Összefogással a gyömrôi járásért!
Városfejlesztési stratégiánkat eddig is
a stabilitás, a kiszámíthatóság és a határozott irányvonal jellemezte. Ennek
jegyében dolgoztunk. Ha kitűztünk
magunk elé egy célt, nem tértünk le a
kijelölt irányvonalról. Ezeket a lépéseinket legtöbbször ezért eredmények,
megvalósult beruházások jellemezték.
Most is következetesen dolgozunk a
városunk térségi szerepét meghatározó
cél elérésén! Egy város életében, a mindennapokban, ha ez sokszor fel sem tűnik, de rengeteg a tennivaló. Mindig új
és újabb feladatokat állít elénk az idő,
ha kitűzött célunkat, hogy élhető várost
teremtsünk, ahol mi itt élők, jól érezzük
magunkat, el szeretnénk érni.
Mindig újabb célok és kihívások annak érdekében, hogy valóban jó legyen
itt élni. A legtöbb célt mi magunk tűzzük
ki magunk elé. Most viszont az idő szólít minket cselekvésre. Most is tesszük
a dolgunkat, így az idei év is bővelke-

dett kulturális programokban, rendezvényekben, beruházásokban, pályázati
sikerekben. A cél, amit most ezeken túl
kitűzünk magunk elé, hogy városunk
járásközponti szerepet kapjon. Ezért a
célért fogunk most elkövetni mindent,
ez lesz az, aminek a közeljövőben mindent alárendelünk.
Itt az idő a cselekvésre, amit nem
szabad elszalasztanunk.
Amint az érzékelhető az országos
sajtóból, újra mozgolódás tapasztalható a csaknem egy éve kialakított járások
kérdésében. Mi itt Gyömrőn pedig törekszünk arra, hogy városunk számára
a változások, melyekben mostanában
bővelkedünk mindig előnyösek legyenek. Egyszer már harcba indultunk
azért a környékbeli településekkel karöltve, hogy Gyömrő visszakapja a 63
éve elvesztett járási szerepkörét. Akkor
csak részbeni sikereket tudtunk elérni a
járáskirendeltség kialakításával.
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Most újra itt van a történelmi lehetőség arra,
hogy ismét megpróbáljuk, eddigi eredményeinket felmutatva, a járáskirendeltség kihasználtságával igazolva, hogy városunk járásközponti
szerepet kaphasson. Sok mindenben látjuk, hogy
a járási poszt egy település számára előnyökkel
jár. De még csak sejtjük, hogy ezen előnyök köre
a jövőben bővülni fog. Gondolok itt elsősorban
beruházásokra, pályázatokra és fejlesztési források felosztására. Több környékbeli település
továbbra is jelezte, hogy amennyiben módosul
a járások térképe és Gyömrő is megkaphatja a
járási szerepkört, ebben az esetben sokkal inkább szeretnének Gyömrőhöz tartozni, mint a jelenlegi járásközpontjukhoz. Ezért kötelességünk
megtenni mindent annak érdekében, hogy városunk megkapja az őt méltán megillető járási rangot. Ennek jelentőségét nem szabad alábecsülni.
Most, amikor erre újra lehetőség kínálkozik, a
város képviselő-testületének, a városvezetésnek
és a város erőt képviselő szervezeteinek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy közös összefogással előmozdítsuk Gyömrő ügyét.
Ismét megkeressük a minisztériumot és újra kezdeményezni fogjuk, miután az illetékesek felhívták figyelmünket, hogy lehetőségünk van kérni
kellő indokokkal alátámasztva az elmúlt időszak
tapasztalatai alapján a járási szerepkört.

Ehhez a munkánkhoz ad majd kellő támogatást az az aláírásgyűjtő akció, melyet Gyömrő
2000 Körös képviselők kezdeményeztek. Az általuk, illetve Gyömrő 2000 Kör tagsága és aktivístái által összegyűjtött, remélhetőleg több ezer
aláírás kellő súlyt jelent majd a mérleg serpenyőjében, amikor ügyünk a kormány elé kerül.
Ezért kérem ezúton most én is városunk lakosságát, hogy aláírásukkal támogassák ezt az akciót.
Ha törekvésünk célt ér, a jövő év első felében
megszülethet a döntés a gyömrői járás kérdésében. Az ehhez szükséges épületet, a városháza
régi épületét, biztosítani tudjuk a járási hivatal
számára. A szükséges átalakítások már a járáskirendeltség átköltözéséhez is elkészülnek, vagyis
az épület hiánya és annak megfelelősége nem lehet probléma. A sikerhez azonban biztos, hogy a
város érdekét szolgáló összefogásra van szükség
a közélet minden szereplője részéről. Erre kérek
fel ezúton mindenkit szervezethez tartozás vagy
politikai nézetektől függetlenül.
Az elmúlt időszakban nagyon sok pályázatunk és kezdeményezésünk járt sikerrel. Nagyon
remélem, hogy ezt a küldetésünket is most lakossági összefogással megerősítve siker kíséri
majd.
Gyenes Levente
polgármester

