Önkormányzati szabadság. Eltiporva?
Kedves olvasóink talán már megszokhatták,
hogy a Gyömrő újság hasábjain, és főleg
igaz ez a vezércikkre, beszámolókat olvashatnak fejlesztésekről, beruházásokról,
a város lakosságát érintő, érdeklő hírekről.
Ezért nem is voltak emiatt túl olvasmányosak, érdekfeszítőek vagy izgalmasak ezek
az írások. Elnézést ezért. Nagy örömünkre
szolgált azonban, hogy mindig volt miről
írni. Az elmúlt évek gazdasági nehézségei
közepette is, nagy erőfeszítések révén, mindig megtaláltuk a lehetőségét annak, hogy
városunk fejlődése töretlen legyen. Így volt
téma és van is bőven. Most is leginkább a
vízhálózat fejlesztéséről, a gyermekorvosi,
védőnői központ felújításáról vagy az új
óvoda építésére benyújtott pályázatunkról
szerettem volna írni.
De úgy tűnik, most nem ennek van aktualitása, ezért kissé másról szólna most e
havi írásom. Az élet rendeli a témát, nem
mindig mi választjuk.
Beszélgessünk hát! Önök, városunk lakosai kérdeztek, én most válaszolok. Hiszen itt élek én is, naponta járok közértbe,
iskolába a gyerekekkel, meg beszélgetek a

szomszédokkal. Kérdést, visszajelzést városunk életéről kapok tehát napi szinten bőven. A válaszokat pedig megadnám őszintén, olyan beszélgetős stílusban, hiszen itt
vidéken, egy kisvárosban magunk között
vagyunk, tehát nyugodtan beszélhetünk
őszintén. Vagy nem?
Józsi barátom kérdezett minap a közértben és azóta még igen sokan erről az aláírásgyűjtésről. Tényleg lesz népszavazás Horthy
tér ügyben? Meg annyi támadást hallani a
polgármester ellen, mi van ezzel? Amellett, hogy sosem reagáltunk semmilyen rágalomra az elmúlt tíz évben és ezután sem
kívánunk, valóban nem tehetjük meg, hogy
mint városvezetés nem adunk tájékoztatást
a népszavazást kérő aláírásgyűjtés kérdésében. Ez jogos elvárás. De a két dolog ös�szefügg. Nézzünk tehát a színfalak mögé!
Tartsanak velem! Azon kedves lakosaink
kedvéért, akik leginkább csak aludni járnak
haza, Pesten dolgoznak és érthető módon
nem jártasak a helyi közélet napi történéseiben, egy kicsit az elejéről kezdeném.
Történt idén tavasszal, hogy a trianoni
évfordulóhoz közeledve felmerült egy ja-
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vaslat, hogy a város főterét nevezzük vissza eredeti
nevére, melyet Horthy Miklósról, Magyarország utolsó kormányzójáról kapott egykor. Alaposan utánajártunk hát a témának, a kor történelmének és nem találtunk olyan momentumot, amiért ne hozhatnánk meg
egy ilyen döntést. Soha nem emeltek vádat ellene,
nem volt bűnös, rettentő sok eredmény, többi között
városunk iskolái és más érdem köthető ehhez a korszakhoz és a családnak egyébként is földje, kastélya
volt Gyömrőn. Az a korszak pedig már történelem.
Nem kívántunk politikailag állást foglalni egyetlen
párt mellett sem, nem kívántunk politizálni és nem
volt „ennyire fontos ez a döntés”.
Csak egy döntés volt, melyet békés,
jó szándékkal, a történelmi „kiegyezés”
szellemiségében hozott a képviselő testület. Itt hívnám fel a figyelmet, hogy
teljes egyetértésben, a tizenegy képviselő közül tizenegy egyetértésével,
hacsak óvatosságból tíz szavazattal is.
Nem éreztük és most sem érezzük óriási horderejűnek ezt a döntést. Hiszem
és vallom, hogy egy milliárdos vízhálózat fejlesztési pályázat sokkal nagyobb
horderejű a város lakossága számára,
bár tudom, hogy abból nem lehet politikai botrányt csinálni, ezért nem is érdekes.
De ilyen a hangulatteremtés sajátossága.

De hát ilyenek a radikális, szélsőséges nézeteket
vallók. Nekik ez az ügy a világ, nekünk pedig - remélem mondhatom, mintegy tizenhétezer magamat is beleértve „átlagpolgárnak” - csak egy elnevezés. Persze
józan véleményünk, olyan indulatoktól mentes fajta,
van a témában.
Na de hogy rátérjünk az aláírásgyűjtés és a népszavazás kérdésére, valóban ez a legnagyobb horderejű,
leglényegesebb kérdés Gyömrőn? Nem hiszem. De ez
már politika, amiből mi itt, helyben, mindig szerettünk
volna kimaradni. Úgy tűnik, nem mindig sikerül. Ebben a kérdésben, ha akaratunk ellenére is, de „félreléptünk”.

Mezey Attila
alpolgármester

A kérdés tehát az volt, van-e ma Magyarországon
önkormányzati önállóság, szólásszabadság, demokrácia, szabad vélemény nyilvánítás? Kell e félnie egy
független vezetésű önkormányzatnak, ha meg akar
hozni egy ilyen döntést, hogy visszaállít egy régi közterület elnevezést saját városában? A válasz ma már
egyértelműen megadható, hogy IGEN! Kell félnie!
Elképesztő az a lejárató, szélsőséges gyűlölet hadjárat, ami elindult ellenünk. Fenyegetések, hazugságok, országos, de helyből irányított média hadjárat.
Fenyegetésekből legenyhébb csupán az, hogy nem
szavaz mostantól ránk. Igaz, hogy aszfaltúton megy
haza és az ő gyermeke is az új iskolába jár, de ez nem
számít. Tudják, ez már politika! Még szerencse, hogy
nem a várható szavazatok mérlegelése alapján dolgozunk minden nap. Ne is emlegessünk éjjeli fenyegető
telefonhívásokat stb. A hazugsághadjárat egy apróságára jó példa, hogy állítólag több képviselő lemondott
azóta az ügy miatt. Hát ennek bárki utánanézhet az
önkormányzat honlapján. Mindenki a helyén van.
Na de ne is foglalkozzunk ezzel, hiszen nem is a
döntés körülményei vagy az ügy maga itt a lényeg. Ne
legyünk csacskák! El kell fogadnunk, hogy vannak,
akik szerint ha ezek a képviselők meghoztak egy ilyen
döntést, akkor el kell őket tiporni, rágalmazni kell őket
mindenhol, minden témában és területen.

