Ünnepi díszben Gyömrô

Az év végéhez közeledve nemcsak a
város, hanem a családok otthonai is
ünnepi díszbe öltöznek. Ilyenkor kicsit mosolygósabbá válik mindenki, és
igyekszünk az egész évi problémáinkat
magunk mögött hagyva az ünnepekre
felkészíteni a környezetünket és a szívünket is. Természetesen Nekem, mint
városvezetőnek, azzal is foglalkoznom
kell, hogy a városunk év végéje is ünnepi és vidám legyen. Mindemellett az év
végéhez közeledve mi is számot vetünk
az elmúlt évvel, és megnézzük, mivel
értünk el sikereket és esetleg milyen
fontos teendőket viszünk magunkkal
az újesztendőbe, amellyel az idén már
nem tudtunk, vagy nem lehetett foglalkozni. 2012 a mostani önkormányzati
ciklus félideje. Az első két évünk ös�-

szességében sikeres volt, hiszen számos olyan fejlesztés, beruházás történt
ismét, amely hosszú távon is meghatározza Gyömrő jövőjét. Az új művészeti
központ, az új ivóvíz bázis, a megújuló
közterek, játszóterek mind-mind büszkeségeink! Persze volt néhány elmaradásunk, és van néhány közéleti kérdés is
(pl. a népszavazás ügye), amelyet át kell
vinnünk a következő évre. 2012 nagyon
sok változást hozott városunk életében:
a járási rendszer kialakítása, az iskolák államosítása, a víziközmű vagyon
állami irányítás alá vétele, mind-mind
olyan új helyzetet teremt, amely a jövő
évben fog lecsapódni és igazából az elkövetkezendő években derül ki, hogy
negatív, vagy pozitív hozadéka lesz-e
városunkra, illetve lakosainkra nézve.
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Polgármesterként hiszem és remélem, hogy az
a munka, amelyet végzünk, nem hiába való, és
azok a fejlesztések, a városunk előtt kijelölt út,
Gyömrő fejlődését és jövőjét fogja szolgálni a
továbbiakban is.
Kérem, hogy az ünnepek közeledtével ne csak
a vásárlással foglalkozzunk, hanem gondoljunk
az ünnep valódi értelmére! Legyünk minél többet együtt szeretteinkkel, egy picit még jobban
figyeljünk egymásra és környezetünkre! Ki-ki

lehetősége szerint figyeljen azokra is, akiknek
nem jutott család és meleg otthon, és aki teheti,
nyújtson segítséget, vagy legalább csak néhány
kedves mondatot váltson azokkal, akik az ünnepeket egyedül kell, hogy töltsék! Mindenkinek,
minden lakosunknak, sok szeretettel kívánok
áldott ünnepeket és eredményekben bővelkedő
újesztendőt.
Gyenes Levente
polgármester

Adventi Fények Gyömrô 2012.
Idén karácsonyra ismét ünneplőbe öltözik a város, kigyúlnak a fények, fellobban a város hatalmas adventi
koszorújának gyertyalángja. Mikulás járja az utcákat,
és angyalok szárnyai suhognak a város fölött.
Idén ismét várunk mindenkit, hogy a város Adventi koszorújának gyertyáit együtt
gyújtsuk meg. Ez a kis esemény nem csak
a karácsonyi ünnep kezdetét, hanem az
összetartozást is jelképezi. Legyen hát részese mindenki eme meghitt eseménynek!

December 23. Vasárnap
Szabadság tér – Városközpont



17.00 IV. Adventi Gyertyagyújtás, Gyenes Levente Polgármester közreműködésével
Weöres Sándor Általános Iskola Gyermekkórusának karácsonyi előadása
A rendezvény szervezője: a Gyömrői Kulturális és Turisztikai Egyesület
Támogató: a Gyömrő 2000 Kör
www.kulturiszt.hu

Több mint egy évtized után újra fehérbe öltözött a város december 5-én

AZ IDÉN IS BÔKEZÛ
VOLT A MIKULÁS
Azt gondoltam, hogy nálunk, az Eskü utcában vannak a legjobb gyerekek, mert a Mikulás
először ott tette tiszteletét. De megnyugodtam,
amikor azt is láttam, hogy településünkön az egy
főre eső krampusz mennyisége is itt volt a legnagyobb. Nem kevesebb, mint harminc krampusz sürgött-forgott a Mikulás körül. Mint megtudtam, a Mikulás már évek óta először Kossuth
László „kárpitozó” mesterhez érkezik, hiszen ők
régi jó barátok, s az sem mellékes, hogy a hosszú
út során megtépázódott Mikulás felszerelését és

