A Romantika fôvárosa lettünk
Nagyszabású fesztivál a romantika jegyében

Ismét valami olyasmi történik városunkban, ami korábban sehol másutt: májusban, Júlia nap alkalmából, romantika hét lesz Gyömrőn. Bár a tavasz kissé nehezen akart megérkezni, úgy tűnik végre ismét birtokba vehetjük a természetet, hosszú sétákat tehetünk városunk különböző pontjain. Ezek a séták
adták az alapötletét a fesztiválnak, hiszen Gyömrő igen sok romantikus hel�lyel rendelkezik. Az ötlet mögött hamar felsorakoztak a helyi vendéglátósok,
szolgáltatók és szállásadók, így valóban teljes összefogással valósulhat meg a
rendezvény.
2013. május 22-26 között Gyömrőn,
Magyarország (hivatalosan bejegyzett)
Romantika-fővárosában egymást érik
majd a zenés, kulturális és gasztronómiai
események. Lehetőség lesz bebarangolni városunk legszebb részeit konflissal
vagy épp kisvonattal, de a sportosabbak
akár bringó-hintóra is pattanhatnak. Romantikus lampionos-ladikozást kínálunk
a Tófürdőn a szerelmespároknak, majd

úszógyertyát is elengedhetnek szerelmük jelképeként.
A bátor amatőrök előadhatják a híres
Erkély-jelenetet, amit szakértő zsűri értékel majd. A legjobbnak vélt „Rómeó
és Júlia” egy római hétvégére utazhat,
ahol kedvükre hódolhatnak a romantikának.
A természet (és egymás) szerelmesei a Tájház udvarán tölthetnek el egy
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kellemes pikniket, vagy épp Zeffirelli Rómeó és
Júliáját nézhetik meg a városközpontban. Akiket
jobban vonz a színház, azok a Hankó István Művészeti Központban tekinthetik meg a Rómeó és
Júlia színpadi változatát.
A játékos kedvűek kipróbálhatják magukat a
„Szerelmi hétpróbán”, majd megfáradva betérhetnek valamely vendéglátóhelyre, ahol biztosan
találkozhatnak valamilyen speciális, külön erre a
hétre összeállított menüvel, programmal.
Minden szempontból nagy eseménynek ígérkezik a fesztivál keretében a csoportos házasságkötés! A polgármesteri hivatal régi épülete
előtt több pár is kimondja a boldogító igent. A
násznépek mellett bárki gratulálhat nekik.
Gyömrő ismét megmutatja egy újabb arcát. Reméljük, hogy lakosaink és minden ide látogató ked-

ves vendég kellemes és romantikus élményeket fog
szerezni, és akik csak erre a pár napra látogatnak
ide, azok szívesen térnek majd vissza hozzánk.
Ízelítő a további programokból: Szepsy István
borkóstolója; Torres Dani és Weisz Viktor koncert; Budapesti Vonósok Kamarazenekar vonósnégyesének előadása; Tábortűz és tűzzsonglőr
show; Fény és hangjáték; Bordalok, cigányzene,
szerenád, romantikus karaoke-show; L’Amour
együttes koncertje; Nova Brigitta fellépése…
Naprakész, és folyamatosan frissülő információkért keressék a rendezvény hivatalos Facebook oldalát (Romantika Ünnep Gyömrőn),
vagy kattintsanak a www.rugy.eu -ra!

Hauser Antal
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Testületi hírek
Az elmúlt egy hónapban több képviselő-testületi
ülés is volt, amelyen több fontos döntés született.
A képviselők határozata értelmében városunk ingyenesen adja át a járási hivatalnak a
működéséhez
szükséges ingó
és ingatlan vagyontárgyak
használati jogát.
Minderre azért
volt
szükség,
hogy lakosainknak továbbra is
járási székhely
szintű szolgáltatásokat nyújthasson a járási
kirendeltség.
A februári ülésen még egy komoly szerződés
megkötéséről is határozniuk kellett a képviselőknek: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati szerződésről. Gyömrő
Város Önkormányzata azon kevés önkormányzatok közé tartozik, mely korábban vállalta az
általános iskolák működtetését 2015. augusztus
31-ig. Tettük mindezt azért, hogy megőrizhessük
iskolánk működési, karbantartási színvonalát,
illetve jó néhány gyömrői munkahelyet. Ennek
okán ingyenes használatbavételi megállapodást
kell kötni a KIK-kel. Az önkormányzatunknak
eredetileg megküldött tervezetet néhány helyen
módosította a városvezetés jogi képviselőnk útmutatásai alapján, hogy városunk érdekeit minél jobban érvényesíteni tudjuk. Ezt a változatot
küldtük el a KIK igazgatójának.

