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Augusztus 20-a, a mi ünnepünk
Városunkban már jónéhány éve hagyomány,
hogy méltó módon ünnepeljük meg az államalapítást és az új kenyér ünnepét. A környékbeli települések lakói is szép számban
látogatnak el városunkba a rendezvényekre,
hiszen itt Gyömrőn van a legnagyobb tűzijáték és a legtöbb program.
Valljuk be, nem sok helyen
van olyan pazar adottság a
tűzijáték megtartására, mint
nálunk a tófürdő területe,
ahol a tó tükrén tükröződő
fények igazán különlegessé és meseszéppé teszik az
ünnepi tűzijátékot. Az idén
sem szeretnénk szakítani
a tradíciókkal, így a megszokott módon készülünk
az ünnepre itt, Gyömrőn, a
magunk módján. A délelőtti
ünnepséget színesíti, hogy
most kerül sor a négyévente
odaítélt városi kitüntetések
átadására a központi ünnepség keretében. A képviselő
testület a beérkezett előterjesztések alapján döntött, kik lesznek azok,
akik kiemelkedő közösségi munkájuk révén
megérdemlik az elismeréseket.
Igazán szép műsorral és fiatal szereplők, új
tehetségek bevonásával készül a művészeti központ és a Gyömrő Színház társulata az
ünnepségre a főtéren. Reméljük, az időjárás

kegyes lesz hozzánk és sokan jönnek majd
el a délelőtti eseményre. Az este a már megszokott lézershow-al kezdődik. Az idei tűzijáték újdonságokat is fog tartalmazni, mivel
olyan elemeket kértünk, amelyek a legjobban
elnyerték eddig a közönség tetszését. De a tófürdő adottságait kihasználva egy zenés, táncos
programmal is készültünk.
Vagyis az idei augusztus
20-a rendhagyó is lesz egyben, miközben többet és
szebbet fog nyújtani, mint
az eddigiek. Nagyon sok
településen egy rövid ünnepi beszéden kívül semmi más nem történik ezen
a napon. Mi itt Gyömrőn
viszont fontosnak tarjuk,
hogy ennek a kis közösségnek, városunk lakosságának szép és méltó programok jelezzék az ünnepet
és nyújtsanak szórakozást
a mindennapok közül kiemelkedve. Így válhatunk
igazán összetartó, hagyományaira, városára
büszke közösséggé. Ennek fontosságát jelzi,
hogy évente több ezren látogatnak el erre a kiemelkedő programra. Idén is várunk szeretettel minél többeket.
Mezey Attila
alpolgármester
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Kit önt ki az esô?
Bizonyára minden lakosunk szembesült Településünket járva, az alábbi, leggyakoribb
azzal a ténnyel, hogy hazánk időjárása szabálytalanságokat tapasztaljuk:
megváltozott. Eltűntek a hosszú téli na- • Az idők folyamán betömődött az utcában lévő
pok, a tavasz és az ősz. A nyár meg extrán árok az ingatlan előtt. Sokszor azzal érvel a
forró, s újabban kiadós, monszun-szerű lakos, hogy már akkor fel volt töltődve, amiesőzések tarkítják szinte napi rendszeres- kor megvette az ingatlant, vagy a szomszéd is
séggel.
feltöltötte az ő előtte lévőt. Katasztrófa- és
belvízvédelmi okok miatt, a meglévő árkoTelepülésünk épül, szépül, fejlődik. De éppen kat szigorúan tilos feltölteni! Az évek alatt,
ez a gond sok helyen. Ahol eddig föld vagy fű magától töltődő árkokat is vissza kell ásni, a
volt, most burkolt kocsi beálló, járda vagy par- füvet, a gazt folyamatosan kaszálni kell. Tilos
koló van. A csapadékvíz pedig nem tud hova a szikkasztó árkokat tömör betonnal vagy beelszikkadni, ezért utat keres magának. A gra- tonelemekkel burkolni! Tudjuk, hogy kényelvitációnak köszönhetően a lejjebb fekvő terü- mi szempontból jobb lenne az árok helyén a
let felé, a pincénk vagy a szomszédunk felé hozzánk látogató barátaink vagy rokonaink
nem kis bosszúságot, s sokszor anyagi kárt is részére gépkocsi parkolót kialakítani, de ezzel
okozva. De mit tehetünk ellene? Szól a kérdés a saját és szomszédjaink csapadékvíz probléegyre sűrűbben, mert egyre nagyobb problé- máját súlyosbítjuk. Bizonyos utcákban, ahol
mával állunk szemben.
mindkét oldalon van árok, és nem fő vízgyűj-
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tő terület, a magasabbik oldalon kúlé kavicsos
terítéssel a szikkasztó árkot be lehet tölteni, ha
előzőleg a közútkezelő szakembere helyszíni
szemle során erre lehetőséget lát és írásos engedélyt bocsájt ki.
• Az esővíz csatorna ki van vezetve az ingatlanon
kívülre (járdára, járda alatt az árokba, stb.). Az
esőzések alkalmával, így hihetetlen mennyiségű csapadékvíz ömlik ki az utcára, ami szinte
járhatatlanokká teszi azokat (pl. Nefelejcs u.,
Szent István u., stb.). A vonatkozó jogszabályok
szerint az ingatlanon képződő csapadékvizet az
ingatlanon kell elszikkasztani! Ha erre technikailag nincs lehetőség, a területi építéshatóság
ad engedélyt a csapadékvíz-elvezető csatorna
esetleges közterületre történő kivezetésére.
• Az árkokon keresztül olyan gyalogos vagy
gépjármű behajtókat építenek, amelyek alatt
nincs, vagy nem megfelelő az áteresz. Emiatt
nem tud továbbfolyni a csapadékvíz, feltorlódik és kiönt az árokból, járhatatlanná téve
a járdát, s azon átbukva befolyik az alacsonyabban fekvő pincékbe. Fontos, hogy akinél ilyen probléma van, minél előbb építse át
(az amúgy is engedély nélkül és szabálytalanul épített) bejáróját, mert így megelőzheti,
hogy anyagi kára keletkezzen szomszédjainak vagy az arra közlekedőknek.
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• A bejárók alatti áteresz eldugul, ezért torlódik
fel a csapadékvíz. Ez is gyakori probléma,
főként azokon a helyeken, ahol nem megfelelő az áteresz átmérője vagy túl hosszú
szakasz van leburkolva felette. Ilyen helyek
előtt célszerű szennyfogó rácsot elhelyezni a
folyásirány felől, illetve a túl hosszú szakaszokba két-három méterenként felső tisztítónyílásokat kialakítani szükséges.
Sok panaszos azért fordul hozzánk, mert nincs
jó viszonyban szomszédjával, s szeretné, hogy
érdekében önkormányzati képviselője járjon
el. Amit tudunk, megteszünk egymás érdekében, de nagyon lassan tudunk haladni ezen
problémák megoldásában, ha nem partner
benne egy-egy lakos.
Továbbra is kérünk minden olyan lakosunkat, akinek ingatlana előtt árok vagy áteresz
található, hogy az esetleges belvíz veszélyeztetettség elkerülése érdekében tisztítsa vagy
tisztíttassa ki árkát, átereszét, s erre szomszédját is figyelmeztesse. Ahol a fentiekben vázolt
problémával találkozik, jelezze hivatalunk
felé az ismert elérhetőségeken.
Hodruszky Lajos
alpolgármester
polgárvédelmi referens