fogatát is itt hozzák újra szép állapotba.
De ne rohanjunk a dolgok elé, mert a helyi
Mikulásgyár már előző nap kb. 1800 db Mikuláscsomagot állított össze a helyi gyerekeknek a
Gyömrő 2000 Kör és barátai adományaként. A
több mint négyszázezer forint összeadott pénzből minden csomagba jutott mogyoró, mandarin,
csoki, kismikulás és bőségesen szaloncukor. A
nagylétszámban jelentkező csomagoló manóknak köszönhetően, idén rekord gyorsasággal készítették el a fürge kezek a csomagokat. Ha nem
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is a nemzetközi, de a helyi Rekordok Könyvébe
biztosan bele fognak kerülni.
Szokásához híven, a Mikulás pontosan érkezett az első helyi állomáshelyére, az Eskü térre.
Annak ellenére, hogy hétköznap kora délután
volt, a tér szinte megtelt apróságokkal és szüleikkel. Azon bátor gyerekeknek, akik énekkel,
verssel vagy rajzzal készültek, Télapó bácsi személyesen adta át a jól megérdemelt csomagot.
A Mikulás érkezése előtt minden állomáshelyre krampuszlányok érkeztek, akik megpróbáltak
mindenkit elrémiszteni, s megtéveszteni, hogy
igazából ők az igazi Mikulások. Természetesen,
ezt a blődséget még a legkisebb gyerekek sem
hitték el, ezért szaloncukor jutalmat kaptak.
A Teleki kastélyban az iskolaotthonosok is
már nagyon várták a Mikulást. Ők igen komoly
műsorral készültek, ami meghatotta a sok helyet
bejárt öregurat és krampuszseregét.
A zord idő ellenére nem volt fennakadás a
Mikulás útvonalában, köszönhetően a nagy létszámban megjelent és profi módon intézkedő
rendőröknek és polgárőröknek.
Mikulás bácsi gyömrői útját a Hankó István
Művészeti Központban zárta a legrondább, legiszonytatóbb krampuszával az oldalán (Hókuszpók Krampusz), ahol elköszönt minden gyerektől, s megígérte, hogy jövőre újra eljön hozzánk.
A sok állomáshelyen nagyon sok jó gyerekkel
találkozott a Mikulás, de sajnos volt az idén is
olyan gyerek és szülő, aki szemtelenül, mások

elé tolakodva, több csomagot is zsákmányolt. A
krampuszok felhívták a figyelmüket arra, hogy
ezzel a cselekedetükkel éppen azon kisgyerekek
elől veszik el a csomagot, akik még szinte először találkoztak a Mikulással.
Nem lenne teljes az írás Mikulás köszönő
sorai nélkül, amelyben megköszöni mindazon
Gyömrő 2000 Körös képviselőnek, tagnak, és
külsős segítőnek, akik lehetővé tették, hogy idén
is Gyömrőre érkezzen az igazi Mikulás.
Hodruszky Lajos

A Mikulás-járás kiemelt támogatója
és szervezője: Gyömrő 2000 Kör
Köszönjük a segítséget: Gyömrői Rendőrőrs,
Gyömrői Polgárőrség, Polgármesteri Hivatal,
Elektro-Sol Zrt., Papp István, Álom-Kép Hangés Fénytechnika, Bandika Vegyesbolt, Minden
100 Ft Bolt, Korona Eszpresszó, Real ABC
vasútállomás, Nosztalgia Eszpresszó, Budavári Vasbolt, Erdei Kálmán festéküzlet, Sándor
Húsbolt, Vincze Húsbolt.
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Újabb 200 milliós pályázatot
nyert városunk!

Folytatódik a pályázati sikerszéria városunkban!
Megkaptuk a hivatalos értesítést, hogy kétszáz
millió forintot nyertünk a Kastély-dombon
megépítésre kerülő, a falusi óvoda bővítésének
szánt új óvodai épületre. Gyenes Levente polgármester szerint a támogatási szerződést még az
idén meg szeretnék kötni erre a projektre is, majd
a jövő év tavaszán elkezdődhet az építkezés. A
kivitelezés várhatóan már a nyár folyamán befejeződik, így elképzelhető, hogy már 2013 őszétől
fogadhatja a falusi és a pataki lakótelepi gyerekeket az új tagóvoda. Mint köztudott, az állam csak
az általános és középiskolák felügyeletét veszi el
2013 januárjától minden magyar önkormányzattól. Az óvodák és bölcsődék (amelyek sajnos a legtöbb önkormányzati forrást emésztik fel a működésükhöz) teljes egészében az önkormányzatok fennhatósága alatt maradnak. Ennek tükrében különösen nagy eredmény, hogy ügyes lobbizással és jó pályázatok beadásával ezen a területen is pályázati
H. A.
sikereket könyvelhet el szinte kétévenként a gyömrői önkormányzat.

Vállalkozás-segítô irodaház
épülhet Gyömrôn
November 29-én tartották a Hankó István Művészeti Központban a Határon átnyúló gazdasági kapacitás racionalizálása elnevezésű pályázat nyitórendezvényét. Gyömrő Város Önkormányzata, mint
vezető partner vesz részt benne, s ennek keretében 507.422€ vissza nem térítendő támogatást kapott
az Európai Uniótól és a Magyar Államtól. A pályázat keretében egy úgynevezett vállalkozói inkubátorház épülhet meg a Táncsics Mihály úton, mely helyi és térségbeli vállalkozásoknak adhat
otthon, és segítheti kezdeti működésüket. A pályázatban önkormányzatunk szlovákiai partnere, a
Mérey Polgári Társulás, nekik köszönhetően Csallóközcsütörtökben is épülhet egy inkubátorház. A
komplett pályázat teljes támogatási összege 1.131.454€.
Gyömrőn a munkálatok 2013 tavaszán kezdődhetnek meg. A kiírás szerint legkésőbb 2014. augusztus 31-ig kell lezárni a pályázatot.
H.A.
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Lezajlott a közmeghallgatás
November 26-án tartotta
rendes évi közmeghallgatását Gyömrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete.
A meghallgatásra mintegy
60-70-en jöttek el, akik előbb
Gyenes Levente polgármestert hallgathatták meg, aki
a frissen elfogadott 2013-as
önkormányzati költségvetési
koncepciót ismertette. A hallgatóság megtudhatta, hogy
sok ismeretlen tényező van
még az állami dotáció tekintetében, így igen nehéz a helyi költségvetések kialakítása.
Ezt követően a polgármester
röviden beszámolt a 2012-es
évben történtekről, majd mintegy fél órás közbiztonsági beszélgetés következett. A lakosok által felvetett kérdésekre