Döntés született a Kastélydombon kialakított utcák elnevezésével kapcsolatban is. A
beterjesztő alapötlete az volt, hogy az utcákat
egy-egy Magyarországon kastéllyal rendelkező
családról nevezzék el. Több lakossági ötlet is
felmerült, melyeket megtárgyaltak
a képviselők. Végül
az alábbi utcanevek
születtek: Festetics
utca, gróf Pálffy
utca, Zichy utca,
Degenfeld
utca,
gróf Almássy utca,
Pátria utca. Ez
utóbbi név érdekessége, hogy Gyömrő
történelmében jelentős szereppel bír II. Rákóczi Ferenc, akinek
a szabadságharca jelmondata volt a „Cum deo
pro patria et libertate!”, magyarul „Istennel a
hazáért a szabadságért!”. A patria latinul tehát
a hazát jelenti.
Munkacsoportot hoztak létre a képviselők annak érdekében, hogy felmérjék a városunkban
található idős, 100 éves fákat. A jövőben erről
kataszter készülne, melyben szerepelne hogy hol
található ilyen idős, nagy értékű fa a városban.
A cél ezen fák védelme, így mind a köz- mind
pedig a magánterületen található fák összeírása
megtörténik.
A képviselők márciusi ülésükön elfogadták
városunk 2013-as költségvetési rendeletét. Erről
bővebben előző számunkban olvashattak Mezey
Attila alpolgármester cikkében.
HA

Vízmû hírek
Az idei elhúzódó tél után végre kitavaszodott, végre meg lehet kezdeni a kültéri munkákat. Indulnak
az óracserék is. Jogszabályi változás okán az óracserét egyeztetett időpontban kell végrehajtanunk.
Az időpont egyeztetésének egyszerűsítése okán
első körben marad a régi becsengetős módszer:
akit otthon találunk, megkérdezzük, alkalmas-e
az időpont most. Ha alkalmas, elvégezzük az óracserét azonnal. Ha nem, megkérdezzük, mikor jó.
Ezen egyeztetésről jegyzőkönyv készül. Akit nem
érünk el ilyen módon, azokkal levelezünk.

Márciusban megint volt több dugulás a
szennyvízhálózaton. Két kirívó eset is volt, amikor is bizonyítottan nem a csatornába való dolog
okozott üzemzavart. Az egyik esetben egy döglött csirke, a másik alkalommal fóliadarabok dugították el a rendszert. Egyik sem magától emelte fel az öntöttvas fedelet és bújt be alá. Egy-egy
ilyen dugulás elhárítása akár százezres tételt is
jelenthet, a költséges technika bérlése miatt. Egy
kombi csatornatisztító gép új ára 40-70 millió,
így az óradíja sem kevés.
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Március végén volt egy tűzcsapcserénk a az önkormányzatok szedik, elkülönítve, körFrangepán utca végén. Ütemezett munka volt, a nyezetvédelmi célokra kell felhasználni. A vízkizárással érintett ingatlanok tulajdonosait előze- mű ez egész folyamatban csak adatszolgáltatástesen írásban értesítettük. Az egyik tolózár hibája sal vesz részt. Sokan jöttek hozzánk reklamálni,
miatt viszont hirtelen egy nagyobb területet kel- (volt aki kifejezetten balhézott), többen kértek
lett kizárni, ekkor már értesítés nélkül. A munkát nálunk kedvezményt, méltányosságot. Mi csak
kollégáink elvégezték, a vizet visszaadták, de a egy adatot szolgáltatunk: hány köbméter víz fobaj nem jár egyedül. A beépített tűzcsap közvet- gyott az ingatlanon. A reklamációkat a jogalkolen közelében a gerinc néhány óra múlva elpat- tónak tessenek címezni. Természetesen a rákötant, így azonnal újból ki kellett zárni, és a hó- tési igényeket fogadjuk. A település nagy részén
esésben, este kiásni, megjavítani. Sajnos a rideg a tisztítóidom be van építve, vagy a vízműben
átvehető. Mi(esetleg repeelőtt valaki
dezett)
azhozzákezd a
besztcement
kivitelezéscsövek kön�hez, kérem,
nyen törnek
tájékozódjon
már akkor is,
ügyfélszolgáha csak a körlatunkon.
nyezetüket
Sokat halmegbolygatlani a sajtóban
ják, és a talaj
a rezsicsöknyomásvikentésről. A
szonyai megvíziközmű
változnak.
ágazatban a
A végleges
beharangomegoldás
Leolvasás, csere indul!
zott 10%-os
egy teljes hálózatrekonstrukció lenne, a csöveket (gerincet és csökkentés július elsejétől esedékes. Azt tudni
bekötővezetéket) a ma korszerűnek számító KPE kell, hogy a szolgáltatás költségei nem csökanyagúra kellene cserélni. Ennek költsége tele- kentek ettől, sőt, az idén bevezetett közműadó
pülésünkön mintegy 50 km azbesztcement csőre több mint 20 milliós többletterhet jelent cégünknek. Néhány tényt mindenképpen szeretszámolva több milliárd forint lenne.
Megkezdődtek a tavaszi leolvasások is. Ké- nék leszögezni a várható intézkedéssel kapcsorem a tisztelt Felhasználókat (a Fogyasztó új latban. Ha alacsonyabb a díj, az a lakosságnak
törvényi megnevezése), hogy a mérőhelyeket jó, a szolgáltatónak rossz. Azt a pénzt, amit nem
tegyék hozzáférhetővé kollégáink számára, a szedünk be, vagy közműadóra fordítunk, nem
téliesítést szüntessék meg, a vízóraaknában lehet a szolgáltatásra költeni (gépbeszerzés, feltárolt idegen anyagokat távolítsák el, szükség újítás, bér). Önkormányzati tulajdonú cégként a
szerint tisztítsák ki. A vízóraakna karbantartása nyereség és a veszteség egyaránt közpénz. Ha a
a Felhasználó feladata. A legújabb törvényi vál- szolgáltató ellenérdekelt is, attól még a törvétozások szerint a szolgáltató köteles legalább nyeket be kell tartani. Ha díjat kell csökkenteni,
évi 1, a Felhasználó kérésére évi 4 alkalommal akkor azt meg fogjuk tenni, és igyekszünk úgy
leolvasást tartani. Mi egyelőre maradunk az évi gazdálkodni, hogy talpon maradjunk.
A víziközmű szolgáltatás integrációja folya2-nél, de ha valaki írásban kéri természetesen
matban van. Az egyesülések még nem zárultak
megtörténik az évi 4.
A március slágertémája volt ügyfélszolgá- le, május végéig kell beadni az akkreditációs
latunkon a talajterhelési díj. Erről már sokszor kérelmeket az Energia Hivatalhoz. Várhatóan
írtam de még mindig sokan tájékozatlanok. A júliusra dől el, hogy mely cégek maradhatnak
talajterhelési díjat azoknak kell fizetni, akik- talpon. A kormányzat elvárása a tavalyi kb.
nek az ingatlana ellátható csatornával, de nem 400, a jelenlegi 200-zal szemben 30-32, főleg
kötöttek rá. A díj mértéke 2012. február elsejét állami cég. Ha eldőlt a kérdés, arról természetekövetően 1800 Ft/m3, az alapja az elfogyasztott sen idejében tájékoztatást adunk.
Kertész Gyula
víz. A talajterhelési díjfizetést törvény írja elő,
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Tisztelt Lakosság!