Hivatkozott helyi rendeletünk
Gyömrő Város Önkormányzatának 15/2002. (VI. 13.) számú köztisztasági, közterületi és
környezetvédelmi rendelete és szabályai;
Általános rendelkezések; A közterület rendje
6. § (2) Az ingatlanok előtt lévő járdaszakasz állandó tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz szórásáról, locsolással történő portalanításáról, gyomtalanításáról
a tulajdonos (használó) köteles gondoskodni. Ahol nincs kiépített járda, ott a tisztántartási
kötelezettség szempontjából az ingatlan előtt lévő 1 m széles területsávot kell járdának tekinteni.
(4) A belterületi ingatlan tulajdonosa (használója) a járdaszakasz melletti hidak létesítéséről, karbantartásáról, folyókáknak, vízelvezető árkoknak, átfolyóknak, csatornanyílásoknak a megtisztításáról folyamatosan köteles gondoskodni.
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Jó hangulat, élet, energia
Színes, látványos forgataggal ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját
a „Boglárka” Nyugdíjas Klub
A magas páratartalmú, fullasztó hőség
szinte meg sem látszott augusztus 2-án
szombaton reggel a lelkes szervezőkön.
Fiatalokat megszégyenítő elánnal és jó
hangulattal fogadták a környező települések meghívott klubjait. Negyed tíz tájékán
a népviseletbe öltözött fellépők és résztvevők a Fő tér körüli színes felvonulással
nyitották a rendezvényt a Mendei Hagyományőrző Népi Fúvószenekar kíséretében.
A műsorvezetést Dr. Nagy Marianna vállalta fel, aki régóta és önzetlenül segíti a
gyömrői klub működését.
Bajzáth István klubelnök köszöntője
után Gyenes Levente polgármester, a rendezvény fővédnöke meleg, baráti hangnemben szólt nyugdíjasaink mellett, majd
Bognár Gábor, az „Életet az Éveknek” Or-

