Változó idôk

Nem könnyű ma az önkormányzatok helyzete. Folyamatosan változó
és teljesen kiszámíthatatlan gazdasági körülmények között, hektikusan átalakuló jogszabályi környezetben kell
településünk hajóját kormányoznunk.
Törekedni arra, hogy elkerüljük a zátonyokat és tartsuk a jó irányt. De hát
amibe nem halunk bele, attól megerősödünk, tartja a mondás. Huszonkét
esztendeje, a demokratikus, szabadon
választott önkormányzatiság kialakulása óta nem történt akkora átalakulás
az önkormányzati rendszerben, mint
ami idén januártól bekövetkezett. Az
iskolák már államosított formában működnek, felálltak a járáshivatalok és a
polgármesteri hivatal szervezete is teljesen átalakult. Sikerült kiharcolnunk,
hogy városunkban egy tizenhat fős járáskirendeltség működjön, az iskolák

működtetési feladatait megtartottuk önkormányzati kézben és az új szervezeti
struktúrában a zökkenőmentes átállásra
törekedtünk, ezért dolgoztunk. Az eltelt
rövid időszak tapasztalatait és lakossági visszajelzéseit értékelve úgy érzem,
jó eredményt értünk el. Ez az eredmény
pedig nem más, minthogy a város lakossága ezekben az említett területekben
semmilyen változást nem tapasztalt. A
gyermekek ugyanúgy járnak iskolába,
az okmányirodában ugyanazok a dolgozók, ugyanúgy intézik az ügyeket,
a hivatali ügyintézés is gyakorlatilag
ugyanúgy zajlik. Legfeljebb a munkáltató személyében történt változás, de ez
lakossági oldalról nem érzékelhető. Hiszen senkit nem az érdekel elsősorban,
hogy a jegyző vagy a járáshivatal vezetője a hivatalnok munkáltatója, hanem
az, hogy az ügyét, problémáját határ-

Az épülő, új óvoda látványterve
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időben, megfelelően elintézzék. És ez így is van önkormányzat. Biztos értetlenül állt volna, hogy
rendjén.
mégis honnan vegyen ötvenmilliót, ami még kell
A változások azonban nemcsak az iskolákat ahhoz, hogy ne kelljen bezárni az iskolát. Most
vagy a hivatalt érintették, hanem a pénzügyi gaz- városunk esetében is ez a helyzet. Mivel az öndálkodást is. Mint a sajtóból bizonyára ismere- kormányzatok történetében idén először, a szetes, az állam átvállalja a települések
mélyi jövedelemadó teljes egészét
adósságállományának jelentős réelvonták az önkormányzatoktól,
szét. Ennek aránya településenként
illetve a helyben beszedett adók
más és más lesz. Erről személyes
jelentős részére is igényt tart az
egyeztetések keretében kívánnak az
államkassza, ezért ezek mellett a
önkormányzatokkal megállapodni a
megszorítások mellett az önkorkormányzat részéről. Városunk febmányzatok működésképtelenségét
ruár elsejére kapott meghívót a belidézheti elő a mostani költségvetéügyminisztériumba Tállai András álsi állapot. A kötelezően ellátandó
lamtitkártól. Az egyeztetésen Gyenes
feladatokra az állam által biztosíLevente polgármester, Kissné Páska
tott normatívák nem fedezik a felAndrea, a hivatal pénzügyi vezetője
adatellátáshoz minimális szinten
és jómagam képviseltük városunkat.
szükséges költségeket sem.
A megbeszélés valóban érdeminek
Mezey Attila
bizonyult és a konstruktív egyeztealpolgármester
Ez a helyzet természetesen
tés keretében a jelenlegi adósságállonemcsak városunk esetében állt
mány kilencven százalékának átvállalása került
elő, így ugyanilyen hiánnyal küzdenek a hasonló
igényként jegyzőkönyvezésre. Az elmúlt heméretű környékbeli települések is. Ha a normatekben az is kiderült, hogy ennek az adósságtívák életszerű, a reális költségeket figyelembeátvállalásnak azonban súlyos ára van. Az állam
vevő kiigazítása nem történik meg, akkor ez a
ugyanis áttér egy úgynevezett feladat finanszífeladatellátás ellehetetlenülését eredményezheti,
rozási rendszerre. Ez azt jelenti, hogy meghamelyre a települési önkormányzatoknak nincsen
tározott feladatok ellátására az önkormányzat
megoldási lehetőségük.
meghatározott összeget kap. Ez a rendszer nem
Hogyan lássunk el feladatokat, ha azokhoz
új keletű, hiszen csaknem nyolc éve mi is ezt a
nem elegendő az állami finanszírozás? Ebből
rendszert vezettük be itt Gyömrőn az intézméaz okból az adósságátvállaláson felül mintegy
nyek finanszírozására. Jól is működött. Tehát
kettőszáz millió forintot meghaladó hiány alanem a rendszerben, hanem a feladatokhoz renkult ki városunk költségvetésében. De nemcsak
delt számokban van súlyos hiba. Sok területen
városunk áll így, hanem minden hasonló méretű
ugyanis a kötelezően ellátandó feladat felére sem
környékbeli település is, akiket megkérdeztünk,
elegendő az állami normatíva. Honnan vegyük a
ugyanekkora vagy nagyobb hiánnyal küzd. A
többi pénzt? Ez pont olyan, mintha mondjuk tabelügyminisztériumban tartott egyeztetésen ez a
valy egy iskolaigazgatónak az iskola működtetéprobléma is felmerült, ahol azt a választ kaptuk,
séhez szükséges például százmillió forint helyett
hogy igen, érzékelik a problémát és vizsgálják a
azt mondtuk volna, hogy csak ötvenmilliót ad az
megoldást. Tömören megfogalmazva ez azt jelenti, hogy sokkal jobban jártunk volna, ha az
állam meghagyja a tervezett és kezelhető hitelállományunkat, melyet mindig az utolsó forintig,
pontosan törlesztettünk és nem vonja el több száz
millió forint pénzünket. Ebben az esetben nem
lenne hiány a költségvetésünkben. Na de egyelőre nem szeretnék nagyon mélyen elmerülni a
költségvetés taglalásában, mivel azt részletesen
február közepén tárgyalja majd a képviselőtestület. A helyzet pedig napról napra változik és
alakul, de minden esetre nem nevezhető rózsásnak, inkább válságosnak, mely az egész magyar
önkormányzati rendszert érinti. Remélem, pontosabb és részletesebb információkkal a márciusi
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újság hasábjain számolhatok majd be. A nehéz
pénzügyi helyzet szerencsére eddig úgy tűnik,
nem érinti a pályázati forrásból megvalósuló
fejlesztéseinket. Örömmel számolhatok be arról, hogy pályázati forrásokból megvalósuló fejlesztésekben idén is bővelkedni fogunk. Sikeres
városhoz ma sikeres pályázatok kellenek. Ebben
kiemelkedő eredményeket értünk el. Az elnyert
pályázati pénzek településenkénti összehasonlításáról is márciusi újságunkban szeretnék részletesen, külön cikkben beszámolni. Amit azonban
már most is biztosan látunk, a következő:

Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok
a helyi vállalkozások segítésére
Megtörtént a Táncsics Mihály úton a városközpontban épülő helyi vállalkozásokat segítő önkormányzati irodaház építésének munkaterület
átadása. Örömmel számolhatok be arról, hogy a
kivitelezést pályázat útján helyi kivitelező nyerte így az építkezésen nagyon sok helyi iparos
dolgozhat majd és ezen keresztül európai uniós
pénzből kaphatnak majd munkát helyi vállalkozók.

Új öltözők a sportcsarnokhoz
Ugyancsak tavasszal kezdődik a városi sportcsarnok öltözőinek építése is. Ez is pályázati
pénzből, a sportklub szervezésében épül majd.
A jelenlegi öltözők állapota régóta probléma. Az
új öltözők és vizesblokk, melyet az iskolások is
napi szinten használnak, már méltó körülményeket fog majd teremteni sportolóknak, tanulóknak
egyaránt.

Új óvoda épül az „Ó-faluban”
Tavaly év végén kaptuk az értesítést arról, hogy
kettőszáz millió forintot nyertünk az „Ó falusi”
részen új óvoda építésére. Ez óriási eredmény,
hiszen így az itt élő gyermekek közelében működik majd új, korszerű óvoda és ezáltal ennek
a városrésznek a fiatalodása érhető el. A pályázatra a támogatási szerződést aláírtuk, a munkák
remélhetőleg már tavasszal megkezdődhetnek és
bízunk benne, hogy a gyermekek már szeptemberben birtokba vehetik az új óvodát.
Mezey Attila
alpolgármester

Januártól Gyömrô városához tartozik
a Teleki Kastély... közétkeztetése
A Magyar Állam idén januártól Gyömrő kötelező feladatává tette a gyömrői Teleki Kastélyban található gyermekintézmény közétkeztetési feladatainak ellátását.
Erről egyeztetett Gyenes Levente polgármester valamint a település pénzügyi és oktatási vezetője
a Pest Megyei Önkormányzatban. A beszélgetés első perceiben kiderült, hogy az eddig megszokottól
eltérően, bonyolult feladatot kell városunknak megoldania, hiszen nemcsak a főétkeztetést, illetve
tízórait, uzsonnát kell biztosítania a tanulóknak, hanem a kollégiumban a gyerekek vacsoráját, reggelijét, sőt a teljes hétvégi étkeztetést is meg kell oldanunk.
Gyenes Levente elmondta, hogy a város költségvetésében többlet források nem állnak rendelkezésre az egyébként nem gyömrői fennhatóság alatt működő intézmény fejkvótájának (normatívájának) kiegészítésére, ezért olyan megoldást kell találni, ami teljes egészében finanszírozható az állam
által kifejezetten erre a célra biztosított keretösszegből. Jelen pillanatban a kastélyban a gyermekétkeztetést a Junior Zrt. biztosítja, de meglepő
módon 30 naponta hosszabbítják a közétkeztetési szerződést ezzel a céggel.
A következő feladatok egyike lesz egy
olyan megoldást találni, amely sem a szolgáltatót, sem az igénybe vevőket nem teszi ki bizonytalan helyzetnek. A városvezetés reméli,
hogy a jövőben a város történelméhez szervesen kapcsolódó Teleki Kastély nemcsak feladatként kap szerepet a város életében, hanem
előbb-utóbb elindulhat egy kulturális és helytörténeti integráció is.
HA
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Változik az iskolai étkeztetés
díjbeszedése

2013. január elsejétől az iskolai közétkeztetés díjbeszedési feladatai átkerültek az önkormányzatokhoz. Gyömrőn minden érintett intézményben plakátokat helyeztünk el, melyek a februári befizetési rendről tájékoztatnak.
Ebben a hónapban az alábbiak szerint lehet a befizetéseket megtenni:
2013. február 11. 7.00 – 10.00 Weöres Sándor Ált Isk. Erzsébet utcai intézménye
2013. február 12. 7.00 – 10.00 Weöres Sándor Ált. Isk. Csokonai utcai intézménye
2013. február 13. 7.30 – 10.30 Weöres Sándor Ált Isk. központi intézménye (Szabadság út)
2013. február 14. 7.00 – 9.00 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
2013. február 15. 7.00 – 10.30 Fekete István Általános Iskola
A befizetések mindenhol a már megszokott helyeken zajlanak majd.
A pótbefizetés MINDENKI számára: 2013. február 18. 7.30 – 17.00 között lesz, a Polgármesteri Hivatal régi
épületében.
Étkezéssel kapcsolatos kérdések, lemondás, stb: etkezes@gyomro.hu, valamint 0630-870-9318-as számon
János Gabinál.
HA

ÚJ ADÓ? VAGY ÍGY KÜZD A KORMÁNY
A ZSEBSZERZÔDÉSEK ELLEN?
Tisztelt Lakosok!
Az alábbiakban közzétesszük a Földhivatal felhívását,
amely szerint szinte mindenkinek be kell jelentenie,
ha van a birtokában, használatában bármilyen nem
építési- vagy ipari telek.