Szmodics Róbert alezredes, a
monori rendőrkapitányság vezetője válaszolt. Gyenes Levente, a közbiztonsági blokk
végén elmondta: az önkormányzat pályázat segítségével szeretné megvalósítani a
gyömrői rendőrőrs épületének
energetikai felújítását.
Egy rövid szünetet követően sorban álltak a mikrofon
elé a kérdéseiket feltevő lakosok. Több felvetés érkezett a
járdák rossz állapotával kapcsolatban. A polgármesteri
tájékoztatás szerint 2013-ban
igen sok járdaszakasz épülhet
meg, főként a Dózsa György
úton.
Érthető módon több lakos is szóvá tette a Horthy
park és a januári népszavazás
kérdését. Gyenes Levente elismerte: rossz döntést hoztak

a visszanevezéskor. A polgármester kifejtette: bár ők helytörténeti szempontokat vettek
figyelembe, mégsem lehet
jónak nevezni egyetlen olyan
döntést sem, amely megosztja a lakosokat, és sokakban rossz emlékeket ébreszt.
Ezért a népszavazás eredményétől függetlenül is újra át
fogják gondolni, hogy megérte-e mindez.
Terjedelmi okokból a csaknem négy órás közmeghallgatást itt nem áll módunkban
hosszasan részletezni, de akit
érdekelnek az elhangzottak,
azok megnézhetik a SIGNAL
TV-ben, ahol 4 részben sugározzák a teljes meghallgatást.
A városvezetés ezúton is
köszöni mindenkinek, aki eljött!

HA

Ismét folyik a víz az Ártézi kútból!
Nagyon sok gyömrői szomorúan
tapasztalta hónapokkal ezelőtt,
hogy az immár 100 éve szakadatlanul folyó falusi Ártézi kutunk
elapadt. A városvezetés, amint a
problémát észlelte, azonnal szakembereket hívott segítségül, akik
megállapították, hogy a pozitív
kút vízoszlopának szintje a kifolyó alá esett kb. 5-10 centiméterre. Ez a kút nemcsak a városunk egyik jelképe lett az elmúlt
évszázad során, hanem nagyon
sok gyömrői lakosunk, sőt a környékbeli településekről is sokan
jöttek vízért a „gyógyító kúthoz”
A munkálatok befejeződtek, egy
szivattyú beépítése után mostantól 15 liter/perc vízhozamot ad a
kút. Továbbra is mindenki ingyenesen vihet a gyömrői vízből.
H. A.

6

AKTUÁLIS

VÍZMÛ HÍREK
December elejére megérkezett a tél. Előző
cikkemben már jeleztem a téliesítés szükségességét, de az ehhez tartozó MAVÍZ kiadványt csak a decemberi számlákkal tudtuk
kipostázni. Az ismertető tartalmazza a témával kapcsolatos legfontosabb információkat.
Kérem, olvassa át és őrizze meg! Most úgy látjuk, jövőre nem fogjuk tudni kigazdálkodni a
prospektus árát.
November elején egy viszonylag ritka, számunkra is tanulságos üzemzavarunk volt. A Dózsa
György úton egy bekötés előkészítése közben
egy 250 mm-es PVC csövünk szinte felrobbant. A cső valószínűleg gyári hibás is volt és
az adott területen lévő talaj lassú elmozdulása is
ébreszthetett feszültséget az anyagban. A jelenség látványos és veszélyes volt: a cső hosszában
végigrepedt, azonnal elöntve a munkaárkot. A
helyszínen tartózkodó szerelőt szabályosan kimosta a gödörből. Szerencsére sérülés nem történt, de az események még csak itt kezdődtek.
Ugyan a nyomásfokozó szivattyúk működtek és
a felső tározó tele volt, mégis a rendszeren végigfutó nyomásingadozás miatt a település egyes
részein percekig tartó nyomáscsökkenés illetve
vízhiány volt érzékelhető. Izzott a telefon a hibabejelentésektől. A kollégák az adott szakaszt
kizárták, a nyomás helyreállt, de csőfalakról leváló vasas üledék miatt sokfelé zavaros lett a víz.
Megint izzottak a vonalak és két szerelőpáros az
esti órákig járta a várost és tűzcsapokon át öblítette a hálózatot.
December 5-én a csatornahálózat is adott munkát bőven.
A Dózsa-Szent István sarkon keletkezett a dugulás. Kollégáink
vaspálcával nagyméretű, szilárd,
darabos anyagot tapintottak ki a
folyásfenéken. Többórás magasnyomású mosatás és pálcás lazítás
után sikerült csak a rendszert ismét átjárhatóvá tenni. Utólag nem
sikerült a kiderítenünk, mi volt és
honnan került a rendszerbe az idegen anyag. A hiba elhárítását az is
nehezítette, hogy egy általunk eddig ismeretlen, jelenleg magánterületen lévő, az első ütemben nem
terv szerint épült akna záródott el.
Az ingatlan tulajdonosa sem volt

