„Boldog az a város…”
Érdektelenségbe fulladt a népszavazás

Nem rendhagyó módon kezdődött idén
az új év. Már január első vasárnapján
népszavazásra várták városunk lakosságát tizenhat körzetben a főtér nevének megváltoztatását célzó referendum
kezdeményezői.
A szavazás rendben lezajlott, melyen a következő eredmény született:
a 13052 szavazásra jogosult választópolgárunkból a voksoláson 2271-en
jelentek meg, ami 18 százalékos részvételt jelent. Az eredményességhez és
a döntéshez még kétszer ennyi, további
4255 szavazóra lett volna szükség. A
voksolástól 10781-en maradtak távol,
ez a választópolgárok csaknem 83 (!)
százaléka. Igennel 1778-an szavaztak,

a nemek száma 484 volt. A nagyon alacsony részvétel miatt érvénytelen és
eredménytelen lett a népszavazás.
A voksolás kezdeményezői csaknem
3200 aláírást adtak le, amikor kérték
annak kiírását.
Ehhez képest is jóval kevesebben
jöttek el szavazni és csak valamivel
több mint fele ennyien szavaztak végül
igennel. Az eredményt (vagy inkább
az eredménytelenséget) természetesen
számos nézőpontból lehet értelmezni.
A magam részéről úgy gondolom, hogy
városunk békés lakossága, főleg a távolmaradásával jelezve, nemet mondott
a szélsőségek megjelenésére, az uszító
szélsőséges kampányra és a politika
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betörésére városunk közéletébe. A lakosság annak adott hangot, hogy ez a kérdés nem méltó
arra, hogy népszavazáson változtassa meg a
képviselő-testület döntését.

a politikai függetlenséget, mint azt eddig feltételeztük. Őriznünk kell mindazt, amit eddig felépítettünk! Emellett pedig minden döntésünknél
többszörösen oda fogunk figyelni arra, hogy azok
az egység megteremtése irányába mutassanak és
Sajnálom, hogy ez a döntésünk,
ne lehessen felhasználni politikai
ha a jó szándék és a hagyománytiszindulatkeltés eszközéül.
telet vezérelte is, de mégis lehetősé„Boldog az a város ahol a laget teremtett arra, hogy szélsőséges
kosság legnagyobb problémája az,
kampánnyal megossza városunk közhogy kiről nevezzen el közterülevéleményét. Elnézést kérek emellett
tet.” Ezt, a cikk címében is idézett
azoktól, akiknek ez a tér-visszanevesort, nem én mondom, sőt nem is
zés nem szimpatikus és ennek szavagyömrői mondta, de nagyon igaza
zatukkal hangot is adtak. Higgyék el,
van és nagyon lényegénél ragadta
nem kívántunk ezzel a döntéssel polimeg a problémát!
tikailag állást foglalni, még kevésbé
Tényleg ez az a kérdés, amikultuszt teremteni. Nem volt éppen
ért ma egy városban népszavazást
ezért sem avatás, sem ünnepség, sem
kell tartani? Szerintem nem. Bár
felvonulás, ahogy ezzel megvádoltak
valóban itt, Gyömrőn, ahogy egy
Mezey Attila
minket. Egyszerűen csak ürügy volt
újságíró fogalmazott a közelmúltalpolgármester
ez a téma, hogy támadási eszköz leban, „burokban élünk” és nem
gyen egy független civil vezetésű önkormányzat gond már a saras utcák, az omladozó intézméellen. Független városvezetőkként ezután sem nyek, az angolvécé hiánya az iskolákban. Nakívánunk egyetlen politikai erő mellett sem ál- gyon sok, nem is távoli településen még igen. De
lást foglalni. Célunk mindig a település fejlő- látunk még tennivalót, valódi feladatot és megdésének, érdekének szolgálata volt. Ezután sem oldandó valódi problémát bőven!
kívánunk politizálni, és ezután sem fogunk sem
Súlyos felelősség terheli ezért a politikai szerjobbra, sem balra elköteleződni!
vezeteket, akik mesterségesen szított botrányt
Egy elköteleződésünk van, a város érdeke. gerjesztettek egy térelnevezésből, és belehajszolSajnálom, hogy a tér eredeti nevének vissza- ták a várost egy teljesen érdektelenségbe torkolállításáról hozott döntésünk lehetőséget adott ló, költséges népszavazásba. Ezt a pénzt inkább
arra, hogy politikai megosztás eszközévé tegye iskolákra, gyalogátkelőkre vagy kultúrára kellett
városunkat. Sokkal jobban kell a jövőben ügyel- volna költeni. Egy tér neve nem fenyeget senkit!
nünk és őriznünk a demokráciát, a békességet és Egyszerűen csak visszakapta a régi nevét. Akkor
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mégis mi az oka a tapasztalt szélsőséges, mesterségesen gerjesztett botránynak?
Külön szórólapon kaptam nem túl szép választ nemrégiben, amikor az októberi újságban
arról írtam, hogy idézem: „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! Itt ez a tér
elnevezés ügy, ez kiváló lehetőség!(..) továbbra
is úgy érzem, hogy a cél itt egészen más, a népszavazási kezdeményezéshez csatlakozókat csak
felhasználják.” Most is így gondolom, hogy a
tér neve csak ürügy volt arra, hogy a politikai
szervezetek szavazatokat szerezzenek. Ezt akkor
durván visszautasították! És lássunk csodát, mit
hallottunk a szavazás estéjén a tévében a tiltakozó kampányt szervező egyesület elnökétől? „Azt
gondoljuk, hogy ellentétben azzal, amit eddig
mondtunk, hogy a KIGYE nem indul a választásokon, vagy nem jelenik meg újabb választási
szervezet a 2000 Kör ellenében, lehet egy olyan
megoldás is, hogy a városban ezek az emberek
kapnak egy képviseletet.” Erre mondják, hogy
végül kibújt a szög a zsákból! Úgy tűnik, októberben mégsem tévedtem akkorát!
Miután a valós célja elég leplezetlenül kiderült ennek az egész, jelenlegi függetlenekből
álló városvezetés lejáratását célzó szélsőséges
botrányhadjáratnak – mert nem a tér átnevezése, hanem a köré szőtt botrány osztotta meg a
lakosságot – kérdés, hogy megértek-e ennyit a
megszerezni remélt szavazatok? Hiszen ahol
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csak tehették, lejáratták városunk nevét. Mindent megérnek a szavazatok? Kétes érdem és
dicsőség ez. Így csak pártok gondolkodnak. De
most talán egyszer és mindenkorra vége lesz a
névadás körüli felhajtásnak. Aki demokratának
vallja magát és tiszteli a demokráciát, attól elvárható, hogy többet nem hozza szóba ezt a témát, melynek kérdését egy igen költséges népszavazás zárta le. Ha mégis előkerülne a téma, az
már jól körülhatárolhatóan semmi másról, mint
az elvtelen szavazatszerzésről fog szólni. A kezdeményezés egyik valóban civil résztvevője azt
nyilatkozta: „jómagam pedig lezártnak tekintem
az ügyet”. Tiszteletemet fejezem ki ezért a valóban demokratikus álláspontért.
A magam részéről nagyon sajnálom azt az elvesztegetett pénzt, amit feleslegesen kellett kiadnunk erre a kérdésre. Azért került „csak” 2 és
fél millió Ft-ba a népszavazás, mert a hivatal
dolgozói ingyen, társadalmi munkában vállalták az ezzel járó munkát. Remélem, hogy a
referendum kezdeményezői is átérzik az erkölcsi
felelősségüket, és felajánlásként megtérítik városunk kasszájába a népszavazásra kiadott pénzt.
Ennek az ügynek a lezárulta után pedig tesszük tovább a dolgunkat, építünk az idén új
óvodát, a helyi vállalkozások számára irodákat,
gyalogátkelőhelyet és végezzük tovább azt a
munkát, amire vállalkoztunk. Egyszerű hétköznapi lakosként pedig éljük, talán most már békésebb hétköznapjainkat, hordjuk a gyerekeket
iskolába, megyünk korizni, szánkózni és más
hasonló, teljesen átlagos teendőinket végezni itt,
Gyömrőn, ahol tényleg szeretünk élni.
Mezey Attila
alpolgármester
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VÍZMÛ HÍREK