Azt ígértem a cikk elején, hogy egy
kicsit a színfalak mögé is benézünk. Miről is van szó? Itt van egy politikától
független vezetésű önkormányzat, ahol
a pártok gyakorlatilag már két választás
óta nem tudtak érdemben mandátumot
szerezni. Civil egyesület vezeti és nem
csapódnak sehova. Ráadásul a testület
is összefogással dolgozik. Valahogy fogást kell rajta találni! Ez a tér elnevezés
ügy egy kiváló lehetőség! Akik pedig a
helyi ellenzéket képviselik, ha teljesen
más területen is, de támadásba lendülnek, mert ha valakit már ütnek, az kön�nyebb préda. Nah, nagyon tömören és
nagyon röviden ennyit a színfalak mögé
vetett pillantásról.

Persze lehet azt mondani, hogy ez nem igaz. De
akkor vegyük elő legnagyobb fegyverünket, a logikát.
Az mindig segít. Ha nem ez lenne a cél, akkor nem
azzal kellett volna kezdeni, hogy feltesszük a kérdést,
rendelkezik-e minden gyömrői polgár, munkája, megélhetési gondjai, egyéb elfoglaltsága mellett elegendő információval az adott történelmi eseményekről?
Hogy egyértelműen fogalmazzak, nem hiszem, hogy
mindenki esti olvasmányként az első és második világháború krónikáját és a Bethlen korszakot taglaló
akadémiai kiadványokat bújja. Ha a válasz nem, akkor
egy ismeretterjesztő mozgalommal és kiadványokkal
kellett volna kezdeni és ha már elmondtunk mindent
és elolvasta, meghallgatta, akit érdekel, megvannak a
kellő ismeretek, akkor kezdődjön az aláírásgyűjtés.
Senkitől nem várható el, hogy történész legyen. Ehelyett durr bele, botrány, médiahadjárat, mindenki gonosz és összeesküvő!........ Itt tessék aláírni.
Tegyük már fel a kérdést? Mit tanultunk ’90-ig.
’56 ellenforradalom! Ma mit ünneplünk? Pont
most, 23-án. Legtöbbünk ugyanebben a korszakban
tanult a Horthy-korszakról. Az igaz volt? Ma már a
történelemírás nem így látja.
De ne kalandozzunk el, hiszen mint mondtam, nem
az ügy maga a lényeg! Ettől még aki aláírja a népszavazás kezdeményezést, annak igaza van? Hát persze!
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Hiszen ott abban foglal állást, hogy ebben a kérdésben
népszavazás döntsön. Teljesen jogos vélemény, hiszen
ezzel is hozzájárul a város nyugalmához. Csak egy
dolgot kérek. Lássunk a színfalak mögé!
Hogyan is tovább? Jelenleg aláírásgyűjtés folyik
abban a kérdésben, hogy hányan akarják azt, hogy az
említett tér nevének ügyében népszavazás döntsön. Ha
összegyűlik több mint 2600 érvényes aláírás, akkor a
képviselő testület elrendeli a népszavazás lebonyolítását. A kezdeményezők október 20-ig adhatják le az
összegyűjtött aláírásokat. A képviselő testület jelenleg
az ezzel kapcsolatos beadványt fogja megtárgyalni a
napokban. A kezdeményezők az MSZP, a Demokratikus Koalíció, mint pártok helyi szervezetei, egy helyi környezetvédelmi egyesület és egy magánszemély.
Amennyiben a népszavazás eredményes lesz, akkor a
testület a népszavazás eredménye szerint kell, hogy
döntsön a tér nevének vonatkozásában.
A magam részéről úgy vélem, hogy az önkormányzat semmilyen akadályt nem kíván az aláírásgyűjtés
elé gördíteni. Sőt! Úgy vélem, hogy akár még akkor
is érdemes lenne ebben a kérdésben elrendelni a népszavazást, ha mégsem sikerülne összegyűjteni a kellő
mennyiséget. Nem azért, mert ezt akkora horderejű
ügynek tartanám, amire érdemes csaknem négymillió forintot költeni, hanem ha már ez a téma mesterségesen gerjesztve ekkora port vert fel, akkor valóban
döntsön a lakosság! Tudjuk meg, meg akarja-e változtatni a testület döntését a lakosság egy népszavazáson.
Bár én továbbra is úgy érzem, hogy a cél itt egészen más, a népszavazási kezdeményezéshez csatlakozókat csak felhasználják. De azt üdvözölném, ha
ebben a kérdésben egyszer s mindenkorra döntés
születhetne így, és többet ez a téma nem zavarná városunk nyugalmát. A testület rengeteg lakos, szomszédok, barátok, ismerősök megkérdezését követően
nem kíván változtatni az álláspontján. Lehet, hogy
rossz döntést hoztunk. Sosem állítottuk, hogy ez nem
fordulhat elő! Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. De fenyegetés, politikai nyomásgyakorlás miatt,
félelemből nem fogunk meghátrálni. Nem kívánom
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senkinek azt a lejárató hadjáratot, ami azóta elindult
ellenünk. Úgy hiányzott ez nekünk, mint a régi viccben sántának a púp.
Az eszközök és a módszerek minden területről válogatottak. De úgy látszik, vannak, akik szerint a cél
szentesíti az eszközt. A cél pedig úgy tűnik egyértelmű: a jelenlegi független önkormányzati vezetés megdöntése, a politikamentes városvezetés leváltása. Mint
említettem, az eszközökben nincs válogatás.
Biztosan nem először hallják tőlünk és nem is utoljára, de mi nem vagyunk hajlandóak belemenni a politikai sárdobálásba. Mi dolgozunk tovább, fejlesztjük
a várost, munkánkról pedig a bizonyítványt kiállítják
két év múlva a választásokon. Azt ígértük két esztendeje, hogy politikamentesen, csak a munkára koncentrálva fejlesztjük Gyömrőt. Mi ennek az ígéretünknek
szeretnénk ezután is megfelelni.
Ezért a mindennapjaimat - ne vegye senki sértésnek,
de - nem a tér átnevezésének az ügye teszi ki. Sokkal
inkább az, hogy a mai válságos helyzetben, a rengeteg átalakulás viharában talpon maradjon az önkormányzat. A
járások kialakítása, a kormányzati döntés miatt munkahelyüket elvesztő kollégáknak állást találjunk. Mert szép
dolog az aláírásgyűjtés, de azoknak, akik elveszítik a mai
világban a munkájukat, nem ez a legfontosabb problémájuk. Megnyerjük a beadott óvoda építési pályázatot, elkészüljön a tornacsarnok felújítása, többet ne ázzon be a
tető és megépüljön az új öltöző, hogy a gyermekeinknek
méltó testnevelési körülményeket teremtsünk. Beadjuk a
szennyvíz tisztítótelep bővítésére a pályázatot, melynek
révén egy évtizedig megoldódik a város szennyvízkezelés kérdése, benyújtsuk a pályázatot a védőnői szolgálat
és a rendőrség épületének felújítására, helyreállítsuk a
viharkárt az új művészeti központon, az utak őszi kátyúmentesítését már nem is említve. Na, ezeket a dolgokat
valóban fontosnak érzem és ezekről szívesebben is írtam
volna. Lehet, hogy ez kevésbé érdekes, de szerintem
sokkal inkább hasznos és tényleg jobbá, kényelmesebbé
teszi mindennapjainkat. De persze tudom, nemcsak kenyérrel él az ember...
Mezey Attila