Gyömrő Város területén a zöld hulladék begyűjtését az előző években a Hírös Hulladékgazdálkodási
Kft. végezte. A szolgáltatást végző cég megkereste Önkormányzatunkat. Levelében közölte, hogy
a zöld hulladék szelektív gyűjtés végzésének feltétele elsősorban a jogszabályváltozások miatt ellehetetlenült, a cég 2013. évben a zöld hulladék begyűjtését pénzügyi okokból nem tudja vállalni.
Az Önkormányzat vezetése a lakosság részéről örömmel fogadott szolgáltatás folytatása érdekében
tárgyalásokat folytat, megoldást igyekszik találni.
Kérjük Tisztelt Lakosaink szíves türelmét és megértését. A szolgáltatás beindításának időpontjáról
és módjáról értesítjük Önöket.
Polgármesteri Hivatal

Házhoz menő szelektív (sÁRGA) hulladékgyűjtés – szállítási naptár 2013 – GYÖMRŐ
Munkanap

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

SZERDA

17.

22.

19.

24.

21.

18.

16.

20.

18.

Jubilálunk
Mintha csak ma lett volna, pedig tíz esztendő telt el
észrevétlen gyorsasággal.
Ugyanis április 27-én szombaton 10,00 órai kezdettel kerül megrendezésre a X. Főzőbajnokság.
A kerek számra való tekintettel kiemeltebb hangsúlyt fektetünk a gasztronómiai nap színvonalára. Az
egész naposra tervezett rendezvényen különféle fellépők, bemutatók és a gyermekeknek szóló műsorok
sem maradhatnak el.
A részvétel feltételei hasonlóak az elmúlt évekéhez.
Várjuk a jelentkezőket akár profik, akár amatőrök,
főzzük körbe az Eskü-teret.
Részletes tájékoztatás:
Kossuth László 06-20-53-66-977.

eseményeket és
A Trianoni
a Magyar Királyi Csend-

őrség történetét bemutató
kiállítás kerül megrendezésre a Hankó István Művészeti
Központban. A kiállítás megnyitója 2013 május 10-én,
pénteken 17:00 órakor kezdődik, ezt követően történészi előadás lesz meghallgatható a korszakról. A tárlat
május 15-én szerdáig lesz
megtekinthető. Minden kedves érdeklődőt szeretettel
várunk.
Sas Zoltán
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A Hankó István Művészeti Központ
programajánlója!
Szeretettel várjuk Önöket a Hankó István
Művészeti Központ
Únyi István termének ünnepélyes avatójára.
2013. április 28-án, 16 órakor
A művész alkotásain kívül megtekinthetik
az Únyi István gyermekrajz-pályázat helyezettjeinek alkotásait.

