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A Romantika Ünneppel kezdôdött
az idei szezon
Idén is megújult a Tófürdő – gazdag programkínálat a nyárra, Gyömrőn!

Véget ért az idei romantika fesztiválunk, melynek
programjai több mint 10 ezer helyi és nem gyömrői látogatót vonzottak. A 20 programhelyszínnel
és több mint 50 eseménnyel immár ez a fesztivál
is felkerült a nagy országos rendezvények közé,
amelyek évről-évre egyre több látogatót csábítanak városunkba.
A „Romantika Ünnep Gyömrőn – RÜGY” immár
nemzetközi porondra is léphet. Sikeres tárgyalásokat
folytattam az elmúlt napokban a „tripadvisor.com”
utazási portál magyar képviselőivel, és megállapodtam velük, hogy a jövő évi fesztiválunk nemzetközi

kampányát már ők végzik. Programjainkat megismerve, jelentős külföldi részvételt látnak biztosítottnak saját szervezésükben a jövőben.
A Romantika Ünnep programsorozat idei csúcspontja egyértelműen a városunk főterén tartott csoportos házasságkötés volt, amelyen idén országos
rekordot is döntve, egyszerre 6 pár mondta ki a boldogító igent. A hat pár és hat násznép öröme, meghatottsága összeadódott és felemelő érzést éltek át a
térre érkező kíváncsiskodók és vendégek egyaránt
Minden egyes párt, akik kimondták az „igent”,
taps és hatalmas ováció fogadott. Ezrek osztoztak itt
örömükben.
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Természetesen a többi rendezvény is a tőlünk már
megszokott profizmussal zajlott, és szombat este még
az eső sem szegte kedvét azoknak, akik a gyertyaúsztatásra érkeztek a tóhoz. Pataky Attila itt is adott
egy mini-koncertet. Ő egyébként több helyszínen is
fellépett, meglepetés-vendégként járva városunkat.
Vasárnap a gyermeknap és a romantika ünnep
programjai összeértek, és ezáltal egy színes gyerek-felnőtt kavalkáddá olvadt a két esemény.
Számomra megható volt látni, hogy szó szerint ezrek sétálnak a városban és a tóparton, „GYÖMRŐ
– JÓ ITT ÉLNI” feliratú pólókban, hiszen a Gyömrő 2000 Kör csapata, amely a Kulturiszttal közösen
szervezte a gyermeknapot, ismét több ezer pólóval és
lufival kedveskedett az ide látogatóknak.
Az idei nyár természetesen még csak most kezdődik, és ismét rengeteg eseményt, programlehetőséget
kínálunk az itt élőknek, illetve a városunkban kikapcsolódóknak.
Immár 10 éve újítottuk fel Tófürdőnket, így az
is komolyabb karbantartáson megy keresztül idén,
hogy továbbra is vonzó és versenyképes maradjon.
Új napozóterületekkel bővítettük a partfelületet,
áthelyeztük a strandröplabda pályát, egységesítettünk
sok formai részt a büféknél, teljes egészében lecseréltük a játszótéri elemeket, a legfontosabb pedig, hogy
két új vízicsúszdát építettünk a tó hátsó feléhez!
A csúszdák használatáért nem kell külön fizetni,
azt a megváltott belépőjegyek tartalmazzák. Tófürdőnk belépődíjai sem változtak idén, így a tavalyi
árakon lehet ebben a nyári szezonban is hűsölni vízpartunkon.

A fürdőszezont hivatalosan a június 14-15-i
hétvégén nyitjuk meg, amikorra sok látványos programmal készülünk.
Aki a halételeket szereti, azoknak halászlé főzés
és halétel készítés - kóstolás nyújt vonzó programot,
de strand foci, akrobatikus wakeboard bemutató és
számtalan vidám sport program is vár mindenkit ezen
a hétvégén.
Ekkor rendezzük meg az immár hagyománnyá
vált Tó-szépe versenyt is, látványos színpadi produkciókkal a Negresco étterem szabadtéri színpadán.
15-én, vasárnap térségünk legnagyobb kerékpáros
versenyét szervezzük meg. 23. alkalommal állhatnak
rajthoz főterünkön a biciklik szerelmesei, a Tour de
Gyömrőn, amelyre idén is több ezer látogatót és több
száz indulót várunk.
A jubileumi tóparti rendezvénysorozat szervezését
és lebonyolítását ismét a Gyömrő 2000 Kör tagsága
vállalta, míg a XXIII. Tour de Gyömrő versenyt a
GIANT Gyömrő kerékpáros szakosztály szervezi.
Természetesen nemcsak ezen a hétvégén kínálunk
kikapcsolódást.

„Gyömrői Tófürdő – nem csak
kánikulában!”
Mivel szeretnénk, hogy minél többen látogassák Tófürdőnket, így új, kedvezményes lehetőséget kínálunk az idelátogatóknak a fenti szlogennel.
Ez az idei szezonban azt jelenti, hogy amennyiben 25 Celsius fok alatt van a levegő hőmérséklete, akkor féláron, 50 % kedvezménnyel lehet megváltani az aznapi belépőjegyet strandunkra!
Ezt a kedvezményt természetesen igénybe vehetik
a gyömrőiek is, akik már eleve féláron jöhetnek be a
Tófürdőnkbe.
Mit kívánhatnék polgármesterként az itt élőknek?!
Gondtalan kikapcsolódást mindenkinek az idei
nyáron is! Találkozzunk a strandon és a rengeteg nyári gyömrői programon!
Gyenes Levente,
polgármester

VÁROSFEJLESZTÉSI HÍREK
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AKTUÁLIS

HÉTVÉGI SPORT- ÉS SZÓRAKOZTATÓ
PROGRAMOK
Június 14., szombat:
8.45

Ünnepélyes megnyitó

9.00

XIII. Strandröplabda Amatőr Bajnokság (Helyszín: Gyömrő - Tófürdő, strandröplabda pálya)
Bővebb információ és jelentkezés: Török Réka szervezőnél a 06-20/9-815-154 telefonszámon.