otthon, telefonon értük el és kértük hozzájárulását, hogy létrával bejuthassunk. Hasonló esetben
egyébként közérdekből illetve a károk minimalizálása céljából akkor is be kell jutnunk az ingatlanra, ha a tulajdonost nem érjük el.
Örömmel tudatom, hogy városunk belső területeinek utolsó hiányzó csatornaszakasza
elkészült a Puky úton. Az ott lakók régóta várták, többen azonnal rákötöttek. Gazdaságilag ez
a beruházás soha nem fog megtérülni, hiszen
kisszámú fogyasztó kiszolgálására kellett egy átemelőt telepíteni. A rendszer amortizációja üzemeltetési költségek nélkül is magasabb, mint az
onnan várható árbevétel, de elmondható, hogy a
csatornázottság teljes.
A jövő a szolgáltatás szempontjából sok kérdést tartogat. Az, hogy komoly változások lesznek, nem kétséges. A víziközmű törvény, az
újonnan bevezetett közműadó és egyéb hatások újabb feladatokat és anyagi terheket rónak
a szolgáltató(k)-ra és a szolgáltatásra kötelezett
önkormányzatra. Bizonyos már megtett intézkedéseket felül kell vizsgálni, másokat át kell
ütemezni. Már biztosnak tekintett dolgok is
megváltoztak, decemberben is várhatók új információk. Várhatóan januárra kicsit tisztul a kép és
be tudok számolni konkrétumokról is.
Minden kedves Fogyasztónknak Áldott Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kívánok cégünk dolgozói nevében.
Kertész Gyula

A Puky úti átemelő
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Gyömrô kitart az iskolák
üzemeltetésében

A napokban látott napvilágot az a lista, amely
azon településeket tartalmazza, akik nem tudják,
vagy nem akarják tovább üzemeltetni oktatási
intézményeiket. Kormányzati szinten is megdöbbenést váltott ki, hogy milyen sok település
szeretné az államra testálni korábbi kötelezettségeit. Meglepődve olvashattuk a listán, hogy sok
olyan település szabadulna a környékünkön az
iskoláitól, amelyeket korábban többen Gyömrőnél jobb helyzetűnek tartottak. Ilyen például a járásunk székhelyéül szolgáló Monor városa vagy
Maglód, de Ócsa, Pécel, Nagykáta, Sülysáp és
Mende is szeretné az államnak átadni az iskoláit
teljes egészében.
Gyömrő város vezetése elkötelezett abban, hogy az oktatási intézményrendszerét
továbbra is saját erőből üzemeltesse és tartsa
fent, mivel kiemelt jelentőségűnek tartja, hogy
a gyömrői gyerekek a már elért infrastrukturá-

lis színvonalon tudjanak tanulni. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elmúlt évtized jelentős iskola-felújításaival és bővítéseivel
elért színvonalat a továbbiakban is megtartsuk,
és erőnk szerint fejlesszük tovább a teljes intézményhálózatot Gyömrőn.
Hauser Antal

Pályaválasztási kiállítás

Pályaválasztási kiállítást tartottak Monoron a József Attila Gimnázium sportcsarnokában, melyen
iskolánk, a Fekete István Általános Iskola és Szakiskola is megjelent kiállítóként. A rendezvényen
mintegy 12 középiskola képviseltette magát, voltak budapestiek, pest megyeiek, sőt még Egerből és
Mátraházáról is. A kínált szakmák is sokfélék voltak: szakács, cukrász, mezőgazdasági munkás, informatikus, erdész.
A kiállításra elsősorban a monori és a környékbeli általános iskolák nyolcadikos tanulói látogattak
el igen nagy számban. A szervezők színvonalas műsorról is gondoskodtak, táncbemutató és divatbemutató is volt, ez utóbbin a bemutatott ruhákat diákok tervezték, készítették és mutatták be.
A mi standunkat is sokan keresték fel, fiúk, lányok vegyesen. Hosszan beszélgettünk az érdeklődőkkel, akiknek elmondtuk, hogy milyen
szakmát tanulhatnak nálunk, miért érdemes hozzánk jönni, minket választani. A
beszélgetések végén minden érdeklődőnek adtunk egy színes füzetet, melyben
iskolánkról olvashattak illetve egy néhány
nappal korábban elkészült felvételi tájékoztatót is.
Mi négyen, akik Kostenszky Gábor
tanár úr vezetésével képviselhettük iskolánkat, szintén sok élménnyel gazdagodva
tértünk haza. Köszönjük a szervezőknek
és iskolánknak is, hogy részt vehettünk
ezen a nagyszerű rendezvényen.
Borsos Gyöngyi, Fridl Nikoletta,
Palásti Klaudia, Szabó Ildikó
12. oszt. tanulók
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Megpályáztuk, megnyertük!
2012 februárjában iskolánk, a Fekete István Általános Iskola és Szakiskola megpályázott egy
Comenius iskolai együttműködési programot
a Tempus Közalapítványnál, az Európai Unió
„Egész életen át tartó tanulás” program keretében. Nagy örömünkre a pályázatot elfogadták,
így 2012 szeptemberétől elindult a két éves projekt. Az együttműködésben nyolc ország (Dánia, Észtország, Magyarország, Németország,
Olaszország, Portugália, Spanyolország és Törökország) egy-egy középiskolája vesz részt. A
tanulóknak sokféle feladatot kell ellátniuk a következő két évben.
Különböző egyéni vállalkozókat, vállalkozásokat kell felkeresniük és interjúkat készíteniük a munkába állással, a pályakezdéssel
kapcsolatos helyzetek, problémák feltárása
érdekében
Európai kultúrákat kell összehasonlítaniuk
a különböző ünnepek, időszakok kapcsán
Újszerű, a fiatalokhoz közelálló idegenvezetési módokat kell kidolgozniuk
Egy 9 nyelvű „szótárt” kell létrehozniuk (a
projekt munkanyelve az angol nyelv).
Mindezeken túl, minden országnak megvan a
maga feladata a projekten belül, amiért felelős
(honlap készítése, karbantartása, plakátok nyomtatása, szóróanyagok készítése, feladatok koordinálása, stb).

