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Teljesen megújul
a házasságkötő terem
Városközpontunk utolsó, még fel nem újított
épülete a házasságkötő terem. Az elmúlt években kisebb szépészeti beavatkozásokat végeztünk rajta (főleg kívülről), de komolyabb
munkálatokra nem volt lehetőség. Próbáltuk
így is olyan színvonalon fenntartani, hogy a
házasulandó párok és násznépeik megfelelő körülmények között legyenek a nagy nap
során, de tavaly év végén, illetve az idei év
első felében a viharok olyan mértékű károkat
okoztak a tetőszerkezetben, ami már komoly
gondokat okozott. Gyakorlatilag minden eső
alkalmával az épület beázik, a tetőszerkezet
pedig jelentősen megsérült.
Egy állami pályázati forrásnak köszönhetően most lehetőségünk nyílik az épület tel-
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jes felújítására. Ennek keretében megvalósul
a komplett tetőcsere, új nyílászárókat kap az
épület, megújul a homlokzat, és új dizájnt
kapnak a belső terek. Mivel egy patinás és nagyon szép épületről van szó, törekedni fogunk
arra, hogy a környezetébe illeszkedő, a többi
közintézménnyel harmonizáló, ám mégis modern hangulatú házasságkötő termünk legyen.
A belső terek újragondolását szakemberekre
bíztuk, akik egészen biztosan egy gyönyörű
megjelenésű, hangulatos dizájnt varázsolnak
majd a terembe.
A tervek szerint a munkálatok novemberben megkezdődnek, teljes költsége eléri az
ötven millió forintot. Természetesen a felújítás alatt egyetlen esküvő sem maradhat el, így
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amíg a házasságkötőterem
nem használható, a Hankó
István Művészeti Központ
ad majd helyet a polgári
ceremóniáknak.
Ezzel a beruházással
régi álmunk valósul meg:
minden közintézményünk
felújítása, korszerűsítése
Gyenes Levente
megtörténik, belvárosunk
polgármester
egységes és szép arculatot
mutat majd. Persze munka marad bőven, hiszen a karbantartások továbbra is komoly feladatot rónak ránk.
Nem csupán a házasságkötő teremben kezdődnek munkálatok. Hamarosan a régi polgármesteri hivatali épület átépítése is kezdetét veszi. Ahogy arról már korábban is írtunk,
az egykori tanácsházi épületben lesz a teljes
járási kirendeltség, beleértve az okmányiro-

dát is. Most az ehhez szükséges átépítések
történnek majd meg. A mostani hivatali épületben pedig egy fedél alatt lesz a teljes hivatali rendszer, ami olcsóbbá és hatékonyabbá
teszi a munkát. Ennek ellenére azonban mégis egymás mellett marad minden ügyintézés,
így a lakosok számára is átláthatóbb és egyszerűbb lesz ügyeik intézése. Bár az épületet
a járási hivatal használja majd, a kivitelezésnél ugyanúgy törekszünk a minőségre és a
Gyömrőre jellemző arculati elemek megtartására.
Polgármesterként öröm számomra, hogy az
év végéhez közeledve is fejlesztésekről számolhatok be Önöknek. Azt hiszem, erre mondják, hogy a befektetett munka előbb-utóbb
meghozza gyümölcsét! Nos, épp itt van a szüreti időszak…
Gyenes Levente
polgármester

Napelem park és új orvosi ügyeleti szolgáltató
Testületi hírek
A legutóbbi Gyömrő újság megjelenése óta zz
Közel másfél kilométernyi rossz állapotú,
önkormányzatunk képviselő-testülete rencsaknem negyven éves vízfőnyomó csövet
des és rendkívüli ülést is tartott. Nézzük a
cserélnek ki a közeljövőben, miután sikeres
fontosabb döntéseket!
lett a tárgyban kiírt közbeszerzési pályázat. A
vezetékcsere mellett egy 500m3-es tározót is
zz
Önkormányzatunk idén is csatlakozik a Bursa
felújítanak. A beruházás összértéke meghaladHungarica felsőoktatási ösztöndíj programja a 119 millió forintot.
hoz. Ennek keretében ismét várjuk a pályázaNapelem park épül Gyömrőn, miután a képti kiírásnak megfelelő felsőoktatási hallgatók zz
viselők jóváhagyták azt az előterjesztést,
jelentkezését november 9-ig. Erről bővebben
melynek értelmében önkormányzatunk bérbe
külön cikkben olvashatnak.
adja az egykori szemétbánya területét. A bérlő
zz
Új technológia alkalmazásával épülhet társascég egy nagyjából 1 hektáros napelem parkot
ház a Széchenyi utca 19. szám alatt, miután a
alakít itt ki 2017-ben. A megtermelt áramot
testület úgy döntött, értékesíti a területet egy
közvetlenül az ELMÜ rendszerébe táplálják
helyi vállalkozónak. Ezért cserébe egy megmajd. Középtávú cél, hogy minden gyömrői
határozott méretű lakást kap majd városunk,
közintézmény környezetbarát és gazdaságos
melynek bérbe adásából származó bevételét
napenergiával legyen ellátva. Ebben a cég is
szociális célokra használja majd fel.
partner kíván lenni.