szágos Szövetségének elnöke üdvözölte a
megjelenteket. Végül, de nem utolsó sorban Sánta Gyula az „Életet az Éveknek”
Pest Megyei Szövetségének alelnöke zárta
a köszöntők sorát. A jubileumi alkalomból
78 db díszoklevelet és 47 db emlékplakettet adtak át.
A meghívott nyugdíjas klubok műsorral is készültek, ami kora délutánig tartott.
Fellépő klubok, egyesületek:
Péteri Nyugdíjas Klub, Péteri Hagyományőrző Egyesület, Ofella Sándor
Nyugdíjas Klub – Tápiószecső, Őszirózsa
Nyugdíjas Klub Egyesület – Úri, Barátság
Nyugdíjas Klub – Sülysáp, Hagyományőrző Pávakör – Sülysáp, Őszidő Nyugdíjas
Klub – Gyál, Maglódi Nyugdíjas Közhasznú Egyesület, Rényi Ilona Nyugdíjas Klub
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– Üllő, Katica Nyugdíjas Klub – Nagykáta, Ecser Községi Nyugdíjas Klub, Jókai
Nyugdíjas Klub – Kóka, Bp., XVII. ker. Rákoskeresztúri Kertbarát Nyugdíjas Klub,
Weöres Sándor Ált. és Műv. Isk. néptáncosai, és a házigazda „Boglárka” Nyugdíjas
Klub kultúr csoportja.
A műsor után jól esett a csülökpörköltből és tarhonyából készült ebéd. A helyi
buszos városnézés után már kötetlen, táncos szórakozás következett Pavlyás István
jóvoltából.
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A mintegy 840.000 Ft-os pályázati támogatás mellett az önkormányzat többszázezer forinttal támogatta a rendezvényt, míg
az önkormányzati képviselők anyagilag is
segítséget nyújtottak ahhoz, hogy a jubileumi évfordulót méltóképpen ünnepelhesse
a több száz tagú nyugdíjas egyesületünk.
A nap végén mindenki úgy köszönt el
egymástól, hogy „ugye, látjuk még egymást a következő jubileumkor”.
Hodruszky lajos
alpolgármester, védnök
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A képviselő szemével
Soronkövetkező képviselői interjúnkat
Mezey Attilával, az 5-ös választókörzet
képviselőjével, egyben városunk alpolgármesterével készítettük.

megválasztottak. Ez felelősséget is jelent, de
ha jól végzem a munkámat, az elismerés is jól
esik. A körzet képviselőjeként munkám, azt
mondhatom, szinte semmit nem változott az
eltelt évek alatt. Ahogy huszonhárom évesen,
zz
Mivel ön rendszeresen ír önkormányzattal
ifjú lendülettel jártam a körzet utcáit, ha aszkapcsolatos témákban az újság hasábjain,
faltozáshoz, csatornázáshoz kellett házalni,
ezért a megszokottól kissé eltérően nem a
úgyanúgy most sem passzolom le ezt a munszokványos kérdéseket tenném fel. Inkább
kát másnak, és ugyanúgy lejárom a házakat,
arról kérdezném, hogy mivel
ha aláírást kell gyűjteni pél16 éve képviselője megszadául a járásközpontért. Annyi
kítás nélkül ennek a válaszváltozott talán, hogy már nem
tókörzetnek, mennyiben
kell elmondanom, ki vagyok,
változott munkája, feladata
hiszen a legtöbben ismernek és
az évek alatt?
nagyobb a meglepődés azon,
A munkámat és azt, hogy egyhogy én csengetek be házalva,
általán képviselő lettem nagyaz utcákat járva. Azért is szereban befolyásolta, hogy születem ezeket az alkalmakat, mert
tésem óta, harminckilenc éve
nagyon jó lehetőség megtudni,
a körzetemben, ugyanabban
milyen problémák vannak, és
a házban élek. Nekem ez nem
közvetlenül válaszolhatok, ha
csak egy ház, és az utca nem
van kérdés az önkormányzattal
Mezey
Attila
csak egy közterület, hanem vakapcsolatban. Az mindenesetre
alpolgármester
lóban otthonomnak tekintem.
jól érzékelhető, hogy az embeMindig fontos volt számomra, ahol élek és jól rek elégedettek a várossal, és nyitottabban foismerek minden szomszédot, utcabelit és kör- gadnak minden kezdeményezést, mint régen.
nyékben lakót. Itt gyerekeskedtem, minden
Tizenkét éve tölti be városunk alpolgármesGyömrőhöz köt, így ismerem a város minden zz
teri posztját. Hogyan értékeli ezt az időzegét-zugát, nincs a városnak olyan része,
szakot, mit tart a legnagyobb eredménynek
melyet ne ismernék jól. Már gyerekkoromban
és ha meg kellene nevezni, mi az, aminek a
is érdekelt a közélet, aktív tagja voltam több
leginkáb örült, hogy megvalósíthatott?
helyi egyesületnek. Huszonhárom évesen,
tizenhat évvel ezelőtt lettem, ha jól tudom, Óriási a különbség a tizenkét évvel ezelőtGyömrő valaha volt legfiatalabb képviselője. ti viszonyokhoz képest. Akkor egy politikai
Az, hogy mindig is itt éltem és ezután is itt csatározásokkal terhelt, eléggé zilált közéletszeretnék, meghatározta munkámat is. Nem ben kellett megkezdeni munkánkat és kialakívégezhettem hanyagul, rosszul, mivel nem tani azt az összetartó városvezetési struktúrát,
állok tovább egy választási ciklus végén és melynek révén elindulhatott a fejlődés. Ez számon kérhető leszek mindig azoktól, akik úgy gondolom - sikerült. Az elmúlt években
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látható eredmények eléréséhez pedig a közös
cél érdekében összefogó képviselőkre volt
szükség. Alapja volt ennek, hogy a képviselő testület többségével szoros, egymást megbecsülő, jó viszony alakult ki. Polgármester
úrral pedig nem csak munkatársak, hanem
szoros jóbarátok is vagyunk hosszú évek óta.
Ez a bizalmi légkör az, ahol jól lehet és főleg eredményesen lehet dolgozni. Jó dolog,
ha valaki lehetőséget kap elképzelései, tervei
szabad megvalósítására. Nekem ez itt, szülővárosomban megadatott és ezt nagyon köszönöm. Mivel feladatkörömbe a városfejlesztés,
a beruházások és az intézmények irányítása
tartozott, ezért - ahogy mondani szokás - fontos volt, hogy mindennel képben legyek. Akik
ismernek tudják, hogy szerettem a beruházások minden mozzanatánál a helyszínen lenni.
Nagyon szívesen emlékszem vissza, amikor
az aszfaltprogramnál minden utca aszfaltozásánál ott voltam, és hatalmas öröm volt látni, ahogy épül ez a város és elkészül egyik
napról a másikra az aszfaltút, amit szinte senki nem hitt addig. Rengeteg beruházás millió
mozzanata és döntése, de jó volt látni, ahogy
az ötletből terv lesz, majd a tervből kész épület, körforgalom, művészeti központ, iskola,
óvoda. Öröm volt ezeken dolgozni, nem teher. A kérdés pedig konkrétan arról is szólt,
hogy mit tartok a legnagyobb eredménynek
és minek örülök leginkább amit megvalósíthattam. Hát nehéz kérdés. Oldalakban lehetne rá jól válaszolni. De ha tömören kell,
akkor talán azt a nyugodt képviselő-testületi
alkotó légkört és csapatot említeném, akiknek köszönhetően ez a rengeteg beruházás
megvalósulhatott és amelyekbe ötleteim, elgondolásaim beleépülhettek és melyeket nap
mint nap láthatok. Épületként itt elsősorban
a művészeti központot emelhetném ki. Aminek pedig a legjobban örülök döntéseim közül, hogy a művészeti központ Hankó István