Cégünknél az év végi ünnepek komolyabb esemény nélkül teltek. Csak kisebb üzemzavarok
voltak, azokból viszont minden napra jutott. Ez
1-2 órányi kizárást jelentett viszonylag kisszámú
fogyasztónál. Mindenképp kellemetlen, ha az
ünnepek alatt (vagy bármikor máskor) nincs víz,
de azért tartunk ügyeletet, hogy a bejelentést követően minél hamarabb elhárítsuk a hibát.
Az elmúlt évre visszatekintve az ember mérleget készít. A hivatalos pénzügyi adatok később
lesznek meg, de annyi látható, hogy mérsékelt
nyereséggel és némi pénzügyi tartalékkal zárjuk
az évet. A száraz, meleg időjárás a vízmű szempontjából kedvező, hiszen ilyenkor nagyobb
mennyiségű víz fogy, a fajlagos költségek alacsonyabbak. A fejlesztésre is több pénz jut az
ilyen években. A múlt évben fejlesztettünk is. A
belterületi csatornahálózat immár teljes. A vízmű
épület felújítása is nagyrészt elkészült, részben
pályázati pénzből. Az önkormányzat vízminőség
javító pályázatának keretében sikerült 4 km-nyi
vezetékszakaszt felújítani, ezzel együtt a kapcsolódó tolózárakat is kicseréltük.
Az ezévi kilátások már nem ennyire jók. Az
inflációs hatások, a víziközmű törvény működésre, gazdálkodásra vonatkozó előírásai és a jelentősen megnövekedett adóterhek előzetes becslés
szerint mintegy 20%-kal növelik a költségeinket. Ezen növekmény kigazdálkodása lehetetlen.
A törvény maximum bruttó 4,2%-os díjemelést
engedélyez ezév végéig, amiből az állam 2%-ot
elhasznált a 2012 januári ÁFA emeléssel. Ha