„FELHÍVÁS
VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ
SZÁMÁRA

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló
356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet változása következtében valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: járási földhivatalnál) regisztrált felhasználó
köteles bejelenteni
a) magánszemély földhasználó esetében a személyi
azonosítóját (személyi számát) és az állampolgárságát,
b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig
a statisztikai azonosítóját.
A fentiek alapján 2013. március 30-ig az illetékes
földhivatalhoz be kell nyújtani magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány másolatát, gazdálkodó
szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót.

Amennyiben a földhasználó családi gazdálkodónak minősül, a Korm. rendelet alapján a családi gazdaság nyilvántartási számát is be kell jelenteni, valamint
szükséges annak megjelölése, hogy a földterület a családi gazdasághoz tartozik. (Az a földrészlet tartozik a
családi gazdasághoz, amelyet a megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága a családi gazdaság
használatába regisztrálta).
A földhasználati azonosító adatközlési adatlap
beszerezhető a földhivataloknál, vagy letölthető a
www.foldhivatal.hu honlapról.
A bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót
a földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének
ezerszerese azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.”
Tehát, minden olyan tulajdonos, használó, aki 1
hektárnál kisebb terület felett rendelkezik, bejelentés
köteles. Ide tartozik a zártkert, üdülőtelek, szőlő, gyümölcsös, rét, legelő és a szántó is. A honlap szerint
az adatközlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes,
de a földhivatalnál való érdeklődésünkkor több ezer
forintos költséget jeleztek ingatlanonként. Ez hasonló
„új adó” lehet, mint a cégekre vonatkoztatott kötelező
adatbejelentések „ingyenessége” az év elején…
Hodruszky Lajos
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Helyi adózással kapcsolatos hírek
Tájékoztatjuk Gyömrő Város lakosságát, hogy a 2013. évben a befizetési határidők az alábbiak szerint alakulnak:
Építményadó befizetési kötelezettség: 2013. április 15. és 2013. szeptember 16.
számlaszám: 11742197-15392017-02440000
Iparűzési adóelőleg befizetési kötelezettség: 2013. március 18. és 2013. szeptember 16.
számlaszám: 11742197-15392017-03540000
Gépjárműadó befizetési kötelezettség: 2013. április 15. és 2013. szeptember 16.
számlaszám: 11742197-15392017-08970000
Talajterhelés (bevallási és befizetési kötelezettség): 2013. április 15.
számlaszám: 11742197-15392017-10080003
A befizetéshez szükséges csekkeket – az elmúlt évhez hasonlóan – CSAK EGY ALKALOMMAL 2013. március
hónapban fogjuk megküldeni. Amennyiben szükséges, további csekkeket irodánkban, ügyfélfogadási időben
biztosítunk.
A helyi iparűzési adóbevallással kapcsolatos nyomtatványok az idén NEM KERÜLNEK megküldésre, azok az
Önkormányzat honlapjáról - www.gyomro.hu/Közérdekű Adatok/Egyéb menüpont alatt - letölthetők.
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8.00-17.30 • szerda: 8.00-12.00 • péntek: 8.00-12.00
Gyömrői Adóiroda
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EMLÉKEZZÜNK!
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából,
2013. február 24-én, vasárnap 16:00 órai kezdettel megemlékezést
és gyertyagyújtást tartunk a gyömrői gyilkosságok emléktáblájánál,
a Weörös Sándor Iskola előtt. A rendezvényen beszédet mond Murányi Levente 56-os elítélt. Minden megemlékezni vágyót várunk.
Sas Zoltán
képviselő Jobbik

Aláírtuk…

2013. január 10-én megérkezett Budapestről a Kossuth Szövetség
és a Kossuth Társaság küldöttsége.
A Szövetség részéről Gavlik István örökös tiszteletbeli elnök és Szénási Istvánné jelenlegi elnök, valamint a
pesterzsébeti Kossuth Társaságtól Sturcz Zoltánné.
Előzetes egyeztetés alapján összehívtuk a városunkban élő Kossuth-leszármazottakat.
Egy új jogszabály alapján csak azok az egyesületek vagy társaságok, valamint társszervezetek viselhetik a
történelmi nagyjaink nevét, akiknek a leszármazottai aláírásukkal hozzájárulnak a fent említett személyek nevének használatához.
1925. óta élnek Kossuth-ok Gyömrőn, azóta négy generációval gyarapodott létszámuk. Csaknem 25 személyt említhetünk. Ami a múltat illeti, itt városunkban került megrendezésre az első országos Kossuth-találkozó, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulóján.
Az idelátogató elnökséggel együtt úgy határoztunk, hogy Kossuth Lajos halálának 200. évfordulóján emléktalálkozót tartunk, 2014. március 15-én, bekapcsolódva a városi ünnepségbe.
Fotó: Tölli László
Kossuth László
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A Hankó István Művészeti Központ
programajánlója!