Munkahelyteremtés a szép városért

Rendkívül nagy örömünkre szolgál, hogy városunk önkormányzata sikeresen szerepelt a Magyar
Kormány és a belügyminisztérium által meghirdetett téli közmunkaprogramon. A sikeres pályázatnak köszönhetően városunkban több mint 70 millió forintból 120 munkanélküli gyömrői kap majd
munkát, és vehet részt átképzési programban egészen április végéig. Az ennek a keretnek köszönhetően foglalkoztatott közmunkások elsősorban településrendezési, fejlesztési munkákban vesznek
majd részt, de sokan közülük a közterületek gondozásában, szépítésében segítenek. Ennek a programnak
köszönhetően egyrészről 120 ember
megélhetése válik biztosítottá a téli és
tavaszi időszakban, másrészről pedig
városunk rendezettebbé és szebbé válik majd. Ez a 70 millió forintos keret óriási eredmény, és reméljük, hogy
nem csak egyszeri sikerről, hanem a
jövőben rendszeres hasonló méretű közmunkaprogram eredményeiről
számolhatunk majd be. Az így foglalkoztatott dolgozók már november
elejétől végzik városunk érdekében
hasznos munkájukat, melyet ezúton is
köszönünk nekik.
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Újabb pályázati siker!
Már nagyon rég vártunk arra a döntésre, mely a
közelmúltban megérkezett. Elsőként Szűcs Lajos országgyűlési képviselő úr tájékoztatta a városvezetést arról, hogy 26 millió forintot nyert
városunk a védőnői szolgálat és a rendőrség épületének felújítására, energetikai korszerűsítésére.
Nagyon vártuk ezt a pályázatot, hiszen a tavalyi évben elvégzett belső felújítással látványában félbe maradt a védőnői szolgálat épületének
kivitelezése, mely a most elnyert pályázatnak

köszönhetően tavaszra külsőleg is teljes körűen
megújulhat. A támogatási szerződés megkötését
követően, melyre jelenleg még várunk, már a
tavasz folyamán elkészülhet mindkét épület felújítása. Egy régi adósságunkat pótoljuk be főleg
ez utóbbival, de arra is büszkék vagyunk, hogy
a rendőrős épülete is városunkhoz méltó arculattal jelenhet majd meg és teszi kényelmesebbé
városunk közbiztonságáért dolgozó rendőreink
munkáját.

Átalakul a zöldhulladék-szállítási rendszer
Testületi hírek

egutóbbi ülésükön a képL
viselők támogatták Gyenes
Levente polgármester indítványát, melynek értelmében 2014.
január 1-től átalakítják a zöldulladék-elszállítási rendszert.
Lakosaink ingyenesen fognak
zsákokat kapni, nem kell fizetni
plusz zsákokért sem. Így teljes
mértékben ingyenes lesz a kerti hulladékok elszállítása. Ezzel
párhuzamosan viszont életbe lép
majd Gyömrőn az a parlamenti döntés, mely szerint tilos lesz
az avar és bármiféle hulladék
égetése egész évben! Aki ennek

ellenére mégis füstöl, az pénzbírságra számíthat. Döntöttek
arról is, hogy önkormányzatunk
felmondja a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződést. Így a
kommunális hulladékszállítás is
változni fog, de ez közvetlenül
nem érinti a lakosainkat.
Szintén polgármesteri javaslat alapján döntés született arról,
hogy ebben az évben is megajándékozza városunk a 80 év
feletti lakosait. Erre mintegy
másfél millió forintot szán az
önkormányzat. Ebből a keretből

mind a 434, 80 év feletti szépkorú
lakos megkapja december 23-ig
az ajándék-utalványt.
A testület arról is szavazott,
hogy két újabb pályázat valósuljon meg Gyömrőn. Az egyik
a hivatal szervezetfejlesztéséről
szól és önerőt sem igényel. Erre a
célra önkormányzatunk összesen
22 millió forintot nyert. A másik –
szintén elnyert – pályázat a rendőrőrs és a védőnői szolgálat épületének energetikai korszerűsítését
foglalja magában. Ezek esetében
az önerő biztosításáról döntöttek a
képviselők.
HA
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VÍZMÛ HÍREK
Habár lapzártakor még napsütéssel, tizenfokokkal
tombol a novemberi kánikula, azért tél az idén is
lesz. Lehet, hogy mire ez a lapszám az olvasóhoz jut,
már túl vagyunk az első hóesésen. A lényeg az, hogy
gondoskodni kell a víziközmű rendszerek téliesítéséről. Az ingatlanon belüli vízhálózat fagyvédelme a
felhasználó kötelessége és felelőssége. A vízórákat
célszerű beburkolni, letakarni valamilyen rong�gyal, zsákkal, egyéb szigetelőanyaggal. A kerti csapok fagycsapjait el kell zárni. A záráskor feltétlenül
ellenőrizni kell a vízóránál, hogy nincs-e szivárgás. A
használaton kívüli ingatlanoknál (ha egyáltalán nem
fűtik) célszerű a belső vízrendszert leüríteni. A csövekben megfagyó víz szét tudja azokat feszíteni, az olvadás után pedig komoly károkat okozhat. Ha valakinek kérdése van a téliesítéssel kapcsolatban, műszaki
kollégáink készséggel adnak tanácsot ügyfélszolgálati
telefonszámunkon.