jogszabály engedné, akkor sem lehetne az árakban a fenti növekményt érvényesíteni. Az Önkormányzat KEOP-os pályázatának támogatási
szerződése is meghatározza a díjak változását.
Ezen kívül a kormányzatnak van egy 10%-os rezsicsökkentő programja, ami e pillanatban nem
terjed ki a víziközmű ágazatra. A díj tehát a +20
és -10%-os sávban különböző érvrendszerek
mentén indokolható. Állásfoglalást kértünk az
Energia Hivataltól írásban. A válaszukig, illetve
az esetleges hatósági díjmegállapításig a bruttó
szolgáltatási díjak Gyömrőn az alábbiak:
Lakossági víz:
417 Ft
Lakossági szennyvíz: 522 Ft
Közületi víz:
588 Ft
Közületi szennyvíz:
644 Ft
A fentí díjak nem nyújtanak fedezetet a szolgáltatásra. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a működés veszteséges, a cég a meglévő tartalékait éli
fel. Ha ez kifogy, akkor csőd van és vagy más
veszi át a szolgáltatást, vagy az Önkormányzat
– mint szolgáltatásra kötelezett – anyagilag besegít az amúgy is szűkre szabott költségvetéséből. A helyzet nem egyedi, a többi szolgáltató
hasonló gondokkal küzd. Amit tudunk, házon
belül megspórolunk, ésszerűsítünk, illetve az
Önkormányzattal közösen megpróbálunk a csődöt elkerülő technikákat kidolgozni. Az biztos,
hogy a víziközmű törvény és az adótörvények
minden elemét maradéktalanul betartani nem lehet. Minden többlet előírás pénzbe kerül. Díjat
emelni nem lehet. Viszont a törvény tartalmaz-
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za a költség megtérülés elvét is: minden indokolt költséget tartalmaznia kell a díjnak. A kör
bezárult, antagonisztikus ellentét. A működés
vagy így, vagy úgy, de törvénysértő. (Ha van
rajtam sapka azért, ha nincs azért…) A probléma megoldása alapvetően a jogalkotókra hárul.
Amennyiben bármi változás van, természetesen
értesítjük a fogyasztókat.
A talpon maradás feltétele a jelenlegi bevételek folyamatos biztosítása. Az EOS-os kintlevőség-kezelést folytatjuk. A lejárt tartozások
kapcsán nevünkben az EOS keresi meg az ügyfeleket. Akinek nem egyértelmű, hogy a tartozás
hogyan keletkezett, milyen elmaradt díjat kérnek
rajta számon, érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.
A korábbiakban volt néhány reklamáció ezügyben Volt olyan ecseri ügyfelünk, aki a fogyasztóvédelemhez fordult panaszával. A hatóság
megindította a vizsgálatot majd lezárta. Nem
marasztalt el senkit.

December
11-én
kaptuk a tragikus
hírt, kolléganőnk
Galambos Krisztina eltávozott közülünk. Leolvasóként, kézbesítőként
dolgozott nálunk,
sokan
ismerték,
szerették. Egy évig
küzdött a súlyos
betegséggel. Negyvenkét évesen ment
el, párjának, nagyGalambos Krisztina
lányának, kisfiának
1970-2012
még nagy szüksége
lett volna rá. Temetésén a család, rokonok,
barátok, ismerősök, kollégák, sporttársak búcsúztatták. Kriszti, nyugodj békében!

Kertész Gyula

Megemlékezés
A 2. magyar hadsereg 1943 januárjában a Don kanyarban
elszenvedett vereségére, valamint a 2. világháború áldozataira emlékezünk gyertya gyújtással 2013 január 27-én
vasárnap 15.00 órakor. A helyszín a 2. világháborús emlékmű, a református templommal szemben.
Sas Zoltán
képviselő, Jobbik

Keressük!

„Keressük Gyömrő legszebb utcáját” címmel felhívást intézünk a
lakosokhoz. A meghirdetett programot a Vagyonkezelő, Környezetvédelmi és Településügyi Bizottság kezdeményezte. A témával
kapcsolatban részletes tájékoztatást a lap következő számában fogunk közölni.
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A Hankó István Művészeti Központ
hírei, programajánlója

Karácsonyi meglepetés!

Decemberben a vártnál is nagyobb sikert aratott, a gyömrői CSEMETEKERT GYERMEKSZÍNHÁZ előadása.
Andersen, „A kis gyufaárus lány” című meséjét mutatták be 7 alkalommal, melyet összesen csaknem
1000 néző tekintett meg a Hankó István Művészeti Központban. Az előadás sikerét mi sem bizonyítja
jobban, hogy nem csak Gyömrőről, hanem Sülysápról, Monorról és Üllőről is érkeztek diákok a bemutatóra. A premiert megtekintette Gyenes Levente, Gyömrő polgármestere is, aki az előadást követően
szólt néhány elismerő szót a 26 fős diáktársulathoz. A téli pihenés után újult erővel látnak munkához a
csemeték, és reményeik szerint, májusban két produkcióval is megörvendeztetik a közönséget.

***

Mihalusz Zoltán

2013 elsô Stand Up
mûsorának sztárjai
a Hankó István Művészeti Központban:

Hadházi László
és Aranyosi Péter
2013. február 20. szerda 19 óra
Jegyár: 2 500 Ft
Jegyek a helyszínen elővételben
megvásárolhatók.

