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Legyen minden nap karácsony!
Az esztendő utolsó napjaihoz közeledve, alig
pár nappal karácsony előtt mindannyian felértékeljük baráti, családi kapcsolatainkat. A
karácsony hangulata, lelkülete megváltoztat
minket, és a mindennapok olykor feszült és
monoton rohanása után végre odafigyelünk
egymásra, és talán kicsit magunkra is. Sokunkban megfogalmazódik ilyenkor:
bárcsak az év minden napján megmaradna ez a figyelem,
törődés és szeretet.
Meggyőződésem,
hogy ez csupán rajtunk múlik! Mert
mindegy, hogy február van vagy épp
augusztus:
családunkra, barátainkra, az őszinte emberi kapcsolatokra bizony nagy szükségünk van. Nem
az a fontos, hogy mit kapsz, hanem hogy ki
adja – tartja a mondás. És valóban: egy szülőnek a gyermekétől kapott legkisebb apróság is
hatalmas kincs. Talán a legnagyobb ajándék,
amit egy ember kaphat, az kézzel nem is fogható: a szeretet. Éppen ezért becsüljük ezt meg
minden nap!
Becsüljük meg és értékeljük azt, amink van.
Sajnos sokaknak kell nélkülözniük, nehéz körülmények között élniük. Ezekben a napokban, aki teheti, az kopogtasson be olyanokhoz,
akikről tudja, hogy számukra a karácsony nem

több, mint bármelyik másik nap, akiknek nem
futja még csak meleg ételre sem. Egy tál étel,
pár szelet sütemény és néhány jó szó mindan�nyiunk lelkét ünneplőbe öltöztetheti!
Persze az ünnepek múltával se forduljunk
el egymástól. A karácsony elmúlik, az ünnepi
fények idővel kialszanak, de az emberi kapcsolatok egy életen
át kitartanak.
Bár
fejlődünk
és
növekszünk,
itt Gyömrőn azért
mégis a legtöbben
ismerjük egymást.
Van valamiféle kapocs, ami láthatatlanul is összeköt
minket. Azt hiszem,
nem csak én érzem
és tapasztalom azt, hogy erre a kapocsra talán
mindennél nagyobb szükségünk van! Tudni,
hogy tartozunk valahova, hogy van számunkra egy olyan otthon, ahol valóban jó élni, ahol
mosolygós arcok, ismeretlen ismerősök várnak minket.
Azt kívánom városunk minden lakosának,
hogy 2015-ben is érezze ezt az összetartozást.
Forduljunk egymás felé megértéssel, szeretettel.
Áldott, békés karácsonyt és sikerekben,
szeretetben gazdag új esztendőt kívánok mindenkinek!
Gyenes Levente
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A novemberi és decemberi
testületi ülések hírei

ovember 24-én a közmeghallgatást megelőzően tartotta rendes ülését önkormányzatunk képviselő-testülete. Elsőként zárt ülés
keretében döntöttek a Bursa Hungarica Felsőfokú Ösztöndíjpályázat keretében beérkezett
pályázatokról. Összesen 13 db „A” típusú, és
0 „B” típusú pályázat érkezett. Az „A” típusú
pályázók közül Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testülete a 219/2014. (XI.24.)
Kt. határozata alapján 7 hallgatót támogat. Az
önkormányzat a pályázók közül a leghátrányosabb helyzetben
lévőknek ítélte meg a
támogatást. A hallgatókat Gyömrő Város
Önkormányzata 5.000
Ft/hó összegű ösztöndíjban részesíti.
A képviselők elfogadták az UFC
Gyömrő kérelmét, így
a 2014-es költségvetési keret terhére 800.000
forint támogatásban részesítették az egyesületet.
A testületi ülés kétség kívül legfontosabb
napirendi pontja a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotása volt. Ez magában foglalja
a bölcsődei, óvodai és iskolai étkezési díjakat, valamint a bölcsődei gondozási díjat is.
A közétkeztetéssel az újságban még bővebben
foglalkozunk több szempontból is, így itt most
csak a tényszerű számokat közöljük.
A 2015. január elsejétől érvényes étkezési
térítési díjak:
a.) Bölcsődés gyermek (reggeli, tízórai, ebéd,
uzsonna) 267 Ft + ÁFA
Bölcsőde, időszakos nappali ellátás 227 Ft +
ÁFA

b.) Óvodás gyermek (tízórai, ebéd, uzsonna)
412,27 Ft + ÁFA
Óvodás gyermek (ebéd) 304,10 Ft +ÁFA
Általános iskolai tanuló (napközi) 453,76
Ft + ÁFA
Általános iskolai tanuló (csak ebéd) 331,99
Ft + ÁFA
c.) Gyömrői Általános Iskola, Készségfej
lesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon
és Gyermekotthon és Egységes Gyógype
dagógiai Módszerta
ni Intézmény
Napi háromszori étkezés 534,82 Ft +ÁFA
Napi egyszeri étkezés
420,77 Ft +ÁFA
Napi ötszöri étkezés
780,19 Ft +ÁFA
December 10-én az
év utolsó testületi
ülésén a képviselők
döntöttek arról, hogy a Vecsés és Környéke
Társulásba – az eddigiekhez hasonlóan – Tóth
Ágnest, a CSASE vezetőjét delegálják.
2015. március 1-től új közszolgáltató végzi Gyömrőn a települési folyékony hulladék
kezelését (szennyvíz-szippantás). A feladatot
eddig ellátó Deliver Kft. kérte szerződése felbontását, hivatkozva a gazdasági helyzetre.
Egyúttal a zökkenőmentes folytatás érdekében ajánlotta eddigi alvállalkozóját, Szepesi
Zoltánt a közszolgáltatás elvégzésére. Mivel
utóbbi minden vonatkozó előírásnak megfelel, a testület felhatalmazta a polgármestert az
új közszolgáltatási szerződés megkötésére.
A most elfogadott 2015 első félévi munkaterv alapján a következő testületi ülés 2015.
február 5-én lesz.
Hauser Antal
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Emelkednek a közétkeztetési térítési díjak
Önkormányzatunk képviselő-testülete no
vember végi ülésén döntött arról, hogy
2015. január elsejétől emeli a nevelési-okta
tási intézményekben a szülők által fizeten
dő étkezési térítési díjakat.
Az étkezés teljes költsége két részből áll: az
alapanyag normából, valamint a rezsiköltségből. A szülők által fizetett térítési díj csak
és kizárólag az alapanyag norma árának egy
része volt eddig, a fennmaradó részt és a rezsiköltséget önkormányzatunk finanszírozta.
Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma
vonatkozó rendeletében előírta, hogy milyen jellegű változtatásokat kell
bevezetni a közétkeztetésekben. Az ehhez
kapcsolódó mintamenza
programtól összességében a szakemberek azt
várják, hogy látványosan
javuljon a gyermekeknek
tálalt ételek minősége,
sokkal változatosabb és vitamindúsabb étkezésben legyen részük. Ennek értelmében több
és jobb minőségű húst, sokkal több zöldséget
és gyümölcsöt kell az étlapon szerepeltetni.
Ezen felül erőteljesen szabályozták a felhasználható cukor, só és fehér liszt mennyiségét is.
Mindezen előírásoknak a gyömrői óvodákban
és iskolákban a közétkeztetést végző szolgáltató teljes mértékben megfelel, szeptember
óta ezen elvek és szabályozások mentén állítja össze az étlapot. A tapasztalható minőségi
javulás azonban érelemszerűen költségnövekedéssel jár. Ez a plusz kiadás az alapanyag
normában jelentkezik. Önkormányzatunk
szeptember óta ezt az extra terhet teljes mértékben magára vállalta, ám sajnos a lehetőségeink végesek. Ezért a képviselők úgy döntöt-