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Baár Pál r. ezredes, a Monori kapitányság veőrség a helyi polgárőrökkel együttműködve
zetője, valamint Baji Beáta őrnagy, gyömrői
napi 8 órás közös szolgálatot lát el.
őrsparancsnok is részt vett azon a testületi ülésen, ahol városunk első féléves közbiztonsági zz
November 25-től új orvosi ügyeleti szolgálhelyzetét értékelték. Kapitány úr elmondta: hitató kezdi meg működését városunkban. Az
vatalos adatokat 2015-ről csak a jövő év elején
Inter-Ambulance Zrt. nyerte ugyanis a közbead ki a rendőrség, de az első féléves statisztika
szerzési eljárást, így ők látják majd el a gyömnagyon imponáló. Összesen kettő darab betörői és mendei lakosokat. A cég igen tapasztalt,
rés történt, és minden bűncselekmény-típushiszen 74 bázissal több mint három millió emban 40-60%-os csökkenés tapasztalható. 2015
bert látnak el ügyeleti szolgáltatással. Az orelső hat hónapjában Gyömrőn kimagaslóan jó
vosi ügyelet központja újra Gyömrőn lesz, a
eredményeket produkált a rendőrség, így ha
felújított Szent István úti épületben. Hosszabb
az év hátralevő részében sem lesz kiugróan
lesz az ügyeleti idő is, hiszen már 16 órakor
sok bűncselekmény, úgy egy kiváló évet zárelkezdődik majd. A változásról részletesen
hat városunk ezen a területen. Az ülésen őrsnovemberi újságunkban olvashatnak majd.
parancsnok asszony bejelentette, hogy a rendHauser Antal

24 órás

ügyelet
a gyömrői lakosokért!
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Előrelépés több ügyben –
folytatódott a politikai kerekasztal
A megszokottnál kisebb
létszámmal, de annál
intenzívebben folytatódott a polgármester
által életre hívott politikai kerekasztal megbeszélés. Az október
5-ei egyeztetésen polgármesterünk mellett
a tíz meghívott közül
részt vett Tóth János az
MSZP képviseletében,
Nyeste Andrea a DK
színeiben,
Bardóczy
Árpád a FIDESZ részéről, a KIGYE-t Hallama János, míg a Polgári Kört Spaits Miklós
képviselte.
Gyenes Levente először röviden vázolta az
aktualitásokat, illetve előre vetítette, hogy a
közeljövőben milyen nagyobb volumenű döntések várhatók, melyeket megelőzően kikéri
majd a kerekasztal véleményét is. Ezt követően a megjelentek mondhatták el, hogy az előző egyeztetés óta milyen előrelépéseket értek
el a nekik delegált ügyekben.
Mivel Nyeste Andrea és Spaits Miklós először vettek részt a fórumon, értelemszerűen
még nem voltak feladataik. A meghívott, ám
különböző okok miatt a megbeszélésen részt
nem vevő képviselők közül többeknek is volt
feladata, de ezekről nem tudtak beszámolni.
Ellenben Bardóczy Árpád vaskos anyaggal
érkezett. Ezek között szerepelt egy lehetséges
zarándokút kialakítása is. Ezzel kapcsolatosan
már több tárgyalást is folytatott, az egyház részéről van is fogadókészség. Meglátása szerint érdemes lenne néhány környékbeli önkormányzattal közösen gondolkozni, hiszen így
még nagyobb esély lenne a megvalósításra.
Ráadásul van is olyan zarándokút, melyre rá
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lehetne csatlakozni, köszönhetően a térségben
található számos vallási helynek.
Korábban szintén Bardóczy Árpád vállalta,
hogy gyógynövény termesztés és feldolgozás
kapcsán tesz lépéseket. Mint mondta, ebben
az ügyben is zajlottak megbeszélések, egyeztetések. Van kapcsolat akár a gyógyszeripari
felhasználáshoz is, de már első körben is több
helyi lakosnak lehetne munkát adni, ha létesülne egy termesztési terület. Hozzátette: minden
általa képviselt és vállalt ügyben természetesen szükséges az egyeztetés a városvezetéssel,
hiszen adott esetben önkormányzati forrásokat kell a feladatok mellé rendelni.
Hallama János a KIGYE által vállalt komposztálással kapcsolatos lakossági tájékoztató
kampánnyal kapcsolatban elmondta, a közeljövőben várható több megjelenés erről. Ebben
szerepe lesz a SIGNAL TV-nek, a Gyömrő újságnak és a szervezet önkénteseinek is. A kérdéskör különösen fontos, hiszen ősszel rendre
probléma az avarégetés, ami bár tilos, mégis
sokan tüzelnek.