KULTÚRA

7

VARGÁNYA APÓ
CSODÁI
Mese zenében, dalban, táncban
A darab szövegkönyvét és dalszövegeit
Szántó Csaba meséibôl
írta és az elôadást rendezi
Solténszky Tibor
Zeneszerzô:
Koreográfus:
Asszisztens:
Látványtervezô:
Címszerepben:
Mûvészeti vezetô:

Szántó Dániel
Appelshoffer János
Rémi Tünde (Harangozó-díjas)
Mészáros Gábor
Kertész Péter m.v. (Jászai-díjas)
Zsuráfszky Zoltán
(Harangozó-díjas,
Érdemes és Kiváló Mûvész)

Közremûködnek
a Honvéd Táncszínház
színészei és táncosai: Aranyos István
Bacsó Lilla
Bocskor Salló Lóránt
Bozár László
Fazakas Júlia
Gecse Noémi
Gyôry András Botond
M. Simon Andrea
Payer Dóra

Februárban a Hankó István Művészeti Központ vendége a

HONVÉD TÁNCEGYÜTTES!

Szántó Csaba: VARGÁNYA APÓ CSODÁI
című mesejátékát mutatja be a méltán népszerű társulat.
A produkciót rengeteg tánckoreográfiával és fülbe mászó dallamokkal színesítik,
mely mindenki számára kellemes kikapcsolódást biztosít.
Az előadás időpontja: 2013. február 22. 10 óra, illetve 13 óra.
A belépő ára 800 Ft.
Info: 0630/652-1052 , 0630/652-0690
HE Varganya apo.indd 1

1/3/13 3:06 PM
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Macskakaland a Mûvészeti Központban
Színészi pályánk már ötödik osztályban elkezdődött, amikor a vörösiszap károsultjainak javára
szívvel-lélekkel jótékonykodtunk. Ekkor adtuk
elő a Ludas Matyi című nagyszerű, kalandos darabot. Az ezt követő évben egy pályázat keretében, a
Madárkert című kedves
előadással rukkoltunk
elő. Most hetedikben,
osztályfőnökünk nagy
próbatétel elé állított
minket. Maradéktalanul,
mindenki egyetértett abban, hogy lepjük meg a
város legkisebb lakóit,
és adjuk elő a Macskarisztokraták című film
musical változatát.
Május végén tudhattuk meg a szereposztást, mely mindenki személyiségére illett. A
forgatókönyvet augusztusban olvashattuk először, amit osztályfőnökük, Turócziné Újvári
Anna juttatott el hozzánk. Szeptember közepétől
kezdtünk el időt és fáradtságot nem kímélve próbálni. Velünk gyakorolt a Marie szerepét eljátszó
harmadikos kislány, Spaits Anna is, aki belopta
magát az osztály szívébe. Napról napra, próbáról próbára ügyesedtünk, s fejlesztettük előadói
képességeinket, miközben azt vettük észre, hogy

osztályunk egyre inkább remek közösséggé formálódik.
Nem sokkal az előadás kezdete előtt a színfalak mögött még nagy volt a feszültség. Mindannyian izgatottak voltunk, bár mint később kiderült, felesleges volt
aggódnunk,
hiszen
előadásunk
közben
a közönség elégedett
tapssal díjazta sokszínű
játékunkat, s a boldog
befejezés után is csendült a hangos taps. Kis
csapatunk nagy örömmel fogadta az éljenzést.
Reméljük, sokaknak
szereztünk örömet ezzel a produkcióval. Ha
tehetjük, tovább indulunk ezen az úton, és sok
darabot mutatunk még be.
Ezúton szeretnénk megköszönni szüleinknek,
Gálné Mikolai Anna néninek, Turóczi Pankának és osztályfőnökünknek mindazt a segítséget,
amivel hozzájárultak az előadás sikeréhez.
Külön köszönetet mondunk a Hankó István Művészeti Központ dolgozóinak, hogy lehetőséget adtak nekünk, és mindenben a segítségünkre voltak.
A 7. a osztály

Boldog Új Évet Mindenkinek!
Hálásak vagyunk Mindenkinek, aki 2012-ben is részt vállalt
egyesületünk munkájában!
Köszönet a minket figyelemmel kísérőknek és eseményeinket
megosztóknak, a rendezvényeinkre kilátogatóknak, támogatóinknak, a rengeteg segítőnknek, és fellépőnek, akikkel együtt
dolgozhattunk.
A továbbiakban is számítunk kitüntető figyelmükre, bíztatásukra és inspiráló támogatására mindenkinek!
Idén újult erővel és újabb ötletekkel, folyamatosan bővülő
csapatunkal szeretnénk Gyömrő kulturális életét színesebbé tenni és városunk hírnevét öregbíteni!
Szeretettel kívánunk Mindenkinek kulturális eseményekben és közösségi élményekben
gazdag, Boldog Új Évet!
Kulturiszt lelkes csapata

www.kulturiszt.hu

KULTÚRA

Rejtélyes ábrák aPilisben
2. résszel folytatódik

PILISKUTATÓ, ÚJSÁGÍRÓ

A Pilis-rejtély
ELŐADÁSSOROZATA!

