Magyarország Romantika
Fôvárosa: Gyömrô

A napokban vette kezdetét az a nagyszabású rendezvénysorozat, melynek keretén belül mindenki, városhatárunkon innen és túl, megismerkedhet Gyömrő romantikus oldalával, helyszíneivel, az itt élők kedvességével, vendégszeretetével.
Kreatív válasz a válságra...
A gazdasági válság legnagyobb vesztesei a turisztikai és vendéglátóhelyek
Magyarországon. Különösen azokon a
településeken, illetve azokban a régiókban, amelyek nem számítanak kiemelt
idegenforgalmi célpontoknak. Ilyen
többi között a Pest környéki agglomerációs települések szinte mindegyike. A
gazdasági válság negatív hatásai az itt
lévő vendéglátóhelyeket, szálláshelyeket sújtotta leginkább.
Gyömrőn egy jó ötletnek és kezdeményezésnek köszönhetően az eddig
konkurensként egymással vetélkedő
vendéglátóhelyek, szálláshelyek, szolgáltatók közös összefogással és egy
kreatív megoldással akarnak választ
adni a válság kihívásaira és újból fel-

lendíteni az elmúlt 3-4 évben igen csak
meggyengült üzletmenetet.
Immár szabadalmi oltalommal levédve, tehát hivatalosan is „Magyarország Romantika Fővárosa – Gyömrő”
lett.
Shakespeare szerelmes hősnőjének,
Júliának névnapjára eső héten, Romantika Ünnep néven egy hetes fesztivált
tartunk (május 20–26.), melynek központi motívuma a romantika, a város
romantikus helyszíneinek bemutatása
és természetesen nem utolsó sorban a
városban lévő vendéglátóhelyek, szálláshelyek különböző rendezvényeken
keresztüli promotálása és megtöltése.
Az ötlet újszerű, hiszen Magyarország szinte minden településén, így
Gyömrőn is vannak „eszem-iszom”
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fesztiválok, koncertekkel megtöltött rendezvények, hagyományőrző események, de nemcsak
az országban, hanem Európában is egyedülálló,
hogy az igencsak elcsépelt és mára már giccsesbe
fordult Valentin nap tartásán túl, a romantikának,
a romantikus helyszíneken állítson bárki is emléket vagy tartson fesztivált annak ihletésében.
Gyömrő pedig valóban megérdemli a romantikus jelzőt, hiszen a város kellős közepén több
mint 100 hektáros ősfás parkban, két gyönyörű
tó is található. Az egyiket horgászok használják,
míg a másik, a néhány évvel ezelőtti teljes felújítását követően, a fürdőzőknek és a vízi sportok
szerelmeseinek kedvelt helye. A Tófürdőn évente
több tízezer vendég fordul meg, de a strandoláson
kívül más kikapcsolódási lehetőségeket is találnak
az ideérkezők. A központi parkban és a tavakat
körülvevő „stranderdőben” dísz-kandeláberekkel megvilágított erdei sétányok csábítanak a nap
minden szakában andalgásra. Ebben a városban
található a Hild József által tervezett klasszicista
Teleki kastély, több tucat szobrász, képzőművész,
festő és költő munkássága dicséri Gyömrőt, és a
város szinte minden pontjában talál látnivalót az
érdeklődő.
A kezdeményezők és a helyi vendéglátók azt
remélik, hogy ebből a fesztiválból egy olyan ha-

gyomány teremtődik, amely évről-évre nemcsak
az országban élőket, hanem az országhatáron túl
is meg tudnak szólítani romantikára fogékony embereket. Mivel a fesztivál a romantikus hősnőhöz,
Júliához kötődik, így értelemszerűen több Rómeó
és Júlia előadás is lesz a városban, valamint a Villa Gyömrő erkélyén erkélyjelenet versenyben is
megmérethetik magukat a fiatal párok. Az erkély
jelenet verseny győztesei pedig egy-egy feledhetetlen hétvégét tölthetnek el Rómában!
Magyarországon egyedülállóan, a város főterén egyszerre házasodnak össze fiatal párok,
amelynek költségeit az Önkormányzat vállalta
magára, felkarolva a helyi kezdeményezést.
A programok közül kiemelkedik még az úszógyertyák vízre bocsátása, a konflisozás vagy a
kisvonatos városnézés, és természetesen nemcsak sétacsónakázni lehet színes lampionok
között a tavon, hanem a környező vendéglátóhelyeken koncertek, vers felolvasások és a rendezvényre egyedi ajánlatok is csábítják a betérőket...
Mindenkinek jó kikapcsolódást, kellemes
időtöltést, romantikázást kívánok Szeretett Városunkban a fesztivál ideje alatt is és azon kívül
az év 365 napjában!
Gyenes Levente, polgármester

A Romantika Ünnep programjai
HétfÔ
Időpont

Program

10.00–21.00

Sétacsónakázás

10.00–18.00

Szerelmesek lakatfala

10.00–19.00

Kedd
Helyszín

Időpont

Program

Helyszín

Gyömrői Tófürdő

10.00–19.00

Inforámációs pont

a Vasútállomáson
és a Postahivatal
mellett

Inforámációs pont

a Vasútállomáson
és a Postahivatal
mellett

10.00–18.00

Ajándékok és
alkalomhoz illő
virágárusítás

Klein Virágbolt

10.00–18.00

Ajándékok és
alkalomhoz illő
virágárusítás

Klein Virágbolt

10.00–18.00

Tájház látogatás

Gyömrői Tájház

10.00–21.00

Sétacsónakázás

10.00–18.00

Tájház látogatás

Gyömrői Tájház

10.00–18.00

Szerelmesek lakatfala

12.00–20.00

Szabadtéri galéria

Séf bácsi bisztró

12.00–20.00

Szabadtéri galéria

Gyömrői Tófürdő
Séf bácsi bisztró
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Szerda
Időpont