10.00

LakeBoard flúgos csuszam, jelmezes bemutató és verseny
Ha szeretsz csúszni és/vagy őrült módon öltözni, itt a helyed! Gyere, és próbáld ki magad, csússz
jelmezben vagy egyedi sporteszközzel. Légy te a legflúgosabb!!!
Nap végén eldöntjük, kié volt a legőrültebb öltözet, és ki volt a legextrémebb csúszó. A két győztes
gazdagabb lesz egy karton BOMBA! energiaitallal valamint egy oklevéllel és serleggel, amivel
hivatalosan is igazolni tudja flúgosságát!
Program:
• 10 órától gyülekező
• 10-10:30-ig nevezés, felvonulás.
• 11 órától megnyitó.
• 11–17 óráig csúszás,csúszás, töménytelen csúszás
• 17 óra eredményhirdetés.
Nevezési díj: 3000 Ft, ami tartalmazza az egész napos pályahasználatot és egy tál finom bográcsos
ételt. Mindenkit várunk sok szeretettel, itt a helyed! :)
Facebook: https://www.facebook.com/events/637472369670916/

11.00

Halászlé és halétel készítő baráti verseny (Helyszín: GYÖMRŐ, Tófürdő erdős részén)
Nevezni lehet baráti vagy családi, 2-6 fős csapatoknak. A halászlét és a halételeket a helyszínen kell
elkészíteni. A felszerelésről és az eszközökről minden csapat maga gondoskodik. A felújított Tófürdő
10. éves jubileuma alkalmából nincs nevezési díj!
Az elkészült ételeket a helyi zsűri értékeli és díjazza 14 órától, serlegekkel és tárgyjutalommal.
Bővebb infó és nevezés: +36-30/655-0788

16.00

KaeshiWaza harcművészeti bemutató

20.00

SERGIO SANTOS – WELCOME TO LAMBADA SUMMER 2014 (Helyszín: Lambada körbár, asztalfoglalás:
+36 20/439-4336)

Június 15., vasárnap:
10.00

IV. Strandfoci Amatőr Bajnokság
Bővebb információ és jelentkezés: Török Réka szervezőnél a 06-20/9-815-154 telefonszámon.

11.00

Amatőr úszóverseny több távon
Bővebb információ és jelentkezés: Török Réka szervezőnél a 06-20/9-815-154 telefonszámon.

16.00

VIII. TÓSZÉPE választás és gálaműsor (Helyszín: Gyömrő, Negresco Grill & Terasz szabadtéri színpad)
SZTÁRVENDÉG A ZSŰRIBEN: HÓDI PAMELA (TÓSZÉPE 2007) SZTÁRVENDÉG A SZÍNPADON: Dénes Roland
(Az ének iskolája versenyzője ÉS A StarlightDanceCompany táncosa)
Műsorvezetők: Benkő Zsanett (GyömrőSzínház) és Tóth Tamás TOPA (StarlightDanceCompany)
Közreműködik: STARLIGHTDANCECOMPANY & GYÖMRŐSZÍNHÁZ
A szünetben: GO WEST DIVATBEMUTATÓ
Facebook: https://hu-hu.facebook.com/gyomro.toszepe
Jelentkezés: info@toszepe.hu; WWW.TOSZEPE.hu

A sportversenyekre értékes nyereményekkel várunk minden jelentkezőt!
Egész nap: vidámpark, büfé, sportolási és pihenési lehetőség a Tófürdőn.
Szervező: Gyömrő 2000 Kör

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Fõ tér a városközponti park új neve
Képviselő-testületi hírek

Május 27-én rendkívüli ülést tartott városunk képviselő-testülete, melynek kiemelt pontja volt a Horthy
park átnevezésének tárgyalása. Gyenes Levente polgármester az előző ülésen, napirend előtti felszólalásában, már kérte a képviselőket, hogy gondolkodjanak el a park esetleges átnevezésén, mivel a 2012-es
döntésük miatt sok negatív vélemény alakult ki a városról, az itt élőkről.
Mindezek után nem volt meglepő, hogy most önálló
napirendi pontként vitatták meg a kérdést a képviselők.
Polgármesterünk felszólalásában elmondta, rossz döntést hozott akkor, amikor
2012-ben elfogadta a képviselői indítványt a park
visszanevezésével kapcsolatban. Mint fogalmazott:
„Mikor ezen helytörténeti
indokokra hivatkozva a képviselőtársam javaslatára elfogadtam, elfogadtuk, hogy
a tér az eredeti nevét kapja
vissza, szűklátókörűen nem
mértem fel annak súlyát,
hogy tapaszt téve egy régi sebre, még annál is mélyebbet
és fájóbbat okozok.” Gyenes Levente kifejtette, hogy sokak – főként idősebb gyömrőiek – számára a Szabadság
tér elnevezés is fájó volt, hiszen a gyömrői gyilkosságok
után, azok elkövetőinek elvi cinkostársai nevezték el így
a parkot.
A polgármester szerint a legfontosabb kérdés az, hogy
hozhat-e úgy döntést egy képviselő-testület, hogy az nem
előre viszi a települést, hanem sokkal inkább negatív
színben tünteti fel ország-világ előtt? „Fontosabb, hogy
képes – e felismerni, elfogadni és felvállalni egy testület
– amelynek tagjait egyenként lakosok százai vagy ezrei
választották meg – hogy hibás döntést hozott, és nem jól
képviselte egy döntésben választóit? Fontosabb, hogyha
ezt felismerte, felvállalta, akkor képes-e a hibájából saját
maga tanulva és okulva ezt a hibát kijavítani?”