A munkán túl természetesen a projekt-találkozókon való részvétel is fontos. Tanulóink közül
14-en tehetnek látogatást egy-egy találkozón,
melynek részvételi díját a Tempus Közalapítvány által megítélt mintegy 20 000 Euro fedezi.
Tanulóink a találkozókon közvetlen tapasztalatot
szerezhetnek a nyelvtanulás fontosságáról, hasznosságáról, és saját nyelvtudásukat is fejleszthetik, egyben más országok fiataljaival köthetnek
adott esetben hosszú távú barátságokat is, megismerve kultúrájukat, szokásaikat.
A tervek szerint, melyet november elején a
projekt indítón, Észtországban véglegesítettünk,
2014 februárjában Gyömrőn fognak néhány napot eltölteni külföldi partnereink.
Első munkánk azonban már a karácsony közeledtével kezd alakot ölteni. Mindegyik résztvevő országban, mindegyik résztvevő ország
egy-egy, az adott országra jellemző süteményének elkészítésével „vásárt” rendezünk, melynek
bevételét, közös megegyezés alapján, jótékony
célra fogjuk felajánlani.
Következő találkozónk 2013 február elején
Olaszországban lesz, melyre három tanulót is
magunkkal viszünk szakiskolánkból.
Kostenszky Gábor
igazgatóhelyettes
projektvezető

OKTATÁS
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TELEKI-ÉV: A GIMNÁZIUM
NÉVADÓJÁNAK EMLÉKEZETE
17 évvel ezelőtt
a Teleki László Gimnázium
és Informatikai
Szakközépiskola Gyömrő szülöttének, Teleki
László grófnak
nevét vette fel.
Teleki gróf nagy
hangsúlyt fektetett a fiatalok
nevelésére
és
oktatására, ezért
választották az
iskola alapítói
Teleki László
az új gimnázium
névadójának. November 29-én, Teleki László
születésének 100. évfordulójára rendezett megemlékezésen egy egész napos program keretében
emlékeztünk iskolánk, a gimnázium névadójára.
Teleki Tibor és Széchenyi Alice házasságából öt
gyermek született. Teleki László 1912-ben látta
meg a napvilágot, s 50 esztendőt élt. A gyermekkorától törékeny alkatú, ám jellemében erős,
sziklaszilárd, élete során emberségből, áldozatvállalásból példát mutató, a szó szoros értelmében nemes ember volt. Az 50-es évek a családot szétzilálták, a gróf urat, aki adományokkal
segítette a rászorulókat, 7 év börtönbüntetésre
ítélték, a gróf urat, aki szorgalmazta a gyömrői
gyermekek beiskolázását, bányába vitték kényszermunkára, a gróf úr, aki népművelő műsorokat
és hangversenyeket szervezett, pénzadományokkal segítette a református
templom renoválását, egyáltalán nem
viselkedett gőgös arisztokrataként, a
gyerekeknek ő csak Laci ’bá volt. A
város szélén álló Teleki kastély egy
olyan tragikus sorsú család otthona
volt, amelynek tagjaiban meg volt az
a szociális érzékenység, amellyel egy
kicsit jobbá tették a világot. A történelem azonban nem engedte kibontakozni a jó szándékot... a Gondviselő
így „rendezte meg”, egy tragikus esemény hamar elragadta közülünk Laci
bá’ -t . Az évforduló, a Teleki-nap emléktábla avatásával, istentisztelettel