Már korábbi lapszámokban is terveztem a DAKÖV KFT. bemutatását. A cég a Dabas és a Bag
környékén működő szolgáltató cégek vezetésével,
további 8 beolvadásával alakult. Még 5 cég folytatja
kiszervezett formában a tevékenységét és 15 – közte
a Gyömrő és Térsége – adta át. Jelenleg mintegy 60
településen végzünk víz és szennyvíz szolgáltatást. A
nagy, egyesített céget a 2011. évi CCIX. törvény alapján kellett létrehozni, felvállalva annak előnyeit, hátrányait. A szervezeten belül a Gyömrői Üzem a Bagi
Igazgatósághoz tartozik. A DAKÖV, bár lényegesen
nagyobb, mint az előző szolgáltató, nem egy tőkeerős
piaci szereplő. A tulajdonos önkormányzatok azért
hozták létre, hogy a megváltozott jogi környezetben a
szolgáltatást fent tudják tartani. Minden egyes üzemnek meg kell termelnie a saját működési költségeit,
valamint az átalakulással járó többletköltségeket is,
máshonnan nincs mit átcsoportosítani. A közműadó
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és a rezsicsökkentés hátrányosan érintette a céget . Az
államiak már a nyár folyamán kaptak 7 milliárd kompenzációt, mi önkormányzati segítségre nemigen számíthatunk. A szolgáltatás fenntartása szempontjából
fontos tehát, hogy az egyébként járó bevételeinkhez
minél hamarabb és minél nagyobb arányban hozzájussunk. Itt viszont komoly elmaradások vannak. A
Gyömrői Üzem beszedési rátája a szolgáltató váltást
követően jelentősen romlott. Az első számlánk a megszokotthoz képest két hét csúszással ment ki, de mindenkinek tudnia kellett, hogy fog jönni. A többi már
időben ment, de a csoportos beszedés adminisztrációs
okokból szintén késett. Viszont a már kiment számlák 30%-ára nem, vagy nem határidőre érkezett befizetés. Az elkövetkező hetekben el kell kezdenünk a
DAKÖV KFT. üzletszabályzata alapján a kintlevőség
kezelést. Az 1. és a 2. típusú fizetési felszólító levelek
kiküldése után az ÁNTSZ értesítése mellett a továbbra
sem fizető felhasználókat ki kell kötni. A jogszabály
szerint az ingatlan 150 méteres körzetében kell 20
liter/nap/fő vizet biztosítani. Jó, ha mindenki tud róla
előre, remélem a lehető legkevesebb esetben kell ezt
valóban alkalmaznunk.
November elsején volt egy csúnya csőtörésünk
a Petőfi telepen. A feltárást, javítást nehezítette, hogy
a víz nem a hibahelynél tört a felszínre, a nyomvonal
elvezette. Viszonylag nagy területet érintett a kizárás,
több órán keresztül. Igyekeztünk gyorsan beavatkoz-
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ni, a készenléteseken felül is hívtunk be kollégákat.
Ezúton is köszönjük az érintett felhasználók türelmét
és megértését.
Kertész Gyula
üzemvezető

Ha jön a tél és a hideg
A Települések téli időjárásra való felkészülése volt
az egyik fő napirendi pont a Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltség értekezletén.
Minden évben áttekintjük a helyi védekezési eszközök meglétét, állapotát (útszóró só, hókotró, stb.), illetve az esetleges mentesítésre bevonható munkaerő
számát.
Fontos, hogy minden település rendelkezzen téli
útüzemeltetési tervvel. Gyömrőn már évek óta eszerint folyik az utak síkosságmentesítése. E terv tartalmazza azt, hogy milyen időjárási helyzetben (pl.
jegesedéskor, erős hóeséskor) melyik közlekedési
útvonalakat, milyen sorrendben takarítsa a Városüzemeltető Kft-nk.
Minden évben kérdésként felmerül az is, hogy
bizonyos, településünkön átvezető főútak nem az
önkormányzat kezelésében vannak, így azok takarításáról a megyei közútkezelőnek kell gondoskodnia. Ezek pl. a Dózsa György út, Bajcsy-Zsilinszki
út, Üllői út, Mendei út, Szegfű utca és a Tulipán
utca egy szakasza. A konferencián a megjelent települési képviselők erősen bírálták a megyei köz-

útkezelő tavalyi munkáját a téli nagy hóesésekkel
kapcsolatban.
Természetesen, a kedvezőtlen téli időjárásban nem
csak az önkormányzatra és a közútkezelőkre hárulnak
kötelezettségek, hanem a lakosoknak is tenni kell a saját biztonságuk érdekében:
Kísérje figyelemmel az időjárás előrejelzéseket,
híradásokat
Lakhelye, ingatlana előtt a járdát síkosságmentesítse
Otthonából megfelelően, rétegesen felöltözve, vízhatlan lábbelivel induljon el
Fűtőberendezéseit a téli használat előtt ellenőriztesse (a szénmonoxid mérgezés megelőzendően)
Gépjárművét a tél beállta előtt készítse fel a hideg
időjárásra (téli gumi, fagyálló, stb.)
Ha baj van, forduljon bizalommal önkormányzatunkhoz vagy a hatóságokhoz
Előre nem tudhatjuk, hogy milyen tél elé nézünk,
de sokkal jobb felkészülni az esetleges kedvezőtlen
időjárásra, s így a bajt megelőzni, mintsem szenvedő
alanyokká válni.
Hodruszky Lajos
alpolgármester
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Fejlesztô óvoda létesült a 0. osztály helyett
2013 szeptemberében nagy várakozás előzte meg
pedagógiai munkánkat. Ezen az őszön városunk
óvodái szerkezeti változáson estek keresztül,
amelynek során 2 intézmény csatlakozott a Bóbita Óvodához, így szeptemberben három óvodacélú intézmény egyesült: a Bóbita Óvoda, az Arany
Óvoda és a Fejlesztő Óvoda.
Ez utóbbi az elmúlt 19 évben nagy sikerrel működő
fejlesztő csoportot hívatott felváltani. Az új törvényi
változás tükrében egy lehetőség állt a fenntartó rendelkezésére annak érdekében, hogy „megmentse” a 0
osztályt. Az, hogy az óvodánkhoz csatolták: így jött
létre a Fejlesztő Óvoda.
Intézményeink összevonása során át kellett gondolnunk óvodánk eddigi nevelési programját és létre kellett hoznunk egy teljesen új, mindhárom intézményre
vonatkoztatható Pedagógiai Programot. Ezt követően
döntöttünk úgy, hogy a három óvoda programját egy
keret programban csatoljuk össze, megőrizve azonban
mindegyik intézmény sajátos arculatát.
Fejlesztő óvodánkba azon óvodaköteles, 6. életévet
betöltő gyermekek kerülnek, akik részképesség zavarokkal, esetleg hiánnyal, vagy szociális-, viselkedési-,
magatartásbeli problémával, éretlenséggel küzdenek.
Célunk, hogy ez alatt az 1 év alatt a lemaradások felzárkóztatásával az általános iskola elkezdése problémamentes legyen. Nem írni, olvasni tanítunk, nem is tehetjük, de az ezekhez szükséges képességek, készségek
elsajátítását, kudarctűrés, feladatorientáltság, feladattudat kialakítását, fejlesztését tűztük ki célunkként.
A fejlesztő óvoda a többi óvodáinktól eltérően nem
körzetfüggő, hanem egész Gyömrő területéről fogadja a gyerekeket. 2 csoportunkba 15 -15 kisgyerek jár.
Ez az ideális létszám, valamint a megfelelő szakkép-