Élesedik a járási rendszer: komoly
leépítés a polgármesteri hivatalban

Nem esünk túlzásba, ha azt mondjuk: a rendszerváltás óta a legkomolyabb átalakítás megy
végbe a közigazgatásban. 2013. január elsejétől
az önkormányzatok feladatköre csökken, járások és járási hivatalok jönnek létre. Az átalakítás alapjaiban érinti a közigazgatásban dolgozókat és a lakosokat is.

Azt már egy ideje tudjuk, hogy városunk a
Monori járáshoz fog tartozni – bár komoly lobbi
tevékenységet folytatott a városvezetés a járásközponti státusz elnyeréséhez. Mostanra az is
eldőlni látszik, hogy a jövőben milyen struktúrában és milyen létszámmal szolgálja majd lakosainkat a polgármesteri hivatal. Jelenleg 73
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álláshellyel rendelkezik a hivatal, ebből 70
van betöltve, vagyis ennyien dolgoznak a hivatalban (beleértve a gyámhivatalt is). Ebből
22 dolgozót vesz át a kormányhivatal. Az átvett munkatársak között vannak az okmányirodai ügyintézők, a teljes gyámhivatal, illetve
néhány további köztisztviselőnk. A kormányhivatal ingyenes használatra megkapja a polgármesteri hivatal „B” épületének földszinti
részét (mostani okmányiroda), és minden kapcsolódó infrastruktúrát.
Törvényi szabályozás hiányában még nem
lehet tudni, hogy az építéshatósági feladatok
és a szakterület dolgozói kihez vagy hova fognak kerülni januártól. Az azonban biztos, hogy
a polgármesteri hivatal 32 dolgozóval folytathatja majd munkáját január 1-től.
Varga Ernő jegyző úr a személyi döntések
meghozatalakor próbálta a lehető legjobb döntéseket hozni: a nyugdíjba vonuló kollégák helyét már nem töltik be, akárcsak a GYES-en,
GYED-en lévőkét. Jegyzőnk felvette a kapcsolatot a környező települések önkormányzataival, a járási hivatallal, hogy a lehető legtöbb
kollégát el tudja helyezni valahol. Jelen állás
szerint még így is minimum 10%-os létszámleépítés várható a hivatalban, vagyis 7-10 ember

veszítheti el munkáját. És ez egyelőre a legoptimistább forgatókönyv. Természetesen ezek a
változások nem csupán városunkban zajlanak
hanem az ország összes önkormányzatára egyformán elmondhatóak. Ezek alól a változások
alól településünk sem vonhatja ki magát.
Továbbra is sok a nyitott kérdés, melyre
sem a kormányhivatal illetékesei, sem más
szakemberek nem tudnak – vagy nem akarnak
– válaszolni. A városvezetés kezdeményezte,
hogy a vonatkozó jogszabály adta lehetőségek
szerint Gyömrőn legyen járási kirendeltség,
így sok ügyintézés helyben maradhatna. Kérvényezték ezt azért, mert a Monori járáson belül a második legnagyobb település vagyunk,
kiváló infrastruktúrával, magas szinten kvalifikált dolgozókkal.
A járások feladatainak megszervezése tekintetében még sok a bizonytalanság, ezért folyamatosan tájékoztatjuk majd városunk lakosságát
az ügyintézésekkel kapcsolatos változásokról.
Addig is bízunk abban, hogy a közigazgatásban
évtizedek óta dolgozó kollégák nem maradnak
munka nélkül, lakosainkat pedig nem érinti túlságosan hátrányosan az új rendszer.
Hauser Antal
kommunikációs referens