egybekötött előadással és este ünnepi műsorral
gazdagította iskolánk életét.
A délelőtti emléktábla avatásán (amelyet a tantestület állíttatott) megjelent Hodruszky Lajos
alpolgármester, a fenntartónk, a Kuratórium képviseletében Volcz Zoltánné, Spaitsné Rónaszéki
Mária, Baranyai Gizella és a Teleki-életművet
gondosan ápoló, a felbecsülhetetlen értékeket féltő
szeretettel őrző Hegyi-Füstös család is. A névadó
Baselben élő gyermekei, Teleki Miklós és Teleki
Géza, Teleki László fiai nem tudtak részt venni a
megemlékezésen, de levélben köszöntötték a jeles
esemény alkalmából iskolánkat, a várost. Az esti
műsorban felidéztük a Teleki család történetét. Az
irodalom, a zene és a modern technika segítségével felidéztük mindazt, amit gróf Teleki Lászlónak és a Teleki családnak megköszönni tartozunk.
Somogyi Ferenc, Örkény István, Ady Endre és Johann Sebastian Bach művei mellett a Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola
diákjai által írt jeleneteket láthattak a majd’ egy
órás emlékműsorban.
Köszönetet mondunk az önzetlen segítségért
Baranyai Gizellának, a Kuratórium tagjának,
Lakatos Tibor lelkész úrnak, mindazon kollegáknak, diákoknak, akik a műsorok szervezésében,
lebonyolításában részt vettek, szerepet vállaltak
és a műsornak otthont adó Hankó István Művészeti Központ vezetőségének, munkatársainak.
A 2012/13-as tanév kiemelkedő eseményeit,
tanulmányi és műveltségi versenyeit, rendezvényeit névadónk emlékének ajánljuk.
Forgács A.
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A Hankó István Művészeti Központ
programajánlója!
December 21-én 17 órától ünnepi műsorral, teával, forralt borral és rengeteg meglepetéssel
várjuk Gyömrő minden lakóját a Hankó István Művészeti Központba hagyományos

Mindenki Karácsonya

rendezvényünkre
Program:
Gyenes Levente polgármester köszöntője
Katolikus hittanos gyerekek betlehemes előadása
Horváth Benjámin bűvészműsora
… és még sok meglepetés


„A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a karácsony.
Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.”
Minden kedves eddigi és jövőbeni Vendégünknek kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepeket,
és eredményekben gazdag, Boldog Új Esztendőt kívánunk!
Hankó István Művészeti Központ dolgozói



Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy a Hankó István Művészeti Központ
december 22. és január 7. között zárva tart.

Rejtélyes ábrák a Pilisben
1. rész
ARADI LAJOS

PILISKUTATÓ, ÚJSÁGÍRÓ
ELŐADÁS-SOROZATÁNAK folytatása:
GYÖMRŐ, SZENT ISTVÁN ÚT
régi MŰVELŐDÉSI HÁZ
Időpontja: 2012.DECEMBER 28. 18.00 óra
Támogatójegy: 800 Ft

KULTÚRA
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TÁJHÁZI HÍRADÓ
A nyári programok folytatásaként szeptemberben, a
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI alkalmából az
idei esztendő programja az Örökölt üzenet címet kapta.
Ebbe a témába nagyon beleillett Schoeck Ádám,
magángyűjtő kiállítása. RETRO-RÁDIÓ KIÁLLÍTÁS címen az 1930-40-es évektől készülékek, alkatrészek és javítási szakkönyvek kerültek a közönség elé.
Örömünkre csaknem háromszázan tekintették meg a
kiállítást.
Novemberben, MÁRTON-NAP alkalmából, folytatva a hagyományokat, libahajtáson vehetett részt
a nagyszámú közönség.
Köszönet a libákért és a segítségért a Suba Családnak!

Ezen a napon nyílt meg a – KORONAŐRÖK GYÖMRŐN A 20. SZÁZADBAN – című kiállítás,
amely a művészeti központból került át a Tájházba, és tavaszig várja még a látogatókat a helyrajzi
kiállítás mellett.
V.S.

Helyesbítés
A 2012. novemberi Gyömrő újságban a „Tárlatról tárlatra” című cikkünk mellett helytelenül
jelent meg a képfelirat. A képen koronaőr gróf Teleki Tibor látható. A tévedésért elnézést kérünk.

12

KULTÚRA

KULTÚRA

13

„Egyszer volt, hol nem volt”,
egy kézmûves tábor Gyömrôn...
Ilyen meseszerűen indulhatna ez a történet és
úgy gondolom, hogy akik a táborban részt vettek, azóta is mesélnek, hiszen egy fantasztikus
hetet tudtunk együtt tölteni a gyerekekkel egy
igazán mesés környezetben, ahol értékes dolgokkal ismerkedtek meg a táborozók.
A Gyömrői Kulturális és Turisztikai Egyesület 2012 nyarán első ízben szervezte meg KÉZMŰVES ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR-át
a gyömrői Tájházban.
18 gyermeknek adott otthont egy hétre ez a
fantasztikus falusi környezet, melynek minden
apró részletét kiélvezhették a táborlakók. Első
nap megismerkedhettek a hellyel, annak történelmével és birtokba vehették az udvaron felállított népi játékokat, melyekkel egész héten játszhattak, ha elfáradtak az alkotásban.
A tábor fő mottója: „Minden napra más mesterség” volt, amit nagyon élveztek a gyerekek.
Volt itt agyagozás, bábkészítés, gyékényfonás, égettünk tűzzománcot, készítettünk csuhé
virágokat, megismerkedtünk a patchwork és a
nemezelés technikájával. Díszítettünk mézeskalácsot, amelyet a gyerekek örömmel meg is
kóstoltak, kicsi ékszerdobozok is készültek me-