zettséggel rendelkező kollégák magas száma teszi
lehetővé a hatékony fejlesztést. Fejlesztő munkánkat
logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus,
mozgáskoordinátor, néptánc-oktató segíti. Így a pedagógus kollégákkal együtt 9 fő az, aki folyamatosan
részt vesz a gyermekek nevelésében-oktatásában.
A gyerekek szeptember elején speciális mozgás-,
matematikai- és dislexia prevenció mérésen vettek
részt, amelynek eredményében tudtuk összeállítani
egyéni fejlesztési tervüket. Az egyéni fejlesztés mellett sok idő jut a játékra, a LEGO, a társasjátékok, építőjátékok mellett sok speciális fejlesztő játék, logikai
játék is helyet kap. Maximálisan kihasználjuk a környezet adta lehetőségeket és így hetente többször is
eljutunk a stranderdőbe, a városi parkba. Színházi előadások, opera látogatás, kirándulások színesítik majd
a hétköznapjainkat.
Ez alatt az 1 év alatt – az egyéni fejlődés – és a korosztályhoz történő felzárkóztatás biztosítása mellett
– minél több élményt, ismeretet és tudást igyekszünk
átadni a gyerekeknek, és reméljük, hogy felkészülve,
gondtalanul tudják majd elkezdeni az 1. osztályt.

KULTÚRA
Kányádi Sándor

Előhang
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30 éves a Gyömrôi Tájház

vannak vidékek gyönyörű
tájak ahol a keserű
számban édessé ízesül
vannak vidékek legbelül
szavak sarjadnak rétjein
gyopárként sziklás bércein
szavak kapaszkodnak szavak
véremmel rokon a patak
szívemben csörgedez csobog
télen hogy védjem befagyok
páncélom alatt cincogat
jeget-pengető hangokat
tavaszok nyarak őszeim
maradékaim s őseim
vannak vidékek viselem
akár a bőrt a testemen
meggyötörten is gyönyörű
tájak ahol a keserű
számban édessé ízesül
vannak vidékek legbelül
1982
A tájház udvarán, Rakó István és felesége (született Mikes Julianna) lakodalmi csoportképe az 1930-as évekből

Hajnal van. Toll helyett a gép billentyűit ragadva magamhoz, írok lázasan. Ezzel a lelkülettel,
sokan lehettek így a mai napon, éppen 30 éve.
Az id. Pál Mihály Hagyományőrző és Művészeti
Kör tagjainak szervezésével és még sok áldozatos gyömrői ember munkájának köszönhetően,
1983. október 15-én nyitotta meg kapuit a tájház. Az 1840-es években épült lakóház és a benne található néprajzi-és helytörténeti gyűjtemény
a település egyetlen múzeuma. A tájház múltjára
gondolva önkéntelenül is elém tódulnak az elmúlt 10 év történései mellett, az idősektől hallott
emlékek. Az épület és a gyűjtemény jelentősebb
állomásainak áttekintésével, tisztelettel adózom
név nélkül is azoknak, akik az elmúlt években
ezen épületen és kiállításain, azok bemutatásán
dolgoztak.
Az épület és berendezése a 19-20. század fordulójának jellegzetes gyömrői háza a főszögi
falurészben, a gr. Teleki utca 46. szám alatt áll.
Az épület állagának és a gyűjtemény védelmében az elmúlt évtizedekben jelentős változások
történtek. 1995-ben készült el a faoszlopos tornác. 2003-ban az épület felújítására hosszú távú
fejlesztési koncepció készült. Ennek keretében
2008-ban az Oktatási és Kulturális Minisztérium
„Tájházak a közösségért” pályázat, valamint a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával elkészült az épület teljes felújítása, a tetőszerkezet

