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Szép ez a város!
Főleg ilyenkor, nyár derekán, amikor nyílnak a virágok és üde zöld színben pompázik városunk főtere. Alig hiszem, hogy lenne olyan, aki városunkba látogatva ne ezen
a véleményen lenne.
Nap, mint nap hallom ezt a véleményt helyiektől és nem gyömrőiektől egyaránt. Mi, gyömrőiek pedig, ahogy ugyancsak tapasztalom,
büszkék is vagyunk városunkra és ez nagyon
nagy dolog. Ehhez szükség volt arra, hogy városunk kisebb vagy nagyobb lépésekkel, de
folyamatosan fejlődjön. Fontos, hogy tudjunk
örülni minden eredménynek és a magunkénak
érezzünk minden előrelépést. A város vezetésének pedig komoly feladata és felelőssége

van abban, hogy munkája révén hogyan fejlődik a település. Persze mindig lesznek olyanok, akikkel – ahogy szokás mondani – egy
csónakban evezünk, de nem egy irányba. A
többség felelőssége azonban, hogy tartsa a
kijelölt irányt és ne szavakban, hanem tettekben, eredményekben, céljaitól egy tapodtat
sem meghátrálva végezze feladatát, városunk
építését, fejlesztését. Gondolom, mindenki
érti ennek a bevezetőnek a mondanivalóját és
ezzel nem is kívánok a továbbiakban foglalkozni.
Viszont örülünk, ha sikerül eredményeket
elérni és higgyék el, jó érzés, ha városunk közössége gazdagodik valamivel. Már a rendőrőrs felújítása kapcsán elmondtuk, hogy nem
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csak egy komfortos szép épület kialakítása a ba vettük a tervezés során azokat a munkákat,
cél, hanem ezen keresztül városunk közbiz- melyekkel még adósok voltunk. Átadtuk a vétonságának javítása. Ez minden itt élő érdeke. dőnői szolgálat teljesen felújított és megújult
A közbiztonság terén nincs mit szégyenkezni, épületét a tavasz folyamán. Ugyancsak évek
mert az példásnak mondható. Azonban a fo- óta terveztük, készültünk rá és egyben adósok
lyamatosan növekvő város jó közbiztonságá- voltunk városunk egyik legforgalmasabb csonak megőrzéséhez szükséges
mópontjának a felújításával.
a fejlesztés. Örömmel jelenVárosunk lakosságának csaktem, hogy lobbizásunk sikeres
nem egyharmada él az Erzsébet
volt. Ennek eredményeként a
telepen, akik a Szent István úti
közelmúltban ünnepélyes kevasúti átjárón keresztül közelítik
retek között átvehettünk rendmeg a központot és ezen az útőrőrsünk számára egy új rendvonalon jár nap, mint nap a heőrautót. Mostantól az eddigi
lyi busz is. A Szent Imre – Szent
egy helyett két járőrautó szolIstván út, ismertebb nevén Mikgálja városunk biztonságát. Ez
lós bolt előtti kereszteződés és
nagyon fontos lépés, mivel enaz innen a vasút felé húzódó útnek köszönhetően a jövőben,
szakasz talán a legrosszabb állafőleg az éjszakai órákban, két
potban lévő úttest városunkban.
Mezey Attila
autóval, megnövelt létszámmal
A sarkon álló romos épület is az
alpolgármester
dolgozhatnak majd városunk
egyik szégyenfoltja városunknak.
rendőrei.
Az idei évre megteremtettük annak lehetőséDe nem csak új autót, hanem létszámfej- gét, hogy ezt az állapotot felszámoljuk. Nalesztést is kértünk, mely várhatóan az ősz fo- ponta több ezer ember, gyalogos, kerékpáros,
lyamán megvalósul. Ezzel úgy érzem, elértük autós közlekedik erre és valljuk be városunk
azt a célt, amelyet kitűztünk és sikeres volt az arculatához sem illik ez a kereszteződés. A
a kezdeményezés, melyet a felújításra benyúj- munkák elvégzését az is indokolja, hogy a
tott pályázattal EU-s forrásból elindítottunk. vasúti átjárótól a Nefelejcs utca elejéig húVárosunk közbiztonsága nemcsak általános zódik az a régi acél vízvezeték csőszakasz,
közérzet tekintetében van rendben, hanem a mely az egész település vízellátását szolgálja,
statisztikai adatok is más településekkel ös�- de a két évvel ezelőtti ivóvízminőség-javítási
szehasonlítva ezt támasztják alá. Arról termé- pályázat keretében nem lett kicserélve. Most
szetesen lehetetlen statisztikát készíteni, hogy erre a csővezeték cserére is sor kerül és ezzel
a most elvégzett fejlesztés, az új járőrautó a teljes városi főnyomó vezeték utolsó szakamunkába állása vagy a megvalósuló létszám- sza is megújul.
fejlesztés nyomán hány bűncselekmény nem
Fontos munka ez, hiszen csak akkor értörténik meg városunkban. De az kétségtelen, demes a végleges burkolatot lefektetni, ha
hogy ezek az eredmények jelentkeznek a köz- elkészült a vízcsőcsere és az úttest helyreálbiztonság terén.
lítása is. Egymásra épülő munkafolyamatok
ezek. Erre mindig nagy figyelmet fordítotTovább építkezünk
tunk, hogy ne kelljen egy elkészült útburAz idei évre kitűzött munkákat, amelyeket már kolatot néhány éven belül újra felbontani. A
a cikk elején említettem, a beruházások eseté- tervezett munkák tartalmazzák az említett
ben is szeretnénk folytatni. Az év elején szám- nagy keresztmetszetű főnyomó vezeték cse-
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réjét, az itt húzódó szakasz korszerűsítését
szolgáló átépítését, a burkolat helyreállításának keretében az aszfaltszőnyegezést, illetve ezekhez a munkákhoz kapcsolódva
az út kényelmes közlekedést lehetővé tevő
átépítését is. Elbontjuk a sarkon álló romos
épületet és ennek helyén egy kis díszteret
szeretnénk kialakítani. Ha a beruházás elkészül, terveink szerint egy esztétikus, biztonságosabb és városunk arculatába illeszkedő csomópont alakul itt ki. A munkálatokat
szeretnénk a városunkban megszokottnak
nevezhetően rendkívül rövid idő alatt elvégezni.
Óhatatlan azonban, hogy az építés során a
közlekedésben fennakadások, terelések lesznek. Erről a július végén történő munkakez-
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dést követően fogjuk tájékoztatni a lakosságot
a kihelyezett információs táblákkal, de elképzelhető, hogy az Erzsébet telepiek szórólapot
is kapnak. Mivel a beruházás a város és minden erre közlekedő érdekét szolgálja, kérek
mindenkit, hogy kellő türelemmel fogadja az
esetleges fennakadásokat, melyek elkerülésére
nagy figyelmet fogunk fordítani. Folytatódnak
ezen túlmenően a már megkezdett járdaépítési
és közterület fejlesztési munkálatok. Ezek sorából a tófürdőt sem felejtettük ki, így örömmel jelenthetem, hogy elkészült az új csúszda,
melyet a tófürdő vendégei térítés nélkül használhatnak. Ezzel is szerettük volna még vonzóbbá tenni városunk méltán híres fürdőjét.
Mezey Attila
alpolgármester