2013.január 24.
18.00 óra
Támogatójegy: 800 Ft
Helyszín:

A régi MŰVELŐDÉSI HÁZ
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TELGISZ: ÖSSZEFOGLALÓ
AZ ÓÉV UTOLSÓ HÓNAPJÁRÓL
TELEKI-NAP

2012. november 29.: a névadó, gróf széki Teleki László születésének 100. évfordulója volt.
Ebből az alkalomból a névadó tiszteletére az
iskolaépületben emléktábla avatásra, a Teleki
kriptánál koszorúzásra, a református templomban istentisztelettel egybekötött megemlékező
előadásra (Hegyi Füstös István bácsi jóvoltából),
és diákjaink előadásában este, a művelődési központban emlékműsorra került sor. Az emléknap
a Teleki-év alkalmából, névadónk előtti tisztelgés és a tanév további tanulmányi-, műveltségi
versenyeinek, eseményeinek felvezetője is. Az
eseményről bővebben a decemberi lapszámban
olvashattak.

BEKÉRDEZŐ

A Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya második alkalommal rendezte
meg – a tavalyi nagy sikert hozó – bűnmegelőzési témájú vetélkedőjét, a II. „Krimit Tud?” c.
játékát, prevenciós célú vetélkedőjét. A megye
13 középiskolája, a tavalyi győztes csapattal
megerősítve, 3-3 fős csapatokkal mérte össze
erejét, tudását, szellemességét. A vetélkedő célja
az volt, hogy a résztvevő középiskolás fiatalok
biztonságos életszemléletet alakítsanak ki, megismerjék a leghatékonyabb bűnmegelőzési módszereket, valamint elsajátítsák a helyes viselkedési normákat, használják azokat. A Teve utcai
Rendőrpalotában megrendezett verseny kiváló
szervezésű, baráti légkörű és jó hangulatú volt.
A műsorvezető, a jó humorú Novák Péter mellett, a szervezők igyekeztek igen nívós zsűrivel
és programmal kedveskedni. A négytagú szak-

mai zsűri színészi illetve rendőri szempontból
is értékelte a 14 csapat teljesítményét, összegző
véleményüket Nagy Péter Szebasztián zeneszerző, színművész osztotta meg a díjátadást megelőzően. A Beugró c. ismert, tv-s produkció analógiájára kellett improvizálni egy-egy megadott
témában. A Büntetőcédula (a Zsebszöveg) és a
Profilalkotás (Bekérdező) c. műsorelemek szerepeltek a közel négy órás versenyen. Iskolánkat
a háziverseny győztes csapata (Kovács Szilvia,
Czakó Krisztián, Balázs Tibor) képviselte és
becsületesen helytállt a megyei versenyen is. A
végső győzelmet a gödöllői középiskolások aratták. Értékes ajándékok és különdíjak várták a
versenyzőket.

NYÍLT NAP, NYÍLT HÉT

November közepén a leendő diákjainkat, szülőket láttuk vendégül két alkalommal is. Iskolánk
bemutatását követően tanítási órákat is látogathattak az érdeklődők. 2013. januárjában, a félévzárót követően lehetőség nyílik az iskolánkba
járó diákok szüleinek, hozzátartozóinak is nyílt
napok (sőt, egy egész héten át tartó) óralátogatásokra. Az eseményre – előzetes órabeosztások,
technikai igények figyelembevételével – a II.
félév első hetén, azaz 2013. január 14-18. között
kerül sor. Mindenkit szeretettel várunk!

VERSENYSZELLEM

Az év utolsó hónapja is több versenyt (szellemi
vetélkedőket, sportversenyeket), megmérettetést
tartogatott. Iskolánkba is ellátogatott a Mikulás
és dalra fakasztotta az osztályokat ajándékozás
előtt. A Városi Mikulás-napon kis csapatunk

OKTATÁS
krampuszként kísérte végig a városon átvonuló
és ajándékozó Mikulást. De a sportversenyeket
szeretők a téli hónapok időjárása ellenére sem
nélkülözhettek, számukra is több rendezvény
adódott.
November végén rendeztük meg iskolánkban
a Természettudományi Versenyt. A 3 fős csapatok tesztlapok kitöltésével tették próbára tudásukat, tájékozottságukat. A győzelmet a 11/A tanulói, az „Üvöltő Samponok” fantázianevű csapat
érte el. A résztvevő csapatok és tanulók névsora: Winter Is Coming (Rádi Réka, Varga Noémi
Kitti, Seres Alexa); GYBP (Nagy Gyula, Háros
Bence, Mercz Patrik); Üvöltő Samponok (Futó
Barbara, Vincze Árpád, Fecser Rudolf); Lila
Teknősbékák (Harangozó Tamás, Tóth Bence,
János Zoltán); Pandák (Konda Nikolett, Babos
Krisztina, Greu Brenda); Mikor mi? (Tóth Levente, Kovács Levente Péter, Lovasi Norbert).
A Rákóczi Szövetség hagyományos, Cultura
Nostra c. történelmi versenyén, idén 3, egyenként három fős csapat mérettette meg magát
(Mészáros Valentin, Czakó Krisztián, Berzi Bálint - Szabó Liliána, Szőke Károly, Hegedüs Gábor - Mercz Patrik, Radics Klaudia, Nagy Gyula). A verseny, a pannonhalmi Bencés Apátság
honlapjáról letöltött és (legfeljebb) 2 óra alatt
megoldott – igen nehéz, főleg művelődéstörténeti – tesztlap volt. Az első fordulóban a Kárpát-medence középiskolásai igen nagy számban vettek részt (több mint 300 csapat indult);
a legjobb 50 jut tovább a budapesti, tavaszi 2.
fordulóba és mindössze 10 csapat vehet részt az
országos, szóbeli döntőn. Az idei téma a vegyesházi királyok kora, elsősorban a Hunyadiak kora,
a magyarországi reneszánsz volt.
A Coca Cola megyei kispályás focitornán,
Nagykátán bizonyították fiataljaink, hogy ütőképes és jó csapattal rendelkeznek. Csupán egyszer
maradtak alul a két győzelem mellett. A csapatot
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Török Réka testnevelőtanár vezette és készítette fel. A csapat tagjai: Farkas Márk; Fekete Patrik, Dömök Norbert, Varga László, Fekécs Erik,
Tóth Levente, Kovács L. Péter, Mihalik Dániel,
Balázs Tibor.
A vecsési sportegyesület igazolt sportolójaként a Hajdúszoboszlón megrendezett Ifjúsági
Magyar Bajnokságon, ökölvívásban iskolánk
diákja, Végh Benjamin az előkelő harmadik helyezést érte el.
Gratulálunk a versenyek győzteseinek és
résztvevőinek is!