***
A Gyömrői Dumaszínház
utolsó tavaszi előadása
2013. május 27-én, 19 órától
Jegyek 2500 Ft-os áron
Csenki Attila

április 15-től megvásárolhatók
a Művészeti Központban.

Kovács András Péter

***

Újabb Csemetekert premier!
A Csemetekert Gyermekszínház háza táján nem áll meg az élet. A Kis gyufaárus lány nagy
sikerű bemutatója után, most két újabb darabot próbál, a már nem is annyira maroknyi társulat. A 27 fős társulat május 18-án két új darabbal áll a Hankó István Művészeti Központ
színpadára. Elsőként egy népmese feldolgozást láthatnak a kedves nézők, melynek címe a
Buták versenye! Majd egy rövid szünetet követően Fésűs Éva: Kíváncsi királykisasszony
című rádiójátékából íródott könnyed mesejátékot mutatják be a Csemeték.
Bővebben a két produkcióról a Művészeti Központ elérhetőségein lehet érdeklődni.

KULTÚRA

7

Régóta kérdezik tôlünk: mikor lesz már
táncház a Mûvészeti központban?
MOST! A Kalapos Folk Band és a Tilalmas zenekar koncertet ad a Hankó István Művészeti Központban. A koncert után két profi néptáncos segítségével szatmári táncokat tanulhatnak, azután egy
fergeteges táncházzal várjuk a kedves vendégeket.
A táncház alatt büfé várja hűtött italokkal a kipirult
táncosokat.
Néhány szó a szatmári táncokról:
A szatmári táncanyagban a legáltalánosabb tánc
a csárdás, ma már csak lassú és friss tételből áll, de
régebben az Erdőhát nevű kistájon nyomaiban még
megtalálható volt a történelmi emlékeket idéző hármas tagozódás (csendes, csárdás, ugrós).
Általában szóló, kötetlen szerkezetű férfitánc, de
előadhatták csoportosan, vagy páros formában is.
Ilyenkor összefogódzás nélkül, nyílt fogással táncolják. Motívumkincse összefügg a csárdáséval,
talán csak a fejlettebb szerkezetű csapásoló figurák
száma nagyobb a verbunkban.
Forrás: Hagyományok Háza
Legyen részese ennek a fergeteges hangulatú
estének május 11-én 18 órától a Hankó István
Művészeti Központban.
Belépő ára felnőtteknek:
800 Ft, gyerekeknek 500 Ft.

***

Idén is aratott a TARKA EST!
Hét fellépő csoport, debütáló műsorvezetők, teltház a szó szoros értelmében, és 179 300 Ft összegű rekord nyeremény! Ez a mérlege az idei Tarka estnek.
A közönség láthatóan jól szórakozott az Iskolák, és Óvodák produkcióin, hiszen rendszerint vastaps kísérte az éppen levonuló szereplőket. Az
idei rekord(!) összegű nyereményt, a
Weöres Sándor Általános Iskola Erzsébet utcai tagozata nyerte meg, és
mint utóbb kiderült, nem is jöhetett
volna jobbkor a támogató jegyekből
befolyt összeg, hisz épp egy nagy udvar felújítás közepén vannak.
A konferálást is az ifjúság bonyolította le, mégpedig a Csemetekert
Gyermekszínház színészpalántái személyében.
Gratulálunk a nyertesnek és a fellépőknek egyaránt!
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Rajzpályázat iskolásoknak!
Ötödik éve hirdetjük meg rajzpályázatunkat iskolás gyerekeknek, melyre idén is több, mint 200 gyerek készített
csodálatos alkotásokat! A remekművekből összeállított kiállítást most is a Fekete István Általános Iskolában
lehetett megtekinteni.
Az együttműködést köszönjük a Fekete István Általános Iskolának, a támogatást Hajdú András igazgató Úrnak, és a közreműködő pedagógusoknak, valamint köszönet minden gyereknek, aki munkájával megtisztelte a
felhívásunkat!
Szabó Zsolt, elnök

1-2. osztály (első korcsoport)
I.

Kakucska Bence
Csüllög Réka

Rákóczi 1.o.
Fekete 1.o.

II.

Tölli Máté

Rákóczi 1.o.

III.

Reichert Réka
Bartha Nándor
Kakucska Boglárka

Fekete 1.o.
Fekete 2.o.
Rákóczi 2.o.

3-4. osztály (második korcsoport)
I.

Rozs Lotti

Fekete 4.o.

II.

Csüllög Levente
Török Bence
Varga Luca
Szászi Dorka

Fekete 4.o.

Lendvai Dóra
Hajdú Zoltán

Fekete 4.o.

III.

5-6. osztály (harmadik korcsoport)
I.

Potondi Melinda
Osváth Ákos

Weöres 6.o.

II.

Kun Viktor

Rákóczi 5.o.

III.

Mihalusz Balázs

Weöres 6.o

7-8. osztály (negyedik korcsoport)
I.

Farsang Zsuzsanna

Fekete 8.o.

