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Folytatódik a közigazgatás
átalakítása Gyömrôn
Az idei év önkormányzatunk számára bizonyos szempontból a változás éve.
Amikor 2013 január elsején létrejöttek a
kormányhivatalok, valamint azok egyik
szervezeti egységeként a járási hivatalok, akkor több feladatot is elvontak az
önkormányzatok hatásköréből, illetve
elkerült tőlünk a gyámhivatal és az okmányiroda is.

azok a kollégák ugyanott látták el a feladatukat. Persze a háttérben sok tárgyalás és
szervezés zajlott a zökkenőmentes átmenet
érdekében.
Idén nyáron azonban már nemcsak szervezetileg, hanem fizikailag is külön válik a
polgármesteri hivatal és a járási kirendeltség. Május elején aláírtuk Tarnai Richárd
Pest Megyei kormánymegbízottal azt a
megállapodást, melynek értelmében a jáAz ügyeiket intéző lakosok ebből sokat nem rási kirendeltség, vagyis a gyámhivatal és
tapasztaltak, hiszen gyakorlatilag ugyan- az okmányiroda átköltözik a hivatal régi,
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egykori tanácsházi épületébe. Ezzel párhuzamosan az eddig ott dolgozó
hivatali apparátus (iktató,
pénzügyi iroda) a felszabaduló irodákba költözik
az új épületünkbe. Nekünk, és személy szerint
nekem már régi vágyam
Gyenes Levente,
volt, hogy a teljes hivapolgármester
tali állomány egy épületben legyen. Ez egybecsengett a kormány
azon akaratával, hogy a kormányablakok
megnyitásával minél jobban centralizálja az állami ügyintézést, különválasztva az
önkormányzatokhoz kötődő ügytípusoktól.
Mivel az átalakítások és költözések minden
költségét magunkra vállaltuk, sikerült gyorsan megállapodnunk a kormányhivatallal.
A városunk központjában található patinás, egykori tanácsházi épületet pár éve
kívülről teljesen felújítottuk, majd energetikai pályázat keretében nyílászárókat cseréltünk, és fűtést korszerűsítettünk. Most
a járási hivatal igényei szerint belül kicsit
átalakítjuk, és egyben felújítjuk az épületet.
A munkálatok várhatóan augusztusra befejeződnek, így a tervek szerint szeptembertől már az okmányiroda is ott lesz, a mostani nagy tárgyaló helyén. A kialakításnál
arra törekszünk, hogy az teljes egészében
megfeleljen a kormányablakokra vonatkozó előírásoknak. Fontos szempont, hogy
a kormányhivatalban dolgozó kollégáink

is jól érezzék majd magukat, és az ügyeiket intéző lakosok is a lehető legmagasabb
színvonalú kiszolgálással és infrastruktúrával találkozzanak.
A két épület alig pár méterre van egymástól, így bár külön válik a két szervezet, mégis nagyon közel maradunk egymáshoz. Nem
titkolt célunk, hogy ezzel is növeljük annak
esélyét, hogy városunk a közeljövőben járásközponttá válhasson. Hiszen ennek egyik
alapvetése, hogy az adott önkormányzatnak
tudnia kell biztosítani önálló épületet a járás részére. Ezt mi most megtesszük. Fontos, hogy az épület a városé marad, csupán
használatba adjuk. A járási hivatallal eddig is
nagyon jól együtt tudtunk működni, bízom
benne, hogy ez a későbbiekben is így lesz!
Nemcsak a régi épületben végzünk felújítási munkálatokat. A városháza első
emeletén az eddigi gyámhivatali irodákat
is megszépítettük és átalakítottuk, hogy az
oda költöző pénzügyi irodánk számára is tökéletes legyen.
A tervek szerint tehát legkésőbb szeptembertől a Fő téren álló régi épületben érhetik
el az okmányirodát, valamint a gyámhivatalt
is. Minden, önkormányzatunkhoz kapcsolódó ügyet, pénztári ki- és befizetést pedig az
új, háromemeletes épületben intézhetnek
majd. Ez könnyebbség lesz lakosainknak is.
Városunk pedig remélhetőleg egy újabb lépéssel közelebb kerül ahhoz, hogy a térség
hivatalos központjává válhasson.
Gyenes Levente
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Testületi hírek:
új bizottsági tagokat választottak
Április 20-án tartotta ütemterv szerinti
Az ülésen megjelent Baji Beáta rendőr
rendes ülését városunk képviselő-testü- őrnagy, gyömrői őrsparancsnok is, mivel
lete. A képviselők húsz napirendi pontról a képviselők most tárgyalták a helyi rendszavaztak.
őrség 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A néhány nappal korábban tartott
A képviselők elfogadták a Gyömrői IVK szakbizottsági ülésen parancsnok asszony
Kft. végelszámolási beszámolóját. Koráb- részletesen elemezte a tavalyi évet, illetban azért hozta létre ezt a céget az önkor- ve több kérdésre is válaszolt. Most röviden
mányzat, hogy különböző ingatlan és te- összefoglalva elmondta: bizonyos bűncserületfejlesztésekben vállaljon szerepet, de lekmények tekintetében növekedés mutata gazdasági válság nem kedvezett a cég- kozott, és ezek főként a lakosokat leginkább
nek, így veszteség nélkül a megszüntetés zavaró betörések, garázdaságok voltak.
mellett döntöttek korábban. A feladatkörét Összességében azonban javultak az őrs mu– szükség szerint – a városüzemeltető kft tatói. Hozzátette: azon dolgoznak, hogy ebveszi át.
ben az évben a betörések területén is pozitív
Több további beszámolót is elfogadott változásokat érjenek el. Tavaly két bana testület, így a Városüzemeltető Kft., a da is garázdálkodott Gyömrőn, ezek közül
Gyömrő és Vonzáskörzete Mozgáskor- az egyiket elfogták, míg a másik csapat a
látozottak Alapítványa, a Gyömrő Váro- rendőri munka eredményeként egyszerűen
sért Közalapítvány, a Széki Teleki László eltűnt a területről. A parancsnok asszony
Közalapítvány, valamint a Központi Orvo- megköszönte az önkormányzat és a polgársi Ügyelet Közhasznú Kft. beszámolója is őrök segítségét. Arra a kérdésre, hogy mivel
egyhangúan igent kapott.
lehetne a továbbiakban is hatékonyan segí-
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teni a rendőrség munkáját azt mondta, hogy
minél több térfigyelő kamerára lenne szükség. Ezzel kapcsolatban Gyenes Levente
válaszában kifejtette, több pályázat is fut,
és reményei szerint ezek sikeresek lesznek,
így bővülhet városunk térfigyelő hálózata.
A képviselők a rendőrségi beszámolót elfogadták.
Akárcsak a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Monori Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokságának beszámolóját.
A monori tűzoltóság megjelent vezetője
megköszönte a gyömrői Önkéntes Tűzoltók
munkáját.
Új bizottsági tagokat is választottak.
Gyenes Levente polgármester az év elején
kezdeményezett politikai kerekasztal beszélgetésen ajánlotta fel, hogy azoknak is
biztosítanak helyeket, akik eredetileg nem
kaptak tagságot. Most a Vallási, Oktatási,
Kulturális és Sport bizottság tagjának választották Ducsai Sándort, külső tagjának
Gáspár Krisztiánt. A Településügyi, Va-