Péntek

Program

Helyszín

Időpont

Program

Helyszín

10.00–19.00

Inforámációs pont

a Vasútállomáson
és a Postahivatal
mellett

10.00–19.00

Romantikus stég
a félsziget csúcsán
és piknik helyszín

Gyömrői Tőzeges Tó

10.00–18.00

Ajándékok és
alkalomhoz illő
virágárusítás

Klein Virágbolt

10.00–20.00

Inforámációs pont

10.00–18.00

Tájház látogatás

Gyömrői Tájház

a Vasútállomáson
és a Postahivatal
mellett

10.00–21.00

Sétacsónakázás
Szerelmesek lakatfala

Ajándékok és
alkalomhoz illő
virágárusítás

Klein Virágbolt

10.00–18.00

Gyömrői Tófürdő

10.00–18.00

12.00–20.00

Szabadtéri galéria

Séf bácsi bisztró

10.00–18.00

Tájház látogatás

Gyömrői Tájház

10.00–18.00

Sikátor piac

Villa Gyömrő
udvarán

17.00–23.00

Gyertyafényes
Ramazotti vacsora
estek: Szívhez szóló
háttér zene: Eros
Ramazotti, Laura
Pausini, Andrea
Botcheli...

Új halászkert étterem

10.00–21.00

Sétacsónakázás

10.00–18.00

Szerelmesek
lakatfala

Gyömrői Tófürdő

18.00–20.00

Szepsy István
borvacsora

Luigi Csemegéi
Bor-Sonka-Sajt Bár

12.00–20.00

Szabadtéri galéria

Séf bácsi bisztró

20.00–21.30

Zeffirelli: Rómeó és
Júlia filmvetítés

Békebeli Sörkert

10.00–19:00

Portré rajzolás

Katalin kúria

21.00–22.00

Tűzzsonglőr show

Új Halászkert étterem

10.00–19.00

Konflisozás

10.00–19.00

Bringó hintó

Központi park,
Városháza előtti
dísztér

16.00–20.00

Tábortűz és
szalonnasütés
az udvaron

Katalin kúria

17.00–23.00

Gyertyafényes
Ramazotti vacsora
estek: Szívhez szóló
háttér zene: Eros
Ramazotti, Laura
Pausini, Andrea
Botcheli...

Új halászkert
étterem

17.30–18.00

Babits Mihály Kórus
előadása

Hankó István
Művészeti Központ

18.00–19.00

„Egy őszszinte
vallomás” amatőr
versíró pályázat
eredményhirdetés

Hankó István
Művészeti Központ

19.00–20.00

Bordalnokok
szabadtéri koncertje

Luigi Csemegéi
Bor-Sonka-Sajt Bár

19.00–23.00

L’Amour Együttes

Békebeli Sörkert

20.00–24.00

Joy Dance táncest

Negresco étterem

20.30–21.00

Hang és fényjáték

Bagoly fogadó
és étterem terasz

21.00–22.00

Tűzzsonglőr show

Új Halászkert
étterem

21.00–22.30

Weiss Viktor koncert

Dzsungel Pizzéria

21.30–24.00

Romantikus karaoke a
fény show után

Bástya bisztró

Csütörtök
Időpont

Program

Helyszín

10.00–19.00

Inforámációs pont

a Vasútállomáson
és a Postahivatal
mellett

10.00–18.00

Ajándékok és
alkalomhoz illő
virágárusítás

Klein Virágbolt

10.00–18.00

Tájház látogatás

Gyömrői Tájház

10.00–21.00

Sétacsónakázás

10.00–18.00

Szerelmesek lakatfala

12.00–20.00

Szabadtéri galéria

Séf bácsi bisztró

17.00–23.00

Gyertyafényes
Ramazotti vacsora
estek: Szívhez szóló
háttér zene: Eros
Ramazotti, Laura
Pausini, Andrea
Botcheli...

Új halászkert étterem

19.00–20.00

Bordalnokok
szabadtéri koncertje

Luigi Csemegéi
Bor-Sonka-Sajt Bár

20.00–21.00

Gyömrő Színház
gálaműsor

Negresco Étterem

21.00–22.00

Tűzzsonglőr show

Új Halászkert
étterem

21.30 –23.00

Szerenádok Horváth
Sándor prímás
kíséretével

Gyömrői Tófürdő

Békebeli sörkert
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Szombat
Időpont

Program

10.00–19.00

Romantikus stég
a félsziget csúcsán
és piknik helyszín

10.00–20.00

Helyszín

Időpont

Program

Helyszín

Gyömrői Tőzeges Tó

16.00–17.00

Központi park,
Városháza előtti
dísztér (eső esetén
művészeti központ)

Inforámációs pont

a Vasútállomáson
és a Postahivatal
mellett

Budapesti Vonósok
Kamarazenekar
vonósnégyesének
szabadtéri koncertje

16.00–20.00

Katalin kúria

10.00–18.00

Ajándékok és
alkalomhoz illő
virágárusítás

Tábortűz és
szalonnasütés
az udvaron

Klein Virágbolt

10.00–18.00

Tájház látogatás

Gyömrői Tájház

17.00–23.00

Új halászkert étterem

10.00–18.00

Sikátor piac

Villa Gyömrő
udvarán

Gyertyafényes
Ramazotti vacsora
estek: Szívhez szóló
háttér zene: Eros
Ramazotti, Laura
Pausini, Andrea
Botcheli...