cseréje, a villamoshálózat felújítása és a tárgyak
tisztítása, digitális leltárba vétele és részbeni restaurálása. 2009-ben az OKM „Vendégváró tájházak” pályázat keretében a meglévő pince felett
vizesblokk épült. 2011-ben az NKA Műemléki
Kollégiuma és az önkormányzat támogatásával
a tájház kerítésének teljes cseréje valósult meg.
A megújult épületben számos új időszaki kiállítás valósult meg, köztük talán az egyik legkiemelkedőbb, a „Kossuth hagyomány Gyömrőn
és vonzáskörzetében” elnevezésű, múzeumpedagógiai programokkal kiegészült program volt,
2010-ben. A tájházi programok közül a Kulturális Örökség Napjai, a Tájházi Libahajtó az évek
folyamán igazi hagyománnyá nőtte ki magát.
Az elmúlt években fontos és elengedhetetlen
volt az épület megújítása, de még fontosabbak
a benne megvalósuló kiállítások, programok, és
találkozások. Remélem, hogy a múlt ezen értékei fennmaradnak és továbbélnek egy alkotó
közösség révén, akik őseik iránti szeretetből és
tiszteletből továbbadják az itt összegyűjtött tudást. Kedves Alkotók! Köszönet és hála a közösség nevében is! Kedves Fenntartók! Köszönjük
a támogatást és a segítő kezeket! Kívánok még
további szép tavaszt, nyarat, őszt és telet a tájház
falai között!
Gyömrő, 2013. október 15.
(Bajnóczy-Kovács Edina)
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A világjáró Mikulás gyömrôi látogatása
december 5-én várható!

– Halló, itt a Mikulás!
– Szerbusz Mikulás, itt a gyömrői gyerekek! Meglátogatsz minket
az idén is?
– Csak, ha jók voltatok!
– Mi mindig jók vagyunk! Kérdezd meg nyugodtan az Anyukánkat!
– Akkor december 5-én ellátogatok Hozzátok!
– Nagyon várunk Mikulás!

Biztos forrásból tudjuk, hogy a fenti beszélgetés szó szerint így
hangzott!
December 5-én 15 órától a város 12 pontján várja a Mikulás
a gyerekeket, s az első téli ünnepünkön ajándékokkal lepi meg az
aprónépet. Az Anyukáknak, Apukáknak sem lesz oka panaszra: a krampuszok és segítőik forró teával fogadják
majd őket a Mikulás-járat állomásain.
18 órától a Domján Edit Dráma- és Színházművészeti Stúdió gyermekszereplői és tanáraik: Poór Mara és
Zalavári Béla színész- drámapedagógusok a Mikulás titkai című előadással várják a Gyerekeket a Hankó István
Művészeti Központban.
Kedves Gyerekek! Lepjétek meg a Mikulást valami aprósággal: énekkel, verssel, rajzzal, hisz ő is szeret
ajándékot kapni! Reméljük, így a jövő évben sem felejtkezik meg városunkról, és az itt lakó gyerekekről!
Bízunk benne, hogy a csomagok tartalmának összeszedése, csomagolása és kiosztása, a Mikulás-kocsi díszítése és a járat lebonyolítása – a sok-sok manó segítségével – a korábbi évekhez hasonlóan zökkenőmentesen fog
sikerülni. Előre is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki ebben részt vesz!
Mikulás-járás útvonala:
15 óra: Eskü tér
15.30 óra: Petőfi-telepi buszforduló
15.50 óra: Piac főbejárat (Szent Imre út)
16.10 óra: MÁV állomás
16.35 óra: Simon Mihály tér – Üzletház parkoló
17 óra: Vízmű sarok (Szt. István-Dózsa Gy. út sarok)
17.20 óra: Katolikus kistemplom – Bajcsy-Zsilinszky út
17.45 óra: Péteri buszforduló

18.10 óra: Harmónia uszoda - parkoló
18.25 óra: Aranykerék Vendéglő
18.40 óra: Csütörtöki piactér
19 óra: Hankó István Művészeti Központ főbejárata
18.30 órától: a Domján Edit Dráma- és Színházművészeti Stúdió növendékei és tanáraik várják
a Gyerekeket a Mikulás titkai című előadással a
Hankó István Művészeti Központban

I. Gyömrôi Krampusztalálkozó és utcabál

Gyülekező 18.30 órától a Főtéren!
Keressük a legcukibb, legcsúnyább,
legszexisebb, legördögibb krampuszokat, krampuszpárokat, krampuszcsaládokat!
A versenyek díjazottjai értékes
nyereménnyel gazdagodnak, 4 kategóriában:
– 10 év alatt
– 10-14 között
– 14 év felett
– családi
A főtéren forró teával, forralt borral, „talpalávalóval” várjuk a jelmezes közönséget!
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ADVENT

Figyelem! Figyelem! Figyelem!
A Diákotthonban élő nehéz sorsú gyerekek
megsegítésére gyűjtést rendezünk!
Ha Ön vagy gyermeke már nem használja, nem játszik vele, nem olvassa…, kérjük, hozza el december 5-én a Mikulásjárás utolsó állomására!
Az I. Gyömrői krampusztalálkozón és utcabálon Udvardi Hedvig, 2013.
Gyömrői Tószépe várja adományaikat!

Köszönjük!