nevét kaphatta. Lehet, hogy nem tűnik nagy
dolognak és itt nagy beruházás megnevezését várták tőle. De számomra nagyon nagy
örömöt jelentett, hogy megadatott annak a
lehetősége, hogy emléket állíthattunk egy
embernek, akit szerettem, tiszteltem és sokat
köszönhettem neki. Tudom, tanítványai közül sokan érzik ezt, de nekem megadatott a
lehetőség, hogy a névadás révén megőrizzük
emlékét az örökkévalóságnak. Ez nagy öröm
volt számomra, és ilyenkor érzem azt, hogy
jó dolog döntési helyzetben lenni és jó dolog
jó döntéseket hozni.
zz
Hogyan értékeli röviden az elmúlt tizenkét
évet és tervezi-e a folytatást?
Hogy röviden válaszoljak, úgy gondolom,
kialakítottunk egy politikai befolyástól valóban független szervezet által vezetett önkormányzati struktúrát. Sikerült létrehozni
egy jó együttműködésen alapuló közéletet
a város közéleti szereplői, szervezetei között. Ennek révén elvégeztük azokat a fejlesztéseket, változtatásokat, melyek révén
városunk olyan lett, amilyennek most szeretjük. A környéken sokan példaként tekintenek településünkre. A munkát, melyre
vállalkoztunk tizenkét éve, úgy gondolom,
elvégeztük. Rengeteg rutint és tapasztalatot szereztünk a város vezetésében. Ezeket
az eredményeket kell megőrizni, a békés
közéletet fenntartani. Folytatni kell a város
fejlesztését, pályázni és pályázni kell! De
főképp sikeresen pályázni EU-s forrásokra.
Ebben van városunk jövője. Igen a válasz,
hogy tervezem a folytatást és vállalkozom
erre a feladatra. A városvezetés felelősséggel is jár és szeretnék ennek a felelősségnek
ezután is eleget tenni, hogy - ahogy az interjú elején említettem - évek múlva is nyugodtan nyissak kaput, ha valaki a választókörzetemből felkeres.
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VÁROSFEJLESZTÉS

Autó a szökôkútban
Június utolsó hétvégéjén, szombatról vasárnapra virradó éjszaka egy Seat Ibisa típusú gépkocsi
landolt a körforgalom közepén lévő szökőkútban.
A Táncsics Mihály úton, a Halászkert felől érkezett és beleütközött a szökőkútba, ezzel jelentős
károkat okozva abban. A baleset oka egyelőre
nem tisztázott, de a szemtanúk elmondása szerint
a jármű legkevesebb 100 km/óra körüli sebességgel érkezhetett. A sebességtúllépés mellett a sofőr
alkoholos befolyásoltsága is erősen feltételezhető
volt, amelynek ténye - információink szerint - később be is igazolódott. Az ütközés következtében
a kút kőburkolata elég jelentősen megsérült, de a
medence szigetelésében, szerkezetében és a gépészetben nem esett kár.
A sofőr később felkereste az önkormányzatot és
saját költségén vállalta a szökőkút teljes helyreállí-

tását, valamint abban segédmunkásként tevékenyen
részt is vett. A 2009-ben átadott Dodó János kőfaragó mester által kivitelezett szökőkút helyreállítását
a készítő végezte a vétkes segítségével. A cikk keltekor már csak két kő cseréje van hátra a munkálatokból, így a szökőkút hamarosan ismét visszanyeri
a régi formáját – mindannyiunk örömére!
MGM