Látványos előrelépés az önkormányzati
üvegzseb programban!
Gyömrő önkormányzata - felismerve, hogy egy
modern és a demokratikus működésre valamit is
adó intézmény alapvető jellemzője az átlátható
működés - 2012. szeptember 10-i képviselő-testületi ülésén rendeletben módosította Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ezzel elkötelezte
magát az érdemi társadalmi egyeztetés mellett,
illetve kialakította annak kezdeti formáját. Azaz,
a jövőben közzé teszik az önkormányzat rendelet-tervezeteit, amelyekről a lakosság írásos formában mondhatja majd el véleményét, még a
testületi döntés előtt.
Örvendetes tényként rajzolódik ki a jegyző és
az önkormányzat kiváló és naprakész kapcsolata, hiszen ez utóbbi sietve tett eleget a jegyző úr mint a törvényesség felügyelője, a törvénytelenségek felszámolója - utasításának, hogy rendelet
megalkotásával törlessze ezt a régi adósságot.
Tette mindezt annak érdekében, hogy a jövőben - tanulva a jelen szabályozás elégtelenségé-

ből - egyik fél se léphessen a törvénytelenség
azon csapdájába, mely az állampolgárok jogos
tájékozódáshoz való jogának korlátozásához vezetne. Ezzel magasabb szintre emelkedik az önkormányzat és a társadalmi szervezetek közötti
kommunikáció is. Többé nem fordulhatnak elő
olyan esetek, mikor a bürokrácia labirintusában
nyom vagy válasz nélkül sikkadnak el a helyi lakosság egészét érintő kérdések.
Az önkormányzat jelen lépésével megmutatta eltökéltségét abban, hogy megteremtse az állampolgárok felé naprakész és hiteles információkat szolgáltatni tudó önkormányzatot, mely
tevékenységének igaz tükre. Hisszük, hogy ez
a lakosság és a mindenkori városvezetés közös
érdeke, melynek tökéletesítésében minden társadalmi szervezet segítő jobbot nyújt. A gyömrői
FIDESZ-KDNP mindenképp.

Bobák Szabolcs
alelnök
FIDESZ gyömrői alapszervezete

AKTUÁLIS

Vízmű hírek

A víziközmű törvény hatása egyre inkább érvényesül cégünk életében. Június végén a tulajdonos önkormányzatok döntöttek a későbbi
szolgáltatót illetően. Az akkori döntések, bár a
törvény szellemének megfeleltek, nem voltak
összhangban az érvényben lévő üzemeltetési
szerződéssel. Az ecseri és a gyömrői képviselőtestület szeptember végén együttes testületi ülést
tartott, ahol döntött a szerződés módosításáról.
Ennek értelmében lehetőség nyílt a szolgáltató
váltásra, így Ecseren november elsejétől a GYÁVIV KFT.-ból átalakult DPMV ZRT. szolgáltat.
A Gyömrő és Térsége Víziközmű szolgáltató
KFT. területe a hátralévő időben Gyömrőre korlátozódik. Ecser tulajdonosként bent marad a
cégben, az elszámolás később történik meg.
Hosszú, meleg, száraz nyár áll mögöttünk.
Sajtóhírek szerint a mezőgazdaság nem teljesített
túl jól. A haszonnövények nem fejlődtek, csak a
gaz nőtt, de az nagyon. A vízmű saját földterülettel nem rendelkezik, a kezelésében sincs nagy
terület, de az sok darabban, sokfelé. A telephelyünkön kívül az átemelők és a kutak 100-500
m2-es területeit kezeljük. Ezeken a területeken is
rendszeresen felüti fejét a gyom, amit kaszálni
kell. A törvényi kötelezettség egy dolog, de hos�szabb távon a terület használójának is érdeke a
folyamatos nyírás, hiszen az egyszerűbb, mint a
teljesen elvadult dzsungelt kiirtani. Több-kevesebb sikerrel próbáltuk felkeresni a velünk határos területek gazdáit, mert az összehangolt kaszálás eredményesebb, kevésbé fertőzi a gyom
oda-vissza a földeket.
Önkormányzati tulajdonú cégként nem csupán az üzemeltetést, hanem a hálózat fejlesztését
is feladatunknak tekintjük. A víziközmű törvény
pontosan szabályozza, mi a szolgáltató és mi a
szolgáltatásra kötelezett feladata, ezt be is kell

Nő a gaz, vágni kell!
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Új építés, köt a beton

tartani. Azonban a korábban meghatározott célokat igyekszünk még az idén elérni. A cél a teljes
csatornázottság. Öt évvel ezelőtt, amikor átvettem a cég vezetését, a település belterületén még
volt három fehér folt, ami a korábbi ütemekben
nem épült meg, mert nem igazán volt gazdaságos. Kisszámú fogyasztóra viszonylag drága beruházás jutott, a gravitációs szakaszra átemelőt
és nyomóvezetéket is kellett építeni. Mára az
ellátatlan terület egy 100 méteres utcára zsugorodott.
A múlt év végén több törvényi változás is volt.
A talajterhelési díj mértéke 1800 Ft/m3-re emelkedett, ezt a csatornával nem rendelkezőknek
kell fizetniük a vízfelhasználásuk alapján. (A
csatorna díja ennek csak a harmada). Megjelent
a víziközmű törvény is, ami ivóvíz és szennyvíz
esetén is rákötési kötelezettséget ír elő minden
ingatlanra vonatkozóan. A törvény szankciót
nem tartalmaz, az várhatóan a végrehajtási rendeletben lesz. A fentiekből kiszámolható, hogy
nem éri meg nem rákötni a csatornára. A tavaszi
– nyári időszakban volt egy jelentős rákötési hullám, de Gyömrőn még csaknem 700 olyan háztartás van, amely nem rendelkezik csatornával.
Ezek egy része tisztességgel szippant és elviteti,
de a többség elszivárogtatja. Még mindig vannak
olyanok is, akik a szennyvizet használaton kívüli kútba eresztik, évtizedekre elszennyezve egy
jelentős vízadó réteget több száz méteres körzetben. Erről a cselekedetről nem tudok nyomdafestéket tűrő módon nyilatkozni, ezért most
nem teszem. Ezen cselekményekre semmilyen
befolyásunk nincs, a környezetvédelmi hatóság
hatásköre. Amennyiben az ősz során még valaki
rá szeretne kötni a csatornára, mi az igényeket
fogadjuk. Amennyiben az időjárás kegyes lesz,
akár november hónapban is elvégezhetők a földmunkák.
Kertész Gyula
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A Hankó István Művészeti Központ
programajánlója!

Egy kiállítás képei
(volt egyszer egy ’56)

Romantikus történelmi dráma
2012. október 23-án 17 órakor
a Hankó István Művészeti Központban
Beszédet mond: Gyenes Levente polgármester
Közreműködik: a Gyömrői Ifjúsági Kör
és a maglódi Kacamajka néptánccsoport

Október 27. szombat, 18 óra
és 28. vasárnap 15 óra:
Dés László - Geszti Péter - Békés Pál:

Bővebb információ, jelentkezés:
Bitskey Maja:06-20-566-2522
Deákné Bitskey Edit:06-20-458-4111

A dzsungel könyve
A musicalt a Szivárvány Színiiskola előadásában láthatják.
Belépő: 1500 Ft
Elővételben: 1200 Ft
A jegyek a Művészeti Központban megvásárolhatók!

