
17.00-20.00 KÓSA MAGDOLNA (30/311 76 67)
NÉPTÁNC
18.00-20.00 15 ÉVES KORTÓL,
FELNŐTTEKNEK IS! PÁLYI JÓZSEF
(20/509 66 81)

SZOMBAT

RITMIKUS SPORTGIMNASZTIKA 9.00-12.00
VAHRADNIK GINA (70/408 22 55)

TÁRSASJÁTÉK SZAKKÖR 10.00-12.00
SZUJÓNÉ PETROVSZKI GYÖNGYI
(20/490 19 57)


TERVEZETT TANFOLYAMOK,
FOGLALKOZÁSOK:

HALLGATÓ, RINGATÓ 0-3 ÉVES KORIG
CZAPÁRI ZSUZSANNA (70/386 48 20)
LÉLEKGYÖNYÖR – TANFOLYAM VÁRANDÓS KISMAMÁKNAK! GRANDPIERRE
ARANKA (70/384 50 06)
MAZSORETT

„JÁTSSZ VELÜNK!”
GyömrőSzínház

A Hankó István Művészeti Központban működő
GyömrőSzínház amatőr társulata szerepelni vágyó férfiak és hölgyek jelentkezését várja.
Jelentkezni a Művészeti Központ új telefonszámán lehet!
K.E.

Városi Farsang és Mulatság
a Hankó István Művészeti Központban
2012. február 18-án, szombaton
Riói karneváli forgatag és szamba tánc show, humorista
farsangi jelmezverseny, élő tánczene…
Sztárvendég: Fivérek zenekar
Kapunyitás: 20 óra
Belépő: 2 500 Ft,
ami magába foglalja egy üdvözlő ital és étel fogyasztását.
Jegyek február 1-jétől megvásárolhatók
a Művészeti Központban.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Jótékonysági előadás
December 2-án a Weöres Sándor Általános Iskolában megrendezett Néma levente című előadást,
a mi osztályunk, a 8.b adta elő.
Amikor megtudtuk, hogy
osztálytársunk komoly betegségben szenved, elhatároztuk,
hogy az előadásból befolyó
összeget szeretnénk neki
ajánlani. A próbákon éppen
ezért igyekeztünk mindig a
legjobbat kihozni magunkból.
Az iskolában és a városban is
árusítottuk a jegyeket.
Nagyon boldogok voltunk,
hogy ilyen nagy érdeklődés fogadta az előadásunkat. Persze ez a siker nem csupán a mi kitartásunknak, de a felkészítő tanárunknak, Turócziné Újvári Annának, osztályfőnökünknek, Ámon
Ferencnének és természetesen szüleinknek köszönhető. Mert nélkülük képtelenség lett volna
megvalósítani ezt.

Véleményem szerint, akik jelen voltak azon
a délutánon, tudják tanúsítani azt a csodát, ami
azokban a percekben körülvette az iskola épületét. Egy pillanatra érezni lehetett, hogy minden szív ugyanazért dobog. Ez volt az egész
est legvarázslatosabb pontja.
Úgy gondolom, mindannyian
többek lettünk. Hatalmas élményt jelentett számunkra,
emellett jelentősen növelte az
előadásunk színvonalát, hogy
ilyen technikai háttérrel adhattuk elő a történetet.
Szeretném az osztálytársaim és a magam
nevében megköszönni mindenkinek, aki eljött
vagy támogatta célunkat. Emellett szeretnénk
megköszönni tanárainknak a felkészítést és a
türelmet, a szülőknek pedig a rengeteg segítséget.
Kiss Enikő, 8.b

A GIMNÁZIUM HÍREI

Minden kedves Olvasónak sikerekben gazdag, békés, Boldog Új Évet kívánok!
VISSZATEKINTŐ

December 10-én a város Sportcsarnoka adott otthont hagyományos és nagy érdeklődéssel várt
iskolai programunknak, a végzős osztályok szalagavató ünnepségének.
Az esemény 17 órakor vette kezdetét, Seres
Ginetta és Pálinkás István műsorvezetésével. Az
oszályok ünnepélyes bevonulását Kovács Gyula
igazgató köszöntője követte. Ezután Voga Kata
és Pénzes Eszter 11. évfolyamos tanulók "búcsúztak" a végzősöktől.
A szalagtűzés, immár évek óta, hagyományosan, az osztályfőnökök "privilégiuma": ennek
megfelelően Kazár Ágnes és Temesy Klára osztályfőnökök tűzték fel a szalagokat. Retrospektív
fotómontázs, filmvetítés színesítette a ceremóni-