II.

Domonkos Szemirámisz
Rácz Krisztina

Weöres 8.o.

III.

Murvai Mercédesz

Weöres 7.o.
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MÁRCIUS IDUSA:
ÜNNEPI MÛSOR A VÁROSNAK
ÉS ÜNNEP A HATÁRON TÚL
A Teleki László Gimnázium márciusi, kiemelt eseményei
A FORRADALOM ÜNNEPE

„Hosszan ropog csatárok fegyvere...” címmel idén
iskolánk adta a városunk központi, hivatalos ünnepi
műsorát is. A vetítéssel, szavalatokkal és zenei aláfestésekkel kísért jelenetsorokban a forradalmi követelések, a nemzet születése, szabadságharc kibontakozása
és – katonai bukása ellenére – egyetemes értéke, követendő elveinek, személyiségeinek halhatatlansága
jelent meg. A műsor rendezői, szervezői: Kazár Ágnes, Gábor Éva Mária, Temesy Klára tanárnők voltak.
Köszönet illeti a lebonyolításban és megrendezésben
nyújtott technikai és minden egyéb önzetlen segítségért a Hankó István Művészeti Központ munkatársait,
vezetőségét. A forradalom emlékezete Gyenes Levente ünnepi köszöntője után a műsorban elevenedtek
meg: ebben iskolánk tanulói szerepeltek igen nagy
tetszést, közönségsikert aratva. Az iskola honlapján
megtekinthető a műsorról készült werkfilm és a polgármesteri interjú is.
www.telgisz.hu

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG
Vezetőképző és Esterházy
emlékünnepség

A hagyományos középiskolai vezetőképzőt március
első hétvégéjén rendezték meg. Az egyes szervezeteket 2 diák és egy felnőtt képviselte. A diákok 1-1 régióból ’összesorsolva’ alkottak csapatokat, s egy-egy
feladatot kaptak, amelyek a határon túli magyarság
életével, mindennapjaival kapcsolatosak. Az örök
érvényű értékek egyetemességét, a leköszönő pápa
méltatását Kozma Imre atya a nyitó előadáson közvetítette. További előadók: Rókusfalvy Pál pszichológus, Takaró Mihály irodalomtörténés, Bogár László
közgazdász, Szakály Sándor hadtörténész, Maruzsa
Zoltán helyettes államtitkár (felsőoktatási helyzetről,
reformról), Daróci Bárdos Tamás zeneszerző.

Diákutaztatás (Magyarkanizsa, Zenta)

Március 15., a forradalom ünnepe, egy határon túli
magyar közösség körében tartott ünnep napja is. A
magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola volti idei vendéglátónk. A kedvezőtlen időjárás

miatt jóval rövidebb lett a program. A délelőtti városnézés gyakorlatilag elmaradt. A Városházán Lackó Róbert polgármester-helyettes és Kávai Szabolcs,
vendéglátónk, az iskola történelemtanára, a Vajdasági
AT képviselője fogadta és köszöntötte csoportunkat. A
helyi közösség több mint 86 % -a magyar. A helybéli
magyarok, szerbek és más etnikumok tagjai szerencsére, igen békésen, kulturáltan élnek egymás mellett
és tisztelettel egymás kultúrája, szokásai iránt. Megismerhettük a település iskoláit, oktatását, kultúráját.

Magyarkanizsa-Zenta

PRÓBA, TÉTEL

A hagyományos „kis érettségi” vizsgák a 10., 11. és
(szakképzős) 12. évfolyam tanulóinak egy igazi vizsga, állapotfelmérés. Az idegen nyelvből és informatikából (alsóbb évfolyamok) és a kötelező érettségi
tárgyakból (matematika, magyar nyelv és irodalom,
történelem) megmérettetéssel kezdődő április első két
hete különös figyelmet érdemel és igazi erőpróba az
’éles’vizsgák előtt. Az iskola honlapján megtekinthetők a részletek: vizsgaidőpontok, beosztás. www.telgisz.hu
(F. A.)
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FEKETÉSEK OLASZORSZÁGBAN
Iskolánk, a Fekete István Általános Iskola és
Szakiskola nemzetközi Projektjének (Entrepreneurial Youth in European Schools) keretében
az olaszországi Pratoba utaztunk. Csapatunkat
3 diák (Fazekas Réka, Kadók Bernadett és Tamás Levente) és 2 tanár (Kostenszky Gábor és
Nagy Mátyás) alkotta.
A Liszt Ferenc repülőtérről indultunk, ahonnan két óra repüléssel Párizsba, majd átszállás
után újabb másfél óra elteltével Firenzébe érkeztünk. A szállodai szobák elfoglalása után
kora esti városnézésre indultunk. A közös vacsora után este még sokáig beszélgettünk, készülve előadásainkra.
Másnap délelőtt, előbb az egyik helyi tanárnő, majd egy hivatásos idegenvezető segítségével sok új és érdekes információt tudhattunk
meg a város történelméről, nevezetességeiről.
(Ponte Vecchio, az aranyművesek hídja, Piazza
della Signoria, a Dávid szobor-másolata, Fontana del Porcellina, és persze a híres Dóm, ami
Európa 4. legnagyobb ilyen épülete). Az esti
órákban a pályaudvaron újra találkoztak a résztvevő 7 országból érkezett csoportok és együtt
vonatoztunk a 15 kilométerre lévő Pratoba. A
vasútállomáson már vártak minket a vendéglátó családok. Minden tanulót külön család fogadott. Sok-sok szeretettel és barátsággal fogadtak minket, szinte saját gyerekükként kezeltek
minket.
Másnap korán keltünk, hiszen reggel mi is