Új szakkör!!!
Tarts velünk, ha fontos a fittséged és egészséged,
ha nem szeretnéd magad elhanyagolni, ha jó társaságban, jó zenékkel és szakértő edzőkkel szeretnéd alakodat formálni!
Első edzés: 2013. március 4.
Óradíj: 900 Ft
Havi bérlet: 6300 Ft

Infók: 06-20 560-25-62

Március 25-től 28-ig

Patkolt tojás kiállítás
és vásár

László Gyula 2000 óta foglalkozik tojáspatkolással. Állandó
meghívottként tart bemutatót
többek között Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban,
Zengővárkonyban a Míves Tojás
Múzeumban, valamint Erdélyben a Gyergyószárhegyi kézműves táborban. Munkái nagy része
képző-iparművészeti és népi-iparművészeti
zsűrivel rendelkezik. 2009-ben költözött a festői szépségű Markazra, ahol megnyitott egy bemutatótermet, amely más tojásdíszítési formákat is bemutat. Gyűjteményéből 25-30 darabot
hoz Gyömrőre, a Hankó István Művészeti Központba, ahol március 28-án az alkotó előadást
tart, és azt követően vásárolni is lehet az általa
készített patkolt tojásokból.
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Keressük…

Ezzel a címmel hirdettük meg a legszebb utca címért folyó pályázatot.
Nos, ahogy ígértük, részletesen tájékoztatjuk a lakosokat.
Egy ilyen típusú programhoz most tél vége felé járva érdemes felkészülni, átgondolni a koncepciót, számba venni a feltételeket, adottságokat.
A virágmagok kiválasztása, megvásárlása stb.
Nyár derekán, mikor már ezer színnel pompáznak a virágok és a
gondozott pázsit, akkor kerül sor az elbírálásra.
Ugyanis Gyömrőnek van két testvértelepülése és azok polgármesterei fogják végigjárni a jelzett utcákat. Regécről és Csallóközcsütörtökről érkeznek, az utóbbi külső Magyarországról.
Így részrehajlás kizárt, biztosak vagyunk benne, hogy objektív lesz az elbírálás.
Azok az utcák, akik részt szeretnének venni a programban, bárki jelezze a területi képviselőnek, hogy
regisztrálva legyen. A jelzési határidő: 2013. június 21.
Eredményhirdetés: 2013. augusztus 19-én.
Reméljük, élnek a lehetőséggel, úgy gondoljuk, hogy itt csak nyerni lehet!
Kossuth László
Településügyi, vagyonkezelő és környezetvédő
Bizottság elnöke
Családsegítő Szolgálat,
Gyermekjóléti Szolgálat

2230 Gyömrő, Tompa Mihály u. 21.
Tel./fax: 29/330-077
mobil: 30/656-6164, 30/656-1537
e-mail: csase@gyomro.hu

Tájékoztató a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről
Tájékoztató a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről

A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységi körei
A Családsegítő Szolgálat tevékenységi körei
és szolgáltatásai:
szolgáltatásai:
Aés
Családsegítő
Szolgálat tevékenységi körei és
A Gyermekjóléti Szolgálat
tevékenységi körei és
szolgáltatásai:
szolgáltatásai:
A gyermekek családban történő nevelkedésének
A családok szociális helyzetének figyelemmel
A gyermekek
családban történő nevelkedésének
kísérése A családok szociális helyzetének figyelemmel
elősegítése
kísérése
elősegítése
Más intézményekkel,
társadalmi szervezetekkel
A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és
Más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel való
A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és
való együttműködés,
ügyintézésben
segítség
megszüntetése
együttműködés,
ügyintézésben segítség
nyújtása
megszüntetése
A családjából
kiemelt gyermek
nyújtása Adományok közvetítése
A családjából
kiemeltvisszahelyezésének
gyermek visszahelyezésének
Krízishelyzetben lévő személyek, családok segítése
elősegítése, utógondozás
Adományok
közvetítése
elősegítése,lévő
utógondozás
A családi
feszültségek okainak feltárása, a
Válsághelyzetben
gyermekek, illetve családok
megoldásokra
készítése
és segítségnyújtás
Válsághelyzetben lévő gyermekek, illetve családok
Krízishelyzetben
lévő javaslat
személyek,
családok
segítése támogatása
Tanácsadás, egyéni,
pár-, családi
konzultáció
Gyermekek
részére szabadidős programok,
A családi feszültségek
okainak
feltárása,
a
megtámogatása
Jogi szaktanácsadás
személyiségfejlesztő csoportfoglalkozások szervezése
Gyermekek
oldásokra Munkalehetőségekről
javaslat készítésetájékoztatás
és segítségnyújtás
Jogi szaktanácsadásrészére szabadidős programok, szeméMediáció
Mediáció
Tanácsadás,
egyéni, pár-, családi konzultáció
lyiségfejlesztő csoportfoglalkozások szervezése
Pszichológiai tanácsadás és terápia
Pszichológiai tanácsadás és terápia
Jogi szaktanácsadás
Jogi szaktanácsadás
Önsegítő csoportok működtetése:
Gyermek önismereti csoport 10-14 éves korosztály
Munkalehetőségekről
Mediáció
Nők Klubja, tájékoztatás
Szülők Klubja
számára
Mediáció A becsatlakozás bármikor lehetséges
Pszichológiai tanácsadás és terápia
Pszichológiai tanácsadás és terápia
Gyermek önismereti csoport 10-14 éves korosztály
Önsegítő csoportok
működtetése:
A karácsonyi
adománygyűjtés sikerénszámára
felbuzdulva tartós élelmiszerek
Nők Klubja,
Szülők Klubja
gyűjtésébe
kezdünk a rászoruló családok megsegítése érdekében.
A csatlakozás
bármikor lehetséges
Akciónkhoz
folyamatosan várjuk cégek, illetve magánszemélyek
felajánlásait (konzervek, száraz élelmiszerek). Felajánlásaikat hétfőtől
A karácsonyi
adománygyűjtés
sikerénvárjuk
felbuzdulva
tartós élelmiszerek
gyűjtésébe
kezdünk
a rácsütörtökig
8.00-16.00-ig
a 29/330-077-es
telefonszámon
vagy
a
szoruló családok
megsegítése
érdekében.
Akciónkhoz
folyamatosan
várjuk
cégek,
illetve
magánTompa utca 21. szám alatt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál.
személyek felajánlásait (konzervek, száraz élelmiszerek). Felajánlásaikat hétfőtől csütörtökig
8.00-16.00-ig várjuk a 29/330-077-es telefonszámon vagy a Tompa utca 21. szám alatt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál.