lyeket gyöngyből fűzött ékszerekkel töltöttünk
meg.
Sikerült a régmúlt idők táncait és énekeit is feleleveníteni, és mennyire jól esett az árnyas almafa tövében a plédeken összegyűlve, közösen elfogyasztani
a gyerekek által készített csöröge fánkokat.
Az utolsó napon pedig egy fantasztikus kiállítást készítettünk a szülők nagy örömére, ahol
bemutatták a gyerekek, hogy mivel is foglalatoskodtak egész héten. Megosztom Önökkel a kiállítás egyik fotóját, mert azt hiszem, hogy ez a
fotó mindent elárul.
Köszönet a meghívott kézműveseknek a bemutatókért, a nagyon sok támogatásért, köszönet
a Tájház üzemeltetőjének a fantasztikus környezetért és nem utolsó sorban Varga Sándornak, a
Tájház gondnokának, akitől egyszer sem tudtunk
olyat kérni, amit Ő ne tudott volna megoldani.
Köszönjük!
Remélem, hogy jövőre is lesz lehetőségünk
régi hagyományaink továbbadására egy tábor
keretében, ezen a gyönyörű helyszínen!
Szabó Szilvia
Gyömrői Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
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RENDŐRSÉGI HÍREK

Néhány szót a közbiztonságról
A Gyömrői Rendőrőrsre is megérkezett a Mikulás és meghozta az új parancsnokot és parancsnok helyettest. A Monori Rendőrkapitányság vezetője, Szmodics Róbert a képviselő-testületnek
bejelentette, hogy Berkes Péter helyett a Gyömrői Rendőrőrs vezetésével Baji Beátát bízta meg.
Berkes Péter a továbbiakban a rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot. A képviselő-testület támogatta Baji Beáta őrsparancsnoki feladatokkal
történő megbízását. Baji Beáta rendőr százados
eddig is a Gyömrői rendőrőrsön teljesített szolgálatot, mint őrsparancsnok helyettes. Az őrsparancsnok helyettesi feladatokkal Huszti Pétert
bízták meg. A képviselő-testület előtt Baji Beáta
elmondta, hogy a rendőrőrs parancsnokaként az
állományával együtt arra törekszik, hogy jelentősen javuljon a lakosok biztonságérzete. Ennek
érdekében a gépkocsizó járőrszolgálat mellett a
gyalogos szolgálatot is erősíteni akarja. Őket az
utóbbi időben már rendszeresen láthatják a lakosok a városközpontban.
Ha bárkinek problémája van, nekik
is jelezheti, ezért nem kell bemenni
a rendőrségre. A képviselő-testület
szerint az önkormányzat és a rendőrség kapcsolata jelentősen javult az
utóbbi időben. A testület úgy döntött, hogy a továbbiakban is segíteni
fogja a rendőrőrs munkáját a lehetőségeihez képest. Gyenes Levente
polgármester a tettek mezejére is
lépett. Felajánlott a rendőrőrsnek
egy Lada Niva terepjárót, amel�lyel a külterületeket is eredményesen tudják majd ellenőrizni a rend
őrei. A Lada Niva üzemeltetését az

önkormányzat vállalta. Nemcsak gépkocsival, hanem egy mobiltelefonnal is ellátta az önkormányzat a Gyömrői Rendőrőrsöt, amely a szolgálatban
lévő járőröknél van és probléma esetén közvetlen
hívhatók. A járőr mobiltelefon száma: 06 30 9 516
105, amelyet feltüntettek a Lada Niva terepjárón
is. Az elkövetkezendő időben folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot a rendőrség bűnmegelőző munkájáról. Sok sikert kívánunk a rendőrőrs vezetésének a közbiztonsággal kapcsolatos
terveik megvalósításában, hiszen annak a nyertesei csak mi, lakosok lehetünk.
A felmerülő problémákat, bejelentéseiket és javaslataikat megtehetik a kozbiztonság @gyomro.hu e-mail címen.
Ne felejtsék el, hogy bejelentéseikkel segítik a
rendőrség munkáját!
Bodoki István

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Monori Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés
vétségének alapos gyanúja miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen, miszerint 2012. november
28-án délelőtt a gyömrői vasútállomáson, közmunkások az 1. vágány melletti peronon - egy fémállványon
dolgoztak -, majd az állvány, feltehetően a nem megfelelő rögzítés miatt, begurult az állomás területére érkező tehervonat tartálykocsija közé. Az állvány ennek következtében darabjaira tört, és a széthulló
állványdarabok a peronon várakozó két utast eltalálták.
A két hölgy súlyos sérülést szenvedtek, őket kórházba szállították.
Az ügyben a nyomozás jelenleg is folyamatban van, az eljárás befejezése az ügyészségi, illetve a bírósági szakasz lezárása után várható.
Monori Rendőrkapitányság
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Megígértük, teljesítettük
Az Eskü tér szomszédságában élő lakók kérésének tettünk eleget a vattázó fák kivágásával.
Ezt a feladatot a Gyömrői Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület végezte el.
Tizenhat eltávolított fa helyett ötvenegy
különböző fajtájú facsemetét telepíttettünk.
Úgy gondoljuk, hogy legalább két generáció fogja élvezni a fák hűsítő lombjait!
Köszönetünket fejezzük ki:
OC Gyömrő csakneked.hu,
Örökzöld Faiskola,
Eskü téri Baráti Társaság,
Gyömrő 2000 Kör,
Gyömrő és Térségi Víziközmű támogatóknak.
Kossuth-fivérek