tek, hogy január elsejétől növelik a térítési díj
összegét annyival, amennyivel az alapanyagnorma emelkedett. A rezsiköltséget továbbra
is önkormányzatunk állja. A teljes képhez az is
hozzátartozik, hogy a vonatkozó szociális jogszabályokat figyelembe véve a Gyömrőn közétkezetésben részt vevő gyermekek csaknem
47%-át támogatja önkormányzatunk, vagyis
az ő havi térítési díjuk 50 vagy 100%-át fizetjük. Erre kap önkormányzatunk normatív támogatást, de ez sem fedezi a teljes kiadásunkat. Ez hatványozottan igaz a 100%-os térítési
díjat fizető gyermekek
esetében, vagyis a közétkeztetésre kapott állami
normatíva a kiadások töredékét fedezi csupán.
Hozzá kell tenni, hogy
önkormányzatunk 2012
óta nem emelte a térítési
díjak összegét, a minden
évben növekvő költségeket magunkra vállaltuk.
Ez eddig volt tartható.
A szavazásnál 9 igen és
3 tartózkodás mellett fogadták el az előterjesztést. Az egyik tartózkodó képviselő Sas Zoltán
(Jobbik) volt. Ő elmondta, hogy érti és elfogadja az emelés okait, látja annak szükségességét,
ám úgy véli: ha a kormány az új előírásokkal
megváltoztatja a közétkeztetést és ezzel jelentős drágulást idéz elő, akkor a kormánynak kötelessége lenne az önkormányzatok számára
azt a plusz forrást is biztosítani, amivel megóvják a szülőket az áremelésektől. Erre reagálva
Gyenes Levente azt mondta: bár egyet tud érteni a képviselővel, azzal is tisztában van, hogy
rövid távon nem kapnak majd az önkormányzatok kompenzációt, így valamit lépni kell. Az
önkormányzat pedig már eddig is sokszor erőn
felül vállalta magára a költségeket.
Hauser Antal
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Közétkeztetés: közös ellenõrzést tartott
önkormányzatunk és a szolgáltató
2014. szeptember elseje óta új cég végzi a
közétkeztetést a gyömrői óvodákban és ál
talános iskolákban. Az Újhalászkert Kft. az
étlap összeállítását, az alapanyagok beszer
zését és felhasználását már az Emberi Erő
források Minisztériuma által jogszabályban
előírt változtatásoknak megfelelően végzi.
Ez a jogszabály jelen állás szerint 2015. január 1-jén lép hatályba, akkortól köteles minden
közétkezetést végző cég alkalmazni az abban
foglaltakat. Mit is jelent ez pontosan? A cél
a gyermekek egészségesebb táplálkozása, az
egészségtudatosság erősítése. Ennek érdekében a cukor, só és fehér liszt felhasználható
mennyisége erősen
korlátozott, jelentősen
megnövelték a kötelezően adandó zöldség
és gyümölcs mennyiséget, változatosabbá
kell tenni a húsokat
is. Ezen felül rozsos
és teljes kiőrlésű pékárukat kell biztosítani
az étkezésekhez.
Szeptember első
heteiben az új rendszer bevezetése idején voltak fennakadások, több panasz is érkezett mind
a szülők, mind pedig a pedagógusok részéről.
Ezek mentén a szolgáltató sokat változtatott,
módosított, próbálta a felmerülő igények mentén alakítani az étlapot.
Önkormányzatunk is kiemelt figyelmet
fordít a közétkeztetésre. Ennek keretében az
elmúlt két hétben az Újhalászkert Kft. vezetői, önkormányzatunk illetékes munkatársai
a városvezetéssel karöltve több óvodába és
iskolába is ellátogattak, ahol ellenőrizték az
ételek minőségét, mennyiségét, a tálalási kö-

rülményeket. És el is fogyasztották az aktuális
menüsort.
Minden intézményben meghallgatták a
pedagógusok tapasztalatait, véleményét is.
Mindezek alapján összeállt egy viszonylag
egységes kép a közétkeztetés aktuális helyzetéről.
• Az adagok tekintetében mindenki pozitívan
nyilatkozott, bőven elegendő mennyiségű
étel kerül az intézményekbe.
• Láthatóan több ételt fogyasztanak a gyerekek, mivel alig-alig marad moslék.
• A kiszállított ételek hőmérséklete tökéletes,
még a tálalás végén sorra kerülők is forró
ételeket kapnak
• A gyerekek szívesen
fogyasztják a magvas,
illetve teljes kiőrlésű
pékárukat
• A korábbi évekhez képest nagyságrendekkel nagyobb
mennyiségű zöldséget
és gyümölcsöt kapnak
a gyerekek
• Bizonyos trendeket
tekintve érdekes különbségek mutatkoznak az egyes intézmények között: van ahol a gyerekek imádják pl.
a jégcsapretket, de van ahol egyáltalán nem
szeretik. A faluban akár heti 3-4 alkalommal
is szívesen ennének főzeléket, míg másutt
csak ritkábban.
• Összességében az is egyértelműen tetten
érhető, hogy a gyerekek otthonról hozott
szokásai, az otthon főzött ételek és azok ízvilága nagyban befolyásolja, hogy egy-egy
adott ételt szeretnek-e vagy sem, mennyire eszik meg. Volt olyan ovis nagycsoport,
akiket megkérdezve kiderült: a gyerekek
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csaknem fele nem evett még otthon lencsefőzeléket.
• A visszajelzések alapján a gyerekek nyitottak az újdonságokra, ám például a halat nem
szívesen fogyasztják. Ellenben amikor marhahúsból készült étel volt, fel sem tűnt számukra, hogy nem a megszokott sertés vagy
szárnyas került a tányérokra. Mindez azért is
fontos, mert mind halat, mind pedig marhahúst kötelező szerepeltetni az étrendben bizonyos időközönként.
Az iskolák és óvodák egybehangzó véleménye szerint kimagaslóan jó az együttműködés
az intézmények és a szolgáltató között. Bármilyen probléma esetén azonnal elérhetőek az
illetékesek, akik a kéréseket figyelembe véve
a lehető leggyorsabban orvosolják a problémákat.
Az persze egyértelmű, hogy mindenkinek nem lehet a szája íze szerint főzni a
„menzán”. Alapvetően fontos, hogy ott-
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hon milyen ételeket fogyasztanak a gyerekek, milyen ízvilághoz szoktak korábban. A
mintamenza program összességében nagyon
pozitív irányba mozdíthatja el a közétkeztetést. Valóban jobb minőségű ételek készülnek, sokkal több gyümölcs és zöldség kerül
a gyerekek elé. És bizony többségében el is
fogyasztják ezeket.
Önkormányzatunk a szolgáltatóval közösen
rendszeresen ellenőrzi a közétkeztetés minőségét, valamint állandó kapcsolatban állunk a
pedagógusokkal is. Arra törekszünk, hogy a
gyömrői gyermekek számára a lehető legjobb
étlap álljon össze.
Fontos az átlátható működés, ezért kérésünkre a szolgáltató minden héten a hivatalos közösségi oldalán nyilvánosságra hozza a
következő heti étlapot, valamint minden nap
közzéteszi az aktuális menüsor valódi fotóját is. Ennek köszönhetően a szülők pontosan
nyomon tudják követni, hogy mit eszik a gyermekük az óvodában, iskolában.
HA