Önkéntes munka a városért

Sokszor szokták mondani, hogy kapni jó
dolog, de adni még jobb! Én magam is szívesen veszek részt önkéntes, társadalmi
munkákban, és szerencsére így van ezzel
a Gyömrő 2000 Kör csapata is. Így aztán
saját tapasztalatból tudom, hogy milyen
jó érzés egy-egy átdolgozott nap után átadni egy megújult játszóteret vagy egy
mentőállomást.

Szerencsére azonban sokan vannak még
olyanok, akik hisznek az önkéntes munkában! A Hetednapi Adventista Egyház gyömrői gyülekezete évek óta megszervezi a „Segít7tek” elnevezésű tábort itt, Gyömrőn. A
táborozó fiatalok a sok közösségépítő foglalkozás mellett minden tábor alkalmával
elvégeznek valamilyen önkéntes munkát.
Tavaly például az egyik temetőben dolgoztak még a szakadó esőben is. Idén pedig a
városi focipálya régi vas kerítését csiszolták
meg, majd festették le fehérre. Úgy látszik,
ez a tábor mindig vonzza magával a szeszé-

lyes időjárást: volt, hogy 35 fokos hőségben dolgoztak, míg másnap jégesőt kaptak a
nyakukba. De öröm volt látni a gyerekeken,
hogy milyen szorgosan és jókedvűen dolgoznak.
Épp ezért én magam is örömmel vállaltam el a tábor keretein belül megszervezett
„Szuperhősök napja” fantázianevű rendezvény fővédnöki tisztségét. A többféle bemutató, a koncert sok-sok gyömrői lakosnak
nyújtott szórakozást.
Ezúton is szeretném megköszönni azt a
példamutatást, amelyet évek óta láthatunk a
táborozó fiataloktól, és a munkát, amelyet
ilyenkor a városért végeznek! Én hiszek a
közösség erejében, és biztos vagyok benne, ha minél többen érezzük azt, hogy egy
kis szabadidőt rászánva tehetünk valamit
Gyömrőért, akkor még nagyon sokáig élhetünk egy olyan kisvárosban, melyet megálmodtunk magunknak!
Gyenes Levente
polgármester
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Út- és áteresz javítások a városban
A város-karbantartási ütemtervnek megfelelően június végén elkészült a Pataki laktanyai lakótelepre vezető út teljes
felújítása. A korábbi kátyúzás után most
a teljes útfelületet újraszőnyegezte az
önkormányzat által megbízott kivitelező cég. A csaknem 1 kilométer hosszúságú út régóta rossz állapotban volt, főként
a lakótelep végében lévő ipari területre
közlekedő kamionok miatt. Az iparterület
Péteri községhez tartozik, ám nekik nem
volt anyagi forrásuk a felújításra. Gyömrő Város Önkormányzata most teljes mértékben saját forrásból újíttatta fel az utat.
Az útburkolat hosszabb élettartama miatt
az úton 3,5 tonnás súlykorlátozás lépett
életbe. Tavaly az ott élő lakosok kérésére fejlesztettük a közvilágítást, a következő 2 év legfontosabb célja pedig az, hogy
ez a terület is ráköthető legyen a városi
szennyvízhálózatra. Az ehhez szükséges