Szebb így?
Véleményem szerint a központi park városunk ékköve, kedvelt területe a kisgyermekeseknek, szerelmespároknak is. Gyönyörű zöld, gondozott park
ad lehetőséget a sétára, benne a szépen, korhűen
felújított Polgármesteri Hivatallal, történelmi szobrokkal, pihenőpadokkal. Sajnos az utóbbi időben a
vandálok, szemetelők célpontjává vált főterünk, így
a parkban található filagória és ivókút. A Tóth-Czibula Magdolna által tervezett pavilon tartógerendái
összefirkálva, tegekkel borítva. A padok összetörve,
összekarcolva állnak az ivókút összetört fejdísze,
megcsonkított teste mellett. Nagy mennyiségű szemetet is hagynak a kút környékén, annak ellenére,
hogy néhány lépésre több szemetes is található. A
hulladékok, üres italosüvegek mennyiségét jellemzi, hogy külön ütemezett program az önkormányzat
munkatervében az itteni szemét eltakarítása.
Azok, akik rongálnak, szemetelnek, valószínűleg nem is tudják, hogy mekkora kárt okoznak.
A 2009- ben átadott ivókút, filagória és közvetlen

területe csaknem ötmillió forintba került az önkormányzatnak. De az anyagi káron kívül, a többség
közérzetének megrontásáról is beszélhetünk itt. Ki
szeretne egy szemetes, rágókkal összenyomkodott,
összefirkált helyen megpihenni?
Kérem, figyeljenek oda értékeinkre, hiszen mindannyiunk számára fontos a város arculata, gondozottsága! Akik pedig ennek ellenére nem tartják be
írott és íratlan szabályainkat, ne feledjék, a közelben térfigyelő kamerák vannak!
MGM

VÁROSFEJLESZTÉS

Sajtóközlemény

Projektzáró rendezvényt tartott 2014. július 29-én
Gyömrő Város Önkormányzata
A helyi térségi gazdaság ösztönzését segíti az az
inkubátorház, amelyet Gyömrőn alakítottak ki Európai
Uniós, illetve a Magyar Állam által nyújtott támogatás
segítségével. Az inkubátorház elsősorban a vállalkozói
környezetet kívánja erősíteni a helyi foglalkoztatás
valamint a gazdasági teljesítmény növelése érdekében.

2012. szeptemberben kezdődött és augusztus végén ténylegesen zárul a hazánkban Gyömrőn,
Szlovákiában Csallóközcsütörtökben a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013 keretén belül az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával megvalósuló
„Határon átnyúló gazdasági kapacitás racionalizálás – Racionalizácia cezhraničnej hospodárskej
kapacity“ – EcoRáció című (HUSK/1101/1.1.1/0356) projekt.
A vállalt tevékenységek legfontosabb elemként Gyömrő Város Önkormányzata és a Mérey Polgári
Társulás mindkét településen egy, a helyi és térségi gazdaság ösztönzését segítő inkubátorházat
alakított ki. A projekt költségvetésének mindkét partnernél körülbelül 80-85%-a közvetlenül a
beruházáshoz került felhasználásra, így például a mérnöki tervek elkészítésére, kivitelezésre, műszaki
ellenőrzésre, irodák berendezésére.
A megvalósulás során számos ingyenes, vállalkozások életében fontos témát (pl. forrásszerzés,
jogszabályi változások, energetikai kérdések) feldolgozó workshop-ok mellett a helyi gazdasági
adottságokat és lehetőségeket feltáró tanulmány is elkészült, amelyek összesen 3,7% valamint 6%-os
részarányt képviseltek a magyar, illetve a szlovák oldali költségvetésben. Mindemellett, a projektnek
köszönhetően, 2014. januárjától augusztus elejéig a helyi és környéki vállalkozások számára ingyenes
jogi, energetikai és üzleti tanácsadás állt rendelkezésre a megépült gyömrői inkubátorházban.
A projekt külső projektmenedzsere, Sifter Lívia elmondta, hogy a 1.373.069,60 eurós összköltségű
projekt támogatástartalmának kb. 90%-át a szabályos- és az ellenőrzést végző szervezet által
elfogadott elszámolások segítségével már sikerült lehívni, míg a fennmaradó összeghez a
projektzárást követően juthatnak hozzá a partnerek.
Projekt Vezető Partnere:
Gyömrő Város Önkormányzata
2230 Gyömrő, Fő tér 1.
http://husk.gyomro.hu
www.husk-cbc.eu
Jelen közlemény nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.
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ÜNNEP

Meghívó
2014. augusztus 20.
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk
Államalapító Szent István Királyunk ünnepén
a város központi ünnepségére,
a polgármesteri hivatal régi épülete előtti Dísztérre
(rossz idő esetén: Hankó István Művészeti Központ)

9 óra: Gyenes Levente polgármester ünnepi beszéde
• Az új kenyér megáldása
• A kitüntetések átadása
• GyömrőSzínház „Hazám” című ünnepi műsora

***
Szeretettel várjuk Önöket

2014. augusztus 20-án, 17 órára
a Hankó István Művészeti Központba
Budai Sándor: Gyömrői tájak és épületek című kiállításának megnyitójára
A kiállítást megnyitja: Pál Mihály
Megtekinthető: szeptember 5-ig, munkanapokon 8-20 óráig