Gyenes Levente felszólását így zárta: „ Én készen állok a hibámat elismerni, hibás döntésemen változtatni, és
bocsánatot kérni mindazoktól, akiknek korábbi döntésem
fájdalmat okozott.”
Ezt követően Mezey Attila alpolgármester kért szót,
aki szintén belátta korábbi döntésük helytelenségét. Két
évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy független testületként
hozhatunk helytörténeti jellegű kérdésben döntést, ám
mára be kell látnunk, hogy rosszul ítéltük meg a helyzetet – mondta. Véleménye szerint Horthy személyének,
életútjának és politikai szerepének megítélése nem egy
képviselő-testület feladata, hanem a történészeké, akik
egymással is rendre vitáznak ebben a kérdésben.
Mezey Attila azt javasolta a képviselőknek,
hogy Fő térre nevezzék át
a teljes parkot és a körülötte lévő Szabadság utat,
mivel a lakosok nagy része
eddig is így hívta a területet, függetlenül attól, hogy
mi volt a hivatalos neve.
A képviselő-testület ezek
után 7 igen szavazattal 1 nem és 1 tartózkodás mellett
úgy döntött, hogy június 1-től Fő térre nevezi át a városközponti parkot, valamint a Szabadság utat. (Így Fő
tér lesz a hivatalos címe a hivatal mindkét épületének, a
Művészeti Központnak, valamint a Weöres Sándor Általános Iskolának is).
Az ülésen, valamint a szavazáson nem vettek részt
Spaits Miklós (FIDESZ-KDNP) valamint Gáspár Krisztián (Társaskör) képviselők.
Önkormányzatunk valamint a városvezetés bízik benne, hogy ennek a döntésnek köszönhetően nem bélyegzik meg a továbbiakban a várost és a lakosokat valótlan
állításokkal, és a jövőben Gyömrő 12 éve tartó fejlődése,
a település természeti és kulturális értékei kerülnek újra
középpontba.
Hauser Antal
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Egy gyönyörû épület
városunk közbiztonságáért
De szép lett a rendőrség! Leginkább ezt
a jelzőt hallani azoktól, akik mostanában
jártak a Szt. István úton azóta, hogy elkészült a rendőrség épületének teljes felújítása. Hát tényleg szép lett! Városunk egy
újabb épülettel bővült, amelyre büszkék
lehetünk. Sokan talán nem emlékezhetnek rá, de ebben az épületben működött
a kilencvenes évekig az úttörőház. A kilencvenes évek elejétől kapta meg az épületet használatra a rendőrség. Hát az azóta
eltelt időben nem sokat változott az ingatlan.
A néhány hete elkezdett és rendkívül
jó ütemben zajló felújítási munkáknak
köszönhetően azonban a helyzet hirtelen
megváltozott. Itt is, mint a védőnői szolgálat épületénél, EU-s pályázatot sikerült
elnyernünk a felújításhoz. Nagy figyelmet
fordítottunk arra, hogy az épület valóban
a Szt. István út díszévé váljon. Elbontot-

tuk a kerítést, kiszélesedett az utcafront.
A homlokzat az épület stílusához illő és
más közintézményeinknél már alkalmazott díszítést kapott. A teljes hőszigetelés
elkészült, az összes nyílászárót modern
műanyagra cseréltük, persze itt is ügyelve
a külső megjelenés harmóniájára. A munkák már eleve a régi, nagyon rossz tető
cseréjével kezdődtek, így elkészült az új
zsindely borítás. Az udvar térkő-, az épület előtti járdaszakasz díszburkolatot kapott. Természetesen nem csak a külcsín a
fontos, így elkészült az épület teljes belső
felújítása is.
Fontos, hogy a rendőrségnek legyen tekintélye. Omladozó falak között, rozsdás
kerítés mögött ezt nem lehet megteremteni. Az elkészült épület úgy gondolom,
minden részletében hozzájárul ehhez a tekintélyhez. Az omladozó vakolat, a rozs-

Előtte...
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dás kerítés, a rendszerváltozás előtti hangulatot idéző belső eltűnt. Felváltotta azt
a térköves udvar, a modern irodák, az igényes belsőtér, a kamerarendszer. Mindehhez pedig egy esztétikus, méltóságteljes,
szép külső járul.
Az ünnepélyes átadásra május 23-án
került sor. Örömünkre igen magas rangú
személyeket köszönthettünk városunkban.
Az ünnepségen részt vett Balogh János r.
vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitányhelyettes, Fekete Csaba r. dandártábornok
a pest megyei rendőrfőkapitány helyettese, Szűcs Lajos körzetünk országgyűlési
képviselője mellett a környező települések polgármesterei, a tűzoltóság, a mentőszolgálat képviselői. Házigazdaként pedig Szmodics Róbert r. alezredes, monori
kapitány és Baji Beáta r. őrnagy, városunk
rendőrparancsnoka illetve a képviselőtestület tagjai és még számos meghívott
vendég.