iskolába mentünk a vendéglátóinkkal. Megmutatták nekünk az iskolát, részt vettünk egy
tanítási órán, majd közös program gyanánt
alap információkat cseréltünk mindegyik ország nyelvi problémáiról, leginkább a kiejtési
nehézségekről. Rövid ebéd után a vendéglátó
gyerekek idegenvezetésével bemutatták Prato
óvárosát. Este meglepetésünkre a diák résztvevők egy közös pizzázáson vettek részt a helyiek
szervezésében.
Másnap Montemurloba mentünk, itt van a
másik épülete az iskolának. Ez egy művészeti
szakközép, festészetet, plakáttervezést, ruhatervezést is tanulnak itt a fiatalok. Egy divatbemutatót is megtekintettünk, a felvonultatott ruhákat a gyerekek maguk tervezték, készítették
és mutatták be. Nagyon izgalmas volt, sok szép
ruhát láthattunk.
A következő nap egyben az utolsó is volt.
Vendéglátóink kikísértek minket a pályaudvarra, ahol könnyes búcsút vettünk egymástól,
majd hazaindultunk. Este fáradtan, de boldogan
érkeztünk haza.
Végül szeretném megköszönni társaim nevében is Gábor bácsinak (és a Tempus Közalapítványnak), hogy lehetővé tette számunkra ezt a
felejthetetlen néhány napot.
Fazekas Réka
11. oszt. tanuló

KULTÚRA
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Klubélet – 2013.
Idôsek Klubja Gyömrô

Az idősek Klubja már nagyon régóta működik Gyömrőn. Én is tagja vagyok. Aki idős és egyedül van,
gondja van az étkezés elkészítésében, annak nagyon
ajánlom a Szent István utca 75. szám alatti napközbeni ott létet. Kikapcsolódásképpen lehet Tv-t nézni,
társasjátékozni, könyveket, újságot olvasni és beszélgetni. Sok mindenről szoktunk beszélgetni klubbeszélgetés formájában – bármit fel lehet vetni és nagy
empátiával fogadják.
Erzsike, a gondozónk, mindent megtesz, hogy jól
érezzük magunkat. Közös javaslatra megemlékeztünk
a Magyar kultúra napjáról január 22-én – elénekeltük
a Himnuszt. Majd felkészültünk a farsangra és mindennap egy maszkkal, rajzos figurákkal készültünk a
februári farsangi mulatságunkra. Táncoltunk, fánkot
ettünk – élmény volt. De kisétáltunk és megnéztük a
Holokausztra emlékező vándorkiállítást a vasútállomáson. Mindenki tudja, hogy kitelepítések, elhurcolások voltak. Kívánjuk, hogy soha többé ne következzen
be.

Köszönjük a négy kedves dolgozónak és az Önkormányzatnak, hogy lehetővé teszik, hogy nekünk is
legyen egy olyan helyünk, ahol jól érezzük magunkat
és mozgalmasan tölthetjük napjainkat.
Tóth János
nyugdíjas

A Családsegítô és
Gyermekjóléti Szolgálat hírei
Február 13–15. között a mozgáskorlátozottak szolgáltatóházában tartott ruhaosztásunk az előrejelzéseknek
megfelelően sikeresnek bizonyult. Ez természetesen
köszönhető a jó minőségű ruhaneműnek, játékoknak
és egyéb használati tárgyaknak is.
Háromszor annyi adomány gyűlt össze, mint az októberi ruhaosztásunk alkalmával, és az érdeklődés is
többszöröse volt a korábbiaknak.
A nagy mennyiségű felajánlások elszállításában
Neufeld István volt segítségünkre.
Az idei évben felajánlott bútorok szállításában a
Gyömrői Település Üzemeltető és Fenntartó Kht.,
Szegedi Sándor gyömrői lakos, valamint egy magát
megnevezni nem kívánó önkéntes segédkezett.
A húsvéti tartósélelmiszer-gyűjtési akciónk sikeréhez
helyi vállalkozók, névtelen lakossági felajánlók, valamint a helyi egyházi szervezetek is hozzájárultak. Adományaik révén 40 családnak, illetve egyedülálló ügyfelünknek tudtunk élelmiszercsomagot összeállítani.
A felajánlók és az igénylők részéről is pozitív vis�szajelzéseket kaptunk, ezért a későbbiekben is szeret-

nénk ezt a támogatási formát megtartani.
Nem utolsósorban tájékoztatónk végén szeretnénk
megköszönni mindazok munkáját, akik segítő hozzáállásukkal megkönnyítették a rászoruló gyömrői családok életét.
A Gyermekjóléti Szolgálat Munkatársai