gyonkezelő és Környezetvédelmi bizottság
tagja lett Hodruszky Lajos, külső tagja Hallama János.
A testület döntött a Gyömrői Értéktár létrehozásáról, egyúttal megbízta a VOKS bizottságot egy Értéktár munkacsoport megalakításával. A kezdeményezés célja, hogy
számos egyéb érték, amely Pest megyében
van és még nem került be az értéktárba,
megmaradjon az utókor számára, így célszerű lenne a feltárása és rögzítése.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény
előírja az önkormányzatok számára gazdasági programok megírását és elfogadását.
Az ülésen a képviselők elfogadták Gyömrő 2014-2019-es gazdasági programját. A
dokumentum tartalmaz egy aktuális helyzetelemzést, a költségvetés főbb szerkezeti
adatait, illetve egy összetett öt éves fejlesztési tervet, mely minden területet magában
foglal.
A képviselő-testület következő rendes
ülése június 15-én lesz.
Hauser Antal

Tilos az égetés!
Itt a jó idő, megnőtt a kerti zöldhulladék mennyisége is. Ettől függetlenül
továbbra is felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy Gyömrő város belterületén
a 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet szerint, az év minden napján tilos
a kerti vagy egyéb hulladék
égetése. A rendeletet megsértők akár 100.000 forintos pénzbírságra is számíthatnak. A
kerti sütés-főzés, bográcsozás
megengedett, de a fenti kormányrendelet értelmében csak
tűzifával.
Önkormányzatunk
továbbra is ingyenesen biztosítja a zöldhulladék valamint a
szelektív szemét elszállítását.
MGM
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Kinevezték városunk új aljegyzôjét
Május negyedikén egy állománygyűlés keretében Varga Ernő jegyző tájékoztatta a
polgármesteri hivatal dolgozóit, hogy 2015.
május 1-i hatállyal Gyenes Levente polgármester Herczku Dórát nevezte ki Gyömrő
Város Önkormányzata aljegyzőjének.
A most kinevezett aljegyző hetedik éve dolgozik önkormányzatunknál. A testületi irodában
valamint a titkárságon látta el
feladatait. A munka mellett elvégezte a Miskolci Egyetem
Állam és Jogtudományi Karának jogász képzését, ahol az
idei évben vehette át cum laude minősítésű diplomáját. A
kinevezéshez szükséges minden képesítéssel és gyakorlattal rendelkezik.
Polgármesterünk a kinevezés kapcsán elmondta: 21-en jelentkeztek a meghirdetett
pozícióra, és nagy öröm számára hogy a szervezeten belülről tudott egy szakmailag és
emberileg is megfelelő személyt választani.
Kiemelte: a korábbi aljegyző szintén a hivatalon belülről érkezett, és az évek alatt képezte

magát a megfelelő szintre. Ez történt most is
– mondta a polgármester hozzátéve: ezzel is
példát szeretne mutatni minden hivatali dolgozónak, hogy szorgalommal, képzésekkel
van mód és lehetőség feljebb lépni a ranglétrán. Egyúttal sok sikert és jó közös munkát kíván Herczku Dórának.
Herczku Dóra megköszönte a város- és hivatalvezetés támogatását, valamint azt, hogy méltónak találták a posztra. Ígéretet
tett arra, hogy a jövőben is minden tőle telhetőt megtesz azért,
hogy a lehető legmagasabb
szakmai színvonalon tudja végezni a munkáját. Hozzátette:
ahogy eddig, úgy ezután is bármikor fordulhatnak majd hozzá
a kollégák, ha éppen segítségre
van szükségük.
Kerékgyártó Rita korábbi aljegyző 2015.
január 31-vel távozott posztjáról, miután elfogadta a Vasadi Közös Önkormányzati Hivatal jegyző pozícióját. Ezt követően a törvényi
előírásoknak megfelelően önkormányzatunk
pályázatot írt ki, melynek most lett meg az
Hauser Antal
eredménye.

Friss helyi és térségi hírek egy helyen? Signaltv.hu!
A térségi Signal televízió új szolgáltatást indított hivatalos
honlapján. A signaltv.hu weboldalon friss helyi és térségi
híreket, rendezvény ajánlókat és fényképes beszámolókat olvashatnak, nézhetnek. Egy-egy rövid videós anyag
is megtekinthető a kiemelt híreknél. A naponta frissülő
híroldal segítségével egészen biztosan nem maradnak le
egyetlen fontos helyi és térségi hírről sem, de rendszeresen olvashatnak akár országos jelentőségű híreket is.
Helyi és térségi hírek, azonnal, naprakészen:
www.signaltv.hu
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Tarnai Richárd: remek a
kapcsolat a városvezetéssel
Május 5-én Gyenes Levente polgármester
és Tarnai Richárd kormánymegbízott, a
Pest Megyei Kormányhivatal vezetője aláírta azt a megállapodást, melynek értelmében a Fő téren található patinás, egykori
tanácsházi épületbe költözik a Monori Járáshivatal Gyömrői kirendeltsége. Ez magában foglalja a gyámhivatalt, valamint a
teljes okmányirodát.