Büszkék vagyunk településünk kiváló
közbiztonságára, de szeretnénk azt megőrizni, tovább javítani.
Az önkormányzat részéről lakosaink
érdekében mindig bőkezűen támogattuk
a rendőrség munkáját és kiváló együttműködést alakítottunk ki az elmúlt évek
során. Most is adtunk a rendőrségnek. Adtunk egy huszonegyedik századi gyönyörű
épületet és kiváló munkakörülményeket.
Azonban most először, cserébe kértünk
is. Kértünk a belügyminisztériumtól létszámfejlesztést és új rendőrautót a jelenlegi mellé.
Kértük ezt a lakosságnak, a városnak.
Méltó helyet és elhelyezést is tudunk
most már biztosítani. Munkájukra pedig
nagyon nagy szükség van. Remélem, a
közeljövőben bíztató választ kaphatunk
majd. Mert ha igen, akkor az így kialakuló közös fejlesztés itt Gyömrőn, kiváló példa lesz rendőrség és önkormányzat
összefogásának sikerére.
Mezey Attila
Fontos ez az épület, de a legfontosabb
alpolgármester
közbiztonsági munka az utcán zajlik.

... utána.
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Újabb sikeres pályázat!
2014. május 23-án lezárult a Gyömrő Város Önkormányzata által elnyert
„Gyömrő Város rendőrségi és védőnői szolgálat épületének energiahatékonysági
korszerűsítésének” (KEOP-5.5.0/A/12) Európai Uniós pályázata.
A pályázatra az Európai Unió az Európai Regionális Fejlesztési Alap segítségével biztosított
26.664.627 forintot, melyhez a kedvezményezett
Gyömrő Város Önkormányzata 4.705.522 forint
önrésszel járult hozzá.
Ezzel az utolsó ütem is elkészült a közintézmények
felújítási projektjében. Most már minden közintézményünk esztétikus és a kor színvonalának megfelelő
kényelemmel és műszaki megoldásokkal várja a lakosokat.
A Védőnői Szolgálat kissé romos és elnyűtt épülete
új műanyag nyílászárókkal, szigetelt-színezett fallal,
kicserélt széldeszkákkal, eresszel fogadja a gyermekeket és szüleiket. A parkoló rendezett és a gyakorlatilag funkció nélküli kerítést is eltávolították. A homlokzati részen és a parkoló bejáratánál zöldszigeteket
alakítottak ki. A bejáratnál térkő lett letéve a korábbi
letaposott kőzúzalék helyére. A gépkocsi beállóban
helyet kapott egy több kerékpár parkolására alkalmas
biciklitároló is.

Szmodics Róbert r.alezredes a Monori
Rendőrkapitányság vezetője emléklapot vett át

A Rendőrőrs épületének rossz állapota miatt azonban a városvezetés úgy döntött, hogy teljes körű,
külső-belső felújítást hajt végre az épületen. Ennek
keretében teljes tetőcsere történt, megújultak a vizesblokkok, új burkolatok és padló került a helyiségekbe, kicserélték a beltéri nyílászárókat és kifestették az
egész épületet.
A rendőrőrs udvara is megújult: térkövezett parkoló készült el, új elektromos kapu, kamera-rendszer
és virágos előkert is megvalósult. Emellett a pályázatból
megtörtént az épület hőszigetelése, az ablakok cseréje,
a homlokzati felújítás valamint a fűtéskorszerűsítés is. A pályázati pénzen
kívül az Önkormányzat
saját forrásból további
12 millió forintot fordított a felújításra, melynek
összértéke meghaladja a
26 millió forintot. MGM

GYÖMRŐI KÖZÉLET
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„Fergeteges gyermeknap volt…”

(Dani, 8 éves)

Idén is hatalmas sikere volt a Gyömrő 2000
Egy igazi gyereknaphoz azonban elengedKör és a Kulturiszt által rendezett gyermek- hetetlen a póni lovaglás, a vízi játékok, a konfnapnak. A Fő téren változatos programok lisozás, az íjászat, a körhinta és az ugráló-vár.
várták a gyerekeket, látogatókat.
Ezek mellett még sok ingyenes játék, pl. kerékpáros ügyességi-pálya, lövészet, sakk,
Ezer és ezer szín és illat kavalkádja, a tömeg, a darts, rendőr és tűzoltóautó bemutató, gólyafolyamatos műsor jócskán elfáraszthatta estére a lábas komédiások, kézműves sátrak, népi kakicsiket. A színpadon a zumba után, Karusszel landpark, evő-ivó verseny, vidámpark és vásár
lovaglás bemutató volt a Zabhegyező lovas is- várta a nap ünnepeltjeit, a gyerekeket.
kola jóvoltából. A kisebbek is kitettek magukért,
A Gyömrő 2000 Kör sátrában a gyerekek
az ovisok színvonalas műsorokkal készültek, a több mint 2500 ingyen palacsintát fogyaszCsemetekert kis színészei pedig a Vitéz Lász- tottak el, és 700 héliumos lufit vihettek haza,
ló című darabot adták elő. Később tánc, bringa, amelyeket személyesen polgármesterünk, alharcművészeti és hastánc bemutatókat láthattak polgármesterünk, illetve a képviselőtestület
az érdeklődők. Nagy sikert aratott a Gyereknapi fújt fel nekik. Nagy sikere volt a pólóosztáshétpróba, ahol mókás feladatokat teljesítettek a nak is, úgy tűnt, hogy lehetetlen annyi pólót
gyerekek. A nap fővendége a 2013-as év X- fak- hozni, hogy elég legyen. A Gyömrő 2000 Kör
tor döntőse, a By The Way fiúzenekar volt, elő- itt is kihasználta a lehetőséget, és aláírásokat
zenekarként pedig a Mad Cirkusz Trió játszott, gyűjtött Gyömrő járásközponttá válásának érfergeteges hangulatot teremtve.
dekében.
MGM
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A képviselő szemével
Képviselői interjúsorozatunk következő alanya Székely Attila önkormányzati képviselő, a Hankó István Művészeti
Központ igazgatója, az MK Színpadának rendezője, amatőr színésze.