Köszönet a lakosság
segítségéért!
A Gyömrői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület megtapasztalhatta milyen az, ha a lakosság
segítséget nyújt munkánk végzéséhez.
A napokban 100.000 forint készpénzes felajánlás érkezett egy gyömrői lakos részéről, aki
ezúton kívánta támogatni az egyesület tevékenységét.
Eme összegből 1 db MS 211-es típusú STHIL
motoros lánc fűrészt vásároltunk, amely lehetővé teszi, hogy a lakosságot segítsük viharok által
kidöntött vagy sérült, veszélyes fák kivágásával,
feldarabolásával. Ezen kívül még más kár eseteknél is nagy hasznát tudjuk venni a láncfűrésznek
és a technikai készletünk is gyarapodott, újult.
Itt szeretném megköszönni minden támogatónk segítségét és felajánlásait, akik egyesületünk munkáját, technikai felszerelésünket,
tűzoltó autónk megfelelő műszaki állapotának
fenntartását, rendezvényeinket minden irányú
segítségükkel támogatják. Köszönet eme támogatásokért, hiszen ha a lakosság segít, akkor mi
még többet tehetünk az emberekért és értékeikért.
Ne feledjék: ha baj van, segítünk!!
Minden Kedves Gyömrői és szomszédos Település lakosainak, Meghitt, Békés Ünnepet és
Boldog Új Esztendőt Kívánunk!
Juhász János
Gyömrői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó
Egyesület Parancsnoka

Gyömrő Város Polgármesteri Hivatal
2230. Gyömrő Szabadság út 1.

FELHÍVÁS
tüdőszűrésre!

A 2013. évi tüdőszűrés helyszíne:
Gyömrő, Szt. István u 26.
A lakossági szűrés
2013. január 8-án /kedd/ kezdődik.
A szűrés utolsó napja:
2013. január 31. /csütörtök/
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

12–17.45
8–13.45
12–17.45
8–13.45
8–13.45

Kérem, hogy a tüdőszűrésen résztvevők a
TAJ számos kártyájukat, feltétlenül hozzák
magukkal!

Polgármesteri Hivatal

PATIKAI ÜGYELET
Hétköznap esténként továbbra is a Szent Erzsébet
Patika tart ügyeletet este 10 óráig. Hétvégeken a
három gyógyszertár felváltva tart nyitva. Az ünnepnapokon délután 4 óráig fogadják a betegeket a
gyógyszertárak.
A következő hétvégék és ünnepnapok ügyeleti
rendje a következőképpen alakul:

December 15 - 16.
December 22 - 23.
December 24.
December 25.
December 26.
December 29 - 30.
December 31.
Január 1.
Január 4 - 5.
Január 12 - 13.
Január 19 - 20.
Január 26 - 27.
Február 2 - 3.

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

Kellemes és Áldott Ünnepeket kívánnak a
gyömrői gyógyszertárak vezetői és dolgozói
minden kedves lakosnak!
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KAESHI WAZA
III. KÖZÖS EDZÉSE
Nagy örömünkre harmadik alkalommal is sikerült megrendezni a KAESHI WAZA Harcművészeti Egyesület klubjainak részvételével az idei
közös edzést a Weöres Sándor Általános Iskola
Tornacsarnokában december 1-jén, szombaton.
A tréningen több mint 120 gyermek és felnőtt
vett részt Budapestről, Gyömrőről, Ecserről és
Péteriből. Volt néhány szülő is, aki részt vett ez
edzésen. Ez az alkalom a tanítványoknak és a
mestereknek is többszörösen előnyös volt, mivel
nemcsak a csapat összekovácsoló hatása volt jelentős, hanem a technikák egyszerre történő gyakorlása, valamint az övvizsgára való felkészítés
is fontos volt. A délelőtt közös futással kezdődött a foci pályán, majd a csarnokban folytató-

dott az edzés, a technikai elemek csiszolásával.
A pihenő egy óra körül érkezett el, amikor elkészült a finom gulyás, amelyet Sándor Zoltán
alapanyagaiból Túróczi Károly és kedves felesége készített el számunkra, és amelyet ezúton is
köszönünk! Az ebéd után folytatódott a tréning,
erőnlét, küzdelem és a vége egy kis játék. A záró
meglepetés pedig a Mikulás megérkezése volt.
Programunk sikeresen zárult, a tanítványok fegyelmezetten és tisztelettudóan viselkedtek.
Köszönet és dicséret illet mindenkit, aki segített
és részt vett az edzés szervezésében és lebonyolításában!
Lozsi Ákos
vezetőedző
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