chárd. A Pest Megyei Kormányhivatal vezetője szerint a lakosok érdeke is ezt kívánja. „A
kormányablak pestiesen szólva egy felturbózott okmányiroda. Gyakorlatilag mindenféle
ügyintézésre lehetőség van, akár az Erzsébet
utalványokkal kapcsolatban is. Ez pedig nagyban megkönnyíti az állampolgárok dolgát, hiszen csak egy helyre kell menniük, nincs hos�szas várakozás, ablaktól-ablakig rohangálás.”
A mostani átalakítás már ennek szellemében
zajlik, amiről a kormánymegbízott személyesen is meggyőződött. „Végigjártam az irodákat,
megnéztem az átalakítási folyamatokat. Beszélgettem a járáshivatali kollégákkal, és azt tapasztaltam, hogy jó irányba haladnak a dolgok.
Nagyon tetszett például, hogy a gyámügyes
irodában külön játszósarok van a gyerekeknek!
A járási kirendeltségnek a jövőben helyet adó
egykori tanácsházi épület pedig gyönyörű, itt
valóban jó érzés lesz dolgozni, arról nem beszélve, hogy a gyömrői városközpont egy kiváló lehetőségekkel ellátott terület. Bízom benne,
hogy a szeptemberre tervezett okmányirodai
Hauser Antal
átadón is jelen tudok lenni!”

A kormánymegbízott elmondta, hogy a gyömrői város- és hivatalvezetéssel az első perctől
fogva nagyon jó viszonyt és korrekt együttműködést sikerült kialakítani. Az együtt gondolkodás eredménye volt az, hogy szétválasztják
az önkormányzati és egyéb államigazgatási
funkciókat, és egymáshoz közeli, de két külön
épületben helyezik el őket. Így a lakosok számára is egyértelmű lesz, hogy milyen ügyben,
melyik épületbe kell menni.
A költözés lényege, hogy az itt élő emberek
ügyintézése minél praktikusabb és egyszerűbb
legyen. A cél az, hogy mindenhol kormányablakok nyíljanak. A következő évek arról fognak szólni, hogy az
országban az állam a
szolgáltatásait koncentrálja, egy helyen
próbálja átadni, és ez
minél inkább fizikai
centralizációt is fog
jelenteni – mondta a
kormánymegbízott.
Erre törekszünk itt
Gyömrőn is, és ehhez minden segítséget megkapunk az
önkormányzattól,
Tarnai Richárd (balra) és Gyenes Levente aláírják a megállapodást
folytatta Tarnai Ri-
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Babakocsi rámpa és jegykiadó
automata a vasútállomáson
Mióta önkormányzatunk megállapodott a
MÁV-val, és saját üzemeltetésbe vette a vasútállomást, azóta a teljes körű felújítást követően
mind a peronok, mind az épületek rendszeresen
karban vannak tartva, a naponta ingázó 6-7000
gyömrői lakos télen tiszta és fűtött várókban
tartózkodhat.
Két kritikus pont volt a mindennapokban: a hosszú
várakozás a pénztárak előtt, valamint a babakocsival
érkezők számára a peron megközelítése. Ez utóbbi
csak hosszú lépcsőkön keresztül volt lehetséges.
Csaknem egy éves kitartó munka eredményeként
sikerült meggyőzni a vasúttársaságot arról, hogy
szükséges Gyömrőn is egy jegykiadó automata telepítése. Gyenes Levente polgármester számtalan
megkeresést írt ebben a kérdésben, több tárgyaláson
is részt vett, míg végül áprilisban a MÁV üzembe
helyezett egy automatát. Reményeink szerint ezzel
sikerül minimalizálni a várakozási időket.
A rámpa megoldásának kérdésében azonban
nem találtunk partnerre a MÁV személyében.
Bármilyen javaslattal is állt elő önkormányzatunk,

azokat nem támogatta a cég. Az viszont tapasztalható volt, hogy sok-sok kisgyermekes családnak
jelentett komoly problémát a peron megközelítése.
Ennek az áldatlan állapotnak vetettek véget gyömrői apukák, akik május 9-én társadalmi munkában
egy rámpa párt építettek. Ezen már könnyebben
tudják babakocsival megközelíteni a peronokat a
kismamák is. Gyenes Levente polgármester ennek
kapcsán hivatalos facebook oldalán ezt írta:
“A mai napon, néhány kisgyerekes apukával
közösen összefogva a MÁV segítségére siettünk.
Társadalmi munkában megépítettünk egy egyszerű rámpa párt, amin most már viszonylag kényelmesen fel lehet tolni a babakocsikat. Lehet, hogy
nem felel meg minden uniós vagy MÁV-os szabványnak, de jó szívvel, legjobb tudásunk szerint
csináltuk meg, az összes kisgyermekes gyömrői
család érdekében. Ebben a munkában én is, mint
helyi apuka és nem mint polgármester vettem részt.
Köszönöm a segítséget mindenkinek, akik ezt a
szombatjukat erre a közös munkára szánták!”
Bízunk benne, hogy a rámpa sokáig fogja szolHA
gálni a babakocsival érkezőket.
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Hosszútávú településképi koncepciót
készít a Városkép Bíráló Munkacsoport
Az új jogszabályok a polgármesterek hatáskörébe utalták a településeken engedélyezésre beadott új épületek kinézetének elbírálását. Városunkban Gyenes Levente polgármester életre
hívott egy helyi képző- és iparművészekből, építészmérnökökből, építészeti szakemberekből
álló munkacsoportot, akiknek teljes egészében
átengedte ezt a jogkört.
A Városkép Bíráló Munkacsoport egy fontos szakmai szervezetté vált településünkön. A szakemberek néhány heti rendszerességgel összeülnek, és
az aktuális építési engedély-kérelmeket tanulmányozva polgármesterünk meghallgatja – és legtöbbször elfogadja – javaslataikat, arculati, esztétikai szempontokból.
A munka során figyelembe veszik, hogy egy
adott épület miként illeszkedne a környezetébe, városunk arculatába. Gyenes Levente ennek
kapcsán kifejtette, fontosnak tartja az itt végzett
munkát, hiszen felelősek vagyunk azért is, hogy
Gyömrő egységes, a hagyományokhoz méltó, de
napjaink modern világában is helytálló arculatú település legyen.
Legutóbb a munkacsoport azért ült össze, mert
polgármesterünk kezdeményezte egy hosszú távú
stratégia kialakítását. „A szakemberek segítségével egy olyan rendelet-tervezetet szeretnék a kép-