leségemmel. Egészen a ’79-es bevonulásomig itt voltam. Ehhez protekció kellett,
mert én csak 18 éves voltam és akkor a
24-25 éveseket vitték el. Elintézték azt is,
hogy Gyömrőre kerüljek, így a honvédség néptánccsoportjában léptünk fel. Szép
zz
Ön köztudottan rajta tartja ujját Gyömrő
időszak volt, az ember megszerette a népkulturális életének ütőerén. Mikor kezdőtáncot, adott egy tartást.
dött ez?
Amikor leszereltem, Mónos Pali vette
Ez elég régre nyúlik vissza, hiszen a gyöm- át a néptánccsoport vezetését, vele nem
rői közösségi életben való részvételem nagyon jöttem ki, így abbahagytam a nép1975-ben kezdődött.
táncot. 1996-ig nem
Elkezdtem a disztáncoltam, ekkor Fekózást, még OSZK
hér Jóskát felkérte
(Országos Szórakozaz akkori művelődétatózenei
Központ)
si ház vezetője, hogy
engedélyem is volt,
indulnak a Rákóczi
levizsgáztam belőle.
napok, ahol egy hajA régi Gödörnek a hedú-tánccal
kellene,
lyén kezdtem el egy
hogy fellépjünk. Ezhaverommal, háromzel a csapattal egéhavi fizetségünk egy
szen 2011-ig együtt
SURE mikrofon volt.
voltunk.
Ez akkoriban nagyon
A színházzal a kapnagy szó volt.
csolatom úgy kezdőSzékely Attila,
Később a régi Műdött, hogy 1999-ben
önkormányzati képviselő
vészeti
központban
a javarészt néptáncos
folytattuk Varga Mária igazgatónő idejé- csoport elhatározta, hogy az ezredfordulóben. A segédje Mezey Emike volt, hozzá ra az „István a király” c. darabot előadfordultunk mindig, ha pénz kellett fejlesz- ja. Nagyon nagy sikerrel ment, gyönyörű
tésekre, berendezésekre. Ezekből vettük szép volt. Még a fákról is lógtak, annyian
meg az új felvételeket is. Körülbelül ek- voltak kíváncsiak a darabra. 2002-ben a
kor alakult meg a Gyömrőért Baráti Kör, „Képzelt riport egy amerikai popfesztiamelynek a Varga Mária a vezetője volt, válról”, 2003-ban a „Gyaloggalopp” és az
ennek is a tagja voltam. ’77-ben beléptem „István a király”. 2004-ben már a Művéa néptánccsoportba. Akkor volt az az idő- szeti központ igazgatójaként jobb anyagi
szak, amikor Fehér Jóska egy rövid időre körülmények között tudtuk megcsinálni a
abbahagyta a tánctanítást, akkor Várnai „Csínom Palkót”, egy teljes nagyszínpaKati tanított. Ott ismerkedtem meg a fe- di élő zenekarral. 2006-ban volt az utol-
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só István, ezután lemorzsolódás történt és
megalakult a Gyömrő Színház. 2011-ben a
„Padlás” után vált ketté a Gyömrő Színház
és a Művészeti Központ Színpada. Utoljára a régi-új társulattal most csináltuk meg
a „Hegedűs a háztetőn” című darabot.

zz
Elsősorban kulturális fronton tevékenykedett, hogyan került a város politikai életébe?
Alapítóként az alelnöke vagyok a Gyömrő 2000 Körnek. Az akkor még Eskü tériek
Baráti Körének volt egy összejövetele a régi
művházban, ahol arról beszélgettünk, hogy
kellene egy lokálpatrióta egyesület, aki a
kultúráért felelne. Ennek az eszmeisége nagyon megfogott. Indultunk a választásokon,
hogy meghatározóbb szerepet játszhassunk
a város életében. Minket mindenki ismert,
szeretett, hiszen nagyon sok kulturális rendezvény szervezői voltunk. A Kör képviselőinek szinte összes tagja itt él, itt születetett, ismernek minket. Mi nem elsősorban
politizálunk - ez csak a szükséges rossz - a
legfontosabb a település fejlődése. Közöttünk is vannak különböző politikai nézeteket valló tagok, de mi Gyömrő érdekeit tartjuk szem előtt, nincsenek széthúzások.