át, az elmúlt 4 illetve 6 év fontos és szubjektív
eseménytörténetéből.
A betétműsorok számos
zenés-táncos produkcióval
szórakoztatták a közönséget.
Így a monori Hip-Hop Kölykök és a KGB nevű hard
dance formáció (Mártha
Gergely, Balogh Kristóf,
Garbien Gergő), a Jamland
Hip-Hop TSE (Murvai Klaudia szereplésével) s a Starlight Dance Company
(km. Győrfi Nikolett) különböző csapatai léptek fel. Iskolánk tanulója, Horváth Benjamin
("Magic Ben") színvonalas bűvészmutatványai
ismét élményszámba mentek.
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OKTATÁS

A 12. osztályok keringője és osztálytánca mint minden esztendőben - ezúttal is a rendezvény fő attrakciója volt (a koreográfia Bayer
Judit munkája). A tanulók szüleiket, hozzátartozóikat, szeretteiket is felkérték egy-egy táncra, a
szokásoknak megfelelően, köszönetet mondva
az elmúlt évekért...
Az évszakhoz képest rendkívül barátságos
időjárás és szép számú közönség kísérte az idei
Szalagavató rendezvényt.

AKTUÁLIS

Január 13-án, pénteken végződött a tanév első
féléve. A félévi értesítők ("bizonyítványok") legkésőbb január 20-ig kerülnek a szülők illetve tanulók tudomására.
A kilencedik évfolyamra jelentkezők központi írásbeli felvételi vizsgaidőpontja: 2012. január

21., délelőtt 10 óra (a pótló vizsga napja január
26., 14 óra). Az írásbeli eredményről február 9-ig
kapnak értesítést a tanulók, míg az általános iskolák február 17-ig továbbítják a középiskoláknak a jelentkezési lapokat.

Forgács Attila

Késő az autópályán megvenni a matricát
2012. január 1. napjától emelkedtek az autópálya
díjak. Ennél azonban jelentősebb változás, hogy
a személyautókra váltható 4 napos matrica megszűnt, a legolcsóbb matrica tehát a heti (10 napos) lesz az autósok számára.
Az úthasználati jogosultságot továbbra is a kijelölt árusítóhelyeken,
leggyakrabban a benzinkutaknál
válthatjuk meg, azonban már hos�szú ideje lehetőség van mobiltelefonon, interneten keresztül is autópálya
matricát vásárolni.
Az egyes jogosultságok a következő érvényességi időtartamokra vásárolhatók:
egynapos jogosultság: a vásárló által megjelölt naptári napra
a D2, D3, D4 díjkategóriákba
tartozó járművekre, azaz teherautókra, kamionokra, buszokra,
heti jogosultság: a vásárló által megjelölt
kezdő napra és további 9 napra (összesen 10
egymást követő naptári napra),
havi jogosultság: a vásárló által megjelölt
kezdő naptól a következő hónapban-számát
tekintve-a kezdő nappal megegyező nap 24
óráig; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, akkor a hónap utolsó napjának 24. órája
éves jogosultság: a tárgyév első napjától a
tárgyévet követő év január 31. napjának 24.
órája

Az úthasználati díjat minden esetben előre, tehát szigorúan a fizetős útszakaszra történő
felhajtás előtt, az érvényességi időtartamok valamelyikére kell megfizetni. Kiemelten fontos,
hogy a jogosultság megvásárlása
nem keletkeztet a vásárlást megelőző időpontra úthasználati jogosultságot, a vásárlásnak tehát nincs
visszamenőleges hatálya.
A vásárláskor kiemelten figyelni
kell arra, hogy a gépjármű forgalmi
rendszámát, és a gépjármű megengedett legnagyobb össztömegének értékét pontosan, a forgalmi engedélyben szereplő adatoknak megfelelően
adjuk meg, hiszen az ezt követő esetleges ellenőrzés során az adatoknak
pontosnak kell lenniük.
A jogosultság meglétét a Nemzeti Közlekedési Hatóság és az Állami
Autópálya Kezelő Zrt. ellenőrzi a rendszám, és a
gépjárműnek megfelelő díjkategória alapján. Ha
a gépjármű az ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes jogosultsággal, jogosulatlan úthasználat
miatt a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat kell fizetni.
A pótdíj mértéke az év első napjától szintén
változott. Személygépkocsi esetén jelenleg 30
napon belül történő befizetés esetén 14.875 Ft,
30 napon túl pedig 59.500 Ft. Egy kis figyelmetlenség tehát nagyon sokba kerülhet!
K.E.