viselő-testület elé vinni, mely reális elvek és követelmények mellett hosszútávon meghatározná
Gyömrő arculatát. Azt szeretném elérni, hogy az
újonnan épülő ingatlanok esetében legyenek egységes elvárások, szabályozások” – mondta Gyenes
Levente.
Ez az új rendelet szabályozná az épületek minimális magasságát, az előkertek szélességét, társasházak esetén a parkolók elhelyezésének követelményeit, de kitérne például arra is, hova milyen
fát, egymástól milyen távolságra lehet ültetni a jövőben a közterületen, vagy milyen magas lehet a
kerítésen kívüli sövény a járda és az úttest között.
A legtöbb szabály természetesen az újonnan épülő épületekre vonatkozik, de a növényzet telepítésének, gondozási kötelezettségének szabályai a már
meglévő ingatlanoknál is érvényesek lesznek.
Polgármesterünk reményei szerint hamarosan
összeáll a szakmai anyag, ami alapja lehet a helyi
rendeletnek. „Ezt elfogadása előtt minden Gyömrőn működő szervezettel egyeztetni fogom, igyekszem a támogatásukat megnyerni hozzá, mivel egy
olyan rendeletet szeretnék megalkotni, ami akár
évtizedek múlva is érvényes lehet városunkban.
Abban egészen biztos vagyok, hogy ennek segítségével Gyömrő még szebbé, rendezettebbé válhat
a jövőben” – zárta a polgármester.
HA
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„Évente 10 milliót költünk mások
szemetének összeszedésére!”
Idén május 17-én rendezték az országos Te szedd! szemétszedési akciót. Gyömrő ismét csatlakozott
a programhoz, az önkormányzat koordinálása mellett több mint 15 helyi civil szervezet jelentkezett a felhívásra, csaknem 300 önkéntessel. Gyenes Levente polgármester nemrég azt nyilatkozta,
soha nem látott mennyiségű illegális szemét van a város körül. Ennek kapcsán beszélgettünk vele.

zz
Nem is olyan régen azt nyilatkozta, hogy szin-

te értelmetlen volt a tavalyi szemétszedés, mert
most a sokszorosa van újra kidobálva.
Gyenes Levente: Igen, sajnos ez valóban így van.
Persze nem volt értelmetlen, mert gondoljon bele,
mennyi szemét lenne most, ha azokat akkor nem
szedjük össze! De iszonyatosan bosszant, hogy
minden évben több száz ember egy napon át mást
sem tesz, mint a mások által illegálisan kidobált
háztartási és egyéb hulladékokat szedi össze.
zz
Mi lehet az oka a nagy mértékű szemetelésnek?
Gy.L.: Higgye el, ha tudnám, akkor tennék ellene!
Gyömrőn rendben működik a szemétszállítás, házhoz megy szelektív szállítás és ingyen visszük el a
zöldhulladékot is. Több szelektív sziget van a városban, s minden évben szervezünk lomtalanítást.
zz
Ráadásul sokba is kerül az önkormányzatoknak.
Gy.L.: Korábban évente 1-2 millió forintot költöttünk az illegálisan kidobált szemét eltüntetésére.
Mára ez az összeg eléri a tíz millió forintot. Csak
hogy érzékeltessem: összesen nem került ennyibe a
mentőállomás és az orvosi ügyelet épületeinek felújítása! Ezt a pénzt értelmes dolgokra is tudnánk
költeni, mondjuk egy új multifunkciós játszótérre.

zz
A téma kapcsán dühöt érzek a hangjában.

Gy.L.: Az a minimum, hogy dühös vagyok! A lakosok pénzét arra kell költenem, hogy néhány ember
szemetét összeszedjük. Ne higgye azt bárki, hogy
jókedvemben, vagy épp úri passzióból takaríttatom
közmunkásokkal minden héten a 3111-es út melletti részeket Gyömrő és Maglód között. Hetente
zsákszámra szedik össze a szemetet, a nejlonzacskóktól kezdve a gyorséttermi papírokon át az építési törmelékig. A város peremterületén elképesztő

mennyiségű szemét gyűlt össze. Azon szoktam
gondolkodni, hogy te jó ég, mi gyömrőiek csináltuk ezt? Vagy van, aki képes messzebbről idejönni,
hogy szemetet, építési törmeléket rakjon le?
zz
És tudja a választ?
Gy.L.: Sajnos mindkettő igaz! Sok esetben a szemétben találunk olyan papírokat, melyekkel be
tudjuk azonosítani a „tulajdonost”. Ilyenkor minden alkalommal eljárást indítunk ellene. De láttam
én már budapesti orvost is, amint két zsák szemetet
pakol ki a kocsijából. Nem akartam hinni a szememnek! Tavaly már több rejtett kamerát kihelyeztünk a leginkább problémás területekre. A mezőőrünk, valamint a helyi vadásztársaság is sokat
segít. Tetten kell érni a renitenseket, mert anélkül
nehéz eljárni ellenük. Amikor csak tudunk, bírságolunk. Arra kértem a jegyző urat, hogy minden
esetben mérlegelés nélkül a legmagasabb összeget
szabja ki a szemetelőkre. Egy idő után csak rájönnek, hogy jobban megéri szemétdíjat fizetni, vagy
épp az építkezés alatt konténert bérelni.
zz
De addig is marad a harc, és a civilek szemétszedése.
Gy.L.: Igen, és ez is nagyon fontos. Szerencsére
minden évben több százan vesznek részt ebben az
akcióban Gyömrőn. Idén is nagyon sokan voltunk,
ezt ezúton is nagyon köszönöm mindenkinek! Magam sem voltam rest zsákot fogni, és szemetet
szedni. Hatalmas mennyiséget tudtunk összegyűjteni. Mindent megteszünk azért, hogy ne keletkezzenek majd újabb kupacok helyettük. Viszont sajnos embereket nevelni, szemléletmódot változtatni
mi nem fogunk tudni. Azt viszont bátran mondhatom, hogy a lehető legszigorúbban fogunk eljárni
minden szabálysértővel szemben.
HA
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Sürgôsségi ellátás, vagy háziorvosi rendelés?
Interjú Papp Lászlóval, a sürgősségi ügyelet vezetőjével

zz
Lassan két éve látják el Önök Gyömrőn a
sürgősségi orvosi ügyeletet. Miért tartja fontosnak, hogy most megszólaljon a lakosok
irányába?
Papp László: A legfontosabb, hogy rendet tegyünk végre a fejekben. Sajnos sokan összemossák a sürgősségi ügyeletet a házi orvosi
ellátással, pedig a kettő nem ugyanaz!