engedélyeztetési eljárások hamarosan
megkezdődnek.
Hiába van nyár, a nem megfelelően karbantartott átereszek és vízvezetők most is
sok gondot tudnak okozni egy-egy heves
zivatar után. Ezek megelőzése érdekében
a városi kezelésben lévő átereszek és vízelvezetők felülvizsgálata is megkezdődött.
A Kossuth Ferenc utca – Dózsa György út
kereszteződésben, az Akácfa u. – Dózsa
Gy. út kereszteződésben, valamint a József
A. utca – Pázmány utca kereszteződésben
már ki is javították az eltömődött vagy beszakadt balesetveszélyes rácsos átereszeket. A nyár folyamán a lehetőségekhez képest az önkormányzat igyekszik az összes
hasonló átereszt átvizsgáltatni és szükség
esetén kijavítani. A második ütemben a
Nefelejcs úton a vízelvezetés megvalósítása kezdődött el.
Hauser Antal
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Befejezõdik az artézi kút felújítása
Az „ófalu” egyik ékköve az artézi kút pavilonja, amelynek a vizéért Nagykátától Pécelig ide járnak az emberek, nem kevesen,
évtizedek óta. Mindig sorok álltak előtte,
gyógyító erejű vizéről legendákat zengnek.
Az artézi kutat Prónay József kútfúró mester fúrta 1926 márciusában, mert az akkori jegyző, Simon Mihály (nevét tér őrzi Gyömrőn, itt a helyi
piac) szerint csak egy mélyfúrású kút oldhatja
meg a járványokat, betegségeket, amit a magas
talajvíz miatt elfertőződött ásott kutak vize okoz.
A kút vízhozama akkoriban percenként 18 liter
16,5 fokos friss tiszta artézi víz volt.
2006-ban a kút fölé Lovas István tervei alapján készült a ma is látható pavilon. A kút sokáig szolgálta híven a gyömrőieket, azonban a
talaj sajátosságai miatt a bonyolult szűrőrendszer eltömődött, a kút teljes csőrendszerének
cseréjét kell elvégezni. Ezt a felújítási munkát végzi a MODIVI Aqua Kft. és Tóth János

kútfúró mester. A nagy volumenű, több millió forintot felemésztő munkálatokat csaknem
féléves előkészítési fázis előzte meg, azonban
városvezetésünk kiemelten fontosnak tartja
Gyömrő egyik természeti kincsének megóvását – így újabb száz évre biztosított a kút zavartalan működése. Az anyagi ráfordítások
ellenére a kút vize továbbra is ingyenes.
A kút előreláthatóan a hónap végétől ismét
üzemel, és hűs tiszta vize újra csillapíthatja a
szomjunkat.

Diákmunka program Gyömrõn is!
Gyömrő Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a különféle állami foglalkoztatási
programokon, pályázatokon való részvételre.
A téli közmunka-program keretében 55 gyömrői lakos ülhetett iskolapadba,
majd kapott munkát különböző önkormányzati intézményeknél, jelenleg pedig 93
közfoglalkoztatottnak biztosítunk munkát. A városvezetés
próbál minden olyan lehetőséget megragadni, ami segítség
lehet az állástalan lakosoknak.
A fő cél persze az, hogy sikerüljön visszakerülniük a munkavállalók világába.
Ám a nyár értelemszerűen a diákmunka
időszaka. Vélhetően éppen ezért időzítette
erre az időszakra a Nemzetgazdasági Minisz-

térium a „Nyári diákmunka elősegítése 2014”
elnevezésű munkaerő piaci programot. Ennek lényege, hogy 16 és 25 év közötti nappali
hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákoknak
korai munkatapasztalat és jövedelem szerzési lehetőséget
biztosítanak a programhoz
csatlakozó önkormányzatok
segítségével.
Gyömrő a program időtartama alatt (július 1. - augusztus 31.) júliusban 24, míg
augusztusban 30 főt foglalkoztat. A diákok a strandon karbantartási
munkálatokat illetve az önkormányzatnál adminisztratív, valamint az önkormányzati fenntartású intézményeinkben takarítási feladatoHauser Antal
kat látnak majd el.
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Jubilált a Tófürdõnk
10 éve kezdte meg a felújítást önkormányzatunk

2003 késő őszén szinte rohamtempóban indultak meg az átalakítási, felújítási munkálatok a Tófürdőn, miután Gyenes Levente
polgármester megállapodott az akkori bérlővel (Csillag Kft.), hogy az eredetileg 25 évre
kötött bérleti szerződésüket mondják fel, s
az üzemeltetési lehetőség kerüljön vissza
Gyömrő kezébe. Alig félév alatt a tó közepéből „kinőtt” a cölöplábakon álló körbár és
napozó stég, a tóparti sétány és díszvilágítás, ahogy azt polgármesterünk megálmodta.
A következő években megújult a bástya kilátó, új, színvonalas étterem nyílt és az igényeknek megfelelően egyre több tóparti büfé
épült. Az idei évben két csúszdával, felújított
gyermekjátszótérrel és kék-fehér színben
pompázó, tengerparti hangulatot idéző megjelenéssel várja a fürdőzni és pihenni vágyókat a Tófürdő.
A jubileumot hétvégi sporteseményekkel
tettük emlékezetesebbé, melynek üzenete
szerint, a Tófürdő nemcsak a pihenést tudja
szolgálni, hanem számtalan, sport és gasztronómiai kikapcsolódásnak is a helyszíne lehet.