Tisztelt Gyömrőiek!
Valamivel több, mint fél év telt azóta, hogy az országgyűlési választásokon Gyömrő lakosai bizalmat
szavaztak nekem. Felhatalmazást kaptam arra, hogy
együtt tervezzük, fejlesszük a várost.
Nagy megtiszteltetés ez számomra, hiszen egy
újonnan létrejött választókerületben tehetem mindezt. Gyömrő az elmúlt években látványos fejlődésen
ment át: új rendőrőrs létesült, megújult a mentőállomás, megszépült a tópart, új óvodát építettek. A város
népessége folyamatosan nő, ami azt mutatja, az emberek szeretnek itt élni.
Az elkövetkező években nem is lehet más a célunk,
mint hogy tovább javítsuk az életminőséget. Ehhez
kívánok Önöknek jó egészséget, áldott Karácsonyt és
Boldog Új Esztendőt!
dr. Szűcs Lajos
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Lezajlott a közmeghallgatás
November 24-én tartotta önkormányzatunk képviselő-testülete éves közmeghallgatását. Mintegy
40 érdeklődő előtt Gyenes Levente polgármester
beszédében összefoglalta az idei évben elvégzett
munkákat. Mint mondta: bár 2013 végén még
úgy tűnt, hogy nem lesz sok fejlesztés és beruházás 2014-ben, végül egy kifejezetten sikeres évet
zárhat városunk. Január elején átadtuk a Kastélydomb óvodát, sikerült felújítani a rendőrség és a
védőnői szolgálat épületét, valamint egy jótékonysági bál segítségével a mentőállomást is. Nyár végén a sportolók és a gyerekek birtokba vehették a
városi sportcsarnok új,
300 m2-es vizesblokkját és öltözőjét. Gyenes
Levente kiemelte: ismét
működik az Artézi kút
a faluban – egy teljes
csőcsere nyomán -, valamint elkészült a Szent
Imre - Szent István úti
csomópont is.
A polgármester örömét fejezte ki, hogy ebben az évben is sok színvonalas, több tízezer főt
vonzó rendezvény volt városunkban. Egyebek
mellett a Romantika Ünnep, a Lecsófesztivál vagy
éppen az IRun futóverseny.
A polgármesteri évértékelés után a megjelent
lakosok tehették fel kérdéseiket. Ezek egyik nagy
csoportja a közlekedésbiztonságot érintette. Ezen
belül szóba került a rendőrség működése, a közlekedési kultúra és szemléletmód megváltoztatásának lehetősége, de új gyalogátkelőhelyek építése
is. A meghallgatáson részt vett Szmodics Róbert r.
alezredes, a Monori kapitányság vezetője, valamint
Baji Beáta rendőr őrnagy, gyömrői őrsparancsnok
is. A rendőrséget érintő kérdésekre őrsparancsnok
asszony válaszolt. Kifejtette, hogy az utóbbi időben kiemelt figyelmet fordítanak a közlekedőkre,
legyen szó autósról, biciklisről vagy gyalogosról.

Hozzátette, hogy lehetőség szerint a fokozatosság
elvét alkalmazzák, de ha valaki többször is szabályt szeg, azt megbüntetik. Őrnagy asszony azt is
elmondta, hogy visszatérő módon van traffipax a
Dózsa György úton, illetve sok esetben rendőrautó
is áll ott, ezzel is lassabb közlekedésre sarkallva a
gépjárművezetőket.
Polgármester úr a témában kifejtette, hogy hiába van megfelelő technikai felszereltsége a rendőrőrsnek, ha a személyi állomány létszáma megragadt a 12 évvel ezelőtti szinten. Mint fogalmazott:
az akkori 10-12 ezres lakosságszámhoz talán elegendő volt ennyi rendőr, de a napjainkra lassan húszezresre dagadó
városunkban szemmel
láthatóan kevés. Ám ez
nem a helyi őrs vagy
a monori kapitányság
hibája, hiszen ők amit
tudnak,
megtesznek.
A megyei kapitányság
azonban nem emel létszámot.
A közlekedéssel kapcsolatban Gyenes Levente
kiemelte: több zebra kialakítását is tervezi az önkormányzat, jelenleg a közútkezelőnél vannak a
tervek engedélyeztetés céljából. A járdaprogram is
folytatódik, hogy a gyalogosoknak vagy babakocsival közlekedőknek még véletlenül se kelljen sehol az úttesten közlekedniük. Bár ahogy az egyik
felszólaló megjegyezte, bizony sokszor olyan helyen is az úttesten sétálnak, ahol van járda.
Egy fiatalember a Liget lakóparkban élők nevében szólalt fel. Fő problémájuk a piaccal kapcsolatos. Elmondása szerint három dolog keseríti
meg az ott lakók életét: a piaci parkolás, a sok szemét és a piaccal járó zajhatások. Gyenes Levente
ezzel kapcsolatban magára vállalta a felelősséget,
mondván, annak idején Ő javasolta ezt az akkor
még kietlen területet a piac új helyének, és nem
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gondolta volna, hogy a lakópark ennyire kiépül.
Abban egyetértettek, hogy megoldást kell találni
a problémákra. A polgármester szerint a legjobb
megoldás a piac elköltöztetése egy nagyobb helyre, ahol senkit nem zavar, megoldott a parkolás és
akár vásárcsarnok is építhető lenne. Ám szerinte
ez csak hosszútávon lehet reális célkitűzés. Addig is azonban szeretné a városvezetés javítani a
lakóparkban élők vasárnapi körülményeit. Ennek
egyik eleme, hogy immáron hetek óta folyamatos
rendőri és közterület-felügyelői jelenlét van a piacnál, ennek hatására szemmel láthatóan csökkent
a szabálytalan parkolások aránya. Ezt a felszólaló
fiatalember is megerősítette. Polgármesterünk a
lakókat zavaró piacrádióval kapcsolatban elmondta, hogy törekednek a megállapodásra a rádiót üzemeltető vállalkozóval.
Többen is felvetették az avarégetés kérdését.
Gyenes Levente ezzel kapcsolatban kijelentette,
hogy alapvetően nem szeretnék újra engedélyezni
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az égetést sehol sem. A városvezetés a következő fél
évben értékelni fogja az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat, véleményeket, de nem látja valószínűnek
hogy változtatnának a jelenlegi szabályokon.
Egy Tövesmajorban élő úr az ott lakó 28 család
nevében kérte, hogy épüljön ki végre közvilágítás,
valamint aszfaltozott út, hiszen sokan élnek azon
a területen. Gyenes Levente emlékeztetett arra,
hogy az idei évben a város Péteri felé eső peremrészét, a Pataki laktanyát, pontosabban az oda vezető utat tette rendbe az önkormányzat, míg a következő ilyen jellegű beruházás a Tövesmajorban
valósulhat meg. Közvilágítás mindenképpen lesz,
a szakemberek felmérik, hogy optimálisan hány
lámpatestre lenne szükség. Az út szilárd burkolattal történő ellátása kapcsán egy pontos árkalkuláció valósul meg.
A képviselő-testület ezúton is köszöni mindenkinek, aki a közmeghallgatáson részt vett.