***

Nyárbúcsúztató táncest a Kristály Duóval!
2014. szeptember 6-án, szombaton 17-23 óráig
a Hankó István Művészeti Központban
Büfé, zene, tánc…
Belépőjegyek megvásárolhatók
a művészeti központban 800 Ft-os áron.
Infó: 06-30/652-1052, 06-30/652-0690,
hi.muvkozpont@gmail.com

INTERJÚ
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Helyi adózással kapcsolatos hírek
Tájékoztatjuk Gyömrő Város lakosságát, hogy a 2014. második félévi befizetési
határidők az alábbiak szerint alakulnak:
• Építményadó befizetési kötelezettség: 2014. szeptember 15.
számlaszám: 11742197-15392017-02440000
• Iparűzési adóelőleg befizetési kötelezettség (I. félév): 2014. szeptember 15.
számlaszám: 11742197-15392017-03540000
• Gépjárműadó befizetési kötelezettség: 2014. szeptember 15.
számlaszám: 11742197-15392017-08970000
A befizetéshez szükséges csekkeket a 2014. március 10-én kelt egyenlegértesítővel már
megküldtük. Amennyiben szükséges, további csekkeket irodánkban, ügyfélfogadási
időben átvehetnek.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8.00-17.30
szerda: 8.00-12.00
péntek: 8.00-12.00
Gyömrői Adóiroda

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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Könyvtári program
ajánló júliusra
Nyári nyitva tartása a könyvtárnak
a következőképpen alakul:
2014. augusztus 11-től (hétfő) augusztus 20-ig (szerda) zárva.
Nyitás: 2014. augusztus 21-én, csütörtökön, 9 órakor!
2014. szeptember 4-én, a hónap első csütörtökén ismét lesz kézműves foglalkozás a Városi
Könyvtár gyermekkönyvtárában 13 órától 17 óráig. Mindenkit sok szeretettel várunk foglalkozásainkra, a belépés díjtalan!
2014. szeptember 9-én, 17.30-as kezdéssel ismét folyatódik a Népek és országok c. programsorozatunk. A következő - immáron nyolcadik - bemutatásra kerülő ország, Spanyolország
lesz, előadónk: Kácsor András. Az előadást, mint mindig, most is képek, diavetítés fogja színesíteni! Jöjjenek el, megéri! A belépés díjtalan!
További sok érdekességgel, újdonságokkal vár minden kedves érdeklődőt a Városi Könyvtár!
Honlapcím: gyomroiknyvtar.eoldal.hu, de fent van a bibliotéka a facebook-on is Gyömrő Városi Könyvtár néven, valamint a programokról olvashatnak a gyomro.hu weboldalon is.

Felhívás

Kérjük, ha idén még nem járt Önöknél kéményseprő, a gyorsabb ellátás miatt
még a fűtési szezon előtt végeztesse el a kötelező kéményseprő-ipari feladatokat!
Dolgozóink a fűtési szezonban leterheltebbek.

Gyömrőn állandó ügyeletben:
Wahab Raszul
0670-249-14-66 , vagy 739-087
A kéményseprő ipar feletti ellenőrzést a 2012.
évi XC. törvény rendelet alapján a katasztrófavédelem gyakorolja, aki a szolgáltatás elmaradása
esetén eljárást indíthat az ingatlantulajdonossal
szemben.
A közszolgáltatás az élet és vagyon
megóvását szolgálja, kérjük, fogadják
bizalommal munkatársainkat, együttműködésüket előre is köszönjük!
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Felhívás

Kertbarát-kört szervezünk!

Az összejövetelek célja az időszerű tennivalók és környezetbarát, takarékos módszerek alkalmazásai a kiskertekben. A témákat (dísznövény-, virág-, zöldség-,
gyümölcstermesztés keretein belül) a tagok érdeklődési körei szerint állítjuk össze.
A részvétel ingyenes. Az első összejövetel a jelentkezők számától függően október második felében lesz.
Jelentkezés telefonon:
+36 20 525 78 16 vagy a
(29)264 261 telefonszámokon,
személyesen pedig Gaál Csaba, Gyömrő, Erzsébet u. 21/B. (1-es csengő)
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

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.

24 órás

ügyelet a gyömrői lakosokért!

EGÉSZSÉGÜGY
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Megkezdôdött a parlagfû szezon
Egyre magasabb koncentrációban van jelen a
parlagfű pollenje a levegőben, ami a növényre
allergiásoknál már tüneteket okoz. Szemviszketés, orrfolyás, torokkaparás. Csak néhány a
legjellemzőbb tünetek közül. A szakemberek
azt mondják, egyre több a parlagfű allergiás
Magyarországon. Már csaknem másfél millió
betegről tudnak. S a szám évről évre nő. Azt is

megfigyelték, hogy egyre fiatalabb korban jelentkezik az érzékenység. Már óvodásoknál is
előfordul. A szakemberek szerint minél előbb
érdemes az allergia elleni szereket használni. A legfontosabb persze az lenne, ha a beteg
nem találkozna ezzel a gyomnövénnyel, ezért
a legjobb megelőzés a növény irtása lenne.
K. E.