2003 ősze az átalakítás kezdeti lépései

XIII. Strandröplabda Amatőr
Bajnokság helyezettjei:
I. díj – „Karalábék” csapat (Pomáz-Budapest-Biatorbágy)
II. díj – „Larion.hu” csapat (Budapest-GyálFelsőpakony)
III. díj – „Műzlik” csapat (Gyömrő-TapolcaBudapest)
Legtechnikásabb játékos: Vigh Gábor (Gyömrő)
LakeBoard flúgos csuszam, jelmezes
bemutató és verseny helyezettjei:
I. díj Király Lajos (Gyömrő)
II. díj Áfra Connor (Budapest)
III. díj Áfra Ákos (Budapest)

Flúgos futam
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Halászlé főzés – a Láse-Máse csapat

VIII. TÓSZÉPE választás helyezettjei

Halászlé és halétel készítő baráti verseny
helyezettjei:
I. díj „Láse-máse” csapat (Gyömrő)
II. díj „Daköv” csapat (Gyömrő)
III. díj Takács család (Gyömrő)
Különdíj Bekő család (Gyömrő)

Köszönjük a támogatást: Gyömrő Város Önkormányzata, Gyömrő 2000 Kör, Hankó István
Művészeti Központ, GyömrőSzínház, Starlight
Dance Company, Séf Bácsi, Luigi Csemegéi, Centrum Computer, Békebeli Sörkert,
Lambada, Negresco Grill&Terasz, Centrum
CBA, Miklós CBA, West CBA, Roland Pékség,
IV. Strandfoci Amatőr Bajnokság
Gyömrő Gyöngye, 100Ft-os bolt, Hochrein
helyezettjei:
Zsolt, Új Halászkert étterem, Gyömrő Fitness,
I. hely – „Vakok és gyengénlátók” csapat Erika divatáru, Álom-Kép Kft, J-Sound, Klein
(Gyömrő-Monor)
virágüzlet, West divatáru, Caterina utazási
II. hely – „Big Blue+ csapat (Gyömrő)
iroda, Kristálybolt Maglód, Randi fehérnemű
III. hely – „Gepard out” csapat (Gyömrő-Bp.) üzlet, Sasadi Szilvia, Hambi büfé, Stílus fodráIV. hely – „Váralja” csapat (Budapest)
szat és még számtalan lelkes segítő, akik munLegtechnikásabb játékos: Gruber Levente kájukkal hozzájárultak az események színvo(Gyömrő)
nalas megrendezéséhez.
Hodruszky Lajos, alpolgármester
VIII. TÓSZÉPE választás és gálaműsor
helyezettjei:
2014. Tószépe – Gohér Cintia (Maglód)
I. udvarhölgy – Dobos Felícia (Maglód)
II. udvarhölgy – Horváth Krisztina
(Budapest, XVIII.)
Közönségdíj – Koncz Barbara Zsófia (Gyömrő)
Különdíj – Batóg Krisztina (Maglód)
A jubileum alkalmából egy jókedvű hétvégét tölthetett el mindenki a Tófürdőn, így
emlékezve arra, hogy micsoda kincsünk van
a város közepén.

Tófürdő a felújítás előtt
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Értékeink védelmében!
Egy város hangulatát, stílusát, milliőjét leginkább az épített környezet határozza meg. Itt,
Gyömrőn, szerencsésnek mondhatjuk magunkat, településünk szerkezete a klasszikus magyar falvak és kisvárosok szerkezetére jellemző. Sok fontos értéket örököltünk elődeinktől.
Hatalmas érték a város szívében lévő két tó
és az ezeket körül ölelő zöld felület. Csodálatos érték és megőrzésre méltó örökségünk a
város főterén lévő park és a régi városháza,
valamint az egykori főszolgabírói hivatal impozáns, méltóságteljes épületei. Több más, a
békebeli, polgári értékeket őrző és a múlt század elejének hangulatát idéző épület található
még városunkban. Örömteli látvány a szemnek, amikor azt látjuk, hogy ezeknek a szép
régi épületeknek gazdája van és jó gazdája.
Csak üdvözölni tudjuk azt, hogy városunk
figyelmet fordított ezeknek az értékes épületeknek a megőrzésére, régi fényük visszaállítására. A fő téren üldögélve a parkban hos�szú ideig lehet gyönyörködni az itt található
épületek részleteiben, építészeti stílusjegyeiben. Egy balkon, egy kőváza, egy homlokzati
címer mind, mind a múlt egy-egy értékének
megcsillanása. Köszönjük azt a gondosságot,

mellyel a felújítások során ezek az apró részletek megőrződtek. De nemcsak a munka és a
tevés, de sokszor a nem tevés is áldásos hatású
lehet. Így annak érezzük azt, hogy városunk
a rendszerváltozás előtti korszakban nem kapott kiemelt figyelmet, így elkerülte Gyömrőt
a szocializmus panelház építési kényszere.
Úgy gondoljuk, a panelházak hiánya is érték. Egyesületünk most mozgalmat szeretne
indítani arra, hogy épített környezetünk értékei kiemelt figyelmet kapjanak. Nagyon szép
példákat láthattunk erre az elmúlt időszakban
és arra, hogy az önkormányzat saját eszközeivel hogyan törekedett az engedélyezési
eljárások során a város polgári arculatának
megőrzésére. A Simon Mihály téren lévő kis
tornyos üzlet, vagy a Szent István úton lévő
„volt pártház” helyén elbontásukat követően
az eredeti stílusban kellett a tulajdonosnak az
új épületet megépíteni. És az új épület a stílusjegyek megőrzése mellett még szebb is lett,
mint az egykori. A városháza új épülete is a
kocka üvegpalota helyett megvalósult klas�szikus építészeti kialakításával, illeszkedik a
fő tér épületeinek ódon stílusához. Egyesületünk célja ezzel a mozgalommal, hogy a figye-