SZOCIÁLIS
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ADÓZÁSI INFORMÁCIÓK

Várakozási idők közzététele segíti az adózókat

Az ügyfelek ügyintézési lehetőségeiről történő magasabb szintű tájékoztatás, továbbá az adózók számára legoptimálisabb ügyintézési időpontok megválasztása érdekében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága internetes honlapján hetente közzéteszi a központi ügyfélszolgálatain tapasztalható átlagos várakozási időket.
A szolgáltató jelleg erősítése és az adózói komfortérzet növelése ösztönzi az adóhatóságot arra, hogy heti
rendszerességgel tájékoztassa az adózókat a budapesti központi ügyfélszolgálatokon (azaz az Észak-budapesti
Adóigazgatóság XIII. kerület Petneházy utca 6-8., a Kelet-budapesti Adóigazgatóság XIV. kerület Gvadányi
utca 69., a Dél-budapesti Adóigazgatóság IX. kerület Vaskapu utca 33-35. és a Pest Megyei Adóigazgatóság
XIII. kerület Kresz Géza utca 15. szám alatt található félfogadási helyein), a közzétételt megelőző héten mért
átlagos várakozási időkről.
Az információ a www.apeh.hu oldalon keresztül, táblázatba foglalva érhető el: http://www.apeh.hu/magyar_oldalak/regiok/kozepmagyarorszag/helyihirek/ugyfelvarakozas.html. A táblázat napi – azon belül óránkénti – bontásban, különböző színekkel jelölt várakozási intervallumok megjelenítésével segíti az ügyfelek
tájékozódását.
Az adózóknak célszerű azokban az időpontokban felkeresni az adóhatóság ügyfélszolgálatait, amelyek
zöld színnel kerültek megjelenítésre (ezek ügyintézési helyenként változnak), hiszen a megelőző heti tapasztalatok alapján ezekben az időpontokban az átlagos várakozási idő nem haladta meg a negyed órát. Ugyanakkor a
pirossal megjelölt időpontok helyett (amelyek szerda 10:00 és 14:00 között jellemzőek) érdemes más ügyintézési időt választani, ellenkező esetben az adózóknak háromnegyed órát meghaladó várakozással kell számolniuk.
Az adóhatóság bízik abban, hogy új szolgáltatása segíti az adózókat az optimális ügyintézési idő megválasztásában, ezzel is hozzájárulva az adókötelezettségek megfelelő módon történő teljesítéséhez.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Új év – új adószabályok

2012-ben megszűnik az adójóváírás, amelyet tavaly 3.960.000 forintig lehetett érvényesíteni.
Ellentételezésképpen 2.424.000 Ft jövedelemig már nem kell a szuperbruttósítást (a 27%-os
adóalap kiegészítést) alkalmazni. A kieső bevételt a havi 202 ezer forintnál többet keresőknél
igyekszik majd beszedni az állam.
Az előbbi összeget meghaladó jövedelmet ugyanis 27%-kal kell növelni, és ezután kell megfizetni
majd a 16%-os jövedelemadót. A valós adóterhelés így 20,3% lesz. A kormány szerint ez nem két
kulcsos adórendszer, ami szó szerint igaz, hiszen nem két adókulcsot vezetnek be, de egy bizonyos
jövedelem felett mégis magasabb adóelvonás történik.
Adókötelessé vált értéktől függetlenül az üzleti és reprezentációs ajándék is. Az ajándékozónak
az ajándék értékének 1,19 -szerese után kell 16% szja-t és 27% egészségbiztosítási járulékot fizetnie.
Béren kívüli juttatást legfeljebb évi 500.000 Ft-ig lehet nyújtani a 16%-os adó mellett. Internet-költségtérítést már nem lehet béren kívüli költségként elszámolni. Megszűnt a 18.000 Ft-os ebédjegy kedvező adózása, helyette bevezették a havi 5.000 forintos Erzsébet utalványt, amely viszont
csak korlátozott elfogadóhelyeken váltható be. Munkahelyi étkeztetésnél havi 12.500 Ft értékben
adható a dolgozóknak támogatás, de csak a munkahelyen működő étkezdében lehet igénybe venni.
Az üdülési csekktől már korábban elbúcsúztunk, hasonló szerepet a Széchenyi pihenőkártya
(SZÉP kártya) tölt be. A kártyának 3 „zsebe” lesz, évi 150.000 Ft számolható el melegkonyhás étkezésre, míg a másik két alszámla üdülési és sportcélokra elkölthető összegekkel tölthető fel. Üdülési célokra évi 225.000 Ft, míg szabadidő célra évi 75.000 Ft támogatás utalható.
K.E.
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KÖZLEMÉNYEK

Idén mobiltelefonon is elérhető lett a rendőrjárőr!