10.00–21.00

Sétacsónakázás

10.00–18.00

Szerelmesek lakatfala

Gyömrői Tófürdő

19.00–19.30

Rómeó és Júlia
részletek olaszul

Bástya bisztró

12.00–20.00

Szabadtéri galéria

Séf bácsi bisztró

19.00–23.00

Békebeli sörkert

10.00–19:00

Portré rajzolás

Katalin kúria

Nova Brigitta
nótaénekes

10.00–19.00

Konflisozás

19.30–20.30

Vörös Gyula
hegedűművész
vonósnégyese

Gyömrői Tófürdő

10.00–19.00

Bringó hintó

Központi park,
Városháza előtti
dísztér
Központi park,
Városháza előtti
dísztér; Gyömrői
Vasútállomás

20.00–21.30

Erkély-jelenet
verseny, a szünetben
Rómeó és Júlia
musical részletek
a Gyömrő Színház
előadásában

Villa Gyömrő
homlokzati erkélyén
és az utcán

Gyömrői Tájház

20.00–21.30

Zeffirelli: Rómeó és
Júlia filmvetítés

Békebeli Sörkert

10.00–19.00

Dottó vonat

12.00–18.00

Szerelmes versek fája

12.00–18.00

Piknik

12.00–20.00

Utcazenészek
akusztikus programja

Séf bácsi bisztró

20.30–22.30

Úszógyertyák vízre
bocsátása

Gyömrői Tófürdő

21.00–22.30

Csoportos esküvő

Központi park,
Városháza előtti
dísztér (eső esetén
művészeti központ)

Torres Dani unplugged
koncert

Lambada
Cocktail Bár

12.00–15.00

16.00–17.00

Zene virágai:
virágkötészeti
bemutató Klein
Andrea virágkötő
mesterrel (utána
virágárverés)

Központi park,
Városháza előtti
dísztér

21.00–24.00

Bástya buli

Bástya bisztró

21.00–22.00

Tűzzsonglőr show

Új Halászkert étterem

21.30–23.00

Szerenádok Horváth
Sándor cigányprímás
kíséretével

Békebeli sörkert

23.00–

Hajnalig Negresco
club disco nyitóbuli

Negresco étterem
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VASÁRNAP
Időpont

Program

Helyszín

Időpont

10.00–20.00

Inforámációs pont

a Vasútállomáson
és a Postahivatal
mellett

12.00–18.00

10.00–18.00

Ajándékok és
alkalomhoz illő
virágárusítás

Klein Virágbolt

10.00–18.00

Tájház látogatás

10.00–19.00

Program
Szerelmes versek fája
Piknik

Helyszín
Gyömrői Tájház

16.00–20.00

Szabadtéri galéria

Gyömrői Tájház

12:00 20:00

Utcazenészek
akusztikus programja

Romantikus stég
a félsziget csúcsán
és piknik helyszín

Gyömrői Tőzeges Tó

16.00–19.00

Tábortűz a kertben

Bagoly fogadó és
étterem

10.00–18.00

Sikátor piac

Villa Gyömrő
udvarán

16.00–20.00

Tábortűz
és szalonnasütés
az udvaron

Katalin kúria

10.00–21.00

Sétacsónakázás

16.00–18.00

10.00–18.00

Szerelmesek lakatfala

Gyömrői Tófürdő

Shakespeare: Rómeó
és Júlia előadás

Hankó István
Művészeti Központ

10.00–19:00

Portré rajzolás

Katalin kúria

10.00–19.00

Konflisozás

17.00–23.00

Új halászkert étterem

10.00–19.00

Bringó hintó

Központi park,
Városháza előtti
dísztér

10.00–19.00

Dottó vonat

Központi park,
Városháza előtti
dísztér;Gyömrői
Vasútállomás

Gyertyafényes
Ramazotti vacsora
estek: Szívhez szóló
háttér zene: Eros
Ramazotti, Laura
Pausini, Andrea
Botcheli...

20.00–21.30

Zeffirelli: Rómeó
és Júlia filmvetítés

Békebeli Sörkert

10.00–20.00

Képtárlat kiállítás

Séf bácsi bisztró

21.00–22.00

Tűzzsonglőr show

Új Halászkert étterem

21.30–23.00
Bagoly fogadó
és étterem

Szerenádok Horváth
Sándor prímás
kíséretével

Békebeli sörkert

10.00–

Mediterrán
ételkülönlegességek
– a spanyol, francia,
olasz, szerb-horvát és
görög konyha remekei

11.00–11.30

Szokolyai Dalárda
szabadtéri koncertje

Központi park,
Városháza előtti
dísztér

Séf bácsi bisztró
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Változó közszolgáltatások
Jelentős változások a víz és szemétszállításban

Az idei évtől az önkormányzatok szerepköre jelentősen megváltozott a települési közszolgáltatások terén.
Az elmúlt mintegy tíz évben mindig arra törekedtünk,
hogy városunk lakossága jó minőségű, a lehető legolcsóbb szolgáltatásokat vehesse igénybe. Ivóvíz esetében a nyári vízhiány és a locsolási tilalom már rég
elfeledett fogalmak. Az elmúlt évben elvégzett hatalmas vízminőség fejlesztési beruházás eredményeként
a vezetékes víz minősége is kiváló. A szemétszállítás
hosszú évek óta jól működik, két éve pedig már a szelektív gyűjtés is megoldott.
Eddig ezek a szolgáltatások
önkormányzati kézben voltak, mi pedig arra törekedtünk, hogy a legalacsonyabb
önköltségi elven meghatározott árakon tartsuk a szolgáltatások értékét.
A törvényi változások
kényszerének eleget téve, a
kormányzati döntések hatására ez a helyzet most gyökeresen megváltozik. A vízszolgáltatást ezentúl csak regionális
nagy szolgáltatók végezhetik.
Minden önkormányzatnak döntenie kellett arról, hogy
melyik nagy szolgáltatóhoz kíván csatlakozni. Hosszas
tárgyalásokat követően a képviselőtestület úgy döntött,
hogy a Dabas és Környéke Víztársulathoz adjuk át a hálózat üzemeltetését. Ennél a cégnél láttunk ugyanis leginkább esélyt a szolgáltatás színvonalának és a gyömrői
dolgozók munkahelyének megőrzésére. Amint azt a kipostázott számlákon majd tapasztalhatják és a fogyasztói szerződésekben is megjelenik, jövő hónaptól már a
DAKÖV lesz városunk vízszolgáltatója a Gyömrő és
Térsége Kft helyett. Ez a változás nem a mi szándékainktól függött, a törvényi előírások miatt kényszerűség volt. Csak remélni tudjuk, hogy az eddig elért eredmények megőrizhetőek lesznek az új rendszerben és a
szolgáltatás minősége sem romlik. Az elmúlt hónapokban tapasztalt adósságrendezési intézkedések is ennek
a változásnak az előkészítése miatt voltak kötelezőek,
nem a mi vízművünk szabad döntésén múlottak. Azt
azonban sikerült elérnünk, hogy az ügyfélszolgálat
továbbra is itt városunkban, a Lengyel utcában az
eddig megszokott helyén fog tovább működni, nem
kell majd más településre utazni emiatt. A városvezetés részéről pedig kiemelt figyelemmel kísérjük majd
napi szinten a szolgáltatás alakulását. A változással
kapcsolatos tudnivalókról pedig folyamatosan tájékoztatást adunk az újság hasábjain. (A témáról bővebben a
7. oldalon olvashatnak).
Most folytassuk a szemétszállítással. Nos, itt sem
rózsás a helyzet. Városunk hulladék elhelyezését 48