foglalkozunk. Nem tartozik ezek körébe a hőemelkedés, a napok óta tartó láz, vagy a különböző napok, hetek óta fennálló panaszok.
Mi nem írunk fel receptet, nem adunk beutalót. Ez a háziorvosok dolga. De az ránk tartozik, ami hirtelen, most kezdődött, pl. két perce
rám tört egy mellkasi fájdalom.

zz
Egy láz is ránk törhet hirtelen, nem?
zz
A gyömrői sürgősségi ügyelet. Hogy látja a
PL: Sokan azt sem tudják, hogy 38 ºC alatt csak
jelenlegi működésüket?
hőemelkedésről beszélünk. RáPL: Az én szememben ez egy töadásul a láz egy természetes rekéletesen működő ügyelet. Csak
akció: a szervezet így „öli meg”
mentős múlttal rendelkezőket
a vírusokat. Ha csillapítom a
vagy intenzív terápiával foglallázat, a vírusok még jobban elkozó szakembereket vettem fel.
szaporodnak, és hosszabb lesz
Minden orvosunk aktív, minda tünetegyüttes. Természetesen
nek van szakvizsgája. Nagyon
el tudjuk mindenkinek mondakörültekintően szerződtetem le a
ni, hogy egy 38,2-es lázzal mi
kollégákat, ennek ellenére műkösemmit nem tudunk kezdeni.
désünk kb. két éve alatt számos
Nem érdemes ugyanis injekciorvost cseréltem le a minőség
ót adni, viszont alkalmazhatnak
Dr. Papp László
érdekében, ami nagyon komoly
hűtő fürdőt vagy C-vitaminos
szám. Munkatársaimat kommunikációs tréning- kezelést, csak amíg erről beszélgetünk, a vare küldöm, hogy a konfliktus-helyzeteket meg lóban sürgősségi esetektől vehetjük el az időt.
tudják oldani. Nemzetközileg elismert újraélesz- A szülőknek tudniuk kell, hogy legyen otthon
tés-programban vesznek részt, a továbbképzések kúp, és semmi nem fog történni, ha a gyermek
kötelezőek. Olyan helyi nővéreket alkalmazok nem kap 36 órán belül antibiotikumot. Ki sem
mellettük, akik jól ismerik a betegeinket. Sok- megyünk ilyen esetekhez, mert nem gondolom,
szor már hang alapján meg tudják ítélni, hogy ki hogy egy 30 éves fiatalember 38,2-es lázzal ne
az, aki tényleg sürgősségi ellátásra szorul, vagy tudna lesétálni. Sajnos az emberek egyszerűen
csak megrémült egy láztól. Magam is dolgoztam elvárják, ha már van ügyelet, akkor az menjen
sürgősségi ügyeletben, láttam az összes hibáját, ki hozzájuk, mert az nekik „jár”. Ezzel a téveígy megfelelő szakmai szempontok alapján állí- déssel küszködünk jelenleg leginkább.
tottam össze a gyömrői ügyeletet.
zz
De ha hirtelen mellkasi fájdalom lép fel, akzz
Miben különbözik a sürgősségi ügyelet a
kor hívhatom Önöket?
PL: Ha az ember olyan mellkasi nyomást érez,
többi orvosi ellátástól?
PL: A sürgősségi orvosi ügyeleti ellátás ke- amilyet még soha életében, azonnal szólnia
retében az akut, hirtelen fellépő panaszokkal kell! Egyébként pedig azért vannak a nővérek,

EGÉSZSÉGÜGY
illetve azért van kiépítve az általuk elvégzendő protokoll, hogy eldöntsük, ki kell-e menni,
riasszunk- e mentőt, van-e eszméletzavara, tudatzavara, milyen a mellkasi fájdalom?
Viszont ne tőlünk kérdezzék hajnali fél 3-kor,
hogy be kell-e menni a házi orvoshoz vagy fel
vennénk-e mi is táppénzre az influenzás beteget. A sürgősségi ügyelet nem vesz fel táppénzre, nem ad igazolást, nem ír receptet, hiába voltak esetleg túl sokan napközben a házi orvosi
váróban. Pedig rengeteg konfliktust szül, hogy
azt mondják, nem fért bele az idejükbe megvárni a sort. De nem tud a sürgősségi ügyelet
mit kezdeni a székrekedéssel, a két órája tartó köhögéssel vagy a horkoló a férjekkel. Ha
végighallgatná az üzenetrögzítőinket, nagyon
csodálkozna. Mindent üzenetrögzítőre veszünk
egyébként, mert az önkormányzattal kötött
szerződés alapján valamennyi panaszt ki kell
vizsgálunk. Az öt évig tárolt hanganyagot vis�sza lehet hallgatni. Viszont csak az írásban, az
időpont és az eset megjelölésével beadott panaszt tudjuk érdemben kezelni.
zz
Mekkora nagyságrendű az írásbeli panasz?
PL: Büszke vagyok arra, hogy 1% sincs. Két
éves fennállásunk alatt 4 panaszos levél érkezett, miközben az éves betegforgalmunk 2000
fő, amiben még nincs is benne a házhoz hívás.
A konkrét eseteket kivizsgáltuk, visszahallgattuk, és a panaszosok bocsánatot kértek, miután
kiderült, ki mit mondott a telefonba. Haláleset
miattunk nem történt, sikeres újraélesztésünk
viszont volt. Kollégáim profi kardiológusok,
oxiológusok, sebészek, intenzív szakorvosok,
így kiszűrnek olyan eseteket, amire máshol
nem is gondoltak volna. Dicséretet viszont még
soha nem kaptunk, köszönömöt sem.
A gyömrői sürgősségi orvosi ügyeletben
dolgozó orvosok szakképzettsége:
Dr. Nádor István
sebész, aneszteziológia-intenzív