***

Kisgyerekek
a nagyszínpadon

***

Novembertől új hastánc tanfolyam indul!
November 8-tól (csütörtök) este fél 7-től
Kortól és alaktól függetlenül bárki élvezheti az
egészségre tett jótékony hatását, a kreatív kifejezőképességet, az eredendő, ősi nőiességet és érzékenységet, és leginkább az orientális tánc szabadságát.

A gyömrői Hankó István Művészeti Központ szakkör
kínálata újabb gyöngyszemmel bővült. Sok-sok éves
kihagyás után ismét színészpalánták lephették el a
színpadot, ugyanis a Művészeti Központ szeptember
13-án elindította gyerekszínjátszó csoportját.
A 80-as években Tölgyes Tamásnak köszönhetően, igen nagy sikerekkel büszkélkedhetett a helyi
gyermekszínjátszó csoport, a Fantázia klub. Éveken
keresztül lendületes munkával folytatták tevékenységüket, sok versenyen részt vettek, ahol mindig előkelő helyezést sikerült elérnie a maroknyi társulatnak.
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Aztán voltak még kisebb-nagyobb próbálkozások, de
már közel sem akkora sikerrel, mint azelőtt. Majd jött
az ötlet: toborozzunk gyerekeket, és állítsuk őket színpadra!
2012 augusztusában meghirdettük, hogy szerepelni vágyó gyermekek jelentkezését várjuk! A felhívásra
előzetesen 17-en jelentkeztek. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt gondoltuk, hogy ebből a létszámból,
ha 13-15 fő megjelenik, „összecsaphatjuk” a tenyerünket. Nagy-nagy reménységgel vártuk az első napot
- és láss csodát -, várakozásainkat felülmúlta ez a nap;
30(!) főre duzzadt a jelentkezők száma. A 4 éves cserfes kislánytól a 16 éves érett mélyhangú fiatalemberig,
minden korosztály megtalálható a társulatban. Az első
nap a megismerkedést követően máris belevetettük
magunkat a színjátszás csodás világába. Szituációs és
kommunikációs gyakorlatokkal kezdtük a „játékot”,
amit a második találkozásunk alkalmával folytattunk.

Terveink igen komolyak a jövőt illetően. Első darabunk nem más lesz, mint Andersen: A kis gyufaárus
lány című meséjének színpadi változata. A szerepeket
már kiosztottuk, és lázasan megkezdtük a tanulást. A
mesejátékot várhatóan december 21-én, a Városi Karácsonyi ünnepségen mutatja be a lelkes társulat.
Mihalusz Zoltán

Dumaszínház,
dumaszínház,
dumaszínház!
Idén utoljára, november 30-án
19 órakor látogat Gyömrőre a Dumaszínház újabb 4 kiválósága.
Dombóvári István,
Hajdú Balázs,
Bellus István,
és Szente-Veres Adrienn
szórakoztatják a közönséget,

„Hülyeségek kicsiny boltja”
című kétórás fergeteges műsorukkal.
Jegyek megvásárolhatók novembertől a Művészeti Központban, változatlanul 2500 Ft-os
áron!
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Sószoba az egészségért!
Bölcsődénkben (Tompa u 21.) a sószoba továbbra is igénybe vehető bárki számára, aki
légúti betegségben szenved vagy megelőzni
szeretné a betegségeket.
Hétköznap 12:00- 17:00 óráig várjuk a gyógyulni vágyókat.
Díja: 400 Ft/óra gyerekenként, amivel alapítványunkat támogatja a befizető. A kísérőnek
ingyenes.
Telefonos bejelentkezés szükséges a
29/330-090-es telefonszámon.
Jöjjön el és győződjön meg pozitív hatásairól személyesen!
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Játékvásár a Mikkamakka
Játéktárban!
Játszani jó dolog... Mesékkel, számokkal, egymással
és jó játékokkal is. Van, hogy eljön az idő, amikor már
kinövünk egy-egy játékot, ilyenkor nehéz megválni
tőlük. Jó érzés, ha ezeket a játékokat mégis olyannak
adhatjuk el, aki szívesen játszik majd vele tovább és
mi is rálelhetünk valamire, amire már másnak nincs
szüksége.
Itt lesz velünk Petrovszki Gyöngyi, aki a karácsonyi ajándékozásban is segíthet logikai, fejlesztő, egyéni és társas játékokkal, amelyek a helyszínen kipróbálhatók, megrendelhetők és megvásárolhatók.
Ezért 2012. november 10-én, szombaton 10-16
óráig játékvásárral egybekötött gyerekholmi és játékbörzére várunk benneteket a Mikkamakkába.
(Gyömrő Tompa Mihály u. 21.)
Gyertek eladóként, vásárlóként, csereberélőként.
Hozhattok babakocsit, kiscsizmát, favonatot, plüsskutyát, mindent, amire más gyermekes család igényt tarthat. Szóljatok az ismerőseiteknek, hogy jöjjenek ők is!
Asztalfoglalás: Várnai Andreánál a +36 30/705
2039 telefonszámon, 500 Ft/asztal.
A Mikkamakka Játéktár egész évben nagy szeretettel várja új sóhomokozójával, széleskörű programjai-

val, babakortól egészen a kisiskolás kor végéig játszani és foglalkozásaira a gyerekeket.
Érdeklődni lehet a
+36 20/438 6901
telefonszámon.

Sporttábor a Mesevár Óvodában!