12

OKTATÁS

Kézmûves és

G Y Ö M R Õ I
KULTURÁLIS ÉS
TURISZTIKAI
EGYESÜLET

hagyományõrzõ
napközis tábor
a Gyömrõi Tájházban

I. turnus: 2013. június 17-21-ig
II. turnus: 2013. július 15-19-ig
7-13 éveseknek

Gyere kézmûves
táborunkba, ha szereted:
- a vidámságot, a nevetést
- a természetet, a szép helyeket

Minden nap más mesterség
- agyagozás,
- kosárfonás,
- csuhézás, gyékényfonás, stb.

Utolsó napon kiállítás a szülõknek a heti alkotásokból.

Részvételi díj: 17000 Ft/fõ/hét
(mely tartalmazza a 3x-i étkezés-, foglalkozások-,
alapanyagok-, felügyelet díját).

Érdeklõdni és jelentkezni lehet:
Szabó Szilvia
20/254-0584
E-mail: kulturiszt@gyomro.hu
Részletek: www. kulturiszt.hu
Jelentkezési határidõ: május 24.
Jelentkezni a részvételi díj 50 %-nak befizetésével lehet.
A TÁBOR MINIMUM 10 FÕ JELETKEZÉSE ESETÉN INDUL!
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„Rejtélyes kövek a
Pilis földjéből”
8. résszel, folytatódik

Piliskutató,
újságíró

A Pilis-rejtély
ELŐADÁS SOROZATA!

2013.április.25
18:00 óra
PRAUSE JÓZSEF KÖZÖSSÉGI HÁZ

2230 GYÖMRŐ, SZENT ISTVÁN ÚT

(régi művelődési ház)

Támogatójegy ára: 800 Ft
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Közhasznúsági jelentés
a Gyömrői „Boglárka”Nyugdíjas Klub
Egyesület
2012.évi működéséről.
Egyesületünk az elmúlt évet 1.007.804 Ft
induló pénzkészlettel kezdte meg.
Bevételeink:
Tagdíj
Kamat
Önkorm. tám.
Egyéb tám.
NAV 1%
Jótékonys.rendezvény
Bevétel összesen:

373.400 Ft
51.448 Ft
200.000 Ft
67.500 Ft
7147 Ft
100.500 Ft
799.995 Ft

Kiadásaink:
Posta ktg
Internet,telefon
107.620 Ft
Koszorú
29.200 Ft
Anyag, eszköz besz.
14.540 Ft
Szövets. tagdíj
12.000 Ft
Egyéb kiadás
52.981 Ft
Bank ktg
7.373 Ft
Irodaszer
8.140 Ft
Nőnap, Szt. Iván nap
karácsonyi utalvány
162.270 Ft
Busz ktg. kirándulás		
kúlturgárda fellépés
201.230 Ft
Jótékonys. rend.
átadása régi Műv. H.
100.500 Ft
Kiadás összesen:
695.854 Ft
Nyitó egyenleg:
Bevétel:
Kiadás:
Záró egyenleg:
Bankban:
Pénztárban:

1.007.804 Ft
799.995 Ft
695.854 Ft
1.111.945 Ft
1.074.622 Ft
37.323 Ft

BEMUTATKOZIK
a GYÖMRŐI
KUTYA MENTSVÁR
ÁLLATMENHELY
Mélyen tisztelt olvasó, engedje meg,
hogy bemutassam önnek pár mondatban
Gyömrő Város hivatalos Állatmenhelyét, ami Pest megye egyik legjelentősebb állatmenhelye, a Gyömrői
Kutyamentsvár állatotthon. Munkakörünkbe bele tartoznak a helytelenül
tartott és megkínzott állatok mentése,
illetve a kóbor állatok begyűjtése. Elpusztult kedvenceik elszállítása, hamvasztása. Kérjük, ha kóbor állatot lát
az utcán, vagy nem megfelelő állattartásról van tudomása, értesítse menhelyünket, Herczig József menhelyvezető 24 órában üzemelő telefonszámán:
06-20-964-30-25, hogy segíthessünk a
bajba jutott állatokon.
Állat menhelyünk hétfőtől péntekig
10-15-ig tart nyitva, minden szombaton
nyílt napokat tartunk 10-15-ig, ahol lehetőséget biztosítunk az állatok örökbe
fogadására, vasárnap zárva tartunk.
Személyesen a Vásártér utca felől,
illetve a Kő híd (Gróf Teleki utca vége)
felől tud eljönni hozzánk!
Kérjük, támogassa állat
menhelyünket, adója 1 % - ával.
Ezt megteheti a következő helyen:
Kutya mentsvár Állat menhely
Alapítvány
Adószám: 18711970-1-41.
CIB Bank
10700419-43843905-51100005