9

KULTÚRA

Rejtélyes ábrák aPilisben
3. résszel, folytatódik

PILISKUTATÓ,
ÚJSÁGÍRÓ

A Pilis-rejtély
ELŐADÁSSOROZATA!

2013.február.21.
18:00 óra
Támogatójegy: 800 Ft
A régi MŰVELŐDÉSI HÁZ
GYÖMRŐ, SZENT ISTVÁN ÚT

KÖZLEMÉNY

A Gyömrői „Boglárka” Nyugdíjas Klub Egyesület értesíti a nyugdíjas klub tagságát, hogy a 2013. évi
nőnapi műsorunkat 2013. március 9-én 15 órakor tartjuk a régi Művelődési házban. Szeretettel várunk mindenkit.
Nyugdíjas Klub Vezetősége

10

GYÖMRŐI KÖZÉLET

TISZTELT GAZDÁLKODÓ!

Ezúton tájékoztatom, hogy 2013. évben folytatom a településen az őstermelői igazolványok érvényesítésével és
a területalapú támogatással kapcsolatos szaktanácsadói tevékenységemet.
Az őstermelői igazolványok érvényesítésével kapcsolatban jelentős változások lesznek, azzal több a feladat.
Minden 2009. előtt kiváltott igazolványt bevonnak és újat adnak helyette. A bevonásnak nincs díja, az új igazolványé 1000 forint. Az érvényesítés kérhető 1, 2 vagy 3 évre, egy betétlap ára 1000 forint. Így, ha valakinek 2009
előtti az igazolványa, újat kap, és ha három évre érvényesíti, az 3000 forint, összesen 4000 forint.
Akinek van ideje és türelme, felkeresheti a monori falugazdász kollégát /csütörtök technikai szünnap, pénteken délig fogad a monori piacon lévő irodában, hétfőtől szerdáig 9-16 óra között, ebédszünettel/.
Az őstermelői igazolványokkal február-március hónapban az alábbi rend szerint foglalkozom:

Szerda – Polgármesteri Hivatal /régi/ 13–14 óra

Az összeszedett igazolványokat érvényesítve, illetve az új igazolványokat a következő hétfőn hozom vissza.
A területalapú támogatási kérelmeket április közepétől május végéig, előreláthatólag ugyanezen a helyszínen
készítem majd, Gyömrőn, szerdai napon.
Szita András
szaktanácsadó

Ez nagy disznóság volt!
Egy több tagú társaság Ecseren, egy parasztház udvarán vérfürdőt rendezett. Előre kitervelten, bűnszövetkezetben, hidegvérrel, nyereségvágyból, bestiálisan, aljas indok nélkül homlokon lőtték, utána torkon szúrták, majd
hagyták elvérezni.
Hatalmas késekkel kibelezték és feldarabolták.
Eddig egy szenzációs bulvárhír, elnézést, ha csalódást okoztam. A történet a következő:
Egy klasszikus, hagyományos disznóölés történt az ecseri tájház udvarán. Második alkalommal szervezték
meg a már hagyománynak számító böllérversenyt. Négy csapat mérte össze tudását és képességét. Az országban már igen elterjedt a böllérek találkozója, ezzel is a majd feledésbe ment hagyományaink újraélesztését
hivatottak ápolni. Ilyenkor újra előkerülnek a még megőrzött sózóteknők, vajlingok, üstök és egyéb – ilyenkor
használatos – kellékek. Ezeknek az alkalmazása szinte nélkülözhetetlen, ugyanis tetemes mennyiségről van szó,
ami a húsokat, szalonnákat, kolbászt, hurkát, stb. illeti. Természetesen a zsűri mindent részletekre kiterjedően
pontozott, kiknek örömére, kiknek bánatára – az utóbbi elhanyagolható. Hogy mit pontoztak: fogópálinka, forralt bor, hagymás vér, déli pecsenye, hurka, kolbász és toros káposzta, valamint az orjaleves. E mesterséget vagy
tudományt iskolában nem okítják, ezt csak apától átvenni vagy ellesni lehet. Mindenki hozta a helyi szokásait
ízekben és technikában. A mi csapatunk úgy, mint a múlt esztendőben, most is sikeres volt. Azt hiszem, hogy
az elvárásnak eleget tettünk és a nap végén kissé elfáradva, de elégedetten tért nyugovóra a Gyömrő 2000 Kör
csapata.
Fotó: Tölli László
Kossuth László