Január közepétől a hivatali idő után is, bármely időpontban hívható a helyi rendőrjárőr
telefonon Gyömrőn.
Az Önkormányzat és a helyi rendőrőrs közötti megállapodás alapján a Hivatal ingyenesen biztosít egy mobilkészüléket, kártyával.
Ezen a számon közvetlenül hívható a szolgálatban lévő rendőrjárőr indokolt esetben.
A telefonszám: +36 30 9516105
Ez a megoldás az első lépés a lakosságbarát rendőrség és a közbiztonságunkat
javító intézkedéseinkből idén.
Hodruszky Lajos

PATIKAI ÜGYELETI
REND
Ünnepnapokon illetve pihenőnapokon a
gyógyszertári ügyelet 2012-ben is 08.00tól 16.00-ig tart és az alábbiak szerint
alakul:
Március 15. csütörtök
Március 16. péntek
Április 9. hétfő
Április 30. hétfő
Május 1. kedd
Május 28. hétfő
Augusztus 20. hétfő
Október 22. hétfő
Október 23. kedd
November 1. csütörtök
November 2. péntek
December 24. hétfő
December 25. kedd
December 26. szerda
December 31. hétfő

Szent Erzsébet Patika
Humanitas Patika
Humanitas Patika
Humanitas Patika
Szent Erzsébet Patika
Kehely Patika
Kehely Patika
Humanitas Patika
Kehely Patika
Szent Erzsébet Patika
Szent Erzsébet Patika
Kehely Patika
Humanitas Patika
Szent Erzsébet Patika
Kehely Patika

2013. Január 1. kedd

Szent Erzsébet Patika

A hétköznapokat, ünnepnapok kivételével
hétfőtől péntekig 19.00-22.00-ig továbbra
is a Szent Erzsébet Patika látja el.
Hétvégén: szombaton 12.00-tól 22.00ig illetve vasárnap 08.00-tól 22.00-ig a
három patika (Szent Erzsébet Patika,
Kehely Patika, Humanitas Patika) heti
váltásban látja el.

FIGYELEM!!!
A TÜDŐSZŰRŐ
HELYSZÍNE
MEGVÁLTOZOTT!!!

A 2012. évi tüdőszűrés
új helyszíne:
Gyömrő, Szt. István u. 26.
(a Házasságkötő mögött)
A lakossági szűrés
2012. január 9-én kezdődött és
2012. február 1-ig /szerda / tart.

Hétfő 12–18
Kedd 8–14
Szerda 12–18
Csütörtök 8–14
Péntek 8–14
Kérem, hogy a tüdőszűrésen
résztvevők a TAJ számos
kártyájukat feltétlenül hozzák
magukkal!
Polgármesteri Hivatal
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ÚJ GENERÁCIÓ, ÚJ TEHETSÉGEK!
GYÖMRŐI KÉZILABDÁSOK A PEST MEGYEI SERDÜLŐ
VÁLOGATOTTBAN!

Hatalmas büszkeséggel tölt el bennünket, hogy oly sok év után, ismét szerepelhet Gyömrői kézilabdás palánta a pest megyei korosztályos válogatottban! S nem is egy!!!
A tavalyi ERIMA Régiódöntős U12-es leány csapatunkból decemberben már négy játékosunk is
válogatott mezt ölthetett a Budapesten XVIII. alkalommal megrendezett Ferenczy Kupa, Nemzetközi Utánpótlás Kézilabda Tornán! A három napos rendezvényen olyan ellenfelekkel mérkőzhettek
meg lányaink, mint a Ferencváros, Debrecen, Székesfehérvár, Mohács, az Angyalföldi Sportiskola
illetve a Hypo NÖ (osztrák), s még sorolhatnánk. A rangos eseményen balszélső/irányító poszton
Balogh Bettina, átlövőként Háfra Noémi, beállóban Gyarmati Gréta, míg a kapuban Fejér Bettina
bizonyíthatott Váci, Gödöllői játékos társakkal kiegészülve! A gyerekek korosztályukat (’98) meghazudtoló kiegyensúlyozottsággal játszva bronzérmet szereztek, feltéve ezzel a pontot az „Í”- re
2011-es remek teljesítményüket illetően!
Bízva a gyermekek töretlen fejlődésében, nagy reményekkel vágunk bele a 2012-es év küzdelmeibe, s ki tudja, lehet, hogy idén még több játékosunk öregbítheti hírnevünket!
Hasonló Eredményekben, Sikerekben Gazdag Boldog Új Esztendőt kívánunk Mindenkinek!
Valenta Eszter, Gyömrő VSK
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