11
Dr. Tomonkó Magdolna:
háziorvostan, hematológia
Dr. Kőhalmi Zoltán:
belgyógyászat, kardiológia
Dr. Gürtler Zsuzsanna
oxyologia
Dr. Petky Ferenc
háziorvostan

Dr. Révész Judit
belgyógyászat, gyermekgyógyászat
Dr. Berla Zita
gyermekgyógyászat
A gyömrői sürgősségi orvosi ügyeletet a Rescue-Med Kft. látja el.
Az ügyelet közösségi oldalának címe „Ügyelet: Maglód, Gyömrő, Ecser”, kezelője dr. Gürtler Zsuzsanna, az ügyelet szakmai vezetője.
Az oldal lehetőséget ad arra, hogy kérdésekre,
problémákra is válaszoljanak az orvosok.
Ügyeleti rend:
Maglód (Rákóczi u. 7.)
H–Cs: 18.00–08.00
P: 16.00–08.00
Sz–V: 08.00–08.00
Gyömrő (Szent István u. 55.)
H–P: 18.00–22.00
Sz–V: 08.00–20.00
Telefon (ügyeleti időben):
06/29/332-233
06/29/526-140
E-mail: rescueugyelet@gmail.com
(észrevételt, panaszt, építő kritikát várnak ide)
HA
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Biztonságos város,
folyamatos fejlõdés
Ki ne szeretne egy szép, békés, csendes kisvárosban élni és a mindennapjaiban, biztonságban érezni magát. Ezt az idillinek nevezhető állapotot szerettük volna kialakítani és
azért dolgozunk, hogy városunk minden lakosa jól érezze magát itt Gyömrőn.
Sok összetevője van ennek, sok mindentől
függ, hogy jól érezzük-e magunkat lakóhelyünkön. Természetesen a nagypolitikai, országos gazdasági helyzetre nincs kihatásunk,
de arra, hogy városunk határain belül, egy
szerethető, biztonságos kisvárost hozzunk
létre, annál inkább van. Az
összetevők közül szükséges,
hogy a város arculata, minden
középülete szép
és komfortos
legyen, az önkormányzat által működtetett
intézmények,
óvodák, iskolák, hivatalok
kifogástalan
állapotban eleget tegyenek a
mai kor elvárásainak. Ennek
megvalósításáról szóltak az elmúlt éveink. Tavaly a biztonságra koncentráltunk, új lendületbe hoztuk a
polgárőrséget, támogatást nyújtottunk, járművet vásároltunk a számukra, népszerűsítettük

a polgári szolgálatot. Az elmúlt év egyik legjelentősebb beruházása volt a rendőrség épületének teljes felújítása és ehhez kapcsolódóan
a járműpark fejlesztése valamint a létszámbővítés. Ennek köszönhetően városunk közbiztonsága tovább javult, és kiemelkedően jónak
mondható. Természetesen a bűnözést felszámolni vagy megszüntetni soha nem lehet, de
a környékbeli vagy az országos átlagot tekintve nagyon jó adatokkal rendelkezünk. Nagy
örömmel számolhatok be arról, hogy idén, az
év eddigi első felében (pedig már majdnem fél
évnél járunk)
városunkban
mindössze
egyetlen egy(!)
lakásbetörés
történt. Ez a
szám egy csaknem húszezer
fős városban
különlegesen
jónak mondható. Sok más
településen
utcánként, naponta történik
ennyi betörés.
Az mindenesetre elmondható,
hogy a tavaly
megkezdett
közbiztonsági
programunk a
helyi rendőrség
és a kapitányság vezetősének odafigyelése és
igyekezete, valamint polgárőreink támogató
társadalmi munkája meghozta az eredményt.
Az idei évünk, amint arról már beszámoltunk, a
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biztonságérzet kialakításának egy másik fon- tudnánk többlet sürgősségi ellátási szolgáltatos elemével, az egészségügy fejlesztésével tást szervezni városunk lakossága számára.
foglalkozik. Elsőként a sürgősségi betegellá- Az ezzel kapcsolatos szakmai munkáról fotást szerettük volna rendbe tenni. A mentő- lyamatosan adunk majd tájékoztatást. Az is
állomás felújítását követően, május közepé- jó hír, hogy a felújításhoz kapcsolódóan fejre elkészültünk az orvosi ügyelet épületének lesztést is tudunk beiktatni a munkák közé,
teljes körű felújításával és modernizálásával. így az ÁNTSZ engedélyezni fogja, hogy a
Ennél az épületnél aztán tényleg elmondhat- napközbeni időszakban, amikor az ügyeleti
juk, hogy az önkormányrendelő egyébként ürezat tulajdonában való
sen áll és kihasználatlan,
átkerüléssel csipkerózsigyermekorvosi rendeka álmából ébredt fel.
lőként működhessen az
Kivágtuk az épület előtépület. Nagy szükség van
ti elburjánzott, hatalmas
erre, hiszen mióta Kobozóttömeget, és elbonvács László doktor úr tatottuk az épület előtti kevalyi évben sajnálatosan
rítést, ezáltal, mint ahogy
elhunyt, zsúfoltság alaaz a rendőrségnél és a vékult ki a gyermekorvosi
dőnői szolgálatnál is jól
várókban. Ezt szeretnénk
bevált, kiszélesítettük az
megoldani és az ügyeMezey Attila, alpolgármester
utcafrontot. Felújítottuk
let rendelőjét napközben
a tetőt, és új, esztétikus, a városunk stílusá- gyermekorvosi ellátásra igénybe venni. Ez
hoz illeszkedő homlokzati felújítást kapott, elsősorban nem pénzkérdés, hanem egy kis
az egyébként jó adottságú épület. Fontosnak odafigyelést és szervezőmunkát igényel. Ez a
tartom, hogy ha már gondot fordítunk és köl- most készült felújítás egy jelentős előrelépés
tünk intézményeink felújítására, akkor ügyel- a városi egészségügy javításának területén. A
jünk a megjelenésre és az esztétikumra. En- program természetesen tovább folytatódik,
nek köszönhetően a Szent István út egy újabb így megkezdődött például a tavaly felújított,
díszes, szép épülettel gazdagodott. A legfon- gyönyörűen rendbe hozott védőnői szolgálat
tosabb a külső megjelenés mellett természe- épületének tetőfelújítása is. A tavalyi pályátesen a betegellátás színvonalának a javítása, zatban sajnos nem volt lehetőségünk a tető
így elkészült az épület belső felújítása, festé- felújítására, így az elmaradt. Idén azonban
sek, tatarozások és új szalagfüggöny a ren- tudtunk erre a feladatra forrást találni, így
delőbe. Az épület előtt mostantól jól látható, ha egy picit elcsúszva is, de megkezdődheéjszaka is megvilágított, figyelmet felkeltő tett az épületen a régi cserép cseréje.
világító tábla tájékoztatja majd az ügyeletre
érkezőket az épület funkciójáról és az ellátás Remélem, minél kevesebbszer kell nekünk,
rendjéről. Folyamatosan foglalkozunk azzal, itt élőként igénybe vennünk az orvosi ügyehogy a közelmúltban lefolytatott ügyeleti el- let ellátását, de jó tudni azt, hogy ha szüksélátással kapcsolatos lakossági véleménykérés günk van rá, akkor segítenek, van hová forkeretében beérkezett felmerülő problémák ne dulni és az ellátás is jó szakmai színvonalon
forduljanak elő a jövőben. Keressük annak a valósulhat meg a mai kor színvonalának
lehetőségét is, hogy a jelenlegi ellátási rend- megfelelő körülmények között.
Mezey Attila
szert hogyan tudnánk átalakítani és hogyan
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Mesélô utcanevek
Új utcanévtörténeti rovatot indítottunk, melyben
megismerhetik utcáink névadóinak életpályáját,
szerepét a történelemben.