HA

Tovább folytatódik Gyömrôn a közfoglalkoztatás
Önkormányzatunk évek óta kiemelt figyelmet
fordít a közmunka programra, hiszen ennek
segítségével folyamatosan, nagy létszámban
tudunk munkát, és ezzel együtt fizetést biztosítani az egyébként állástalan gyömrői lakosoknak. A vonatkozó kormányprogram alapján városunk is rendszeresen pályázik a lehető
legnagyobb létszámra.
Önkormányzatunk a Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatalának járási munkaügyi központja kirendeltségével kialakított
szoros és hatékony együttműködésének köszönhetően jelenleg 60 főt foglalkoztat a téli
közmunka program keretében. Ők 2015. február 28-ig egészen biztosan foglalkoztatva lesznek különböző területeken, így többek között a
polgármesteri hivatalban, és a városüzemeltető
Kft-nél. Nagy segítséget jelentenek számunkra,
és értékteremtő munkájuk során valóban hasznos tagjaivá válnak városunknak.

A kormány továbbképzési lehetőséget is
biztosít a korábban Gyömrőn is lezajlott alapkompetencia képzésben részt vevőknek. Gyenes Levente polgármester, valamint Török
Tiborné a program gyömrői koordinátora sikeresen lobbizott, így önkormányzatunk 14 embert tud továbbképzésekre küldeni. Ráadásul
sikerült olyan jellegű oktatásokat szervezni,
melyek valóban hasznosak lehetnek (számítógépes adatrögzítő, pénzügyi ügyintéző, gázhegesztő, hulladékgyűjtő- és szállító). Ez a 14
fő az oktatás kezdetéig szintén közfoglalkoztatottként dolgozik, így most összesen 74 fő
van ilyen státuszban Gyömrőn. Ez a létszám
térségi szinten kimagaslónak mondható. A
képzések 2015. március 31-ig tartanak majd.
Önkormányzatunk célja, hogy a képzésbe bekerülők használható tudáshoz jussanak, és
ennek segítségével később be tudjanak illeszHA
kedni a munka világába.
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DIPLOMÁCIA

Gyömrôi diplomáciai kapcsolatok
Év végén általában a legtöbben már az ünnepeket és a pihenést várják, ám van, hogy ilyenkor adódik remek alkalom leendő gyümölcsöző kapcsolatok kiépítésére. December elején
ezen dolgozott Gyenes Levente polgármester
is, olyan potenciális befektető-jelöltekkel találkozott, akik érdeklődnek városunk iránt.
Előbb Nurbakh Rustemov úr, a Kazah Köztársaság magyarországi Rendkívüli és Meghatalmazott Nagykövete ünnepi meghívásának
tett eleget. Gyömrőn több kazah delegáció és
üzletember is járt már, és bizony pozitív benyomásokkal távoztak. Ennek volt köszönhető nagykövet úr meghívása, valamint a beszélgetésük végén tett ígérete: 2015 első felében
személyesen is ellátogat városunkba.
Néhány nappal később Őexellenciája Abdulla Hussain Aljaber, Katar Állam magyarországi nagykövete látta vendégül polgármesterünket. Bár Katar távoli országnak tűnhet,
az elmúlt időszakban egyre aktívabban van
jelen Európában, és a közeljövőben jelentősen
nyitni szeretne a Közép-Európai régió felé. Az
egészen biztos, hogy Gyömrőt sikerült felhe-

lyezni a térképükre. A nagykövet úr biztosította Gyenes Leventét arról, hogy a nagykövetség szorgalmazni fogja katari üzletemberek
kapcsolatfelvételét Gyömrővel.
Érdekesség, hogy becslések szerint a világon Katarban a legnagyobb az egy főre jutó
hazai össztermék, azaz a GDP, 2012-ben
102.800 USD volt (csak viszonyítás gyanánt:
az Egyesült Államokban ugyanez a mutató
48.387 USD, míg hazánkban 13.486 USD).
Fő gazdasági erőforrásuk a hatalmas kőolaj és
földgáz-készletük.
Egyébként mindkét ország nagykövete államalapításuk ünnepe alkalmából tartott fogadást.
Polgármesterünk elmondta, hogy ezeknek a
találkozóknak középtávon valódi haszna lesz
Gyömrő számára. „Természetesen nem kazah
vagy katari emberek települnek majd be hozzánk, de a hozzájuk köthető befektetők, fejlesztők láthatnak fantáziát városunkban, ez
pedig beruházásokat, munkahelyeket hozhat
számunkra” - jegyezte meg a városvezető.
HA

Őexellenciája Abdulla Hussain Aljaber, Katar Állam
magyarországi nagykövete és Gyenes Levente Gyömrő
város polgármestere

Nurbakh Rustemov Úr, a Kazah Köztársaság
magyarországi Rendkívüli és Meghatalmazott
Nagykövete és Gyenes Levente polgármester