SZALAGTŰZÉS

December kiemelkedő eseménye a Szalagavató ünnepély volt. Új helyszínen, a Hankó
István Művészeti Központban került sor az igen
elegáns, visszafogott és mégis színvonalas rendezvényre. A szalagtűzésre a színpadon került
sor, hagyományosan immár osztályfőnöki „privilégium” ez: ezúttal a korábbi osztályfőnök Turos-Molnár Barbara kapta a megtisztelő feladatot.
A nyitótánc és Rácz Rege szavalata után Sziklai
Marianna igazgatónő ünnepi köszöntőjében az
útkeresésről, a számtalan döntést, sorsfordító
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döntési helyzetet hozó életpályára felkészülésről, a felelősségvállalásról, a közelgő megmérettetésekről beszélt. A rendező 11. évfolyamosok
nevében Szőke Marianna mondott búcsúbeszédet; mert furcsa kimondani, de a tanévben igen
korán a búcsúzásoké a főszerep az érettségik és
a továbbtanulás, jelentkezések mellett. A végzős
osztály a szalagtűzést követően egy sajátos, ötletes koreográfiájú, humorral fűszerezett modern
tánccal és elegáns keringővel lépett fel. Majd a
szülőket, hozzátartozókat is felkérték egy táncra. Köszönet a szervező-rendező osztályoknak,
szülőknek, hozzátartozóknak, kollégáknak és a
Hankó István Művészeti Központ vezetésének,
munkatársainak!

ADVENT

A szünidőt megelőzően került sor a hagyományos iskolai karácsonyi műsorra. A katolikus
templomban megrendezett hangversenyen klasszikus művek, karácsonyi dalok hangzottak el.
Az adventi Népek Karácsonya c. iskolai verseny
győztesei, Tótok Alexandra és Trefán Regina bemutatták győzelmet hozó pályamunkájukat. A
téma megjelent a repertoárban is: népek, kultúrák, ünnepi szokásaik tárultak elénk, csendültek
fel (angolul, oroszul, németül is) dalaik. A Teleki-kastély bennlakó diákjai vehették át ajándékaikat, amelyeket iskolánk meghirdetett akciójaként gyűjtöttünk előzetesen. A vendégek saját
készítésű adventi koszorúval és dalokkal, közös
énekléssel kedveskedtek. Meghitt hangulatú,
szép ünnepély volt.

ÚJÉVI

Január a félévzárás, az osztályozóvizsgák
jegyében telik majd. A hónap második felében
nyílt héten látogathatják a kedves érdeklődők a
tanítási óráinkat is. A Magyar Kultúra Napján
pedig Gál Tamás felvidéki színművész lép fel
Csokonai művével, a Dorottyával.
Minden kedves olvasónak ezúton kívánok
az újév alkalmából sok sikert, békés, boldog Új
Esztendőt!
Forgács A.

Életpálya nap a Fekete István
Általános Iskola és Szakiskolában
2012 december 3-án Életpálya napot tartottunk Szakiskolánkban. A rendezvényt a MediaGo alapítvány szervezte. Az alapítvány képviselőjén, Béres Szilárdon kívül, előadást tartott 11. és 12. osztályos tanulóinknak Tóbiásné Hanusz Ildikó, a monori Munkaügyi központ munkatársa és Bessenyei
Péterné, az OTP Bank gyömrői fiókjának vezetője is.
Az előadások során tanulóink sok információval lettek gazdagabbak a munka világáról, az elhelyezkedési lehetőségekről, a munkanélkülieket segítő programokról, a Munkaügyi Központok szerepéről, feladatáról. A hangulatot Béres Szilárd rövid játékai emelték, melynek során az elhelyezkedésről, az elhelyezkedéssel kapcsolatos fontos, vagy kevésbé fontos dolgokról kérdezte a gyerekeket.
A válaszokat „szavazás” útján kérte-kapta. Mindenkinél
négy, színes papírlap volt (fontos, nem fontos, nem tudom, nem válaszolok), ezek felemelésével jelezték véleményüket.
A rendezvény jó hangulatban telt. Bízunk benne,
hogy ez nem csak egy egyszeri esemény volt, hanem a
jövőben is módunk nyílik arra, hogy ilyen, vagy ehhez
hasonló előadásokon is juttassunk el tanulóinknak információkat a munka világáról.