HAGYOMÁNY
lem felhívásával, illetve tevőleges munkával
segítsünk megőrizni városunk épületeiben
fellehető értékeket. Tudomásunk szerint az
önkormányzat vezetése a késő őszre tervezi
a házasságkötő terem épületének tetőfelújítását. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani és
társadalmi felajánlások, illetve munka révén
helyreállítani teljes körűen az épület gyönyörű tetőhomlokzati fa díszítését. A Szent István úton járva sokaknak fel sem tűnik ez a
figyelemre méltó mesteri alkotás. Még most
is sejthető, hogy milyen lehetett valamikor
teljes szépségében. Szeretnénk, ha ez az épület védjegyének is tekinthető stílusjegy kellő hangsúllyal, eredeti formájában kerülne
helyreállításra. Hangsúlyozva a társadalmi
összefogás és az értékteremtés örömét saját
kezünk munkáját és a mozgalmunkhoz csatlakozók munkáját is szeretnénk megőrizni
ebben az épületben. A jövőben szeretnénk
segíteni és közreműködésünkkel támogatni
az önkormányzat értékvédelemmel kapcsola-
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tos munkáját. Várjuk azok felajánlásait, akik
szervezőmunkákkal vagy a házasságkötő terem tetődíszének felújításával kapcsolatban
szeretnének kezdeményezésünkhöz csatlakozni, jelentkezzenek a polgarokavarosert@
gmail.com e-mail címen.
Polgárok Gyömrőért
Kulturális Városvédő Egyesület
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INTERJÚ

A képviselő szemével
Képviselői interjúsorozatunk következő zottság külsős tagja és 2010-ben Pató Zoli
alanya Tölli László, az 1. sz. választóke- bácsi helyét vettem át az 1 sz. választókerürület önkormányzati képviselője.
letben a Gyömrő 2000 Kör jelöltjeként. Zoli
bácsi már életkorából adódóan nem vállalta
zz
Mikor és miért kezdett el politizálni?
a képviselőséget, és a lakosoknak köszönElőbb kezdtem el politizálni, mint ahogyan hetően nagy többséggel nyertem a helyközi
képviselő lettem, mert ha a „politika” kife- választásokon.
jezés az ókori görög polisz névből ered, ha
Hogyan került a Gyömrő 2000 Körbe?
eredeti meghatározását nézzük a közélet, zz
tehát mindenki, aki részt vesz a közélet- Engem a Mikulás hozott a társaságba - taben, tevékenyen vagy passzívan. Sajnos a lán akkor még nem is Gyömrő 2000 Körnek
mai világban már a politika szó ellenérzést hívták – méghozzá oly módon, hogy a 90-es
kelt az emberekben, mert sötét ügyletekhez, évek közepén kimentem egy mikulásjáráshatalom és haszonszerzéshez kötik. Mi, a ra. Nagyon megtetszett ez a rendezvény és
Gyömrő 2000 Kör tagjai, nem vagyunk po- mivel időm és lehetőségem más módon nem
litikai párt, mi egyszerűen csak szeretjük a engedte, anyagilag támogatni kezdtem ezt.
városunkat és azt szeretnénk, hogy szebb és Egyre több rendezvényt megismertem, ezetöbb legyen, polgáraink jól érezzék magukat ken azokat az embereket, akik szervezték,
itt. Számunkra és számomra is ezt jelenti a rendezték és lassan egyre jobban magaménak éreztem céljaikat. Később szerencsém
politika.
A szó szoros értelmében pedig 2006-ban volt és én lehettem a Mikulás. Ez hatalmas
lettem a Település és Városfejlesztési Bi- élmény volt számomra, annyira feltöltött,

Tölli László, önkormányzati képviselő
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hogy hónapokig táplálkoztam belőle. Persze
tudom, hogy a gyerekek szeretete nem személy
szerint nekem szólt, de így is olyan katartikus
élmény volt, hogy mind a mai napig beleborzongok.
zz
A Gyömrő 2000 Körben milyen tisztséget
lát el, illetve mely bizottságok tagja az önkormányzatban?
Most, július 6-án a Gyömrő 2000 Kör tisztújító közgyűlést tartott, ahol vezetőségi taggá választottak. Az önkormányzatban az
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
tagja, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke vagyok.
zz
Valamint a Kör rendezvényeinek nem hivatalos fotósa. Talán ez több is már mint
hobbi…
Valóban nem hivatalos, hiszen sohasem kértek
fel, ez csak rám ragadt, mint szamárra a fül.
Korábban a magam szórakozására kezdtem
el fotózni, az volt a célom, hogy majd 10-20
év múlva emlékcsokorként adom át a fényképeimet. Hiszen gyermekeinknek is felnőttkorában érdekes megmutatni, milyenek voltak
gyerekként. A város növekvését is így akartam
dokumentálni. Azt szoktam mondani, hogy én
nem vagyok fotós – én csak keretezek.
zz
Az Ön körzete az egyik legdinamikusabban fejlődő körzet, meséljen az itt elvégzett
munkákról és arról, hogy miket szeretne
még megvalósítani!
Az egyik legfontosabb beruházásunk az
artézi kút teljes körű felújítása már befejeződött – jelenleg a vízmintákra várunk – s
talán mire a cikk megjelenik, már újra lehet
inni belőle. A járdaprogram keretein belül,
illetve néhol lakossági összefogással járdákat építettünk a Dózsa György úton, az
Üllői úton – itt már sürgős is volt, mert a