BIZTONSÁG
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Gyalogos biztonsági fejlesztések városszerte
Az idén őszre több közlekedésbiztonsági mun
ka elvégzését is tervbe vette önkormányza
tunk. Megrendeltük a fő közlekedési útjaink
burkolati jeleinek újra festését, illetve a város
ban található gyalogátkelőhelyeken a zebrák
festését is.
Fontosak ezek a munkák, hiszen a téli időszakban
a csúszós utak és a hosszabb sötét napszakok miatt
fontos, hogy az autósok számára jól láthatóak legyenek a zebrák. A közelmúltban az Erzsébet iskolánál történt baleset, melyben több kisgyermek
is megsérült, még inkább ráirányította a figyelmet a gyalogátkelőhelyekre. Úgy tűnik az eddigi
KRESZ előírásainak megfelelő jelzések kihelyezésénél többre van szükség, hiszen a legveszélyeztetettebb, de egyben a legfontosabb korosztály,
pont a kisgyermek. Több irányban kezdtük meg a
munkát annak érdekében, hogy főleg az iskoláknál
és óvodáknál biztonságosabbá tegyük a gyermekek közlekedését. Megrendeltük ezért az oktatási
intézmények közelében lévő gyalogátkelőhelyekre (ahol a legtöbb iskolába, óvodába közlekedő
gyermek közlekedik), a magasabb szintet jelentő
figyelemfelhívó jelzések kihelyezését. Üvegszemcsés fényvisszaverő festékkel a legnagyobb és legfeltűnőbb színű szabványos gyalogátkelőhely táblákkal, sárga színű figyelemfelhívó rázósávokkal
és fényvisszaverő útburkolatba süllyesztett prizmákkal lettek ezért ellátva ezek a gyalogátkelőhelyek. A munkák december elejére elkészültek, így
lényegesen nagyobb biztonságot nyújtanak a közlekedőknek mostantól az Erzsébet utcai, a Csokonai úti iskolánál, a Pázmány óvodánál, illetve
a Táncsics Mihály úton lévő gyalogátkelőhelyek.
Technikai oldalról ez a legtöbb, amit meglehet
tenni annak érdekében, hogy felhívjuk az autósok
figyelmét ezekre a gyalogátkelőhelyekre. Ez azonban csak az első lépése volt annak a közlekedésbiztonsági programnak, melynek kidolgozásához
hozzákezdtünk. Szeretnénk megszervezni ugyanis, hogy a reggeli időszakokban az iskolások által

használt gyalogátkelőhelyeken felnőttek segítsék a
gyermekek átkelését a zebrákon. Ennek érdekében
megbeszélésre invitáltam az iskolák igazgatóit, a
szülői munkaközösségek vezetőit és a polgárőrség vezetőit, hogy közös összefogással szervezzük meg a gyermekek biztonságos átkelését segítő
mozgalmat. A szülők segítsége nélkül ugyanis a
társadalmi munkában dolgozó polgárőrök, mivel legtöbben dolgozni járnak, önmagukban nem
tudják biztosítani minden reggel ezt a szolgálatot. Szeretnénk ezért ebbe a munkába bevonni a
segíteni vágyó szülőket is. Jól összehangolt szervezéssel és egy kis társadalmi munka vállalásával
a rendőrök, polgárőrök és közterület-felügyelők
munkáját kiegészítve megoldható mindegyik gyalogátkelőhely biztosítása.
Külön munkacsoport alakult emellett a teljes
város közlekedésbiztonságát javító intézkedések
összeállítására. Ez a munkacsoport rövid időn belül kidolgozza azt a koncepciót, mely az egész
várost lefedi és melynek jövő évi végrehajtásával
nagyban javulhat városunk területén mind a gyalogosok, mind a kerékpárosok, mind és autósok közlekedésének biztonsága. Ezek mellett természetesen továbbra is a legfontosabb az, hogy mindenki,
főleg itt Gyömrőn, kellő odafigyeléssel, körültekintéssel közlekedjen, hiszen mindenkit hazavárnak! Mi Gyömrőiek ennek a kisvárosnak a lakosai
legyünk kiemelt figyelemmel egymásra.
M. A.

10

KATASZTRÓFAVÉDELEM

Jégkárok a városban

D

ecember elsején az egész napos ónos
eső hatására vaskos jégréteg rakódott a
fákra, vezetékekre. Az időjárás nem kímélte
egész Pest megyét, gondokat okozott sokfelé.
Gyömrőn a késő délutáni órákban vált kritikussá a helyzet: városszerte áramszünet lett
a leszakadó vezetékek miatt, az utakon letört
ágak voltak, leállt a teljes vonatközlekedés.
Önkormányzatunk szakemberei, az önkéntes és hivatásos tűzoltók, a városüzemeltető
cégünk munkatársai valamint az elektromos
művek szakemberei heroikus munkát végezve
próbálták normalizálni a helyzetet. A szakadó
esőben azonban szinte lehetetlen volt minden
egyes bejelentésre kivonulni. A legtöbb helyen
éjszakára helyreállt az áramszolgáltatás, ám
volt ahol csak kedden sikerült kijavítani a hibákat. A leszakadt faágak darabolása, gyűjtése napokig tartott. A vonatközlekedés kedden
napközben helyreállt. A legsúlyosabb helyzet a városközponti temetőknél volt, ahol az

akácfák leszakadó öles ágai komoly károkat
okoztak az elektromos hálózatban, valamint a
sírokat is megrongálták. Veszélyessé vált a Fő
téri park is, ott szerdára sikerült biztonságossá
tenni a területet.
További problémát okozott, hogy a fagyos
talaj nem vezette el a nagy mennyiségű csapadékot, az árkok, átereszek sok helyen megteltek, megrongálódtak. Önkormányzatunk a
károk felmérése után az országos Vis Maior
alaphoz fordult anyagi segítségért. A szakemberek december 10-én jártak városunkban,
ahol felmérték a károkat. Az esetleges támogatással kapcsolatos döntés később várható.
Önkormányzatunk ezúton is köszönetet
mond mindazoknak, akik a kárelhárítási munkálatokban részt vettek. Továbbá köszönjük
lakosaink türelmét, hiszen több mint 100 lakossági bejelentést kellett megvizsgálni, majd
intézkedni, ami olykor időbe telt.
HA