zz
Mit szeretne még a Művészeti Központban
megrendezni?
Az „Indul a bakterház”-at, az „Abigél”-t,
prózai és kabaré darabokat, mert ezek a darabok állnak közel a MK Színpadának társulatához. Szerintem erre van a legnagyobb
igény a közönség részéről. Szeretnék még
népszerű színészeket meghívni ide, vagy a
fiatalok körében nagy sikerrel fogadott Dumaszínházasokat is szívesen látjuk. Nem
szabad megfeledkezni azonban a gyömrői
művészekről sem, nekik is szeretnék lehetőséget adni a bemutatkozásra. Az épület
fejlesztését is szeretném a későbbiekben
A gyermeknapon a Gyömrő 2000 Kör sátmegvalósítani. A díszletmozgatást megol- zz
rában Ön is aláírást gyűjtött. Miért érzi
dani - akár egy zsinórpadlással. Rendkívül
fontosnak ezt a kezdeményezést?
kiszélesednének a rendezési lehetőségeink
A régi gyömrői lakosok tudják, hogy Gyömezzel.
rő korábban járásközpont volt. Egyfajta igazzz
A Művészeti Központ igazgatója, a társulat ságtétel lenne, ha visszakapnánk a titulust.
színésze, rendezője, önkormányzati képEz a gyönyörű és dinamikusan fejlődő város
viselő. Ezek külön-külön is egész embert
és lakosai megérdemelnék ezt, hiszen ennek
kívánnak, hogyan lehet ezt bírni?
presztizse is van. A járásközponttá válás pénzEhhez vak elszántság és szerelem és egy ügyi szempontból is kedvezne a településnek.
kis őrület kell. A művészeti központ épülete Nem is beszélve a környező hét település lasok gondot nem ad, modern korszerű, szép. kosairól, akiknek nagy könnyebbséget jelenAzonban ez felveti a következő feladatot, teni ide átjárni, hiszen sokan amúgy is ide
miszerint meg kell tölteni nézőkkel. Minden jönnek vásárolni vagy az egészségházba.
korosztályt ki kell szolgálni, érdekes-változaDe más szempontból is nagyon jó volt ez
tos szórakoztatást nyújtani. De ha a hobbid az aláírásgyűjtési akció. Közvetlenül tudtam
a munkád, akkor sohasem dolgozol, így nem beszélgetni az emberekkel, megismerkedni
érzem sohasem tehernek a teendőket. Kép- olyanokkal, akiket nem ismertem, első kézviselőként a VOKS bizottság elnöke vagyok, ből értesültem a véleményükről, az őket fogvalamint a Pénzügyi és Városfejlesztési bi- lalkoztató problémákról.
MGM
zottság tagja vagyok.
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2014 Gyömrõ – Te szedd!
A világszerte elindított szemétszedési akcióhoz
Gyömrő is magas létszámmal járult hozzá. Annak ellenére, hogy munkanapon volt az akció, a
15 helyszínen az előzetesen jelzett 330 fő helyett
összesen 446 fő önkéntes jelent meg - megmutatva, hogy a gyömrői lakosok igazi lokálpatrióták, készek tenni is a város szépségéért.

nak Gyenes Levente polgármester elmondta, hogy
a városvezetés egy lokálpatrióta, környezetvédelemben élenjáró helyi szervezetből áll (Gyömrő
2000 Kör), így kifejezett figyelmet fordít a település tisztaságára. Folyamatosan takarítják a várost
a Városüzemeltető Kft. dolgozói, a közmunkások,
de így is sziszifuszi munka az újra és újra termelődő, közterületen illegálisan elhelyezett vagy csak
eldobott szeméttől megszabadítani a települést.

Május 10-én, szombaton a találkozási pont feleAz egész napos szemétgyűjtési akció minlősei 8 órára érkeztek a Polgármesteri Hivatalba,
ahol Hodruszky Lajos alpolgármester – a helyi den bonyodalom nélkül zajlott le, köszönhekoordinátor – a szükséges információkkal látta el tően a jó szervezettségnek és a fegyelemnek,
őket. A pakkok (melyek a zsákokat, kesztyűket és amit a résztvevők tanúsítottak.
Köszönet a résztvevőknek:
kötözőket tartalmazták) kiosztása után minden feGyömrő Város Önkormányzata, Weöres Sándor Ált. Isk.,
lelős a megadott helyszínen továbbította a tudniUFC Gyömrő, Gyömrő 2000 Kör, Gyömrői Polgárőr és Önkéntes
valókat, s így elkezdődhetett a hulladékok összeTűzoltó Egyesület, Eskü tériek Baráti Köre,
gyűjtése.
Túzberek Vadásztársaság, Boglárka Nyugdíjas Klub,
Fekete István Ált. Isk., II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.,
A Boglárka Nyugdíjas Klub vezetője, Bajzáth
Id.
Pál
Mihály Baráti Kör, Csemetekert Gyermekszínház,
István elmondta, hogy unokáikat is magukkal viKaeshi Waza Harcművészeti Egyesület,
szik, hogy megmutassák nekik, az eldobott szeGyömrő SE Shaolin Kung-fu szakosztálya,
metet a nagymamájuknak és nagypapájuknak kell
Magyar Pünkösdi Egyház Gyömrői Gyülekezete.
összeszedni.
A Csemetekert Gyermekszínház picurkái a
szüleikkel a játszótér és
környékét takarították ki,
ők biztosan nem fognak
szemetelni a téren.
A harcművészeti csoportok is (Kaeshi Waza
Harcművészeti Egyesület
és Gyömrő SE Shaolin
Kung-Fu Szakosztály)
bátran kivették részüket a
szemétszedésből, ők gyalogosan az életveszélyes
közlekedésű Mendei út
és környékét tisztították
meg.
A nap folyamán megje- Gyenes Levente is tevékenyen részt vett
Weöres suli szemétszedő diákjai
az akcióban
lent MTVA forgatóstábjá-
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Könyvtári program ajánló júniusra
2014. június 17-én, kedden
17.30-as kezdéssel folytatódik Népek és országok
előadás-sorozatunk. Következő, immár V. állomásunk a napfényes
Olaszország lesz. A „Nápoly a szirének és a
végletek városa” című program előadója Varga Virág lesz. Az előadást képek, diavetítés
fogja színesíteni! Amennyiben kíváncsi rá,
milyenek az igazi olaszok, az olasz konyha és

az itáliai művészet, akkor ne habozzon, látogasson el hozzánk! Jöjjön el, megéri! A belépés díjtalan!
További sok érdekességgel, újdonsággal
várunk minden kedves érdeklődőt a Városi
Könyvtárba! Honlapcímünk: gyomroiknyvtar.eoldal.hu, de fent vagyunk a facebookon
is Gyömrő Városi Könyvtár néven, valamint
programjainkról olvashatnak a gyomro.hu
weboldalon is.