15

KÖZLEMÉNYEK

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Monori Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya
eljárást indított ismeretlen tettes(ek) ellen, aki(k)
2013. március 19-éről 20-ára virradó éjszaka a
Monori Rendőrkapitányság illetékességi területén több, összesen 3 alkalommal követtek gépjármű lopásokat Vecsés és Gyömrő területén.
A fenti esetekben a tanuk felkutatása és az elkövetők felderítése jelenleg is folyamatban van.
A Monori Rendőrkapitányság területén az elmúlt időszakban nem volt jellemző a gépjárműlopás, ezért a kapitányság mindent megtesz az
elkövetők felderítése és elfogása érdekében.
A lakosság segítségét kérjük abban a tekintetben, hogy segítsék a további gépkocsilopások
megelőzését. A rendőrök javaslata az, hogy a
gépkocsikat – amennyiben lehetőség van rá –
udvaron, garázsban, jó közvilágítással rendelkező helyen, lezárt állapotban, ha van benne riasztó, azt élesítve parkolják le.
Ne hagyjanak a gépkocsi utasterében táskát,
egyéb értéket, ha lehetőség van rá, a csomagtartóban sem legyen érték.
Ha gyanús, lassan közlekedő, többször vis�szatérő gépjárművet látnak a nap bármely szakában, írják fel a rendszámot, figyeljék meg a
benne ülőket!

Az eltulajdonított gépkocsik mindegyike egy
millió forint alatti értékű, ezért arra kérjük az állampolgárokat, hogy ne csak a nagy értékű gépkocsikat helyezzék biztonságba.
Ezúton kérjük a lakosságot, hogy aki érdemi
információval rendelkezik a fenti esetekről, illetve az elkövetőkről, hívja a Monori Rendőrkapitányságot a 06-29/410-367 telefonszámon,
vagy az ingyenesen hívható 107, 112 központi
segélyhívószámokon.
Monori Rendőrkapitányság

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Járási hivataloknál lehet benyújtani az állampolgársági kérelmeket
2013. március 1-jétől nem a települési anyakönyvvezetőknél, hanem a járási hivataloknál lehet benyújtani
az állampolgársági kérelmek formanyomtatványait. Természetesen továbbra is el lehet indítani az eljárást
minden külképviseleten, a Kormányablakoknál, illetve a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál és
továbbra is bármely polgármester előtt vagy bármely külképviseleten le lehet tenni az állampolgársági esküt.
Az Országgyűlés 2012 decemberében fogadta el azt a törvényt, amely az anyakönyvi, az állampolgársági és a személyi és lakcím-nyilvántartási
eljárások esetében csökkentette a bürokráciát, az
adminisztratív terheket. Mindez része a Magyary
Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program keretében tavaly elindított Egyszerűsítési Programnak,
amelynek célja, hogy csökkenjen a lakosságot
érintő hivatali bürokrácia, kevesebb legyen a papírmunka, a kitöltendő nyomtatvány, a sorban állás, de kiterjedtebb és pontosabb legyen az üggyel
kapcsolatos tájékoztatás - azaz minél egyszerűbb
ügyintézési folyamat segítse az embereket.
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Kötelezô kéményseprés
Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét,hogy 2012. decemberében új kéményseprő törvény lépett életbe, mely
jóval szigorúbb ellenőrzéseket és nyílvántartásokat ír elő.
Megkérjük lakosainkat, hogy az alábbi elérhetőségeken jelentkezzenek adategyeztetés céljából (cím, tulajdonos vagy használó neve). Ez év során műszaki felülvizsgálatot is tartunk, mely picit több időt vesz igénybe,
mint az eddigi sormunka, kérjük szíves együttműködésüket.
Munkatársunk április hónaptól a Mária-telepen jár, akit nem találunk otthon, értesítőt hagyunk. A harmadik
megkeresés már tértivevényes levélben történik, a törvényben előirtak szerint:
„Amennyiben a közszolgáltató a Törvény szerint meghatározott második időpontban sem
tudja a közszolgáltatást elvégezni, az ingatlan használóját, tulajdonosát írásban tájékoztatja a
közszolgáltatás 30 napon belüli igénybevételének kötelezettségéről, és ennek elmulasztása esetén
a tűzvédelmi hatóság értesítésének közszolgáltatói kötelezettségéről.”
Kapcsolódó törvény és rendelet: 2012.XC. törvény és 63/2012. BM rendelet
Bármely kérdéssel vagy esetleges problémával
forduljanak hozzánk az alábbi elérhetőségek egyikén:
Tel.:06-29-739-087
06-70-249-14-66
06-30-494-42-47
e-mail: kemenysepres.gyomro@freemail.hu
Személyesen: Gyömrő,Szent Imre út 117.,
vagy Gyömrő, Bercsényi utca 20.
Onódi László
e.v. kéményseprő-mester
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