kismamák csak a kamionok között tudtak
átlavírozni. Továbbá a Puky utcában, a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a Kisfaludi utcában
a járdák mellett az útburkolat is megújult.
Folyamatosan folynak az átereszjavítások,
karbantartások. Ez a jövőben is nagy feladatokat ró ránk, mert a faluvégi és a magtár
környéki vízelvezetési problémákat hamarosan orvosolni kell.
A falusi ovi mellett lévő játszótér rendbe
lett téve, körülötte a járda is ki lett építve.
A Kossuth tér aszfaltozása is megtörtént. Az
Öreghegyi út és a Gr. Teleki utca vége is be
lett kapcsolva a csatornahálózatba.
Átadtuk a Mesevár Óvodát a Kastélydombon. Ez egy kimondottan erre a célra épített európai színvonalú létesítmény.
Egyedülálló zöld megoldásokkal, energiahatékonysági mutatókkal, zöld tetővel. Az
előtte lévő buszvárót is kiépítettük. A II.
Rákóczi Ferenc általános iskolának homlokzatát megújítottuk és új tantermeket is
kapott. A fásítási program keretein belül
többek között a Gr. Teleki utcában sok facsemetét telepítettünk.
A laktanyai út teljes útburkolatát újraszőnyegeztük és a környező terep rendezése is
megtörtént. A lakóteleptől a buszfordulóig
kiépítettük a közvilágítást.
A teljesség igénye nélkül hirtelen ezek jutottak eszembe. A céljaink között szerepel
még a járási székhely visszaszerzése Gyömrő számára. Ebben a lakosság és a környező települések lakosainak nagymértékű támogatását élvezzük. Tervben van a zebrák
kivitelezése a Dózsa György út - Szent István sarok és a Mendei út (Godány sarok), a
SPAR szupermarket mellé, a Kastély domb
ovinál, a Péteri buszforduló mellé, valamint
a Bajcsy-Zsilinszky útra. A Pataki lakótelepre vezető úton kamerarendszer kiépítése az
állandósult szemétlerakások ellen.
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EGÉSZSÉGÜGY

Egészségnevelés az óvodában
Az oktató munkánk elengedhetetlen és fontos
feladata a gyermekek egészségben való megtartása, szervezetük edzése, a stressz-hatások
feldolgozására való felkészítés. Gyömrő Város
Önkormányzatának Mesevár Óvodája (Kossuth
F. utca) igen frekventált helyen található, többször lett bővítve, felújítva. Jelenleg hat csoporttal működik. A gyermekekkel 13 szakképzett
óvodapedagógus és 6 szakképzett dajka foglalkozik, teljes nyitvatartási időben reggel 6 órától
délután 17.30 óráig. Férőhelyek száma: 175 fő,
ebből hátrányos helyzetű gyermek: 14,8%.
Gyömrő Város Mesevár Óvodájának Falusi
Tagóvodája (Dózsa Gy. út) Gyömrő Város egyik
legszebb részén, az „Ófaluban” helyezkedik el.
Jelenleg 5 csoporttal működik. Minden csoportban 2 szakképzett óvodapedagógussal és 1 szakképzett dajkával. Jelenlegi létszám: 147 fő, ebből
hátrányos helyzetű gyermek 30%.
Célunk, hogy az óvodánkba járó gyermekek testi és lelki, vagyis a mentális egészségét
megóvjuk, illetve a már meg lévő problémákat
feltárjuk, megoldjuk. Mindezek mellett célunk,
hogy az óvodás kor végére alkalmassá váljanak az iskolai élet megkezdésére mind testileg,
mind lelkileg, értelmileg és szociálisan is. Az
egész óvodai nevelési rendszer fő irányultsága
az egészségnevelés, azaz a szomatikus és a szociális nevelés.

EGÉSZSÉGNAP
Az egészségnap, komplex
tevékenységekbe ágyazottan próbálja közvetíteni az
egészséggel kapcsolatos értékeket. A levezényelt, megtervezett programok alapján helyet kapnak a testi
és lelki egészséggel kapcsolatos tevékenységek, melyek a fizikai állapotfelméréstől, különböző sporttevékenységeken át egészségdal
tanulásán keresztül jut el az önértékelési önismereti játékokig.
Az egészségnap programjába beletartozik
az élelem, táplálkozás, szájhigiénia, fogápolás,
testhigiénia, környezetegészség, mozgás…
A projekt lényege:
Közösségformáló szerepe nagyszülő-gyermek, szülő-gyermek-pedagógus, szülő-gyermek-pedagógus-külső szakember között, csoportos és egyéni tapasztalatszerzés, aktív
résztvevőként tapasztalni meg a lehetőségeket,
lehetőség arra, hogy kipróbálják képességeiket, a munkatársakat együttműködésre készteti,
gyermekekben erősíti az egymás iránti szolidaritást, elfogadást, önértékelés fejlődik, kommunikáció, szókincs bővül, egyenrangú partnerekké válnak a szülők – pedagógusok – külső
szakemberek – gyerekek, óvodán illetve családon kívüli világ megismerése, érdeklődés felkeltése szemléltetéssel.