Gyóni Géza utca
Az utca Gyóni Géza (születési neve: Áchim
Géza) evangélikus teológushallgató, újságíró,
magyar költőről kapta a nevét.

Gyóni Géza életrajza:

Gyóni Géza 1884. június 25-én született Gyónon, Pest vármegyében Áchim Géza néven.
Édesapja Áchim Mihály evangélikus lelkész,
édesanyja Bekker Gizella, a pozsonyi evangélikus tanító leánya.
Elemi iskoláit szintén Gyónon
végezte. 1894 elején mind a 6
gyermek difteritiszen esik át, mely
miatt testvére Ádám meghal, édesanyjuk az átéltek hatására búskomor, később elmebeteg lesz.
1894-es tanulmányait a szarvasi evangélikus gimnáziumban
folytatja. A verselési hajlam már
korán megnyilvánult benne, gyermekkori verseiből a Képes Családi Lapok című folyóirat is leközöl
néhányat.
Apja 1900. szeptemberében a
békéscsabai evangélikus gimnáziumba küldi,
ahol az Új Idők is megjelenteti „A puszta kertben” című versét 1902 október 26-án.
1902. szeptemberében beiratkozik a pozsonyi evangélikus theológiára, mint a theológus-otthon növendéke. Géza társaival együtt
egy szépirodalmi lap „Színes Lapok” elindításának tervével foglalkozik, melyet a hallgatók
folyóiratának szánt. 1903. áprilisában Vutkovich
Ödön beveszi a Nyugat-magyarországi Híradó-

hoz korrektornak. Tervei között szerepel versei kiadása, melyet 1904-ben Versek címmel ki is adat.
1904. január 24-én szobájában érthetetlen, máig
is ismeretlen okból öngyilkosságot követett el.
Golyót eresztett szívébe – szerencséjére – a szív
fölötti bordáján szaladt körül a golyó és a hátán
jött ki. 1905. augusztus 20-án a Theológiai Akadémia kötelékéből elbocsáttatott, mert több vizsgát
nem teljesített.
1905. szeptember 1-én beállt a gyóni jegyzői
irodába gyakornoknak. 1906. június elején Kiskunsági Híradót szerkeszti. Ősszel Budapestre
utazik egy közigazgatási tanfolyamra ahol élvezi
a fővárosi életet s a művelődési lehetőségeket.
„Szomorú szemmel” címmel kötete jelenik meg
melyben 1904-től 1909 elejéig termett válogatott versei vannak benne.
1914. július 31-én általános mozgósítás. A póttartalékos közlegény
1914. augusztus 1-én elindult egyenesen Przemyslbe. A háború egymás felé sodorja Gézát és Miskát a
kissé elhidegült testvéreket. Együtt
esnek fogságba, Alatirban a fogolytáborban sok vers született a háborús
borzalmak hatására.
Október közepén indultak el Alatirból s Petropaulovszk és Omszk
érintésével a hó végén értek utolsó
állomásukra, Krasznojarszkba. A katonaváros VII. számú barakjában telepedtek meg.
1917. június 8-án reggel Mihály a jó testvér,
a kedves bajtárs csendben elhunyt. Gyóni Géza
megtébolyodik, majd 1917. június 25-én, a születésnapján meghal.
Máig, a világháború egyetlen, a magyar vitézség, a honvágy igazi költőjének tartják.
Forrás: Gyóni Ferenc a budapesti evang. gimnázium tanára
Mezey Attila
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KÖZLEMÉNYEK

Június elsô hetén könyvvásár a könyvtárban!
Az Ünnepi Könyvhét
alkalmából 2015. június 2-tól június 6-ig
könyvvásárt tartunk.
Eladásra kínáljuk leselejtezett könyveinket!
A könyvek 50 Ft/db áron vásárolhatók meg
nálunk a könyvtárban.
Címünk: 2230 Gyömrő, Táncsics Mihály
út 43. (A postával szemben, a 100 forintos
bolt és a zöldséges között az udvarban).

Népek és országok: Korzika

Az előadás címe: Fotós túrán, Korzikán
Ez alkalommal Korzikát, Franciaország egyik
régióját ismerheti meg az, aki ellátogat hozzánk, a Városi Könyvtárba. Az előadást kivetített saját képek fogják színesíteni.
Előadó: Szujó Béla
Időpont: 2015. június 9. (kedd) 16:30
Előadással legközelebb szeptemberben fogunk jelentkezni, addig is kellemes pihenést és
nyári szünetet kívánunk mindenkinek!

Szelektív szemétszállítás 2015
Zöldhulladék elszállítás:
június   6.
június 13.
június 20.
június 27.
július   4.
július 11.
július 18.
július 25.
augusztus   1.
augusztus   8.
augusztus 22.