Kostenszky Gábor
Igazgatóhelyettes
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GYÖMRŐI KÖZÜGY

A malom kálváriája
Nekrológ egy épületért

A gőzmalmot az 1890-es években építették az akkori
Péceli úton (ma Dózsa György út). A Gyömrői Aurél által építtetett malomban 6 munkás dolgozott a 85
lóerős gőzgéppel meghajtott őrlőműben. Több tulajdonos- és bérlőváltás után a magántulajdonban álló épület
állaga romlásnak indult. Az évtizedek múlásával egyik
tulajdonos sem érezte azt, hogy az épület állagát meg
kellene óvnia, ne adj isten, fel kellene újítania.
A rendszerváltás után sem sikerült a malom tulajdonjogát az önkormányzatnak megszerezni, pedig több
kísérlet is irányult rá. A kilencvenes években végül egy
gyömrői lakos szerezte meg a tulajdonjogot, igencsak
alacsony áron. Ez a tulajdonos sem tett semmit az épület állagmegóvásáért vagy felújításáért. Eladósodásakor önkormányzatunk vételi ajánlatott tett az ingatlanra, amelyet elutasított. A cégét felszámoló biztos is
felajánlotta később az ingatlant megvételre 35 millió
Ft-ért, amelyet sokallt önkormányzatunk, figyelembe
véve, hogy az épület állaga olyan jelentősen leromlott
állapotba került addigra, hogy felújítása az 50 millió
Ft-ot is meghaladta volna.
Azért, hogy a malom épületét megtartsuk, annak
ellenére, hogy az magántulajdonban van – az id. Pál
Mihály Baráti Kör javaslatára – helyi védettség alá
helyeztük. Ekkor a felszámoló biztos 24 millió Ft-ra
perelte be városunkat, mert így jelentősen korlátoztuk
az ingatlan eladhatóságát és árát szerinte. Közben, az
önkormányzat háta mögött, az ottani bérlőnek adta el
az ingatlant 8 millió Ft-ért. (Egyébként az önkormányzat ennél sokkal nagyobb összeget fizetett volna érte).
Szerencsére a pert megnyertük, de az ingatlan nem a
város tulajdonába került.
Az „új” tulajdonost többször felszólítottuk a malom
homlokzatának helyreállítására, de ő a többszázezer
forintos büntetések után sem volt hajlandó erre. Időközben a város építéshatósági irodája megállapította,
hogy teljesen életveszélyessé vált az épület, s azzal fenyeget, hogy kiomlik a Dózsa György útra, akár komoly tragédiát is okozva. Az általunk kirendelt statikus ezt megerősítette. Még mindig ragaszkodva ahhoz,
hogy mindenáron védjük meg az épületet, dúcolási tervet készíttettünk. A terv szerinti életveszély elhárítása
településünknek 20 millió Ft-jába került volna, s még
mindig ott tartottunk volna, hogy a tulajdonos nem hajlandó (elmondása szerint nem volt rá anyagi fedezete)
az épületet felújítani, vagy legalábbis az életveszélyt
elhárítani.
Ezért nem volt mit tenni, hosszú, mintegy kétéves
tárgyalás és egyezkedés során állapodtunk meg abban,
hogy mégiscsak levesszük a helyi védettséget az épületről, s kiadjuk a bontási engedélyt azzal a feltétellel,
hogy a tulajdonos 780 nm-nyi területet ad ingyen a városnak az ingatlanából.
Ezt sem haszonszerzés céljából kérte városunk, hanem azért, hogy a Tófürdő déli csücskét is meg lehes-

sen közelíteni gépjárművel vagy gyalogosan. Az évek
óta jelentkező problémát, hogy akár a mentő vagy a
tűzoltó nem tudja a fürdő egyes részeit megközelíteni,
vagy az áru feltöltése a büfékben, így megoldani látszik.
Ettől függetlenül, sajnáljuk, hogy egy ipari jellegű épületünket mi sem tudtuk megvédeni, bárhogy is
szerettük volna. Most is erősebb volt a tulajdonosok
nemtörődömsége, s ellenérdekeltsége az épület megóvásában, mint ahogy már többször is tapasztaltuk.
Hodruszky Lajos, alpolgármester

A malom az ’50-es években

Malom a ’80-as években

A malom bontása 2013-ban
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Karonfogva
Ki kerekes székkel, ki triciklivel érkezett, vagy
éppen a számára a legmegfelelőbb közlekedési
eszközzel jutott el az Eskü-téri szolgáltató házba. Ugyanis itt került megrendezésre a szokásos
karácsonyi ünnepség. Úgy mint egy családban
szokott lenni, önzetlenül hozták és kínálták a
maguk készítette finomságokat. Az ott elkészített
halászlé, illetve rántott hal mellé mákos és diós
guba, ki-ki ízlése szerint fogyaszthatott. A kora
délutáni rendezvényen Szabó Tibor elnök tartotta a megnyitót.
A Megváltó születését Lakatos Tibor református lelkész hirdette, valamennyien behunyt
szemmel, imára kulcsolt kézzel fohászkodtunk a
Messiás eljöveteléért.
Ezt követően egy világtalan kislány világosságot gyújtott dalaival lelkünkbe, úgy éreztem,
hogy ez a fény be fogja világítani mindannyiunk
karácsonyát. Az alkalomhoz illő versek is elhangoztak és még néhány jókívánság. Ezt követte
Farkas és Berbécsei gitár együttes karácsonyi
dalokkal. Ahogy az lenni szokott, tombola, koccintás stb.