Helikopterrôl is ellenôrzik
a parlagfûvel fertôzött területeket
Elkezdődött a parlagfű szezon, ezért a hatóságok a földi felderítés mellett bevetik a légi
felderítés eszközeit is. Négy éve használják
a helikopteres ellenőrzést a parlagfű fertőzöttség csökkentésére. Ez jelentősen segíti
a munkát, pontos kép kapható azokról a
földtulajdonosokról, földhasználókról, akik
nem tartják rendben területeiket.
A hatóságok július elsejétől ellenőrzik a belés külterületek parlagfű fertőzöttségét. A még
időben elvégzett kaszálással megelőzhető a
gyomnövény pollenjének szóródása. Az idei
időjárás kedvezett a parlagfű kelésének, a
gyomnövény jelentős tömegben jelent meg
a nyílt talajfelületeken. A parlagfű gyakori a
szántóföldeken, útszéleken, árokpartokon,
parlagokon, de előfordul réteken, legelőkön,
szőlőkben, gyümölcsösökben és erdősítésekben is. A szántóföldeken, a gabonák betakarítását követően kiemelt figyelmet kell fordítani
a tarló gyommentesítésére, a parlagfű elleni
hatékony védekezésben fontos a tarlóhántás
elvégzése.
A parlagfű elszaporodásának visszaszorítása közös cél, ezért az előző évekhez hasonlóan, idén is sor kerül a parlagfüves területek
helikopterrel történő felderítésére. Ezáltal a

nehezen megközelíthető, kevésbé szem előtt
lévő, egybefüggő, nagy kiterjedésű parlagfűvel fertőzött területek is a hatóság látókörébe
kerülnek. A földhasználó köteles június 30-ig
ingatlanján a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt
az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
A parlagfű elleni védekezési kötelezettség
elmulasztása esetén a hatóság növényvédelmi
bírságot szab ki. A kiszabható növényvédelmi
bírság mértéke 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig
terjed.
(Forrás: kormany.hu)
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SZABADIDŐ

Pollenjelentés

(Forrás: ÁNTSZ)

Az ismétlődő záporok, zivatarok valamelyest lassítják a parlagfű pollenkoncentráció emelkedését, ugyanakkor már többfelé eléri a magas szintet. Lassan fokozódik az üröm, a libatopfélék és a kenderfélék pollenszórása is, helyenként már elérik a közepes szintet. A csalánfélék
pollenkoncentrációja továbbra is a közepes-magas tartományban alakul. A pázsitfüvek és az
útifű pollenje jellemzően csak alacsony koncentrációban van a levegőben. A kültéri allergén
gombák koncentrációja viszont eléri a magas szintet.

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

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

Augusztus 16.

Hétfő-Kedd

Augusztus 23.

Szerda-Csütörtök
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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

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 időpontja:
Augusztus 15.

Patikák hétvégi és ünnepnapi ügyeleti rendje
Hétköznapokon a Szent Erzsébet Patika ügyel este 10 óráig. Ünnepnapokon a gyógyszertárak felváltva tartanak nyitva, délután 4 óráig.
Augusztus 20-án 8 és 16 óra között: Szent Erzsébet Patika
Augusztus 15–17.
Kehely Patika
Augusztus 23–24.
Humanitás Patika
Augusztus 30–31.
Szent Erzsébet Patika
Szeptember 6–7.
Kehely Patika
Szeptember 13–14.
Humanitás Patika
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Tenisz Hírek
1980-as években néhány lelkes amatőr kezdeményezésével indult el a tenisz élet Gyömrőn.
Saját anyagi hozzájárulással és munkával alakították ki a pályát, amely jelenleg is a „focipálya” területén található. A tagok összefogása és a programok szervezése Erőss Erzsébet
nevéhez fűződik. Az edzéseket az akkor még
nagyon fiatal Kisantal Péter tartotta, aki most
a mai és a jövő teniszélet kiválóságait edzi. A
gyömrői tenisz klub az évek folyamán változó
taglétszámmal, hobbi sportként működött - és
működik ma is.
Jelenleg a Gyömrő SE keretein belül szerveződik a tenisz szakosztály. Éveken keresztül működtetési gondokkal küzdöttünk. Most
kérésünk meghallgatásra talált és a képviselő-testület döntése alapján 300 000 Ft támogatást kaptunk a pálya felújítására. Ebből az
összegből tudtuk megoldani az önálló vízellátást. Ezúton is köszönjük Garamszegi Sándor
felajánlását (vízóra akna) és Kertész Gyula
a Vízmű igazgatójának és csapatának gyors
munkáját. A maradék pénzből szeretnénk még