Kedves emlékekkel zártuk ezt a nyarat, hiszen lehetőségünk nyílt megrendezni az első sporttábort
a Mesevár óvodában. Július közepén két hétre
8-17-óráig napközis tábort tartottunk óvodások és
kisiskolások részére. A gyermekek a Gyömrői és
Maglódi óvodákból és iskolákból érkeztek.
Szoros és eseménydús napirend és heti rend szerint teltek napjaink. Hétfőn akadályverseny keretében ismerkedtek meg az óvodával és udvarával a
kedves kis táborlakók. Kedden a Zabhegyező lovardába sétálva tettünk látogatást. Minden gyermek
lovagolt és meghallgattuk az állatokról szóló kiselőadást. A „mini állatkertet” is sétálva közelítettük
meg. Nagyon tetszett a gyerekeknek az ízlésesen
kialakított környezet és az állat sereg. Szerencsére
nagyon jó időnk volt a tábor alatt és minden program

után lehűtöttük magunkat fagyizással. Az uszodába
csütörtökön látogattunk el. Hamar birtokba vették a
tanmedencét a gyermekek, és ki sem akartak jönni
a vízből. Pénteken kincskereső versennyel zártuk a
hetet. Csendes pihenő alatt, aki nem szeretett volna
pihenni, a kreatív műhelyben ügyeskedhetett vagy
társasjátékokkal játszhatott, diafilmet nézhetett. A
gyönyörű tornatermet és a változatos eszközöket
kihasználva a programok mellett mindennap volt
mozgáskoordinációs torna. Minden gyermek nagyon szeretett a tornateremben tornázni, hiszen nem
volt idegen számukra, mert nagyon sok kis gyermek
évközben is járt a mozgáskoordinációs torna fakultációra. Remélem jövőre is találkozunk!
Juhászné Godány Tünde
óvodapedagógus és táborszervező
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mely megkönnyíti a kismama mindennapjait
Bölcsőde szolgáltatásaként, a következőket tudjuk
biztosítani:
Helyi beszerzésből származó, jó minőségű, biztonságos alapanyagokból készült ételek, főleg főzelékek, melyek biztosítják kisgyermeke számára
az optimális fejlődést. Ételeink nem tartalmaznak
ízfokozókat, tartósítószert!
Szükség szerint a diétás, pl: tejmentes, tojásmentes étkezést is biztosítani tudjuk.
Garancia az étel minőségére az a 72 gyermek, aki
jelenleg a bölcsődébe jár, az ő ízlésük alakítja az étlapot, melyet e-mailben is el tudunk juttatni a családoknak.
Ez alapján egy héttel előre dönteni tudnak, melyik
napokra rendelnek.
A fizetés előre, a megrendelés leadásakor (1 héttel
korábban) történik.
Szolgáltatás ára: 360 Ft/nap + doboz (20 Ft)
Étel átvétele: naponta 11:30 – 13:00-ig a bölcsőde épületében.
Amennyiben tervezett szolgáltatásunk megnyerte
tetszését és igénybe venné, kérem, jelezze!

Mottónk: A gyermek nem kis felnőtt!!
Elérhetőségeink:
Bölcsőde és Gyermekközpont
Cím: Tompa u 21.
Tel/Fax: 29/330-090
e-mail: bolcsi-elelmezes@gyomro.hu
Bölcsőde dolgozói

Tisztelt lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a városunkban praktizáló háziorvosok rendelési ideje az
előző számban rosszul jelent meg. A helyes rendelési idő a következő:

Háziorvosok:

Dr. Altorjai Károly
(2230 Gyömrő, Rudolf u. 56.)
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

7.30-11.00
7.30-11.00
13.00-17.00
7.30-11.00
7.30-11.00

Dr. Bató László
(2230 Gyömrő, Szt. István út 55.)
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8.00-12.00
12.30-17.00
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00

Dr. Petky Ferenc
(2230 Gyömrő, Táncsics út 95.)
Hétfő
Kedd

13.00-17.00
8.00-12.00

Szerda
Csütörtök
Péntek

8.00-12.00
13.00-17.00
8.00-12.00

Üzemorvosi és reumatológiai ellátás előjegyzés
alapján.
Dr. Schrem Aurél
(2230 Gyömrő, Szt. István út 12.)
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

13.00-16.30
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00

Dr. Török Gábor
(2230 Gyömrő, Erzsébet u. 4.)
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

7.30-11.30
7.30-11.30
12.30-16.30
7.30-11.30
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Péntek
7.30-11.00
(új beteg fogadása a rendelési idő befejezése előtt fél
órával)

Iskola-egészségügy és ifjúság-egészségügy:
Szerda

8.00-10.00

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
Kedd

11.30-12.30

Dr. Molnár Péter (Dr. Ágó Katalint helyettesíti)
(2230 Gyömrő, Nefelejcs u. 32.)
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8.00-12.00
13.30-17.30
8.00-11.00
9.00-12.00
8.00-12.00

Terhes tanácsadás:

Szerda

11.00-12.00

Csecsemő tanácsadás:

Csütörtök

8.00- 9.00

Péntek délután rendelés nincs, 13.00 órától a háziorvosok egymást követően felváltva tartják a
készenlétet.
A betegek az ügyelet 06/29-332-299 központi számát hívják fel. A telefonhívás átirányításra
kerül a készenlétet biztosító orvos telefonszámára.

Házi gyermekorvosok:
Dr. Török Gábor
(2230 Gyömrő, Erzsébet u. 4.)
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

7.30-11.30
7.30-11.30
12.30-16.30
7.30-11.30
7.30-11.00

Iskola-egészségügy és ifjúság-egészségügy:
Szerda

8.00-10.00

Dr. Berla Zita
(2230 Gyömrő, Szt. István út 16.)
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8.30-11.30
8.30-11.30
8.30-11.30
14.00-17.00
8.30-11.30

Dr. Kocsis Ilona
(2230 Gyömrő, Szt. István út 1.)
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8.00-12.00
13.00-16.00
9.00-12.00
8.00-12.00
8.00-11.00

Dr. Kovács László
(2230 Gyömrő, Szt. István út 1.)
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8.00-12.00
12.00-16.00
8.00-11.00
12.00-16.00
8.00-11.00

Iskola- és ifjúság-egészségügy:
Kedd

8.00-10.00

Orvosi ügyelet:
(2230 Gyömrő, Szt. István út 55.)
Hétköznapokon: 18.00-7.00

Hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órában, a
következő munkanap reggel 7.00 óráig.