településsel együtt a ceglédi nagytérségi rendszer végzi. Itt a szolgáltató a Hírös Kft. Két év óta városunkban is jól működik a szelektív gyűjtés és megoldott
volt a zöldhulladék elszállítás. Ennek árát a díj tartalmazta. A közelmúltban értesített bennünket és a város
lakosságát a Hírős Kft. hogy nem tudja ellátni a jövőben a zöldhulladék elszállítást. Ez hatalmas visszalépés az eddigi rendszerhez, ugyanis már a szelektív
gyűjtés előtt is megoldottuk Gyömrőn az őszi időszakban az avarelszállítást. A zöldhulladék elszállítás leállása mind a 48 települést
egységesen érinti. A helyzet
megoldására a közelmúltban
konzorciumi
egyeztetésre
hívtuk városunkba a rendszerben résztvevő települések
polgármestereit és a szolgáltató igazgatóját. Az ülésen
kiderült, hogy a zöldhulladék
elszállítás leállítása gazdasági kényszer volt, mivel egyik
pillanatról a másikra csaknem
kétszáz millió állami közteher
befizetési kötelezettséget vetettek ki illetékek formájában
a szolgáltató cégre, mely akkora terhet jelent a gazdálkodására, hogy nem tudja ellátni a jövőben a zöldhulladék gyűjtést. Erre nem kötelezhetik a települések a
szolgáltató céget, ehhez ugyanis nincs jogi eszközük.
A települések többsége nem tud mit tenni, elfogadja az
új helyzetet. Mi azonban nem szeretnénk ezt a visszalépést ilyen könnyen elfogadni, és leginkább azt nem
szeretnénk, ha az őszi időszakban megint avarfüstben
fuldoklana az egész város. Ezért szeretnénk megkeresni annak a lehetőségét, hogy akkor legalább vis�szaállítsuk azt a rendszert, amikor olcsón megvásárolható avarzsákokban lehetett kihelyezni a keletkezett
zöldhulladékot az ingatlanok elé. Szeretnénk, ha saját
megoldással is, de továbbra is példamutatóak lenni.
Ahogy amint arról már a város honlapján beszámoltunk, arra is büszkék vagyunk, hogy lakosságszámhoz
mérten a 48 település közül Gyömrőn a legnagyobb a
szelektíven gyűjtött hulladékok aránya. Erre valóban
nagyon büszkék vagyunk, mert ez mutatja városunk
lakosságának kultúrált hozzáállását a környezetvédelem irányában. Köszönettel tartozunk ezért városunk
minden lakosának.
Arról, hogy a jövő hónaptól milyen rendszerben,
milyen megoldással és hogyan, mikor tudjuk elszállíttatni a zöldhulladékot, a következő újságban számolunk majd be. De egy biztos, nagyon szeretnénk megtalálni a jól működő, hosszútávú és olcsó megoldást.
Mezey Attila
alpolgármester

AKTUÁLIS

VÍZMÛ HÍREK

Megszületett az új jogszabály a víziközmű szolgáltatást is érintő rezsicsökkentésről. A kezünkbe még nem
került, de a tartalmáról már értesültünk. A lakossági
vízdíj július elsejétől 10%-kal csökken. Ez gyakorlatilag az augusztusi számlákon jelentkezik majd, hiszen a vízdíjat mindig utólag számlázzuk. Júliusban
még a júniusi fogyasztást kell kifizetni. Igyekszünk
addig felkészülni a formai teljesítésre is.
Szintén július elseje a szolgáltató váltás tervezett
időpontja. Ha az Energiahivatal jóváhagyja, akkor ezután a Dabas és Környéke Vízügyi KFT. (DAKÖV)
fog szolgáltatni a területen. A fogyasztó elvileg nem
lát sok változást azonnal. Az esetleges szervezeti módosítások később történnek meg. Az üzletszabályzat
(tervezet) és minden egyéb információ a cégről megtalálható a www.dakov.hu honlapon. A szolgáltató
váltást követően kollégáink rövid időn belül megkísérlik a kapcsolatfelvételt minden jelenlegi felhasználóval szerződéskötés céljából. Bár a szerződés pusztán
a szolgáltatás igénybevételével létrejön, az írásbeliség
kötelező. Ha valaki a személyes kapcsolatfelvételkor
nem tudja az anyagot átolvasni, akkor otthagyjuk nála,
csupán a szerződés átvételének tényét kérjük aláírással igazolni.
A régi szolgáltató a váltást követően még egy
számlát kiállít. Ennek záró óraállása megegyezik az új
szolgáltató nyitó óraállásával. Ez alapesetben a korábbi leolvasásokból illetve átalányokból kalkulált érték.
Amennyiben a fogyasztó az aktuális óraállását leolvassa, azt természetesen elfogadjuk. Az óraállásokat
mindig tárgyhó 25.-e után fogadjuk. A bejelentés történhet telefonon a 330-082 számon, postai úton (saját
postaládánkban), vagy e-mailben a vizmu.ugyfelszol-
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galat@monornet.hu címen. A régi szolgáltatónál felhalmozott tartozásokat továbbra is az EOS kezeli.
Kerékpártúra és nyílt nap
Az egészséges életmód, a mozgás, az egészséges
vízfogyasztás, a helyi vízellátó rendszerek megismertetése jegyében szervezünk egy kerékpáros programot.
Az időpont 2013. május 31. péntek, 16:30-tól 20
óráig. Találkozó a Mendei úti kútnál. A Mátyás király
utcával átellenben a felnyitott sorompónál fog állni a
vízműves autó. Gyülekezés, regisztráció 16:30-tól. Indulás 17:00-kor a városon át, majd a 31.sz főutat keresztezve a Maglódi dombokon lévő felső tározóhoz
érünk. Innen szép panoráma nyílik a környező tájra.
Visszafelé ismét a városon át a vízműbe tekerünk. A
tervezett érkezés 18:30. Itt csatlakozhatnak hozzánk
azok, akik nem bicikliztek. A túra teljes hossza 8.5
km, extra felkészültséget nem igényel. Egy kb. 300
méteres meredek szakaszon a gyaloglókat bevárjuk.
A vízműben üzemlátogatást tartunk. Megtekinthető a nemrégiben felújított gépészet és épület. Rövid
előadásokat tartunk a csapvíz fogyasztás előnyeiről és
kockázatáról, a vízellátó rendszerek működéséről és
környezeti hatásairól, aktuális kérdésekről. A programot a BURIED IN EMOTIONS zenekar rövid bemutatkozó akusztikus koncertje zárja. Azok között, akik
a kerékpártúrán részt vesznek és előzetesen regisztrálnak, néhány ajándékot sorsolunk ki. Gyerekeknek
meglepetés. A nevet, lakcímet tartalmazó regisztrációkat írásban kérjük, papír alapon vagy elektronikusan
a vízmű elérhetőségein. A részvétel díjmentes. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kertész Gyula