BERUHÁZÁS
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Megújulhat a Teleki Kastély?
Nagyon úgy tűnik, hogy igen. Legalábbis ez derül
ki abból a kormányhatározatból, ami november
végén jelent meg a Magyar Közlönyben. Ennek
értelmében a kormány támogatja és kiemelt cél
nak tekinti a Nemzeti Kastélyprogram megvalósí
tását, a programban szereplő kiemelt jelentőségű,
a nemzeti kulturális örökség részét képező 35 kas
tély fejlesztését és egységes kezelését.
A 35 kastély között megtalálható a gyömrői Teleki
Kastély is. Az épületben hosszú idő óta általános
iskola, speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskola,
diák- és gyermekotthon működik.
A most megjelent
kormányhatározat alapján ez az
épület is legkésőbb 2015. március 1-ig a Forster
Gyula Nemzeti
Örökségvédelmi
és Vagyongazdálkodási Központ vagyonkezelésébe kerül (jelenleg
a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez tartozik). Az ő
feladatuk lesz az épületek őrzése, karbantartása,
a fejlesztésekhez szükséges személyi, tárgyi és
pénzügyi feltételek rendezése.
A határozatban szereplő 35 épületből jelenleg 19 van a vagyonkezelőnél – többek között a
gyömrői épület is – ezen épületek fenntartására és
felújítására 2015-ben 1.1 milliárd forintot csoportosítanak át a Forster Gyula központhoz. A fejlesztések előkészítéséhez 2015-ben további 679 millió
forintot kap a központ. A Nemzeti Kastélyprogram végleges koncepcióját – beleértve a program
ütemezését, a finanszírozás hazai és nemzetközi
forrásait, valamint a megvalósításhoz szükséges
intézkedéseket – 2015. március 1-jéig kell a kormánynak beterjeszteni.

Önkormányzatunk évek óta rendszeresen felvetette felsőbb fórumokon, hogy a kastély épülete alkalmatlan arra a feladatra, amit betölt: a
gyerekeknek jobb, modernebb körülményekre
lenne szükségük. Másfelől pedig a kastély és környezete olyan műemléki érték, amelyre áldozni
kellene.
Legutóbb 2013. novemberében írta meg ezzel
kapcsolatos elképzeléseit Gyenes Levente polgármester a Pest Megyei Közgyűlés akkori elnökének. Ebben a megküldött anyagban sok egyéb
fejlesztési ötlet mellett szó volt a kastélyról is,
mint lehetséges
kiemelkedő megyei szintű fejlesztésről.
„Kastély-körút
a főváros körül”
– időfonal a Barokktól a Historizmusig, ezt a címet
kapta a kastéllyal
kapcsolatos fejlesztési koncepció. Ebben polgármesterünk egyebek között ezt
írta: „A Főváros körülötti gyűrűben (30 km) tematikus kastély-útvonal kialakítása, amely egész
hétvégés örökségturisztikai programot biztosít, és
szolgáltatásaiban megfelel a XXI. századi modern
látogatói igényeknek.” Az önkormányzatunk által
megküldött tervben 9 település kastélyai szerepeltek. A mostani kormányhatározatban ezek közül
négy megtalálható.
Bízunk benne, hogy a kastélyokkal kapcsolatos
fejlesztési tervek szépen fokozatosan megvalósulnak, így adva turisztikai vonzerőt a budapesti agglomerációnak. Mint ahogy azt is reméljük, hogy
a gyömrői Teleki kastélyban jelenleg tanuló gyerekeknek valóban megfelelő intézményt találnak
majd az illetékesek!
Hauser Antal

12

KULTÚRA

A Hankó István Művészeti Központ
programjai:

Reggae Előszilveszter
2014. december 30-án

a Hankó István Mûvészeti Központban
• 20:00: Selecta Áfonya (Rasztaműhely, Sound System)
• 20:30 The Mighty Fishers – jamaicai rocksteady
• 21:30 Ladánybene 27 koncert
• 23:00 Selecta Áfonya after party, feat. CéAnne
• 00:30 Kapuzárás
Jegyek 3500 Ft-os áron megvásárolhatók a művészeti központban!
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2015 elsõ Dumaszínháza

2015. január 15-én, 19 órakor
Dombóvári István és a Szomszédnéni Produkciós Iroda
Műsorvezető: Felméri Péter
Jegyek 2 600 Ft-os áron megvásárolhatók a művészeti központban

Dombóvári István

Felméri Péter

Szomszédnéni Produkciós Iroda

UtóSzilveszteri táncest a Kristály Duóval!
2015. január 17-én, 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

Figyelem! Figyelem! Figyelem!
A GyömrőSzínház Heltai Jenő: Az édes teher című előadásának időpontja módosult! Január 25. helyett január 18-án, 17 órától várjuk
szeretettel kedves nézőinket!
„A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a karácsony.
Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.”

Minden kedves eddigi és jövőbeni
vendégünknek kegyelemteljes karácsonyi
ünnepeket és eredményekben gazdag,
boldog új esztendőt kívánunk!
Hankó István Művészeti Központ dolgozói
Értesítjük kedves Látogatóinkat, hogy
a Hankó István Művészeti Központ
december 22. és január 04.
között zárva tart.
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KÖNYVTÁR HÍREK!

Karácsonyi meglepetés: 2014. december 19-20.
Ingyenes a beiratkozás és a régen kikölcsönzött könyvek késedelmi díját elengedjük!

Ünnepi nyitva tartás:

Rendkívüli NYITVA tartás:
2014. december 15. (hétfő) 9:00–17:00
2014. december 20. (szombat) 9:00–14:00

A Könyvtár ZÁRVA tart:
2014. december 23-tól 2015. január 3-ig.
NYITÁS: 2015. január 6. (kedd)

Elérhetőségünk:
2230 Gyömrő, Táncsics M. u. 43. • Tel: 29/331-174
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG, ÚJESZTENDŐT KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

Drága Elza! – díszbemutató Gyömrõn
November 29-én a Hankó István Művészeti
Központban tartották a Drága Elza című új
magyar háborús filmdráma díszelőadását. Az
alkotók ezzel szerettek volna köszönetet mondani városunknak, mivel a film jeleneteinek
csaknem felét Gyömrőn rögzítették. A meghívott vendégek előtt a film írója és rendezője Füle Zoltán köszönetet mondott városunknak, illetve azoknak a helyi lakosoknak, akik
segítettek a helyszínek biztosításában. Grátz
Márk operatőr kiemelte: hatalmas segítség
volt a produkció számára Gyömrő, mivel nem
találtak megfelelő helyszíneket a jelenetekhez, városunk külterülete viszont teljesen alkalmas volt a díszletek felépítéséhez. Gyenes
Levente polgármester köszönetet mondott az
alkotóknak, hogy Gyömrőt választották, és
hozzátette: a helyiek segítőkészsége és vendégszeretete ismét példaértékűnek bizonyult.
A filmet megtekintő Gyömrőiek bizony jó
néhány helyszínt felismerhettek a filmben. A
vetítés végén lehetőség nyílt beszélgetni az
alkotókkal, hiszen a rendező és az operatőr
mellett Gyömrőre jött a film több szereplője

mellett a két főszereplő is: Makray Gábor és
Ripli Zsuzsanna.
A Drága Elza 1942 végén játszódik, amikor
Lombos honvéd a keleti frontra kerül Ukrajnába. Egy rajtaütés után fogságba kerül, meginog hite a hazájában és a családjában, pedig
eddig ez a kettő tartotta életben. Hadifogolyként aknataposó lesz, és csak az motiválja,
hogy túlélje az orosz katonák és a háború által
megkeserített mindennapokat.
HA