Az egyik böllér

A másik böllér

GYÖMRŐI KÖZÉLET
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Sütinap
E.Y.E.S. (Entrepreneurial Youth in European
Schools) projektünk keretében mindegyik résztvevő iskola „sütinapot” tartott decemberben, a
téli szünet előtt. Ezen a rendezvényen mindegyik
ország egy-egy süteményét készítették el a tanulók, tehát 8 különböző finomság volt kapható intézményenként.
Iskolánkban, a Fekete István Általános Iskola és Szakiskolában, a Karácsonyi Sütinapot december 17-én tartottuk. Mindegyik sütit egy-egy
tanuló készítette. Az elkészítést könnyűnek találták és mindenkinek ízlett is mind. Néhányan pár
nappal korábban egy próba-sütést csináltak, hogy
kipróbálják, illetve megkóstolják a süteményt.A
rendezvény napján tanulóink „hátteret” készítettek, fehér abrosszal megterítették az asztalokat
és karácsonyi díszeket tettek az asztalra is.
A megnyitó után keményen kellett dolgozniuk, mivel általános iskolás tanulóink közül nagyon sokan szerettek volna vásárolni a tálcákon
ízlésesen elhelyezett finomságokból. Nem tellett
20 percbe, és az utolsó morzsáig minden elfogyott. (Aki lemaradt, az kimaradt).
Az esemény nagyon sikeres volt. Úgy gondoljuk, hogy hagyományt szeretnénk teremteni
ebből az alkalomból, de természetesen már nagyobb mennyiséggel készülve.
Az árusításból befolyt összeget a Peter Cerny
Alapítvány számlájára utaltuk át.
Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk meg-

említeni a süteményeket készítő gyerekek nevét:
Kadok Bernadett –
Mantovana Cake, Olaszország
Maka Melánia –
Havuclu Tarcinli Kek, Törökország
Fazekas Réka –
Apfel-Mandel Kuchen, Németország
Tamás Levente –
Diós Beigli, Magyarország
Méhész Fanni –
Salame de Chocolate, Portugália
Tóth Tímea –
Vanaema ounakook, Észtország
Sipiczki Kitti –
En Kringle, Dánia
Szpisják Beatrix –
Bunuelos de Calabaza, Spanyolország
A sütemények receptjei megtalálhatóak a www.
eyesweb.dyndns.org weblapon a Europe and
Culture – Intercultural Activites menüpont alatt
magyar és angol nyelven egyaránt.
Kadók Bernadett
Fazekas Réka
11. osztályos tanulók
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GASZTRONÓMIA

Gasztro rovat
Egy új rovatot indítunk, az amúgy is népszerű
helyi újságunkban. Az utóbbi években gasztronómiai robbanás ment végbe hazánkban. Új termelői piacok (a gyömrői piac is megújult), minőségi éttermek, delikátesz boltok (már ebben
sem szenvedünk hiányt városunkban), megannyi
gasztronómiai rendezvény, könyv, blog és kiállítás alakult. Nagyszerű ezt látni valakinek, aki
részese is a folyamatnak. A minőség felé vezet
ez az út. A minőségi gasztronómia azonban nem
csak az éttermekben, hanem otthon, a saját konyhánkban is kivitelezhető. Ebben szeretnénk segíteni. Én a gasztroműhely blog szerzője vagyok,
és gasztronómiát tanulok. Ez a szenvedélyem, a
hobbim és a munkám is. A vágyam az, hogy a
közös étkezés, a minőségi étel, az
otthoni főzés és sütés felértékelődjön. Mert amelyik nép jókat eszik,
az boldog is! Ez örök igazság! Legyen hát mindenki nyitott erre! Ez
is egy jobb világba vezet, higgyenek nekem!

A hagymákat megtisztítjuk, félbevágjuk és felszeleteljük. A vajon és az olívaolajon fedő alatt
30 percig pároljuk a kakukkfűvel és a zsályával,
majd fedő nélkül további 25 percig dinszteljük
(kis lángon). Közben elkészítjük az alaplevet. Mikor a hagyma már aranybarna színű és teljesen
puha, hozzáadjuk a felaprított fokhagymát és a
forró alaplevet. További 30 percig főzzük közepes
lángon. A végén, ha kell még sózzuk, borsozzuk
és a balzsamecettel igazítunk az édességén (mert
a hagyma igen édes lesz, ha karamellizálódik).
Amikor tökéletesnek érezzük, levesszük a tűzről
és sajtos-fokhagymás pirítóssal tálaljuk. Melengető, olcsó és gyógyító tél végi ebéd a családdal!
Jó étvágyat hozzá!
Szunai Dóra

Egy ajándék könnyű és ízletes leves, tél végére! Sokféle hagymából, vajjal és zöldfűszerekkel!
Hagymaleves, 4 személyre: 2
nagy fej vöröshagyma, 2 nagy fej lilahagyma, 2 fej sonkahagyma, 1 szál
póréhagyma, 3 gerezd fokhagyma, 1
½ l csirke vagy marhaalaplé (lehet
kockából is), 1 ek vaj, 2 ek olívaolaj,
kakukkfű és/vagy zsálya, só, bors, 1
ek balzsamecet vagy citromlé.

KÖSZÖNET!!!
KÖSZÖNJÜK A ROLAND PÉKSÉGNEK azt, hogy több, mint
egy évtizede a Fekete István Általános Iskola és Szakiskola farsangjaihoz
felajánlásaikkal hozzájárulnak. Külön köszönjük azt az önzetlen - és nem
várt - felajánlást, hogy az iskola 4. b osztályos gyermekeinek Mikulás
bulijára két óriási pizzát készítettek a gyerekeknek!