A vízmű marad, a cégtábla változik
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Jelentkezz a Polgárôrségbe!
Egy település közbiztonságát nagymértékben tudja javítani, ha az ott élők aktívan részt vesznek a
polgárőrség munkájában. A társadalmi munka,
amit a polgárőrök kifejtenek közösségük érdekében, tiszteletet érdemel. Városunk is egy összetartó
közösség és mi itt élő lakosok, ahogy tapasztaltam,
szeretjük városunkat.
Gyömrő közbiztonsága országos viszonylatban is jónak mondható. Azonban ez nem azt jelenti, hogy ne
tudnánk tenni annak érdekében, hogy tovább javítsuk
városunk lakóinak biztonságérzetét. Ehhez a rendőrség munkája mellett jól működő, megfelelő létszámú
polgárőrségre van szükség! A környékben több településen több jó példa van arra, hogy a település lakosai igen szép számban vesznek részt a polgárőrség
tevékenységében és a
beosztást, a szolgálatot nagyon komolyan
veszik. Gyömrő fejlettsége, az ingatlanok
színvonala, az életszínvonal, mely anyagi
javakban is megmutatkozik, lényegesen
magasabb városunkban, mint az országos
átlag, vagy mint egy
Nyírségi,
Borsodi,
Nógrádi
településé.
Ez tény, ha mi nem is
érezzük sokszor ezeket az előnyöket. Ez viszont sokszor ide vonzza a bűnelkövetőket is. Emellett a nyüzsgő nyári éjszakai élet miatt is fontos a polgárőrség
munkája. Van mit megvédenünk!
Városunk rendőrőrs parancsnokának kezdeményezésére lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy
a rendőrjárőrök mellett egyre több polgárőr is vigyázzon lakosaink biztonságára. Ez azt is jelenti, hogy a
polgárőrség tagjai nemcsak önálló járőrszolgálatot
látnak el, hanem közös szolgálatokban és rendőrségi ellenőrzésekben is részt vesznek. A rendőrőrsünk
parancsnoka által kidolgozott koncepciónak megfelelően a polgárőrség létszámának növelésével, szolgálati autó biztosításával, egyenruha ellátással és a járőrözési órák növelésével megőrizhetjük és javíthatjuk
a város lakóinak biztonságérzetét.
Önkormányzatunk közreműködésével és a Gyömrő Városért Közalapítvány anyagi támogatásával saját
járőrautót kap a helyi polgárőrség, melyet a szolgálatban lévő polgárőrök használhatnak majd saját autójuk

helyett. Megszervezzük továbbá az autó folyamatos
üzemanyaggal való ellátását is.
Fülöp Tamás, a polgárőrség helyi vezetője pedig
megszervezi a polgárőrök egyenruhával való felszerelését.
A legfontosabb a „pénz, paripa és fegyver” mellett,
hogy új tagokkal, városunk biztonsága érdekében tenni akaró lakosokkal bővüljön a polgárőrség tagsága!
Ezért ha egy kicsit is úgy érzi, hogy szívesen részt
venne a polgárőrségben, havonta egy két éjszakát fel
tud vállalni a járőrszolgálatból és részt venne a rendőrség munkájának segítésében, jelentkezzen a polgárőrségbe!
Jelentkezni az elérhetőség magadásával egy rövid
e-mailben a polgarorseg@gyomro.hu e-mail címen
lehet. Ha elküldi nevét és elérhetőségét, a polgárőr egyesület eljuttatja
Önnek a belépési nyilatkozatot. A megújuló
polgárőrség tagjaként,
városunk lakosainak
biztonságáért dolgozni
fontos feladat, főleg,
hogy ebben a rendőrség is minden támogatást megad. Ezért
nemcsak
jómagam,
hanem polgármester úr
mellett az Önkormányzat Jogi Közbiztonsági
bizottságának elnöke,
valamint jó néhány képviselő és bizottsági tag is jelezte belépési szándékát. Ennek fontos előnye, hogy
nemcsak dolgozunk a közbiztonság érdekében, hanem
folyamatosan személyesen tapasztalhatjuk azt az éjszakákban.
A belépő új polgárőrök ünnepélyes felvételére a
tagság soraiba, vagyis az első szolgálatba állásra május 30-án a Hankó István Művészeti Központban
délután 6 órakor megtartott közgyűlésen kerül sor.
Itt adjuk át a polgárőrségnek a megvásárolt járőrautót
is. A közgyűlésen a rendőrség vezetői is részt vesznek
majd és ismertetik a polgárőrök munkájával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és jogszabályi rendelkezéseket.
Remélem, hogy ezen az estén minél több új polgárőr felvételére kerül sor, akik feladatot vállalnak majd
városunk közbiztonságának megőrzésében, előmozdításában és hozzájárulnak a polgárőrség tekintélyének,
megbecsültségének növeléséhez.
Mezey Attila