Fogászat

A gyömrői gyermek és iskolafogászat vegyes praxissá alakult. Az alábbi utcákban lakó felnőtt
lakosság tartozik a körzetbe: Árvavár, Bánáti, Beregszászi, Bimbó, Dózsatanya, Fogarasi, Kassai, Kóczán, Madách I., Maglódi, Máramaros, Nefelejcs u. 11. és 13-tól végig, Orgona, Rozsnyó, Rózsaszál, Segesvári, Szabolcs, Toldi, Turul és Zenta utca.
Rendelés: Hétfő 12-18 Dr. Mándrik Martina
Kedd, szerda: 8-14 Dr. Deák Györgyi
Csütörtök, péntek: 8-14 Dr. Mándrik Martina
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KULTÚRA
Értesítjük kedves Látogatóinkat, hogy
a Hankó István Művészeti Központ
2014. július 14. és augusztus 3. között zárva tart.
Nyitás: augusztus 4-én, 8 órakor.

Gyülekeznek a vendégek

A kenyér útja az ókortól napjainkig

Apró kezek segítenek Rábai Gábor pékmesternek

Weöres Sándor Általános Iskola néptáncosai

RomantikART kiállítás megnyitó képekben
a Romantika Ünnepen

Alkotók és érdeklődők

I. helyezett: Mán Renáta: Klimt múzsái

KULTÚRA
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Szeretettel meghívjuk Önöket
2014. évi Rákóczi Napi rendezvényeinkre!
július 5. szombat
15 óra

18 óra
20 óra
20.30

Tájház: Maszk Bábszínház: Szamárcsel
– avagy török gyerek megvágta
magyar gyerek gyógyítja?!
Kalandozások a török-kori Magyarországon,
egy furcsa várostrom története,
ahol nem a fegyvereké a döntő szó, hanem
cselekkel, furfangos ötletekkel
és tréfás kis félrevezetésekkel vívják a csatát.
Ünnepi megemlékezés a Mánya réten
Rákóczi beszéd: Beszterczei Attila színművész
Közreműködik: Szabó Gábor tárogató
Koszorúzás II. Rákóczi Ferenc mellszoboránál
Komolyzenei koncert a Hankó István Művészeti Központ főbejáratánál
(szervezés alatt)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Valencia 2014 áprillis
Hatan, négy diák és két tanár indult április
6-án a spanyolországi Valenciába az E.Y.E.S.
project utolsó előtti találkozójára. Nagy izgalommal készültünk az útra, hiszen a csapat
fele még nem repült, és Spanyolország amúgy
is izgalmas hely, még áprilisban is. A vendéglátó diákokkal már korábban fel tudtuk venni a kapcsolatot, így nem teljesen ismeretlen
helyre mentünk.
Kora délután érkeztünk Valenciába, ahol
már a repülőtéren vártak minket házigazdáink.
Nagy örömmel, kedvesen fogadtak minket,
gyorsan el is „szakítottak” tanárainktól. Már
az érkezés napján elvittek minket a tengerhez,
ami csodálatosan kék volt, de még sajnos hideg ahhoz, hogy fürödhessünk benne.
Hétfőn mi, diákok a Collegio Rivas-Luna
iskolában szervezett programokon vettünk
részt. Építettünk kisautót, mikroszkóp alatt
vizsgáltunk bogarakat, növényeket, sőt még
saját DNS-ünket is megnézhettük egy kísérlet
során. Nagyon izgalmas volt! A sport sem maradhatott ki, a különböző országokból érkezett
diákok csapatokba sorsolva kosárlabdáztak,
röplabdáztak és természetesen fociztak is.
Másnap már a tanárokkal közös volt a program: körbevezettek az iskolában, részletesen

elmagyarázva, megmutatva mindent, majd
L’Eliana polgármestere fogadott minket. Délután az iskola tanulói énekeltek és táncoltak
nekünk.
Az utolsó napon került sor a bemutatók
megtartására: minden ország más-más stílusban mutatta be a projekt során kötelezően elvégzendő feladatot. Nagyon izgalmas volt, az
olaszok például kis ajándékokat is adtak bemutatójuk során.
Este még sokáig beszélgettünk vendéglátóinkkal, mert másnap korán kellett az iskolába mennünk, ahonnan busszal vittek ki
minket a reptérre. Sajnos nagyon gyorsan eltelt ez a néhány nap, de úgy érezzük, sikerült
új barátokra találni, és biztosak vagyunk benne, hogy még fogunk találkozni. Köszönjük
Kovácsné Gerőcs Éva néninek és Kostenszky Gábor tanár úrnak, hogy minket vittek el
erre a túrára, és a Tempus Közalapítványnak,
hogy anyagi támogatásával mindezt lehetővé
tette.
Gáspár Regina, Wolf Noémi
8 oszt. tanulók
Kiss Tibor Károly, Lázók Richárd,
11. oszt tanulók

OKTATÁS
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Projekt találkozó-Törökország (Döryol)
A Comenius Európai Uniós pályázata, a TÜNDÉRKERT projekt a mi iskolánk (WSÁI) vezetésével, koordinációjával valósul meg.
Ennek a pályázatnak keretében egy különleges iskolalátogatási utazáson vehettünk részt a
narancsfák földjén a török és a szír határ mentén.
Iskolánkat képviselte: Csontos Illésné igazgatóhelyettes, Hochreinné Kókai Ibolya tanítónő, Lóczi Zsuzsanna munkaközösségvezető,
Szabóné Varga Erika munkaközösségvezető,
Reichertné Kertész Csilla angol nyelvtanár és
Hámoriné Kasza Eszter olasz nyelvtanár és
projektvezető.
2014. április 5-én, szombaton érkezett meg
Dörtyolba a nemzetközi 24 fős tanári küldöttség.