ADVENTI FÉNYEK GYÖMRÕ 2013
December 1–22-ig
Idén sem maradhat el a már hagyománnyá vált
Adventi Gyertyagyújtási sorozat, amelyet a
Gyömrői Kulturális és Turisztikai Egyesület
szervez.
Idén ismét várunk mindenkit Advent négy
vasárnapján, hogy a város Adventi koszorújának gyertyáit együtt gyújtsuk meg összetartozásunk jelképeként.
Az idei év neves közreműködői:

December 1. vasárnap

17.00 I. Adventi Gyertyagyújtás a Református egyház közreműködésével
Református gyülekezetének kara –
karácsonyi énekek és versek

December 8. vasárnap
17.00 II. Adventi Gyertyagyújtás a Gyömrő 2000 Kör közreműlödésével
A gyertyát meggyújtja Baranyai Pál
a Gyömrő 2000 Kör elnöke.
„Eljött a nap, mit várva vártál” címmel a
Boglárka Nyugdíjas Klub Vegyes Kórusának
karácsonyi műsora

December 15. vasárnap
17.00 III. Adventi Gyertyagyújtás a
Gyömrői Evangélikus gyülekezet közreműködésével.
„Jöjj Karácsony” karácsonyi énekek Horváth Csaba és Horváthné Dunaveczki
Leona vezetésével

December 22. Vasárnap

13.00-16.30 Karácsonyi kézműves műhely és kirakodóvásár a Hankó István Művészeti Központban a gyömrői kézműves alkotókkal
Folyamatos gyermek programok a színpadon
17.00 IV. Adventi Gyertyagyújtás, Gyenes Levente polgármester közreműködésével
Weöres Sándor Ált. Iskola Gyermekkórusának karácsonyi előadása
						
Mindenkit szeretettel várunk!
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Rovásírók Ópusztaszeren
A rovásírás Baráti Körrel elmentünk Ópusztaszerre, a polgármester úr jóvoltából, aki rendelkezésünkre bocsájtotta az önkormányzat buszát.
Béla bácsi volt a buszsofőr. Reggel 7 óra 30-kor
a Teleki kastélyból elindultunk, hatan gyerekek,
Baranyi Gizi néni és Írisz néni.
Megérkeztünk a Történelmi Emlékparkba és
bementünk a Rotunda, nagy kerek épületbe. Ott
éremnyomás, érintőképernyős-, interaktív idegenvezetés, hangulatos kávézó és butik volt. A
butikban vettünk polgármester úrnak képeslapot,
írtunk neki rovásbetűkkel is. A Feszty-körképnél is voltunk, a díszletektől és a hanghatásoktól
olyan, mint az igazi honfoglalás. Feszty Árpád
11 festőtársával festette a romantikus körképet.
A Csete jurták között járva azon gondolkodtam
– Én is ilyenben szeretnék majd élni!

Nagyon szép volt a tópart és a gátőrház. A
skanzen a népi építészetet mutatja be és a berendezési tárgyakat, valamint a mezőgazdasági és
háztartási eszközöket, amiket kipróbálhattunk.
Megtanultunk tekézni. A panoptikumban viaszbabák voltak régi ruhákban. Bemutatták a régi
kisvárost és nagyvárost és a magyar királyokat,
valamint Mátyás reneszánsz udvarát. Ebből azt
tanulhattuk, hogy régen az emberek, úgy éltek,
hogy természetes anyagokat használtak, nem
szemeteltek, nem szennyezték a természetet.
A polgármester úrnak nagyon köszönjük, hogy
ide elmehettünk. Nagyon jól éreztük magunkat a
Rovásírás Baráti Körrel! Ha felnőtt leszek, én is
elviszem oda a gyermekeimet és megtanítom nekik, amit tanulhattam.
Rózsa Anna, 10. osztályos szakiskolás,
a Rovásírás Baráti Kör elnök helyettese

Termény kiállítás a speciális általános iskolában
A Teleki kastély speciális általános iskolájának tanulói idén is bizonyították kézügyességüket. Az elkészült
alkotásokat egy kiállítás keretében lehetett megtekinteni. (Fotók: Boris György)
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Õszi események a gimnázium életében
FUTÓVERSENY
A tavalyi nagy sikerű verseny után a környezetvédelmet és az egészséges életet népszerűsítő I–Run futóverseny volt a második szeptemberi hétvége kiemelkedő eseménye. A Török Réka testnevelő tanárunk
vezette csapatban Zsombok Péter, Varga László, Kovács Szilvia, Szőke Károly, Lakóczi Ádám mérettette
meg magát és képviselte iskolánkat.
„KRIMIT TUD?”
A „Beugró” c. országosan ismert, népszerű televíziós
szórakoztató műsor mintájára, ám mégiscsak komoly
témákban és üzenettel, küldetéssel jött létre tavalyelőtt a „Krimit Tud?” című, megyei bűnmegelőzési
vetélkedő. Ezúttal is egy helyi válogatóversenyen próbálhatták ki tudásukat, humorukat diákjaink.
FÉKLÁMPA
Közlekedésrendészeti, baleset-megelőzési verseny
színhelye volt iskolánk. A Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal és a helyi őrsparancsnoksággal való szorosabb együttműködés, az iskolarendőr-program és az
intézményünkben Belügyi-rendészeti ismeretek címmel megjelenő képzés elmélyítése, gyakorlati oldala
jelent meg ezen a rendezvényen is. Harangozó Tamás
(9A) lett a verseny győztese.

ÖTVENHAT
„Ötvenhat kitépett lap” címmel iskolánk adta a városi műsort az ’56-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére, az 57. évfordulón. A darab egy egyfelvonásos, zenés dráma volt, diákjaink és vendégszereplők
közreműködésével. Egy elveszettnek hitt, de mégis
fennmaradt napló története… Azokról a napokról, arról a csodálatos 13 napról, mely megrengette a világot,
Magyarországot. Pillanatképek a forradalomról. A történelemről, melynek alakítójává vált. „Én ezt adom az
utókornak ajándékba és örökségül.” Szereplők: Tóth
Gergő, Gáll Zoltán, Szőke Mariann, Mihalusz Balázs