GYÖMRŐI KÖZÉLET
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Újabb szépkorú
Eskü téri
lakosunkat
fôzôbajnokság
alkalommal került megrendezésre a már
köszöntöttük Tizedik
hagyománynak mondható főzőverseny. Talán a

nagy reklámnak, vagy a hírverésnek köszönhetően az eddiginél nagyobb közönség gyűlt össze
az Eskü-téren.
A művészeti központ előtt várta az indulást
Pék Zsuzsi népzenész bandája. A szakács gúnyába öltözött versenyzők egy ritmusra lépve követték a felvezető lovas betyár párost. Közel félóra
múlva a menet megérkezett a helyszínre.
A vonuló egyenruhások közül kilépve a polgármesterünk köszöntötte a résztvevőket és a
zsűri bemutatása után tűzgyújtás következett,
majd kezdetét vette a főzés.
Négy kategóriában, tizenketten emelhették
magasba a trófeát.
A 32 csapatból álló kiváló versenyzők emléklappal és nyereményekkel – s remélem jó hangulatban – távoztak.
Támogatóink: Gyenes Levente, Kertész
Gyula, Fábián Béla, Tölli László, Bodócs
József (Tápi) Williams TV, Signal TV, Hodruszky Lajos Reklám és Informatika, Pixi
Festékbolt, Hudák Kereskedőház, Dzsungel
Pizzéria, Hambi Büfé, Séf Bácsi Konyhája,
TÜF Kft, KULTURISZT Egyesület, Gyömrő Rendőrőrs, Polgárőrök, Gyömrői Pálinkabarátok, Szabó Tamás zöldséges, Kossuth
Levente, Hatvani Dóri, Gerse fivérek, Szabó
Tibor MUFA elnöke, Kalapos Pál, Verseczky
Csaba, Juhász Gábor, Horváth Sándor.
Fotó: Tölli László
Kossuth László

Megszokott, hogy városunkban rendre felköszöntjük 90 és 100 esztendős lakosainkat. Nemrég a 90. születésnapja alkalmából köszöntötte
többek között Tölli László önkormányzati képviselő özv. Üveges Pálné Julika nénit, aki örömmel fogadta a virágcsokrot és a kedves szavakat.
További jó egészséget kívánunk Julika néniek!
Gyömrő Város Önkormányzata
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KULTÚRA

A Hankó István Művészeti Központ
programajánlója!

A Gyömrôi Dumaszínház
utolsó tavaszi
elôadása
2013. május 27-én, 19 órától

Csenki Attila

Jegyek 2500 Ft-os áron
megvásárolhatók
a Művészeti Központban.

Néhány fontos
információ a
maglódi Kacamajka
táncegyüttesrôl, akik
június 8-án 18 órától
lesznek a Hankó István
Művészeti Központ
vendégei:
A jelenleg 22 táncosból álló csoport lelkes fiatalokból áll. A főiskolások, egyetemisták mellett megjelentek a maglódi Vermesy Péter Művészeti Iskola
végzősei is, akik a már életformájukká vált néptáncot szeretnék folytatni, tudásukat bővíteni, de az
iskola falai közül már kinőnek. A csoport számos
meghívásnak tesz eleget évente, mind belföldön,
mind külföldön. Rendszeresen járnak tánctáborokba, hogy a távolabbi magyarság táncaival is megismerkedhessenek, így került folyamatosan bővülő
repertoárjukba a Válaszúton tanult mezőségi, a Püspökszilágyon megismert Magyarszentbenedeki és a
Kalotaszentkirályon elsajátított kalotaszegi dialektus, széki négyes és moldvai táncok is.

***

Kovács András Péter
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KULTÚRA

Május és június hónapban
újra várja látogatóit a Tájház!
Előzetes bejelentkezés:
Varga Sándor: 06 20/342 4845
Köszönjük az Antal Solution Kft. támogatását!

***

ÍJÁSZKLUB A SZENT LÁSZLÓ
LOVAGRENDDEL
a Tájházban
(Gr. Teleki u. 46.)
KEDDENKÉNT
17-19 ÓRÁIG
Előzetes jelentkezés:
10 éves kortól
A következő e-mail címen
ijasz@elsolovag.hu;
vagy a 20/804 93 54
telefonszámon!
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OKTATÁS

Versenyeredmény
a Fekete István
Általános
Iskolában

Iskolánk jelentkezett az Eötvös Loránd Fizikai
Társulat által meghirdetett „ÖVEGES JÓZSEF
KÁRPÁT-MEDENCEI FIZIKAVERSENY ”-re.
Nyolcadikos tanulóink közül három tanuló írta
meg az I. forduló feladatsorát februárban. Közülük egy tanuló tovább jutott a megyei fordulóba,
amely április 12-én volt. A versenyre jelentkező
1215 tanuló közül az országos döntőn 33 általános iskolás és 45 középiskolás tanuló vehet részt.
Közöttük van
Székely Kadosa Koppány, iskolánk 8.b osztályos tanulója.
Gratulálunk az elért eredményedhez, további
sok sikert kívánunk!