1-2 körzet
3-4 körzet
1-2 körzet
3-4 körzet
1-2 körzet
3-4 körzet
1-2 körzet
3-4 körzet
1-2 körzet
3-4 körzet
1-2 körzet

augusztus 29.
szeptember   5.
szeptember 12.
szeptember 19.
szeptember 26.
október   3.
október 10.
október 24.
október 31.
november   7.
november 14.
november 21.
november 28.

3-4 körzet
1-2 körzet
3-4 körzet
1-2 körzet
3-4 körzet
1-2 körzet
3-4 körzet
1-2 körzet
3-4 körzet
1-2 körzet
3-4 körzet
1-2 körzet
3-4 körzet

december   5.
december 12.

Szelektív hulladék elszállítás:
június 19.
július 17.
augusztus 14.
szeptember 18.
október 16.
november 20.
december 18.

NYÁRI TÁBOR

A Gyömrői Sportegyesület Küzdősport
Szakosztálya idén is megtartja
nyári bejárós táborát!
Ideje: 2015. július 13-17.
Helyszín: Gyömrő, Fekete I. Ált. Iskola
tornaterme
Díja: 12 500 Ft/fő
Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet:
Hegymegi Szilvia: 06 70 261 1121

1-2 körzet
3-4 körzet

SPORT
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A KAESHI WAZA EGYESÜLET
LENGYELORSZÁGBAN
Akik kedvelik a harcművészeteket és egyesületünk eredményeit figyelemmel kísérik, azoknak
ismét szép eredményekről számolok be. Most
első ízben fordult elő, hogy mindegyik versenyző
éremmel tért haza egy nemzetközi versenyről.
Ezúttal 12 tanítvánnyal látogattunk ki Lengyelországba, most Imielinbe. ROHONCZY DÁNIEL,
LISZTES ÁBEL, SÁNDOR ZOLTÁN, SÁNDOR
MARIETTA, MÓCSA BENCE, GÁL NÓRA,
GÁL LILI, KASSAI BOGLÁRKA, ZIEGLER
FANNI, HEMMER NORBERT, NÉMETH ZSANETT ÉS OSZTOLYKÁN RAMÓNA. A verseny
a szokásos beosztásban zajlott le. Délelőtt formagyakorlatok és délután a küzdelmek.
A versenyzők eredményei a következők:
Senior fegyveres szinkron formagyakorlat: Rohonczy Dániel • Sándor Zoltán • Lisztes Ábel,
aranyérem
Senior pusztakezes egyéni formagyakorlat:
Lisztes Ábel bronzérem
Senior fegyveres egyéni formagyakorlat: Rohonczy Dániel bronzérem
Junior pusztakezes szinkron formagyakorlat:
Gál Nóra • Gál Lili • Kassai Boglárka aranyérem

Junior pusztakezes egyéni formagyakorlat: Gál
Nóra ezüstérem
Küzdelmek eredményei:
Junior versenyzők: Németh Zsanett aranyérem
• Kassai Boglárka aranyérem • Mócsai Bence aranyérem • Ziegler Fanni aranyérem • Gál
Nóra ezüstérem • Hemmer Norbert ezüstérem •
Osztolykán Ramóna ezüstérem
Senior versenyzők: Sándor Zoltán aranyérem •
Sándor Marietta bronzérem.
Ez az eredmény nemcsak azért szép, mert minden
egyes versenyző éremmel tért haza, hanem azért
is, mert bírói támogatásunk sem volt, mivel magyar bírók most nem voltak kint.
Köszönetet szeretnék mondani az anyagi támogatásért Gyömrő Város Önkormányzatának. A kitűnő szállásunkért a Caterina Utazási Irodának. A
szállításért pedig Schönig Gábornak tarozunk köszönettel. Valamint valamennyi szülőnek a lelkes
szurkolásért.
Minden versenyzőmnek gratulálok az eredményekhez és további jó egészséget és sok sikert kívánok a sportban!

Lozsi Ákos
A Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület elnöke
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Sporttábor Gyömrôn
2015-ben is megrendezésre kerül a Gyömrő városi sport és rekreációs tábor. A tábor ideje alatt
kibővült sportprogramokkal, sportági bemutatókkal és ismeretterjesztő foglalkozásokkal,
fejlesztő, sportágválasztó sportprogramokkal
várjuk az érdeklődőket 3 turnusban. A foglalkozásokat képzett sportszakemberek, meghívott profi sportolók tartják. A tábor résztvevői
megismerkedhetnek a hazánkban népszerű,
illetve kevésbé ismert sportágakkal, mint ülő
röplabda, darts, rögbi, jóga, stb., valamint külsős programjainkon a triatlon, strandröplabda,
országúti biciklizés, túrázás, stb. alapjaival is.
Táborunk fő tematikája az egészség köré fonódik, így a résztvevők ismereteket szerezhetnek
a táplálkozásról és a mozgás fontosságáról interaktív foglalkozások keretében.
Első turnus:
2015. június 29-től július 3-ig
Második turnus:
2015. július 6-tól 10-ig
Harmadik turnus:
2015. július 13-tól 17-ig

A sportfoglalkozások 8 és 16 óra között tartanak. A helyszín Gyömrő városi sportcsarnok,
1 turnus ára 13 000 Ft, mely tartalmazza a
napi kétszeri étkezést, strandbelépőt, programköltségeket.
Szeretettel várunk minden olyan sportszerető és nem szerető 6 és 15 év közötti gyermeket, aki új ismeretekre, szórakozásra,
sok-sok játékra és új kalandra vágyik!
Gyere, és próbáld ki magad, tegyél az
egészségedért és ÉREZD JÓL MAGAD!
Érdeklődni és jelentkezni a lenti telefonszámokon, e-mailben, a turnusok kezdetét megelőzően minimum egy hónappal.
Jelentkezz minél előbb, hogy részese lehess
egy jó csapatnak! Kalandra fel!
Péczely Ákos:
06 30 288 99 96, peczely.akos@gmail.com
Tunyogi Zsófia:
06 20 531 68 39, tunyogizsofi@gmail.com
Lovasi Balázs:
06 20 363 93 53, gyomrose@citromail.hu
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