EGÉSZSÉGÜGY
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Szeptembertõl kötelezõ
az egészséges étkeztetés
Az egészség megőrzésének, a betegségek
megelőzésének egyik legfontosabb eleme a
helyes táplálkozás. A daganatos megbetegedések előfordulását illetően hazánk Európában első helyen szerepel, melynek egyik
fontos rizikófaktora a helytelen táplálkozás, és annak következményei. A magas só- egészségesen táplálkozó, étkezési kultúrával
fogyasztás, és a túlsúly elősegíti a szív és ér- rendelkező felnövő generáció. A kezdeményerendszeri betegségek kialakulását is.
zésbe belépő intézmények fő feladata, hogy a
hagyományos ételekről áttérjenek az egészA felnőttkori szokásokat, az egészségmaga ségesebb étkeztetésre, illetve az eddig alig
tartást, a gyermekkori élmények/tapasztalatok használt nyersanyagok, pl. hal, idény jellegű
és minták határozzák meg. A gyermekek éle- zöldség /gyümölcs, minőségi tejtermékek, teltének meghatározó színtere az óvoda és az is- jes kiőrlésű pékáruk/ szélesebb körű felhaszkola, ezért nagyon fontos, hogy itt mi kerül az nálását előnyben részesítsék. Fontos, hogy az
étkezők asztalára.
elkészített ételek só-, cukor- és liszttartalma
A szakemberek ennek felismerésével in- csökkenjen, így megelőzve a későbbiekben
dították útjára a MINTAMENZA programot esetlegesen kialakuló szív- és érrendszeri be2010-ben Békés megyében. A program kidol- tegségeket.
gozására a 2009-ben az ÁNTSZ által elvégzett
A program előtérbe helyezi a közétkezteországos gyermek közétkeztetésre vonatkozó tésben a helyi szállítóktól, helyi őstermelőktől
táplálkozás egészségügyi felmérés rossz ered- történő nyersanyag beszerzést, valamint a bio
ményei szolgáltattak okot. Számos egészség- élelmiszerek bevonása is kiemelt jelentőséget
ügyi kockázatot jelentő tényező volt jelen. élvez.
Ilyen például a sót tartalmazó ételporok és só
Egy nemrég elfogadott új, közétkeztetésről
együttes használata, a magas zsírtartalmú hú- szóló rendelet a következő tanévtől, azaz 2014
sok, húskészítmények, kényelmi termékek, szeptemberétől valamennyi közétkeztetési
cukrozott tej és gyümölcslevek étrendbe ik- szolgáltatást nyújtó intézmény számára kötetatása, továbbá a zöldségek, gyümölcsök, tel- lezővé teszi az egészséges étkeztetéssel kapjes őrlésű gabonák, sovány tej és tejtermékek csolatos szabályokat.
elégtelen mennyisége.
Az új ízek elfogadtatásában jelentős szeA felmérés negatív eredményei kiindulási repe van az óvodavezetőknek, az óvónőknek,
pontként szolgáltak ahhoz, hogy a program az iskola pedagógusoknak és természetesen
a gyakorlatban is változtasson ezen a helyze- nem utolsó sorban a szülőknek. A legtöbb
ten. A kezdeményezést 2012 novemberétől az szülő a legjobbat akarja biztosítani a gyeregész országra kiterjesztették.
meke számára — ott is, ahol nem ő a szakács. Fontos, hogy a szülők megértsék, hogy
A Menza Minta = Mintamenza program a közétkeztető intézményeknél bevezetett új
célja az egészségesebb, korszerű táplálkozás változtatások a gyermekeik egészséges fejlőkialakítása, a közétkeztetés megújítása illetve dését segítik elő.
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Csemeték a nagy fák közt
Dús lombú fák árnyéka, hajnali madár- völdöztek, szüleik az esti tábortűzhöz készücsicsergés, sündisznó, aki épp átsétál a tá- lődve gallyakat, ágakat, kisebb farönköket
boron…
gyűjtöttek, majd lángra is lobbantották azt. A
tábortűznél szalonnát sütöttünk, jókat beszélIlyen környezetben fogadta a Csemetekert gettünk, majd lassan álomra szenderedtünk. A
Gyermekszínház apró színészeit és szüleiket a második nap eleje kissé visszafogottabb volt
Káptalanfüredi Ifjúsági Tábor. Az 52 fős „kis” program szempontjából, viszont az ebéd után,
csapat pillanatok alatt belakta
feltöltődve vágott neki a csaa tábort. A faházak elfoglalápat egyik fele a Balaton vizésa után rögvest megindultunk
nek, a másik fele bevonatozott
első úti célunk felé a Csere-heAlmádiba, és a Péter-Pál Napi
gyi kilátóhoz. Bő félórányi
Vigadalom forgatagában szerséta után megtaláltuk a kilátót,
zett megannyi élményt mamelyről csodás kilátás tárult
gának. Aztán leszállt az éj...
elénk a fodrozódó Balaton vi– Gyerünk az erdőbe sétálni!
zére. Visszafelé utunk kissé rö- mondtam. Elemlámpát ravidebb, bár annál meredekebb
gadtunk, és egy igazán izgalvolt, mely az erdőn keresztül
mas éjszakai sétába fogtunk
egészen a táborig vezetett. Léa koromsötét káptalanfüredi
legzetvételnyi pihenés után az
erdő mélyén. Csodálatos élifjúság komoly háborúzásba
mény volt! Miután visszatérkezdett. Ridzi Manónak köszönhetően - aki tünk a táborba, gyorsan ágyba kellett paranelhozta 13 darabos NERF fegyverarzenál- csolni az ifjúságot, ugyanis másnap reggel
ját - hamarosan szivacstöltények záporoztak nyolc órára vártak minket a balatonfűzfői
a táborban keresztül-kasul. Míg a skacok lö- SERPA KALANDPARKBA. Megmondom