Szabóné Szőcs Erika
fizikatanár

EGÉSZSÉGÜGY
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Kullancsszezon
Tavasz kezdetével feléled a természet. Az emberek is egyre többet vannak kint a szabadban.
Sajnos a természet kevésbé sem kedves állatai is elkezdik életüket. A kullancsok többféle
betegséget is terjesztenek. Az egyik ismert általuk okozott betegség a Lyme-kór. Kevesen
tudják, hogy a Lyme kórt tulajdonképpen az
úgynevezett Borrelia burgdorferi baktérium
okozza, amely a bőrbe jutás után szaporodni kezd, majd elterjed a testben. Ugyanakkor
fontos megemlíteni azt is, hogy nem minden kullancs fertőzött. Oltás
azonban sajnos nincs ellene,
a védőoltás ugyanis kizárólag
az állat által terjesztett másik
betegség, a vírusos agyvelőgyulladás ellen jelent védelmet. Így különösen fontos,
hogy mindent megtegyünk a
megelőzés érdekében.
Hogyan védekezhetünk?
Legelőször is próbáljunk meg
védekezni a kullancscsípés
ellen, megfelelő, hosszú ujjú
ruházattal, illetve rovarriasztó szerek használatával.
Természetjárás után mindenképp vizsgáljuk át testünket, és ha kullancsot találunk bőrünkben, minél hamarabb távolítsuk el kullancscsipesz segítségével, oly módon, hogy
közben nem nyomjuk össze a potrohát, hiszen
ebben találhatóak a kórokozók. Minél kevesebb ideig van az emberben a kullancs, annál kisebb a fertőződés veszélye!
A csípést követő napokban, hetekben figyeljük testünket, hiszen Lyme-kór esetén
általában kokárdaszerű kerek piros folt jelenik meg a csípés helyén, mely általában növekedésnek is indul. Ezen kívül a jelenséget
enyhe helyi, égő fájdalom, esetleg viszketés
kísérheti. A kokárdaszerű folt megjelenésekor forduljunk orvoshoz, aki vizsgálat után
antibiotikumot ír fel a Lyme kórra, amire a
betegség jól gyógyul. Ha nem kezelik a friss

Lyme-kórt, hónapok, évek múltán komolyabb
szövődményeket is okozhat, mint például
szívizomgyulladást, szívritmuszavart, arcidegbénulást. Lyme-kór gyanúja esetén forduljunk tehát azonnal orvoshoz!
Hazánkban az elmúlt három évtizedben
a kullancsok elleni védekezés fontos eleme
a kullancsirtás volt. A kullancsirtás permetezéssel történt parkokban, táborhelyeken,
kempingekben stb. A permetezéshez használt
vegyszert az Európai Unió betiltotta (kivette
az engedélyezett szerek közül), így a továbbiakban, hazánkban sem alkalmazható.
Az irtás beszüntetése miatt
nagyobb hangsúlyt kell fektetni a környezetünk rendezésére, például a rendszeres
fűnyírásra, avar összegyűjtésére, aljnövényzet ritkítására.
Ezzel kedvezőtlen feltételeket
teremtünk a kertünkben a kullancsok elszaporodásához.
A védekezésben a megelőzés kapja a főszerepet.
A másik betegség, amelyet a kullancs terjeszt a kullancsencefalitis (vírusos agyvelő
és agyhártyagyulladás). A kullancsencefalitis megelőzési módja (a fentiekben leírt
kullancsriasztók használatán és a rendszeres
kullancsviziten kívül) az aktív védőoltás. Ez
főként azoknak ajánlható, akik huzamosabb
időt töltenek folyamatosan a természetben (pl.
több hetes táborok, túrák). A védettség kialakításához két alapoltás szükséges 1 - 3 hónap
időközzel, melyet 9 - 12 hónap múlva emlékeztető oltás követ. A védőhatás hosszú távú
fenntartására 3, majd 5 évenként egy újabb
emlékeztető oltás szükséges. Az oltási sorozatot ajánlott a hideg évszakban elkezdeni.
Használjuk ki a megelőzés módszereit és
kullancscsípés után mindkét megbetegedés
gyanúja esetén forduljunk orvoshoz!
Tisztiorvosi Szolgálat
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KÖZLEMÉNYEK

Gyömrôi TÜF Nonprofit KFT 2012. évi
mérlegbeszámolójának kivonata
Működését 2002. 12. 16-án kezdte, és 2009.
június 30-ig működött Közhasznú Társaságként. 2009. július 1-től törvényi rendelkezés
következtében a Kht, mint cégforma megszűnt, így új cégformát kellett választani. Az
átalakulást követően, névváltozás nélkül, mint
nonprofit Kft működik tovább. Új név: Gyömrő Városi Település üzemeltető és Fejlesztő
Nonprofit Kft (Gyömrői TÜF Np. Kft).
Egyszemélyes KFT, a társaság alapítója
Gyömrő Város Önkormányzata.
A társaság alapító vagyona 3.000.000 Ft
pénzbeli betét. Előtársaságként 2003. 02.
26-áig a cégbírósági bejegyzésig működött.
A nonprofit társaságot határozatlan időre
alapították.
Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
A TÜF KFT saját tőkéje 38. 871 e Ft.
A TÜF KFT szabad pénzeszköze 623 e Ft.
A nonprofit társaság befektetett eszköz állománya ingatlanok, műszaki berendezések,
gépek, járművek, és egyéb berendezések, felszerelésekből áll.
A társaságnak mérlegen kívüli kötelezettsége nincs.

A nonprofit társaság vagyontárgyai per-és
tehermentesek.
Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó
kiegészítések
A Nonprofit társaság a vonatkozó külön jogszabály szerint cél szerinti tevékenységből
ill. vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja
nyilván.
Közhasznú tevékenységből származó árbevétele
181.774 e Ft.
Egyéb tevékenységből származó bevétele
58.022 e Ft.
Alapítótól a tevékenységre kapott támogatás
56.033 e Ft.
Rendkívüli bevétele, ráfordítása nem volt.
A Kft. adózás előtti eredménye -5.343 e Ft.
Tájékoztató kiegészítő adatok
A Nonprofit Kft. 2003. januárjától foglalkoztatott
alkalmazottakat. 2012. statisztikai létszám 28 fő.
A vezető tisztségviselők előlegben, kölcsönben nem részesültek, nevükben garanciát
nem vállaltak.
A társaság két munkaügyi perben érintett.