Tóthné Gyetvai Gertrúd

KÖZLEMÉNYEK
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Gyömrôn loptak festményeket
A Monori Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya jelentős értékre elkövetett betöréses lopás bűntettének elkövetése miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen, aki 2012. decemberében, egy gyömrői családi házból
olajfestményeket, gobelineket és 1 db 1 méter magas antik faliórát tulajdonított el. A festmények közt Kukán
Géza, Papp Gábor, Ruttka Ferenc, és Kurucz D. István alkotásai is voltak.
A bűncselekménnyel okozott lopási kár: kb. 3 millió Ft.
Az ügyben a nyomozás jelenleg is folyamatban van, azonban kérjük a lakosság segítségét az ismeretlen
elkövető, illetve az eltulajdonított tárgyak felkutatása érdekében!
Akinek bármiféle információja van az elkövetőről, a fényképeken szereplő eltulajdonított tárgyakról, vagy
bármilyen egyéb adattal rendelkezik, mely az ügy szempontjából jelentőséggel bírhat, kérjük, jelentkezzen a
Monori Rendőrkapitányságon a 06-29/410-367, 06-29/410-726-ös telefonszámok egyikén, vagy bármelyik
rendőri szervnél, az ingyenesen hívható 107, vagy 112-es telefonszámokon.
Bejelentését anonim módon is megteheti, ebben az esetben a bejelentő személye nem kerül nyilvánosságra!
Segítségüket előre is köszönjük!
Monori Rendőrkapitányság

Hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt Perényi László

1937-ben Gyömrőn született, ahol alapiskoláit végezte. Munkája és házassága csábította el településünkről,
ahova 1996-ban költözött vissza. 1997-től aktív szereplője városunk civil szervezeteinek és ezen keresztül
a városi eseményeknek. A Gyömrői Boglárka Nyugdíjas Klub tagja, majd alelnöke. Később az idősebb Pál
Mihály Baráti Kör alelnökeként tevékenykedett.
Nagyszüleitől, szüleitől – akik 1910-től éltek Gyömrőn – örökölte a kultúra, a művészetek iránti affinitását. A megemlékezések, kiállítások, műsorok, rendezvények mindegyike ötletein alapul és megvalósításuk
sem volt elképzelhető aktív, energiával teli szervező munkája, olykor anyagi támogatása nélkül.
Örökségének és egyéniségének köszönhető, hogy a birtokában lévő – Gyömrő történetéről, közterületeiről, középületeiről dokumentumokat, fotókat – folyamatosan rendszerezte, gondozta és biztosította az érdeklődők hozzáférését. Minden tevékenységét az motiválta, hogy városunkat, annak eredményeit, értékeit,
megismertesse az országunkban, a világban élő emberekkel.
Városunk egy olyan emberrel lett kevesebb, akit pótolni nem lehet, de emléke, szellemisége örökre velünk marad! Gyömrő Város Önkormányzatának vezetése, valamint Polgármesteri Hivatalunk minden dolgozója nevében részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, rokonoknak, barátoknak.
Gyömrő Város Önkormányzata
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RENDŐRSÉGI HÍREK

CSALÓK A VÁROSUNKBAN

Monori Rendőrkapitányság felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy „villanyóra leolvasónak” kiadva magukat ismeretlen személyek jelentek meg Maglód,
Gyömrő, Üllő térségében, akik idős személyeket keresnek fel azzal az ürüggyel, hogy túlfizetésük van a szolgáltatónál. Az idős emberek jóhiszeműen beengedik
ezeket a csalókat a lakásba, majd a „visszajáró pénz”
fejében csalják ki tőlük megtakarított pénzüket.
Kérjük a lakosságot, hogy ne engedjenek idegeneket a lakásba, győződjenek meg kellőképpen arról,
hogy valóban a szolgáltatók munkatársai kívánnak ingatlanunkra különböző ürügyekkel bejutni!

Kérjenek igazolványokat, hívják fel a szolgáltatót
és egyeztessenek a munkatárs személyéről!

Kapitányságunk nagy erőkkel keresi az ismeretlen elkövetőket, azonban kérjük a lakosság segítségét ezen személyek felkutatása érdekében!

Akinek bármiféle információja van az elkövetőkről, vagy érdemi információt tud adni az ügyről,
kérjük jelentkezzen a Monori Rendőrkapitányságon
a 06-29/410-367, 06-29/410-726-ös telefonszámok
egyikén, vagy bármelyik rendőri szervnél, az ingyenesen hívható 107-es vagy 112 -es telefonszámokon.
Monori Rendőrkapitányság

VESZÉLYES HIDEG

2013. február 3-án a reggeli órákban, állampolgári bejelentés alapján, a maglódi járőr – biztonsági intézkedés
keretén belül – megjelent Gyömrő, Vadvirág utcában, ahol a kertek végében található szántóföldön, egy idős
férfi feküdt az utcán, csapadéktól átázott ruhákban, lehűlt testtel.
Az ismeretlen férfit a szolgálati gépjárműben található pléddel betakarták, majd az orvosi segítség megérkezéséig a bejelentő lakásába vitték.
Ezt követően a férfit a gyömrői orvosi ügyeletről a budapesti Erzsébet Kórházba szállították, további vizsgálatok elvégzése érdekében.
A férfinél nem volt irat, s a megtalálás időpontjában nem tudott kommunikálni.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy személyes irataikat minden esetben tartsák maguknál, illetve kiemelt
figyelmet fordítsanak, különösen az idős, beteg, hajléktalan személyekre, akik a téli időjárás veszélyei miatt,
könnyen kihűlhetnek, amennyiben kinn rekednek a szabadban!
Monori Rendőrkapitányság

Közlekedési balesetek Gyömrôn
2013. január 20-án 6 óra körül Gyömrő lakott
területén, a Bajcsy-Zs. u. 5. szám előtti útszakaszon, egy monori hölgy, az általa vezetett gépjárművel a havas, jeges úton megcsúszott, elvesztette uralmát járműve felett, lehaladt az úttestről,
majd az útárokban állt meg. A baleset következtében a hölgy – 8 napon belül gyógyuló – kön�nyű sérüléseket szenvedett, a járműben anyagi
kár keletkezett.
2013. január 23-án délután 5 óra körül,
Gyömrő lakott területén, a Gr. Teleki u. 5. szám
előtti útszakaszon, egy helyi férfi az általa vezetett gépjárművel ütközött, az úttesten előtte,
keresztben áthaladni szándékozó, és egy helyi
hölgy által hajtott kerékpárral. A baleset következtében a hölgy – 8 napon belül gyógyuló – könnyű sérüléseket szenvedett, a járművek
megrongálódtak.