KULTÚRA
őszintén, mikor megláttam, hogy milyen
magasban kell egy szál drótkötélen átsétálnom - jól lehet kibiztosítva - inamba szállt a
bátorság. Persze a gyerekeknek nem. Ügyesen teljesítették a nekik megfelelő kalandösvényt, nem beszélve néhány igazán bátor
szülőről is, így én sem maradhattam ki a kalandtúrából. Páratlan élmény... Aztán jött a
bobozás! Száguldottunk spirál pályán, alagúton át, majd rengeteg élménnyel „zsebünkben” visszatértünk Káptalanfüredre, ahol
még strandoltunk és vetélkedtünk is egy kicsit. Aztán a szülők, gyermekeiknek szánt
meglepetés produkciója következett. Kiss
Andi segítségével betanultak két koreográfiát, melyet az utolsó nap estélyén eltáncoltak
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alkalmi közönségüknek. Nevetéstől kön�nyes szemek és vastaps kísérte mindkét produkciót. Miután a Csemeték jól kinevették
magukat, hatalmas Karaoke partiba kezdtek
a Tv-szobában, kint ismét tábortűz ropogott,
később a tűzzel együtt elaludt az addigra
már igen megfáradt társulat. Az utolsó nap a
csomagolás és a hazaút jegyében telt. Rengeteg élmény, móka és kacagás hálózta be
azt a négy napot, amelyet együtt töltöttünk.
Köszönjük a HBUS Kft-nek a kényelmes
buszt, ifj. Hauser Antalnak a szervezést, és
Hauser Anti bácsinak a szíves vendéglátást,
- meg hogy rám parancsolt, hogy a gombát
is meg kell enni!
Mihalusz Zoltán

Könyvtári program ajánló júliusra
A következő - számszerűen a hetedik - Népek és
országok előadásra: 2014.
augusztus 7-én, szintén csütörtökön 16.30-kor kerül sor.
A bemutatásra kerülő ország: Németország lesz.
A program címe: Életünk a Rajna mellett: német
mindennapok, előadónk: Tomcsányi Emese. Az
előadást, mint mindig, most is képek, diavetítés
fogja színesíteni! Jöjjenek el, megéri! A belépés
díjtalan!

Nyári nyitva tartásunk a következőképpen alakul:
2014. augusztus 11-től (hétfő)
augusztus 20-ig (szerda) zárva.
Nyitás: 2014. augusztus 21-én,
csütörtökön, 9 órakor!
További sok érdekességgel, újdonságokkal várunk minden kedves érdeklődőt a Városi Könyvtárba! Honlapcímünk: gyomroiknyvtar.eoldal.
hu, de fent vagyunk a facebook-on is Gyömrő
Városi Könyvtár néven, valamint programjainkról olvashatnak a gyomro.hu weboldalon is.

Elindult a gyomroihirek.hu!
Érdeklik a gyömrői és országos történések? • Szereti a sportot? • Lottózik?
Tudakozódna a helyi és országos rendezvényekről? Itt a legjobb helyen jár!

www.gyomroihirek.hu a város mértékadó információs oldala

Tények, információk helyi és országos vonatkozásban. Cikkeinkre reflektálhatnak már a facebookon
is! Észrevételeiket, javaslataikat várjuk a gyomroihirek@gyomro.hu email-címen.
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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

KÖZLEMÉNYEK

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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Gyömrõi TÜF Nonprofit KFT 2013. 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. 000Ft 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 50. 009 e Ft
A TÜF KFT szabad pénzeszköze 16. 193 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 185. 492 e Ft
Egyéb tevékenységből származó bevétele 72. 900 e Ft
Alapítótól a tevékenységre kapott támogatás 69. 500 e Ft
Alapítványi támogatás: 800 e Ft
Rendkívüli bevétele, ráfordítása nem volt.
A Kft. adózás előtti eredménye 14.138 e Ft.
Tájékoztató kiegészítő adatok
A Nonprofit Kft. 2003. januárjától foglalkoztatott alkalmazottakat. 2013. statisztikai létszám
26 fő.
A vezető tisztségviselők előlegben, kölcsönben nem részesültek, nevükben garanciát nem vállaltak.
A társaság perben nem érintett.
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Hulladékkezelési hírek
Figyelem ünnepi szállításváltozás!

Következő ünnepnap: augusztus 20-a, szerda. Az érintett területen 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
SZELEKTÍV HULLADÉK:

ZÖLDHULLADÉK
Időpont

Körzet

Július 19.

Hétfő-Kedd

Július 26.

Szerda-Csütörtök

Augusztus 2.

Hétfő-Kedd

Augusztus 9.

Szerda-Csütörtök

Augusztus 16.

Hétfő-Kedd

Augusztus 23.

Szerda-Csütörtök

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:
Július 18.
Augusztus 15.

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 összejött.
Kérjük, továbbra is támogassák kezdeményezésünket, mellyel 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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 2014. április 30-án
Karsai Józsefné temetésén részt
vettek, utolsó útjára elkísérték és
sírjára virágot hoztak.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2014. június 14-én Földesi István temetésén megjelentek,
sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban, gyászunkban osztoztak. Továbbá köszönetünket fejezzük ki Garamszegi Sándornak és munkatársainak a
temetés lebonyolításáért.
A gyászoló család

A Családsegítô és
Gyermekjóléti Szolgálat
Iskolai tanszerek, és felszerelések gyűjtéséhez kéri az önök segítségét.
Jó állapotú használt iskolatáskák, tornaruhák /cipők, fűzetek, számoló korongok,
vonalzók, körzők stb. taneszközök.

Felajánlásaikat hétfőtől csütörtökig, 8.00-16.00-ig ill. pénteken
8.00-12.00-ig várjuk a 29/330-077-es telefonszámon vagy a Tompa utca
21. szám alatt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál.
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