Közhasznú beszámoló a Teleház
Egyesület Gyömrô 2012. évi mûködésérôl
Az egyesület 2000 évben jött létre, célja Gyömrőn és környékén a lehető legnagyobb mértékben részesítse a lakosság egészét az információs társadalom előnyeiből.
Támogatás Összeg (1000HUF)
Helyi Önkormányzat

3 000

Közhasznú tevékenység működési költségei (1000HUF)
Anyagjellegű ráfordítás:
2 946
Személy jellegű ráfordítások:
1 756
Értékcsökkenési leírás:
480
Egyéb ráfordítás:
1
Közhasznú tevékenység eredménye: 294
A helyi Önkormányzat támogatását a Signal televízió gyömrői vonatkozású műsorai elkészítésére fordította. Az egyesület vezetői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.

KÖZLEMÉNYEK
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Továbbra is ! SPORTTÁBOR
Időpont: 1. turnus: Július 01 -05-ig
2. turnus: Július 08 -12-ig
Helyszín: Gyömrő városi sportcsarnok
A tábor teljes idejére és heti turnusba lehet jelentkezni.
A tábor költsége 11.000 Ft/hét, amely tartalmazza a kétszeri
étkezést, tízórait és ebédet.
A sportfoglalkozások reggel 8-tól 16.00-ig tartanak.
Minden általános iskolás gyereket és azokat a fiatalokat, akik
mozgásra vágynak, szeretettel várunk!
Programok: labdajátékok, lovaglás, népi játékok, vetélkedők, kerékpározás, strandolás, sportági bemutatók.

Érdeklődni és jelentkezni:
Török Réka: 06-20-981-51-54
Török Tiborné: 03-30-381-73-20

Szelektív hulladék szállítás

Május 22.
Június 19.
Július 24.
Augusztus 21.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Édesapánkat, idősebb Hegedős Istvánt utolsó útjára elkísérték és részvétüket jelenlétükkel kifejezték.
Köszönjük az Alkony-Kegyelet Kft. lelkiismeretes munkáját.
a gyászoló család

Patikák hétvégi és ünnepnapi
ügyeleti rendje

Hétköznapokon a Szent Erzsébet Patika
ügyel este 10 óráig. Hétvégenként a három
gyógyszertár felváltva tart nyitva. Ünnepnapokon délután 4 óráig fogadja a betegeket az ügyeletes gyógyszertár. A következő
időszak ügyeleti rendje a következőképpen
alakul:
Május 18-19.
Szent Erzsébet Patika
Május 20.
Kehely Patika
Május 25-26.
Humanitas Patika
Június 1-2.
Kehely Patika
Június 8-9.
Szent Erzsébet Patika
Június 15-16.
Humanitas Patika
Június 22-23.
Kehely Patika
Június 29-30.
Szent Erzsébet Patika
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SPORT

ISMÉT SZÉP EREDMÉNYEK BIERUNBAN

2013. április 27-én a Kaeshi Waza Harcművészeti
Egyesület junior tagjai ismét részt vettek a Lengyel
Európa Kupán, Bierunban. Most első ízben nem
csak gyömrői, hanem péteri, budapesti és ecseri
versenyzőket is vittünk magunkkal.
VERSENYZŐK:
GYÖMRŐ
Lisztes Ábel, Tallacz Olivér, Kovács Gábor, Molnár
Ferenc, Sándor Marietta, Tamás Levente, Harangozó
Tamás
PÉTERI
Freind Ervin, Kiss Gergely, Kiss Márton, Németh Balázs
BUDAPEST
Musál Kolos, Mócsai Bence
ECSER
Lantos Rafael
A 14 induló, aki még nem szerepelt ilyen megmérettetésen, a vártnál sokkal jobb eredményt ért el. A verseny
a szokásos módon és sorrendben zajlott le. Délelőtt a formagyakorlatok, délután a küzdelmek következtek. A
nagy ellenfelek formagyakorlatban a lengyel, míg küzdelemben az ukrán versenyzők voltak. A következő eredmények születtek:
Bronzérem szinkron formában:
Lisztes Ábel, Tallacz Olivér, Molnár Ferenc – Gyömrő
Kiss Gergely, Kiss Márton, Freind Ervin – Péteri
Ezüstérem küzdelemben:
Kiss Gergely – Péteri
Bronzérem küzdelemben:
Sándor Marietta – Gyömrő, Musál Kolos – Budapest, Freind Ervin – Péteri
Gratulálok minden versenyzőnek a várakozáson felüli teljesítményért, és azért, mert bátran, becsületesen,
küzdöttek első NEMZETKÖZI versenyükön. Köszönöm Hegymegi Szilviának és Fodor Zoltánnak a segítséget,
akik első ízben töltöttek be külföldi versenyen edzői posztot.
A kitűnő szállás és a biztonságos szállítás lebonyolításáért külön köszönet a Caterina utazási irodának és a
Földesi Travelnek.

FELHÍVÁS:

Ha még nem volt alkalmad, de szeretnéd kipróbálni magad a küzdősportok világában, akkor itt egy nagyszerű
lehetőség számodra a Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület nyári napközis táborában,
2013. július 8-12-ig! A tábor költsége: 8.500 Ft/fő, mely a kétfogásos ebédet is tartalmazza.
Jelentkezni 2013. június 14-ig lehet a következő telefonszámokon:
Lozsi Ákos 70/205 1985, Hegymegi Szilvia 70/ 261 1121
Lozsi Ákos, vezetőedző

GYÖMRŐ

Közéleti és információs magazin 2013/5
Felelős kiadó: Teleház Egyesület Gyömrő
Főszerkesztő: Király Erzsébet • Nyomda: Pannónia-Print Kft.
Megjelenik 5400 példányban.
***
Észrevételeiket az
e-mail címre várjuk.
A magazin a www.gyomro.hu weboldalon is olvasható.

ujsag@gyomro.hu