2013. január 26-án 11 óra körül, Gyömrő lakott területén, a Rózsa u. 17/c. szám előtt, egy
budapesti férfi, az általa vezetett gépjárművel ütközött, a vele szemben, a havas úton megcsúszó,
majd kerékpárjával eleső gyömrői hölggyel. A
baleset következtében a hölgy – 8 napon belül
gyógyuló – könnyű sérüléseket szenvedett, a
járművekben anyagi kár keletkezett.
2013. február 2-án 10 óra körül, Gyömrő lakott területén, a Mendei és Táncsics u. kereszteződésében, egy gyömrői férfi az általa vezetett
gépjárművel ütközött, az előtte – forgalmi okok
miatt – megálló, és egy budapesti hölgy által vezetett személygépkocsinak. A baleset következtében a budapesti hölgy 3 utasa – 8 napon belül
gyógyuló – könnyű sérüléseket szenvedett, a
járművek megrongálódtak.
Monori Rendőrkapitányság
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Hulladékkezelési hírek
Figyelem ünnepi szállításváltozás!

Következő ünnepnap: április 1-e, hétfő. Az érintett
területen a szállítás az ünnepnapot követő pénteken,
azaz április 5-én lesz. Kérünk minden érintett területen lakót, hogy a jelzett napon helyezze ki az elszállítandó hulladékot.
A jövőben az ünnepi szállításváltozásokat a számlalevélen is közöljük. Reméljük, így teljesebb lesz a
tájékoztatás és ezzel is javítjuk a szolgáltatásunk színvonalát!

Lomtalanítás

A 2013. évi lomtalanítást április hónapban pénteki
napokra szerveztük. A várost négy szállítási körzetre
bontottuk, amely körzetek megegyeznek a rendszeres
heti körzetekkel. Így tehát a lomtalanítás:
a hétfői szállítási körzetben április 12-e péntek
a keddi szállítási körzetben április 19-e péntek

a szerdai szállítási körzetben április 26-a péntek
a csütörtöki szállítási körzetben május 10-e péntek
A munkálatokat szerződött partnerünk a megadott nap
reggelén 6-órakor kezdi meg. A lomtalanítás keretén
belül csak a feleslegessé vált használati tárgyakat szállítjuk el (bútorok, megunt használati tárgyak, TV, rádió,
konyhai eszközök stb.). Egyéb tárgyakat ne tegyenek
ki, mert nem szállítjuk el! A bánya nem fogadja!!! Nem
tartoznak az említett kategóriába a veszélyes hulladékok (akkumulátor, autó- és egyéb jármű, gumiabroncs),
a háztartási szemét (konyhai, udvari hulladék: üveg,
falevelek, állati ürülék, állati tetem, építési törmelék),
továbbá nincs eszközünk és lehetőségünk nagyobb méretű, súlyú tárgyak elszállítására (pl. roncs autó).
Kérjük a lomtalanítási akcióban résztvevő lakosokat, hogy a fent említett kéréseknek megfelelően, a jelzett időpontig helyezzék ki elszállítandó tárgyaikat!
A. Z.

A társasházak új módon igényelhetik
a szelektív hulladékgyûjtô zsákot

Gyömrő településről sok jelzés érkezett a lakosságtól, hogy a társasházak esetében nem megfelelő megoldás
a jelenlegi zsákjuttatási rendszer, mert nem követhető nyomon, hogy a kihelyezett zsákok hány háztartásból
származnak.
Így társasházak esetében a jövőben a következők szerint járunk el:
A társasháznak meg kell jelölnie egy kapcsolattartót, aki a zsákigénylést intézi. E-mailben a cegled@hiroshulladek.hu címen (vagy telefonon) a kapcsolattartó pontos neve, címe, telefonszáma megjelölésével jelzi a
társasház az igényét, ahol pontosan megadja, hogy hány lakás található a társasházban. A bejelentést követően a
társaság a lakások száma alapján negyed évre elegendő mennyiségű gyűjtőzsákot juttat el a kapcsolattartóhoz.
Így a begyűjtés során a társasházak mostantól nem kapnak cserezsákot. Az igénylésre negyedévente van lehetőség.
Eszesné Kovács Nikoletta
kommunikációs referens
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.
Tel: 53/707-061

SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS
ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ
HULLADÉK
SZÁLLÍTÁSI IDŐPONTJAI:

SZERDA

Február 20.
Március 20.

A hulladékot tisztán és laposra hajtogatva kell a zsákba tenni. A következő anyagok kerülhetnek a zsákba:
Papír (kartondoboz, hullámpapír, újság, irodai papír, szórólap, prospektus, telefonkönyv)
Műanyag (színes és víztiszta PET palack, kupak, flakon, reklámszatyor, csomagolófólia)
Fém- és italos kartondoboz (pl. üdítő, sör, energiaital, konzerv, tartós tej és üdítő doboza)
Üveg (színes és színtelen öblös üvegek)
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Városi asztalitenisz verseny
Iskolánk, a Fekete István Általános Iskola és Szakiskola 12. alkalommal rendezte meg a városi asztalitenisz versenyt, a Mikulás Kupát. A helyi iskolákból 23 tanuló vett részt a versenyen.
Eredmények
5.-6. osztály
I. Hirlemann Álmos (II.R.F.Á.I.)
II. Szántay Benedek (F.I.Á.I.)
III. Nagy Benjámin (F.I.Á.I.)
7.-8. osztály
I. Gergely Tamás (II.R.F.Á.I.)
II. Tóth Balázs (II.R.F.Á.I.)
III. Szimet Soma (W.S.Á.I.)
Gratulálunk a versenyzőknek, köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját!
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Tóth Mátyás
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