PATIKAI ÜGYELET
Hétköznapokon továbbra is a Szent Erzsébet Patika tart ügyeletet este 10 óráig. Hétvégeken a három
patika felváltva tart nyitva. Ünnepnapon csak délután 4 óráig van ügyelet.
A következő hétvégék és ünnepnapok ügyeleti rendje a következőképpen alakul:
Október 20-21.
Szent Erzsébet Patika
Október 22. (hétfő)
Humanitas Patika
Október 23. (kedd)
Kehely Patika
Október 27-28.
Humanitas Patika
November 1. (csüt.)
Szent Erzsébet Patika
November 2. (péntek)
Szent Erzsébet Patika
November 3-4.
Kehely Patika
November 10-11.
Szent Erzsébet Patika
November 17-18.
Humanitas Patika
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Megkezdte működését az influenza figyelőszolgálat
Az első héten 4200-an fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz.
Idén is a 40. héten, októberben kezdték meg munkájukat az európai influenza figyelőszolgálatok.
A hagyomány szerint a következő év 20. hetéig,
májusig fognak működni. A 2012/2013. évi szezonban Magyarországon a figyelőszolgálat 1 400
háziorvosi és házi gyermekorvosi praxishoz tartozó lakos megbetegedési adatai alapján hetente
jelenti majd az influenza aktivitást.
A figyelőszolgálat része az a 100
orvos, akiket arra kértek fel, hogy
ne csak az adatokat rögzítsék, hanem rendszeresen küldjenek légúti
mintákat is. Ezekből az influenza
gyanús betegektől vett mintákból
mutatja majd ki az Országos Epidemiológiai Központ laboratóriuma a
mostani szezonra jellemző influenza
vírusokat.
A figyelőszolgálat működésének
első hetében az orvosok jelentéseinek alapján végzett becslés szerint az
országban 4 200 fő fordult orvoshoz
influenzaszerű tünetekkel.

Közben már a háziorvosoknál van a fertőzés elleni oltóanyag. Idén is 1,3 millió ingyenes
vakcinát biztosít az állam. A krónikus betegek és
az idősek mellett idén a vérzékenyek is jogosultak a térítésmentes oltásra. Az idei vakcinában
– a WHO ajánlása alapján – új vírustörzsek vannak, így várhatóan hatásosabbak, mint a tavalyi
készítmények. Az ÁNTSZ arra hívja fel a figyelmet, hogy az influenzának az oltás a legjobb
megelőzési módja.
(Forrás: OEK)

Egyszerűbben intézhetik ügyeiket a szülők!
Jelentősen egyszerűsödik jövőre a családdal,
gyermekekkel kapcsolatos ügyintézés. A Magyary Egyszerűsítési Program részeként több
helyen várják az ügyfeleket és kevesebb lesz
az adminisztráció is - közölte a közigazgatási
tárca parlamenti államtitkára. Rétvári Bence hangsúlyozta: a kormány arra törekszik,
hogy a családok minél gyorsabban intézhessék az ügyeiket, eszerint alakítják a jogszabályokat is.
Jövőre könnyebb lesz gyermeknevelési támogatásokat igényelni. Egyrészt több helyen lehet intézni ezeket, másrészt kevesebb irat kitöltésére
lesz szükség - jegyezte meg az államtitkár. Mint
mondta: jelenleg 29 helyszínen 99 kormányablak van, de ez 2013 végére a 10-szeresére, 300-ra
fog nőni. A családi pótlék és a gyermeknevelési
támogatás folyósításának elbírálását egy informatikai fejlesztés teszi gyorsabbá jövő áprilistól.
Ugyancsak akkortól várható, hogy a kismamabérlet kiállításához kevesebb utánajárásra lesz
szükség. Az államtitkár beszélt arról is, hogy mi-

nél ügyfélbarátabbá próbálják tenni a kormányablakokat, ezért vannak nyitva este 8-ig, és ezért
alakítottak ki több helyen gyermekjátszósarkot
is. Így amíg a szülők ügyeket intéznek, addig a
gyermekek le tudják foglalni magukat - jegyezte
meg.
Rétvári Bence szólt arról is, hogy könnyebb
lett az apai elismerés jegyzőkönyvbe foglalása,
így az bármely gyámhatóságnál, kormányablaknál, külföldön a tiszteletbeli konzulnál is intézhető. Bővül a származás megismeréséhez való
jog is. A gyámhatóság köteles lesz tájékoztatni
a kérelmezőt arról, hogy őt örökbe fogadták-e,
él-e a vér szerinti szülője, illetve van-e testvére, féltestvére. Egyszerűsödik a külföldön történt
örökbefogadás hazai elismerése is. Ha a kabinet
elfogadja az erre vonatkozó javaslatot, könnyebb
lehet a jövőben az ügyintézés az anyakönyvi, az
állampolgársági, valamint a személyi adat- és
lakcímnyilvántartással összefüggő eljárások során. Nem kell például anyakönyvi kivonatot bemutatni a személyi igazolvány kiadásához.
(Forrás: Kossuth Rádió, Krónika)
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Önkéntes tűzoltó verseny
Gyömrőn!
2012. október 20-án Gyömrőn lesz a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által rendezett Önkéntes
Tűzoltó szakmai verseny, amelynek rendezésében a
Gyömrői Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület is
részt vesz.
A rendezvény programja:
08:00 Felvonulás az Eskü térre, tűzoltózenekar felvezetésével
09:30 Megnyitó
10:00 Verseny kezdete
13:00 után (résztvevők számától függően) eredményhirdetések
Minden érdeklődőt szeretettel várunk, de felhívjuk a
figyelmüket, hogy a verseny a jellege miatt veszélyes
lehet, ezért csak a rendezők által kijelölt területen szabad tartózkodni.
Fülöp Tamás
Elnök
Gyömrői Polgárőr
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Gyűjtés a dévai árva gyerekeknek
Gyömrőn!