megoldani a kerítés cseréjét, ami reményeink
szerint ez az ősz folyamán megvalósulhat.
Továbbá saját hozzájárulásokkal és egyéni
felajánlásokkal igényesebbé tettük a pályát.
Felfrissítettük a salakot, új hálótartó oszlopokat helyeztünk el, és sikerült műanyag vonalat
vennünk néhány tagunk pénzfelajánlásából.
A pálya működtetését (vízdíj, fűvágás, gyomtalanítás…) a tagdíjakból fedezzük, és saját
munkával is hozzájárulunk a környezetünk
alakításához.
Új tagok jelentkezését várjuk!
Akár kezdő Ön, akár a salak királyának érzi
magát, párosan vagy pár nélkül. A tagdíjról
és a pályahasználati feltételekről érdeklődni
Lipták Júliánál, a 06-30-30-62-150 telefonszámon lehet.
Ingyenes kipróbálási lehetőség:
Augusztus 23-án és 30-án, szombaton 9-19
óra között NYÍLT NAPOT tartunk, időpont
egyeztetéssel a fenti telefonszámon. Felszerelést, kérésre oktatást is tudunk biztosítani.
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„Májusi esô aranyat, júniusi ezüstöt ért…”
Kölyökkézi 2013/14
2014-ben Valenta Eszter és
Volcz Ákos utánpótlásedzők
vezetésével minden korosztályával az Országos Gyermekbajnokság Régiódöntőjében a
Gyömrő VSK kézilabdázói!
A Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt idei versenyrendszerben szeptembertől-májusig
zajlottak a csoportmérkőzések
U11-től egészen U14-ig. Csapatainkkal a Kovács László,
valamint az Adorján János Régiókban
versenyezve, szinte hibátlanul vettük az akadályokat hétről-hétre, így május elején már
körvonalazódott, hogy nagy valószínűséggel
elődöntőben vagyunk, s készülhetünk a júniusi döntőkre!
A hangulatot megalapozandó, május 23-25
között Kalocsán, Nemzetközi Tornán vettünk
részt, ahol U12-es fiú csapatunkkal 2. helyen
végeztünk, míg az U14-es lányokkal kupagyőztesek lettünk!
A torna legjobb leány mezőnyjátékosának
csapatunk irányítóját, Balogh Bettinát, míg

legjobb kapusának Hrutka Bernadettet választották! A fiúknál bal átlövőnk Hoffmann
András bizonyult a legjobbnak! Három különdíjasunk is lett Háfra Luca, Márkus János és Seprős Bence személyében.
És elérkezett a „nagy nap”: június 7. ÉrdFinal 24 (Döntők)
U13-as fiaink ellenfele Dabas, míg U11-eseinké a Ferencváros volt. Két rangos ellenféllel szemben, izgalmakkal teli mérkőzéseken,
rendkívül kiegyensúlyozott küzdelemben
mindkét gárdánkkal ezüstérmet szereztünk!
A döntő legtechnikásabb játékosának a „kicsiknél” jobbátlövőnket, Markovics Patrikot, míg a „nagyoknál”
Hoffmann Andrást választotta
a Pest Megyei Kézilabda Szövetség!
Az U12-es mezőnyben idén
nem volt legyőzhetetlen ellenfelünk, így ott bajnoki címet ünnepelhettünk!!!
Óriási öröm és büszkeség ez
mindannyiónknak! Ezúton is mégegyszer gratulálunk a fiataloknak!
Valenta Eszter
Utánpótlásvezető, edző Gyömrő VSK

Elhunyt Dr. Kovács László
79 éves korában elhunyt Dr. Kovács László csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos, városunk köztiszteletben álló gyermek
háziorvosa.
1968-ban a Pécsi Orvostudományi Egyetemen avatták orvossá,
ezt követően dolgozott Pakson és Monoron is. 1983-ban egy megüresedő helyre érkezett Gyömrőre, és egészen haláláig praktizált
az egyes körzetben.
Az eltelt 31 esztendő során több ezer gyömrői gyermek nőtt fel
a kezei között, gyógyító munkájával a csecsemőktől a nagyobb
gyermekekig sokaknak segített. Sokan vannak, akiket gyermekként hozzá hordtak a szülei, ha valamilyen betegség merült fel, majd felnőtté válva immáron saját gyermeküket is
Kovács doktor úrhoz vitték. Igazi családi orvos volt, a szó legszebb értelmében. Számára
az orvoslás, a gyógyítás nem munka, hanem hivatás volt. A rendelési idő végeztével is
„szolgálatban” maradt, szinte bármikor hívhatták őt az aggódó szülők, sokszor saját otthonában fogadta a kis betegeket, ha épp arra volt szükség. Neki nem számított, hogy hétvége vagy ünnepnap van, ha beteg gyermekkel keresték fel – mindig segített. Nincs olyan
egykori betege, aki nem emlékezne az immáron legendássá vált mondataira, de biztosan
vannak még olyan kis matricák is valahol, amelyeket Ő adott egy-egy bátor gyermeknek,
aki kibírta a „szurit” vagy valamilyen vizsgálatot. Esküjének szövegét mindig komolyan
vette, szóról-szóra tartotta.
„Embertársaimat egészségük megtartásában segítem. Tudásomnak és tapasztalatomnak
megfelelő módszereket alkalmazok. Életveszély esetén azonnali segítséget nyújtok. A betegek és hozzátartozóik emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartom. Bizalmukkal nem élek
vissza, titkaikat nem fedem fel. Tisztelek minden emberi életet faji, nemzeti, vallási, politikai
és szociális megkülönböztetés nélkül.”(Pécsi Tudományegyetem orvosi esküjéből)
Igazi családi orvos volt, a szó legszebb értelmében.
Ez a sok-sok emlék is segítség számunkra abban, hogy soha ne felejtsük el őt!
Gyömrő Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala valamennyi dolgozója nevében részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, barátoknak és ismerősöknek.
Doktor úr, nyugodjon békében!
HA
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