(WSÁI, Gyömrő Színház „Csemetekert”), Garbien
Lilla, Seres Alexa, Vágvölgyi Fanni, Erdős Veronika, Szőke Károly, Dömök Norbert, Kiss Nóra, Takács
Teréz. A darab megrendezése és bemutatása kapcsán
szereplésükért, önzetlen segítségükért köszönetünket
fejezzük ki az alábbiaknak: Hankó István Művelődési Központ vezetése, munkatársai, Gyömrő Színház, a
Gyömrő Színház Csemetekert színtársulat, Mihalusz
Zoltán, Pálné Gábor Éva, Kovács István, Rácz Rege,
Gazsó Imre, Ádám László, Seres Ginetta, Beliczky Ildikó, Kádár-Petró Gábor.
GÓLYANAP
Az „avatásra váró” kilencedikes diákok már előzetesen kaptak feladatot: a környezetvédelem témájának
szentelt tematikus plakátjaikkal készültek és öltözetben vonultak fel a városközpontban. Zenés- játékos
feladatok szerepeltek a tanítás nélküli Gólyanapon
iskolánk programjában. A „megpróbáltatások” részét
ügyességi feladatok, tánc, saját műsor jelentették, beleértve az osztályfőnök próbatételét is... Az esemény
zárásaként természetesen tejes jogú Telgisz-polgárrá
fogadtuk őket. A vidám hangulat és a napsütés, a programok mellett bemutatásra került iskolánk reklámfilmje is, amely a legnagyobb fájlmegosztó csatornán
is elérhető, megnézhető.
http://www.telgisz.hu/hirek/hirek/oktober/telgiszfilmi.php
BÖNGÉSZŐ
Hírek, beszámolók eseményeinkről és aktualitások
iskolánk honlapján („Nézz be hozzánk!” menüben)
folyamatosan követhetők. Itt olvashatnak, tekinthetik
meg a képes beszámolókat (pl. a Teleki örökségünk
c. kiállításról a tájházban, beszámolót a telgiszesek
olaszországi útjáról, a szeptemberi papírgyűjtésről
egyebek között). A honlapról letölthető prezentáció
bemutatja iskolánk felépítését, a felvételiző diákok
teendőit, a felvételi eljárást, az iskola elérhetőségeit.
www.telgisz.hu
Forgács A.
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TÜNDÉRKERT, az egészség birodalma
Vezetőségi találkozó Besztercén

Tanulóink sokoldalú fejlesztése céljából iskolánk kiemelkedő feladatának tekinti a nyelvoktatást. Fontosnak tartja a szoros kapcsolatot, együttműködést a szülőkkel és a partnerintézményekkel is.
Iskolánknak ez a negyedik Comenius Európai Uniós pályázata, mely a mi iskolánk vezetésével, koordinációjával valósul meg.
Egészségfejlesztési intézményi projektünk címe
Tündérkert, az Egészség Birodalma. 2013-2015. években a projekt megvalósítási munka folyamán saját intézményi honlapon mutatjuk be a projekt eseményeit.
2013-2015-ig két éves pályázati munkánkhoz
20.000 Euro támogatást kaptunk, melyet a következő
partner intézményekkel közösen együttműködve valósítunk meg.
1. Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény – Magyarország, Gyömrő
2. Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita Óvoda –
Magyarország, Gyömrő
3. SCOALA GIMNAZIALA “ION AGARBICEANU” ALBA IULIA – Románia, Gyulafehérvár
4. Gradinita Cu Program Prelungit Nr.6 Bistrita –
Románia, Beszterce
5. HATAY/DÖRTYOL ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ – Törökország – Hatay egészségügyi
középiskola
6. „MARIA VITTORIA” KINDERGARTEN
SCHOOL – Óvoda – Lanciano
7. EROI OTTOBRINI – Általános Iskola – Olaszország, Lanciano
2013. október 19-22-ig vezetőségi találkozón vettünk
részt a romániai Besztercén. Iskolánkat képviselte az
igazgatónő, Spaitsné Rónaszéki Mária, Hámoriné Ka-