A csaknem ötven fős résztvevők szívükben
szeretettel és talán vidámabban távoztak, mint
ahogyan érkeztek.
mottó: Ehhez már MOFA kell… (Mozgáskorlátozottak Foglalkoztatásáért Alapítvány)
Az alábbi vállalkozók, cégek, egyesületek,
magánszemélyek segítették a mozgáskorlátozottak karácsonyi rendezvényét:
Bandika Bolt, Barkácsbolt, Hambi Büfé
Kft., Péter Ildikó, Roland Pékség, CBA-Eskü
tér, Minden 100 Ft Bolt, Hankó István Művelődési Központ, Gáspár Krisztián Zöldségüzlet,
Gyöngy Fotó és Informatikai Üzlet, Zanakó
Bt., Viola Virág és Ajándék Bolt, Gyömrő város
képviselő testülete, GO WEST Divatáru üzlet –
Kossuth Pálné, Vitéz Józsefné, Gyömrői Horgász Egyesület, Fábián László, Fábián Béla,
Kossuth László, Vas- Műszaki Üzlet Budavári
István, Lakástextil Rövidáru Üzlet, Dr. Vas
Aranka Monor, Góczi Márton vállalkozó, Családi Kör Műszaki Áruház
Kossuth László

A Családsegítô és
Gyermekjóléti Szolgálat
Ingyenes ruhaosztást szervez
2013. február 14-én, csütörtökön 9.00–17.00-ig
és február 15-én pénteken
9.00–12.00-ig
a Mozgáskorlátozottak Szolgáltatóházában
Eskü tér 1. szám alatt.
Akik ruhát, cipőt stb. szeretnének felajánlani, kérjük
február 13-án 13.00–17.00 óra között hozzák el.
(Csak tisztára mosott, jó állapotban lévő ruhaneműt veszünk át.)

Házhoz menô szelektív hulladékgyûjtés
– szállítási naptár 2013 / I. negyedév
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SZOCIÁLIS ÜGYEK

Köszönet!
Hihetetlen nagy értéke lehet egy rozsdás, de működő mosógépnek, egy megunt régi ruhának, egy
porosodó könyvnek, de még egy kedves szónak
is, azok számára, akik nem vagy csak ritkán lehetnek birtokában ezeknek.
Ezért szeretném tolmácsolni a mélységes hálát, a könnybe fúló mosolyt és a rengeteg köszönetet, aminek december hónapban tanúi lehettünk. Hála Önöknek!
Mert ez az önök érdeme, gyömrői lakosoké,
akik nagy gonddal készítették össze a cipős doboznyi ajándékaikat. A szervezeteké, akik összegyűjtötték az önök felajánlásait, és megszervezték, hogy a rászoruló családok megkaphassák
ezeket. Köszönjük!
Köszönet illeti a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot, akiktől december 6-án 64 db mikuláscsomagot kaptunk, hogy aztán továbbítsuk
azokat 22 család gyermekeinek.
A Kulturális és Turisztikai Egyesületet, akik
58 db csomagot gyűjtöttek össze, és meghitt ünnepséget szerveztek a
megajándékozott családoknak, kaláccsal,
teával és a Szarkaláb
együttes előadásával.
Köszönet az ADRA
Hungária alapítványnak (Adventista Egyház szervezete), Walter Endrénének és az
adventista
gyülekezetnek, akik ünnepség
keretében 59 gyermeket és azok családjait
látták vendégül, illetve
ajándékozták meg.
Továbbá
Majzik Ceciliát, a Cecilart2011 Kft. tulajdonosát, aki a kézműves

vásár alkalmával árusított saját készítésű naptárjának bevételét ajánlotta fel jótékony célra.
Köszönet illeti Kucsera Viktorinát, aki lakossági felajánlóként 7 család gyermekeit
ajándékozott meg játékokkal és saját készítésű
aprósüteményekkel. Kövesdi Györgyöt és Joó
Gabriellát, akik feleslegessé vált berendezési
tárgyaikat ajánlották fel ügyfeleink részére.
Köszönet illeti még a Roxi angyalai civil szerveződést illetve Földesi Béres Rózsát,
akik budapesti magánemberként hónapokon
keresztül gyűjtötték és rendezték a nekünk, s
más intézménynek szánt adományaikat.
Az ünnepek elmúltával is gondoljunk
azokra, akik figyelemre, támogatásra, törődésre szorulnak! Tegyünk érte, hogy mindennapjaik örömtelibbé váljanak! Ehhez
adományaikkal felajánlásaikkal továbbra is
hozzájárulhatnak.
Szeretetben gazdag boldog új évet kívánunk!
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
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