A Drága Elza díszbemutatóján – Grátz Márk, Füle Zoltán
és Gyenes Levente

ÜNNEP
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Köszönjük, Mikulás!
Az idén is nagy sikert aratott a kisgyerme Hálás köszönet azoknak, akik nélkül a rendezkek körében a Gyömrő 2000 Kör szervezé vény nem jöhetett volna létre: E-SOL Globál Zrt.,
Galgóczi-Gyenes Dorottya, Gyenes Levente, Kassében városunkba látogató Mikulás!
Az előkészületek már napokkal korábban elkezdődtek, hogy minél több gyermeknek
szerezhessen örömet a Mikulás. A szorgos
manókezek által összeállított 2200 csomag
mindenféle finomságot tartalmazott: mogyorót, narancsot, mandarint, szaloncukrot, csoki-Mikulást.
December 5-én már a délelőtti órákban
megérkezett a várva-várt vendég a Teleki kastélyba, ahol a kisebb lakók műsorral várták a
Mikulást. Délután 3 órakor az Eskü térről indult a 12 állomást érintő menet, mely a Művészeti Központ előtt ért véget. A Gyömrő 2000
Kör aktivistái az állomásokon forró teával
könnyítették meg a várakozás perceit. Este 7
órától interaktív műsorral várta a Mono Manó
zenekar a gyerekeket; a legügyesebbeket lufi-állatkával jutalmazták a manók.

télydomb Kft., Pass-Tre Kft., Albert-Ház Kft., Kiss
Csaba, King Air Service Kft., Süti Cipőboltja, Vektor-Bau Kft., Vincze János, Örökzöld Forrás Bt.,
Mészáros Imre, Új Halászkert Kft., Salánki Sándorné, Bandika bolt, CBA West Shop, Centrum CBA,
CBA – Miklós Bolt, József Attila utcai CBA, Falusi CBA, Caterina Utazási Iroda, Horváth Dániel,
„Mindent 100 Ft-ért”, Csütörtöki téri COOP, Ital
Market, Mónika zöldséges, Sándor hentes, Erika
Divatáru, Szimo papírbolt, Bababolt, Sándor Szilvia,
Kugyela Ildikó, Családi Kör, Séf Bácsi, Lestár Család, „100 Ft-os” bolt, Szabó zöldséges, Reál ABC,
Pindur zöldséges, Termelői húsbolt – vasútállomás,
Rábai Sütöde, Frizó hentes, Endrődi Kálmán, Kovács méteráru, Gyömrő 2000 Kör képviselői, Gyömrő Város Önkormányzata. Valamint köszönet a manóknak, a krampuszoknak, a menet biztosításában
részt vevőknek, és mindenkinek, aki részt vállalt a
Városi Mikulás útjának megszervezésében.

A fotókat Varga Bianka, Agócs Zoltán és Mayer Gábor készítette.
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Edzések a KAESHI WAZA-nál!
A KAESHI WAZA Harcművészeti Egyesület november 22-én megrendezte idei közös edzését, amely
arra szolgált, hogy a tanítványok évente egyszer ös�szefogva együtt edzenek egy hosszú edzésen.
A mostani tréning 10 órától 16 óráig tartott. Az
idei megmozdulásra más stílus képviselői is meg
lettek hívva. Gyömrőről a helyi Capoeira Klub
Balogh Tamással (Magrao), a Bujitsukai Kenshin Ryu képviselőjükkel, Mátyás László IV. danos
mesterrel, a Kyokushinkai stílus képviseletében a
Stabilitás egyesület Hrubos Enikő III. danos mesterrel vettek részt a tréningen. A közös bemelegítés után minden mester egy-egy óra edzést vezetett a saját stílusának megfelelően. Nagyon jó volt
látni, hogy csaknem száz ember egyszerre mozog.
Minden tanítvány és mester igyekezett megfelelni,
tanulni a másik stílus edzésén. Bevallom, ez nem
volt egyszerű. Az ebéd 12 óra körül érkezett és
ezúton köszönöm a DZSUNGEL PIZZÉRIÁ-nak
a finom falatokat. Minden mester igyekezett kön�-

nyebb és nehezebb technikai elemekkel tarkítani
a saját edzését és természetesen a harcművészeti
játékok sem maradtak el.
Köszönöm minden mesternek és tanítványnak a
részvételt, hogy örömet szereztek a nézőknek, szülőknek és egymásnak. Köszönöm Gyömrő Város
Önkormányzatának, hogy rendelkezésünkre bocsátották erre az eseményre a sportcsarnokot.
KAESHI WAZA Harcművészeti
Egyesület edzései:
13 év felett: HÉTFŐ: 18.00–20.00 Erzsébet u. iskola
SZERDA: 18.15–20.15 Fekete I. Ált. Isk.
13 év alatt: KEDD: 17.00–18.00 Erzsébet u. iskola
PÉNTEK: 17.00–18.30 Fekete I. Ált. Isk.
CAPOEIRA: PÉNTEK 18.00–20.00
VASÁRNAP 9.45–11.15 FEKETE I. ÁLT ISK.

Lozsi Ákos

Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület elnöke
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Városi helyesírási verseny
ALSÓ TAGOZAT
„Az írás csak akkor töltheti be rendeltetését,
ha éppoly híven tolmácsolja a gondolatot,
mint a szabatos, talpraesett élőszó. Az írásbeli
gondolatközlés félreérthetetlenségének
egyik biztosítéka a kifogástalan helyesírás.”
( Szemere Gyula)
November 20-án rendezte meg iskolánk
(WSÁI) az alsó tagozatos városi helyesírási
versenyt. Spaitsné Rónaszéki Mária igazgatónő köszöntötte a versenyzőket.
A verseny két részből állt: tollbamondásból és helyesírási, nyelvhelyességi feladatok
megoldásából. 67 tanuló mérte össze tudását
három korcsoportban. A következő tanulók
vehettek át a zsűritől kimagasló teljesítményükért oklevelet és ajándékkönyvet:
2. évfolyam
1. Óhara Anne-Sophie, Fekete István Á. I.
2. Kovács-Király Gergő, Weöres Sándor Á. I.
3. Vas-Bozsó Benedek, Fekete István Á. I.
4. Kádár Boróka, Fekete István Á. I.
5. Fodor Levente, Fekete István Á. I.
5. Csernák Csenge, Weöres Sándor Á. I.

Leszkovits Kíra (4. évfolyam, WSÁI) a helyesírási
versenyen és a szövegértési versenyen is első
helyezést ért el.