Gyömrőn november 5. és december 2. között a gyömrői Családsegítő Szolgálat a Böjte Csaba
ferences szerzetes előadásának
helyet adó, Családi Körben Keresztény Rendezvény keretein
belül gyűjtést szervez a dévai
árva gyermekeknek. Az erre a
célra kijelölt helyiséget a szervezők Szent Ferenc Pontnak nevezték el. Az akcióra szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy
ne maradjon le erről egy adakozó
kedvű polgár sem. Az összegyűlt
adományokat karácsonyra el
szeretnénk juttatni annak a több
mint 3000 gyermeknek, akiket
Böjte Csaba testvér megsegített
és oltalma alá vett.
Székely Attila
főszervező
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Kábítószert foglaltak le Gyömrőn!
A Monori Rendőrkapitányság beosztottjai vagyon elleni bűncselekmény elkövetése miatt
tartottak házkutatást egy gyömrői
családi háznál. Az ott lakók ellen
korában már folytattak eljárást
kábítószer-terjesztés miatt, ezért
a helyszínre kábítószer-kereső
kutyát is vittek. A házkutatás során a lakásban és annak környezetében több helyen is találtak kábítószert, fű,
por, tabletta formájában. A drogok az előzetes

szakértői vélemény alapján – feltehetően –
meghaladják a büntetőjogilag meghatározott,
jelentős mennyiség alsó határát.
Ezért október 3-án a kábítószerekkel kapcsolatba hozható 49
éves T. Gy-né és 20 éves O.V.
gyömrői elkövetők (anya, lánya)
elfogása megtörtént. Kábítószerrel visszaélés bűntette miatt előzetes letartóztatásba helyezték őket.
Monori Rendőrkapitányság

Gyömrőiek raboltak el egy elektromos kerékpárt
A Monori Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztálya rablás bűntettének megalapozott gyanúja
miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettesek ellen, akik 2012. szeptember 28-án éjfél körül Maglódon a velük azonos irányba haladó K. M. 65
éves, elektromos kerékpárján közlekedő sértettet,
a személygépkocsiból kinyúlva ellökték.
A férfi a járművével elesett. Ekkor az elkövetők
megálltak, és a sértett védekezésre képtelen állapotát kihasználva eltulajdonították az elektromos
kerékpárját, amelyet a gépjármű hátuljába betet-

tek, majd ezt követően elhagyták a helyszínt.
A bűncselekménnyel okozott kár: kb. 50.000 Ft.
A nyomozás során végrehajtott eljárási cselekmények eredményeképpen az eltulajdonított
kerékpárt lefoglaltuk és B.T. 25 éves gyömrői
fiatalembert rablás, míg L.L. 21 éves szintén
gyömrői férfit orgazdaság bűntettének megalapozott gyanúja miatt, gyanúsítottként hallgattunk ki. B.T. őrizetbe vettük, L.L. szabadlábon
védekezik.
Monori Rendőrkapitányság
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BALESETEK GYÖMRŐN
Két kerékpárost is elütöttek

2012. október 5-én kora este, Gyömrőn a Tulipán u. és
Levél u. kereszteződésében, egy helyi férfi, az általa
vezetett gépjárművel elütötte a neki jobbról érkező kerékpárost. A baleset következtében a kerékpáros férfi
8 napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett.
2012. október 5-én kora este, Gyömrőn az Arany J.
u. és Rózsa u. kereszteződésében, egy helyi férfi az
általa vezetett gépjárművel elütötte a Rózsa utcában
haladó kerékpáros férfit. A baleset következtében a
kerékpáros 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett.

2012. október 10-én délután, Gyömrőn a Pázmány u.
és Ady E. u. kereszteződésében egy maglódi férfi, az
általa vezetett gépjárművel ütközött, a neki balról érkező és egy gyömrői hölgy által vezetett személygépkocsinak. Az ütközés hatására a gyömrői hölgy által
vezetett személygépkocsi átsodródott az úttest bal oldalára, ahol ütközött a vele szemben haladó és szintén egy gyömrői hölgy által vezetett gépjárműnek. A
baleset következtében mind a három személy 8 napon
belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett.
Monori Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztály

Képújság és új műsorstruktúra
a SIGNAL tévében

Október elsejétől elindult a képújság szolgáltatás a városi televízióban. Ezzel párhuzamosan új műsorstruktúra lépett életbe: naponta négy alkalommal sugározzuk műsorainkat, míg a fennmaradó időben a képújságot láthatják kedves nézőink. Az egyes műsorok kezdési időpontja megtekinthető a www.signaltv.hu
oldalon, illetve a tévében sugárzott képújságon is.
A képújságban akár magánszemély, akár cég is hirdethet. Részleteket a televízió weboldalán olvashatnak.
További jó hír, hogy a DIGI Kft-nek köszönhetően immáron 12 településen érhető el csatornánk. Azok,
akik nem tudják a DIGI-s rendszeren behangolni csatornánkat, nyugodtan kérjék a cég szerelőinek
segítségét!
HA
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Aranyérmes gyömrőiek
az IBF Nyílt Harcművészetek
Világbajnokságán!

Idén Budapesten rendezték meg az International Budo Federation Magyarország által
szervezett Nyílt Harcművészetek Világbajnokságát. A több mint százötven résztvevő a
világ számtalan országából érkezett erre a versenyre.
Az október 6-i versenyen a fegyveres szinkron formagyakorlatok kategóriában
ARANYérmet szerzett gyömrői csapat: Hegymegi Szilvia, Hegymegi Sándor és Huber
Máté. Ugyancsak ebben a kategóriában EZÜSTérmet szerzett csapat: Rohonczy Dániel,
Sándor Zoltán és Czeglédi Árpád.
A küzdelem kategóriában EZÜSTérmet szerzett Hegymegi Sándor. A női versenyzők között Hegymegi
Szilvia ugyancsak EZÜSTérmet hozott haza.
A helyezéseken kívül, számtalan különdíjat is kaptak versenyzőink. Küzdelemben a legtöbb pontot elérő
versenyző különdíját Hegymegi Szilvia és Hegymegi Sándor vehette át. A legtechnikásabban küzdő versenyző
ugyancsak Hegymegi Sándor lett, aki egy igen értékes japán katonai kardot kapott különdíjként.
A Lozsi Ákos által vezetett Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület vezetőinek és versenyzőinek gratulálunk
a szép eredményért, és köszönjük, hogy Gyömrő nevét a sport területén nemzetközi hírűvé tették.
Hodruszky Lajos
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