A Gyömrőtől 2500 kilométerre fekvő partneriskola baráti, testvéri szeretettel fogadott
bennünket. Bebizonyították a helyi szokást,
hogy ők nem mondanak nemet! A találkozón
egy helyi török esküvőre is hivatalosak voltunk. Megtapasztaltuk a barátságot, nyugalmat. Láttunk kitűnően felszerelt, óvodát, iskolát és megvalósítottuk az eltervezett pályázati
munkát.
Októberben a Weöres Sándor Iskolába látogat a nemzetközi tanári küldöttség, ahol mi is
megmutatjuk a magyar vendégszeretetet.
Köszönjük minden kedves kollégának, támogató, segítő szülőnek, tanulónak, hogy az
iskolánk gyarapítását támogatja a pályázati
Tündérkerti munkájával !
Szabóné Varga Erika

Tilos az égetés Gyömrőn!

A nyárias idő beköszöntével ismét találkozhattunk különféle égetésekkel Gyömrőn. Nyomatékosan felhívjuk kedves lakosaink figyelmét, hogy
Gyömrő város belterületén az év minden napján tilos az avar, kerti vagy
egyéb hulladék égetése a vonatkozó 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet értelmében. Ez rendelkezik arról is, hogy a nyílt téren megvalósuló
engedély nélküli égetés 100.000 forintos pénzbírságot von maga után.
A rendelet tiltó hatálya természetesen nem vonatkozik a kerti sütögetésre, bográcsozásra. Önkormányzatunk továbbra is biztosítja a zöldhulladék valamint a szelektív szemét elszállítását is, így nem szükséges
a levegő szennyezése.
HA
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Felhívás!

Az Eskü Téri Baráti Közösség ismét egy új ötlettel állt elő, mégpedig
egy székely kapu felállítására gondolt.
Az Eskü Téri Baráti Közösség köszöni felajánlásaikat, melyeket a székely kapu felállítására tettek. Hozzájárulásuknak
köszönhetően a kivitelezéshez szükséges összeg fele már ös�szejött.
Kérjük, továbbra is támogassák kezdeményezésünket, mel�lyel emléket állítanánk az 1848-49-es székely vértanuknak.
Reményeink szerint – további felajánlásaik segítségével
– augusztusban, az új kenyér ünnepére átadnánk a látványos
szimbólumot.
Kossuth fivérek
Kossuth László 06-20-53-66-977
Kossuth Pál 06-30-95-00-804
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Idén is várja Önöket a Káptalanfüredi tábor!
Ebben az évben is vár mindenkit önkormányzatunk Balatonalmádi-Káptalanfüreden található ifjúsági tábora. Az üzemeltető – ahogy
az elmúlt két évben – idén is több felújítási
munkálatot is elvégzett. Ennek köszönhetően
megújult a 12 személyes ház, illetve több faház is friss külső festést kapott. A parkosításnak és tereprendezésnek köszönhetően kellemes környezet várja a látogatókat. 2014-ben
árat csökkentettek, így idén május 1. és szep-

tember 30. között az alábbi árakon lehet üdülni: szállás 1-2 éjszaka: 1.800 Ft/fő/éj, 3 vagy
több éjszaka: 1.500 Ft/fő/éj. Napi háromszori
étkezéssel együtt is csak 3.900 Ft/fő/éj! A 12
személyes összkomfortos ház bérlése 7 éjszakára: 130.000 Ft/ max. 12 fő. Rövidebb időre:
2.500 Ft/fő/éj.
További információ és foglalás:
tabor@gyomro.hu, www.tabor.gyomro.hu
MGM

Hulladékkezelési hírek
Figyelem ünnepi szállításváltozás!

Következő ünnepnap: augusztus 20-a, szerda. Az érintett területeken a szállítás az ünnepnapot
követő pénteken, azaz augusztus 22-én lesz. Kérünk minden érintett területen lakót,
hogy a jelzett napon helyezze ki az elszállítandó hulladékot.
Az ünnepi szállításváltozásokat a számlalevélen is közöljük.
Zöldhulladék és szelektív szemét elszállítása
ZÖLDHULLADÉK
Időpont

Körzet

Június 7.

Hétfő-Kedd

Június 14.

Szerda-Csütörtök

Június 21.

Hétfő-Kedd

Június 28.

Szerda-Csütörtök

Július 5.

Hétfő-Kedd

Július 12.

Szerda-Csütörtök

Július 19.

Hétfő-Kedd

Július 26.

Szerda-Csütörtök

SZELEKTÍV HULLADÉK:
A szelektív hulladékot havonta egyszer gyűjtjük. Az előre megadott időpontok technikai okokból változtak.
Ezentúl BÁRMILYEN színű, de ÁTLÁTSZÓ zsákba ki lehet tenni a szelektívet. A zsákok beszerzéséről mindenki maga gondoskodik. MENNYISÉGI KORLÁTOZÁS NÉLKÜL
gyűjtjük és szállítjuk a szelektív hulladékot is.
Változás, hogy a papír hulladékot (újságpapír, könyv,
kartonpapír, csomagolópapír) a feldolgozás megkön�nyítése érdekében lehetőleg összekötegelve, összekötve, külön kérjük kirakni a zsákok mellé.

Az elszállítás időpontjai:

Augusztus 2.

Hétfő-Kedd

Augusztus 9.

Szerda-Csütörtök

Augusztus 16.

Hétfő-Kedd

Július 18.

Augusztus 23.

Szerda-Csütörtök

Augusztus 15.

Június 20.
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