sza Eszter projektvezető, Csontos Illésné, igazgatóhelyettes, Szabóné Varga Erika alsótagozatos munkaközösségvezető, Seresné Mészáros Katalin alsótagozatos
diákönkormányzat-vezető és Reichterné Kertész Csilla
angol nyelvtanár. Itt nyílt először lehetőség a sok előzetes levelezés után a személyes megismerkedésre az öt
ország 25 képviselőjével. A nyelvi akadály feloldódott
mert az angol, olasz, román, magyar nyelv használata
mellett török szavakat is tanultunk. Esténként nemzetközi dalestéket rögtönöztünk az új barátainkkal.
Ellátogattunk a besztercei 6. számú óvodába . Itt 8
csoport életébe tekinthettünk be, ahol 2 magyar nyelvi
csoport, 10 vegyes nemzetiségi csoport és egy Waldorf csoport is működik az intézményben. A gyerekek
minden csoportba egy-egy kis énekkel fogadtak bennünket.
A sok munka mellett meg tudtuk tekinteni Beszterce csodálatos városát. A 70 ezres lakosú város – mely
110 km-re fekszik Kolozsvártól – büszkélkedhet Erdély legmagasabb, 76 méteres templomtornyával is.
Csodálatos négy napot tölthettünk el a Codrisor szállodában és a szép városban.
A következő találkozó 2014. február 7-10-ig lesz,
itt Gyömrőn, a Bóbita Óvodában. Az óvoda elkészíti a
Nemzetközi családi naplót. Az öt ország „jótett” gyűjteményei alapján.
A projektkoordinátorok megköszönték Hámoriné
Kasza Eszternek az odaadó munkáját – mert megírta
a Comenius „Tündérkert” pályázatot és meg is nyerte azt – hiszen nélküle nem jöhetett volna létre ez a
projekt.
Seresné Mészáros Katalin
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Projekt találkozó Darica-ban
2013. októberében iskolánk nemzetközi projektjének
(E.Y.E.S. – Entrepreneurial Youth in European Schools) keretében Törökországba látogattunk. 6-án délelőtt
indultunk Ferihegyről és csaknem két óra repülés után
érkeztünk meg Isztambulba. Rövid várakozás után találkoztunk a vendéglátó iskola képviselőivel, akik elvittek minket a közeli Darica nevű városrészbe, ahol már
vártak bennünket a szállásadó családok. Nagy örömmel
fogadtak minket, mindannyiunk vendéglátói nagyon figyelmesek, közvetlenek, barátságosak voltak.
Másnap fogadott minket a település polgármestere,
és ekkor találkoztunk a többi 6 országból érkezett diákkal is. Nagyon izgalmas volt számunkra, hogy ilyen sok
országból jöttünk össze. A nyelvi nehézségeket időnként kézzel-lábbal mutogatva próbáltuk áthidalni.
A keddi nap a projekté volt. Délelőtt megmutatták
az iskolát, a különböző szakmákat, amiket itt tanulhatnak a gyerekek. (Vegyipari, nyomdaipari és elektrotechnikai szakon tanulhatnak). Mindegyik szakmából
kaptunk ízelítőt, a vegyészek kémiai kísérletet mutattak
be, a nyomdászoktól saját készítésű tájékoztató füzetet
kaptunk és láttunk egy automata dobfelszerelést is működés közben. Ez egy kicsit hangos volt, de nagy sikert
aratott.
Délután mutattuk be az erre az alkalomra itthon
előre elkészített prezentációkat és egy izgalmas ze-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik Édesanyámat, Szabó Gyulánét utolsó útjára elkísérték és részvétüket jelenlétükkel kifejezték.
Köszönjük az Alkony - Kegyelet Kft.
lelkiismeretes munkáját.
a gyászoló család

nei játékban is részt vettünk: rövid zenei bejátszások
alapján kellett felismerni a projektben résztvevő országokat.
Utolsó teljes napunkra maradt egy csodálatos városnézés Isztambulban, amikor megtekinthettük a Kék
Mecsetet (Ahmed szultán mecsetét), a Hagia Sophia-t,
a ciszternákat és a Topkapi Seraj-t. Jutott még egy kis
idő egy kisebb bazár megtekintésére és maradék pénzünk elköltésére is.
Ezen az estén, mi négyen, vendéglátóinkkal közösen
esti városnézésre mentünk Darica-ba, ami szintén felejthetetlen élményekkel gazdagított. Örökre szívünkbe zártuk vendéglátóinkat, és reménykedünk benne,
hogy még viszontláthatjuk őket, talán már februárban,
amikor a Fekete István Általános Iskola és Szakiskola
tanárainak szervezésében Gyömrőn lesz a következő
találkozó. Nagyon jól éreztük magunkat, szívesen maradtunk volna még, szívesen visszamennénk.
Végül szeretnénk megköszönni kísérő tanárainknak,
Hajdú András igazgató úrnak, Kostenszky Gábor igazgatóhelyettes úrnak és Takács Réka tanárnőnek, hogy
lehetővé tették számunkra a részvételt ezen a felejthetetlen kiránduláson.
Fazekas Réka, Hegedűs Szabolcs
Kadók Bernadett, Maka Melánia
12. oszt tanulók

K Ö S Z Ö N E T N Y I LV Á N Í T Á S

Köszönet mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára Kókai Károlyt, szeretett férjemet, édesapánkat és osztoztak
fájdalmunkban szeretetükkel, támogatásukkal és munkájukkal. Köszönjük a szép Katolikus szertartást Dóka Tamás plébánosnak.
Az Alkony – Kegyelet Kft. lelkiismeretes munkáját.
A Harmónia Idősek Otthona összes dolgozójának, férjem
iránt tanúsított segítőkész szeretetét.
a gyászoló család

KÖZLEMÉNYEK
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A Családsegítô és Gyermekjóléti
Szolgálat hírei
Szeptemberi cikkünkben hirdetett ruhaosztási akciónkat
október 3−4-én megtartottuk. Az adományozóknak köszönhetően sok-sok zsáknyi kiváló minőségű
ruhaneműt, játékot és kisebb háztartási cikket
vihettek haza az arra igényt tartó családok.
Ezúton is köszönjük a katolikus
gyülekezeti terem használatának
lehetőségét, valamint a gyömrői lakosság és a Tappancs Napközi közösségének felajánlásait.
Továbbá örömmel számolunk be
Önöknek a Gyömrő Színház társulatával újonnan szerveződő rendezvényünkről.
2013. december 1-jén, advent első vasárnapján egy jótékonysági műsorra szeretnénk invitálni minden kedves érdeklődőt.

Amint az újságban megjelent plakáton is szerepel, az est során befolyt adományaikat rászoruló
családok támogatására fordítjuk. Tartósélelmiszer-csomagokat állítunk össze,
melyeket a Szolgálatunknál ellátásban
lévő nehéz sorsú ügyfeleink között
osztunk szét.
Kérjük, támogató jelenlétével
segítse munkánkat!
Jegyrendelés: Szolgálatunknál (Tompa u. 21.) személyesen hétfőtől csütörtökig 8.00−16.00
óráig, telefonon a 0630/656-6164 vagy
a 0629/330-077 telefonszámon, vagy a
Hankó István Művészeti Központban, az előadás
helyszínén.
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