3. évfolyam
1. Kurkó Bence, Fekete István Á. I.
2. Rojtos Klára, II. Rákóczi Ferenc Á. I.
3. El Miri Martin, Fekete István Á. I.
4. Bíró Hanna, Weöres Sándor Á. I.
4. Princz Virág, Weöres Sándor Á. I.
5. Szávai Csenge, Weöres Sándor Á. I.
4. évfolyam
1. Leszkovits Kíra, Weöres Sándor Á. I.
2. Juhász Bence, Weöres Sándor Á. I.
3. Csernyák Eszter, Weöres Sándor Á. I.
4. Molnár Viktória, II. Rákóczi Ferenc Á. I.
4. Romhányi Ramóna, Fekete István Á. I.
5. Ujvári Jázmin, Weöres Sándor Á. I.
5. Kiss Gréta, Weöres Sándor Á. I.
A díjazottaknak gratulálunk, s minden résztvevőnek, ill. felkészítőiknek további sikereket
kívánunk!
Szabóné Varga Erika
munkaközösség-vezető
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FELSŐ TAGOZAT
A Fekete István Általános Iskola és Szakiskola adott otthont november 21-én a felső tagozatos tanulók hagyományos városi helyesírás
versenyének. A komoly múltra visszatekintő
versenyen 72 diák vett részt, négy különböző korcsoportban. A gyerekek sokat készültek a versenyre, de természetesen a helyesírási alapkészségük is fontos volt a minél jobb
helyezés elérésében. A kiértékelések után az
alábbi eredmények születtek:
5. évfolyam:
1. Kisberk Napsugár, Fekete István Á. I.
2. Debreczeni Kincső, Weöres Sándor Á. I.
2. Nahimi Sheila, Fekete István Á. I.
3. Hajdu Gábor, Fekete István Á. I.
3. Pomlényi Márton, Weöres Sándor Á. I.
6. évfolyam:
1. Kenyó Kristóf, Weöres Sándor Á. I.

2. Halászi Henrietta, II. Rákóczi Ferenc Á. I.
3. Rada Gréti, Weöres Sándor Á. I.
7. évfolyam:
1. Páczi Zsolt, Weöres Sándor Á. I.
1. Kanyik Bernadett, Weöres Sándor Á. I.
2. Moldován Evelin, Fekete István Á. I.
3. Gutai Lili, Fekete István Á. I.
8. évfolyam:
1. Nervetti Benedek, Weöres Sándor Á. I.
1. Szőnyi Dávid, Fekete István Á. I.
2. Gruber Levente, Weöres Sándor Á. I.
2. Potondi Melinda, Weöres Sándor Á. I.
3. Gönczy Eszter, Fekete István Á. I.
Minden résztvevőnek és főként a helyezetteknek gratulálunk!
HA
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KÖZLEMÉNY

Hulladékkezelési hírek
Figyelem, ünnepi szállításváltozás!

Következő ünnepek: december 25., csütörtök,
január 1., csütörtök. Az érintett területen a szállítás az alábbi napon lesz: december 25. helyett
27-én, a megszokottól eltérően szombati napon,
és január 1. helyett 2-án pénteken.
Figyelem! A hulladék begyűjtési rend változása miatt a kukás autó az eddig megszokottól eltérő időben közlekedhet. Kérünk minden lakost,
hogy a kukát ezt figyelembe véve tegye ki.

Fenyőfa elszállítás

Az egész város területéről 2015 január 12-én
szállítjuk el az elszáradt fenyőfákat. Az autó reggel ½ 8-kor kezdi a gyűjtést. Kérünk mindenkit,
hogy a jelzett időpontig tegye ki a portája elé a
fenyőfát, mert nem áll módunkban visszamenni.
Téli közlekedésről
Az idei télen az előző években megszokott rend
szerint történik majd az utak tisztítása. A takarítási rendet az önkormányzat idevonatkozó rendelete szabályozza. A helyi rendelkezés szinte
100%-osan igazodik az országos rendelethez.
A rendelet fontosság szerint minden utcát kategóriába sorol. Kiemelten kezeli, és elsőbbséget
élveznek a fő közlekedési utak, melyek a város
megközelítését illetve elhagyását segítik, mind
személy és tömegközlekedéssel. (Városunkban
ezek az utak mind megyei kezelésben vannak,
így semmilyen ráhatásunk, sőt jogkörünk sincs a
tisztítására). Következő lépcsőben következnek a
főbb városrészeket összekötő gerincutak, kiemelten az intézmények előtti utak, útszakaszok, majd
a lejtős utak. Ezeket korlátozás nélkül tisztítjuk.
Vannak olyan utak, amelyeket csak jelentős hó
esetén (15cm-től) tisztítjuk. Ezek általában, keskeny, kisforgalmú mellékutak. Ezeken nem is
biztos, hogy nagy eredményt érnénk el a sózással,
csak a környezetünket terhelnénk. Tapasztalható,
hogy a főutakon sózás után akár egy-két órával

száraz az aszfalt, hiszen nagy a forgalmi terhelés.
Olyan szakaszokon ahol óránként néhány autó
hajt át, még mindig felfagyott, havas az aszfalt.
Természetesen, mindenki azt szeretné, hogy ha
reggel kiáll az autójával, azonnal letakarított útra
hajtson. Sőt, amerre közlekedik, mindenhol tiszta legyen az úttest. Sajnos ez fizikai képtelenség,
hiszen városunkban több mint 30 km út takarítását végzik gépeink. (Amely csak a fele a meglévő úthálózatunknak). Ennek az útmennyiségnek
a teljes sózása: kiállással, tartálytöltéssel 5-8 óra
(a rendelet 12-24 órát határoz meg). A takarítási időt lehetne egy kicsit gyorsítani. A legtöbb
esetben a gépek munkáját akár hosszabb időre
is hátráltatják a gazdátlanul, útmentén hagyott
vagy rossz helyen, szabálytalanul parkoló autók.
Kérünk mindenkit, hogy legyen körültekintő és
segítse munkánkat. Mindenkinek balesetmentes
közlekedést kívánunk.

Decemberi ügyfélszolgálati rend!

Ügyfélfogadás Szt. Isván u. 31 szám alatt az
ELMŰ irodában: Figyelem! Az ügyfélszolgálat
az utcafronti irodából az udvari hátsó iroda épületbe költözött!
2014 december 20-tól szünetel! Az idei év
utolsó ügyfélszolgálati napja, december 19-e!
2015. január 5-től a megszokott nyitva tartás szerint üzemel az ügyfélszolgálat.
Hétfőtől - szerdáig: 8 - 15:30-ig
Csütörtök: 8 - 17-ig
Péntek: 8 - 14:30-ig

2015 első negyedéves házhoz menő szelek
tív szállítási időpontok:
Január 16
Február 20
Március 20
Április 17
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