A résztvevők megállapodtak abban, hogy a
jövőben minden páros hónap első hétfőjén tarHauser Antal
tanak megbeszéléseket.
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Lakossági fórum a Pataky lakótelepen
Október 5-én este a Kastélydomb Óvodába
hívta lakossági fórumra Gyenes Levente polgármester a Pataky laktanyában található lakótelep lakosait. A megjelentek először egy rövid
összefoglalót hallhattak polgármesterünktől
az elmúlt egy évben elvégzett fejlesztésekről.
Ezek magukban foglalták a lakótelepre vezető út teljes felújítását, valamint a közvilágítás
kiépítését. Gyenes Levente elmondta, hogy az
útfelújítás azért is fontos volt, mert csak megfelelő minőségű
úton tud a helyi
busz bemenni a
lakótelepre, ami
szintén jelentős
előrelépés volt a
közelmúltban.
Polgármesterünk aztán rátért
az aktuális problémára, a helyi
szennyvízkezelés
megoldatlanságára. A lakótelepnek
saját derítői vannak, onnan azonban jó ideje nem szállíttatták el a lakosok a
szennyvizet. Ez pedig problémát okoz, a telep
melletti magánterület tulajdonosa joggal sérelmezte ezt az állapotot egy néhány nappal
korábbi tárgyaláson. A vállalkozó jelezte: ha
nem oldódik meg a helyzet, akkor kész elzárni a derítőket, mivel azok az Ő területén vannak.
Mivel a lakótelep külterületen van, az önkormányzatnak nincs szolgáltatási kötelezettsége, de segíteni szeretne a probléma megoldásában – mondta Gyenes Levente a fórumon.
Szerinte két megoldási lehetőség van: az egyik
a lakótelep bekötése a csatornahálózatba. Ez
óvatos becslések szerint is 50-60 millió forintos költséggel járna. Az önkormányzatnak erre
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nincs forrása, míg vélhetően a lakosok sem
tudnák előteremteni az ingatlanonkénti 1,5-2
millió forintot. Még úgy sem, ha az önkormányzat adná a munkásokat a kivitelezéshez,
és elengedné a bekötési díjat is – tette hozzá
a polgármester. És bár hosszútávon ez lenne
a valódi megoldás, egyelőre ez nem reális –
mondta Gyenes Levente.
A másik megoldási lehetőség, egy új, az
aktuális jogszabályoknak is megfelelő derítő kialakítása a
lakótelep
saját
területén. Ennek
kivitelezésében
is segítene az önkormányzat. Ami
viszont nagyon
fontos: a lakosoknak rendszeresen
el kell vitetniük a
keletkező szennyvizet.
A
fórumon
részt vett Molnár
Zsolt, Péteri polgármestere, aki
elmondta: az érintett vállalkozó vélhetően
nyitott lesz arra, hogy tavaszig ne zárja el a
mostani derítőket, amennyiben garanciát kap
a helyzet megoldására. De értelemszerűen addig is folyamatosan el kell szállítani a szennyvizet a területről.
A megbeszélés végén a lakosok illetve a
polgármester megállapodtak abban, hogy
azonnal megkezdik a felhalmozott szennyvíz
elszállítását, valamint mind a vízmű, mind a
lakosok lépéseket tesznek egy új derítő kiépítésének előkészítésére. Legközelebb jövő év
márciusában ülnek majd össze, amikor már a
konkrét kivitelezési javaslatokról tárgyalnak
majd.
HA
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Őszi sokadalom – színes
programok voltak Gyömrőn
Városunkban ősszel sem maradtunk programok nélkül. Szeptemberben és októberben
számos kisebb-nagyobb rendezvény várta a
látogatókat. Szeptember 26-án első alkalommal rendezték meg a Gyömrői Sütifesztivált.
A művészeti központ aulájában rengeteg házi
készítésű finomság illatozott az asztalokon,
amelyeket a szakértő zsűri mellett az érdeklődők is örömmel kóstolgattak. A rendezvény
sikerét talán az mutatja a legjobban, hogy az
utolsó morzsáig minden elfogyott!
A rossz idő miatt egy héttel később, de annál
nagyobb sikerrel zajlott a szüreti felvonulás.
Szekerek, autók, táncosok, rengeteg jelmezbe öltözött ember járta végig Gyömrő utcáit.
Sok helyen a lakosok már várták őket, együtt
táncoltak a felvonulókkal. Gyerekek és felnőttek egyaránt voltak a menetben, ami délután
ért a művészeti központhoz, ahol spontán bál
alakult ki. A szüreti időszak tiszteletére még a
városközponti Gyömrő felirat is díszbe öltözött. Köszönjük a támogatást: Gyömrő 2000
Kör, Kulturiszt, Boglárka Nyugdíjas Klub,
Zabhegyező Lovasiskola, W.S.Á.I. néptáncosai, Gyömrő Gyöngye, Erika Esküvői
Ruhaszalon, Gyömrő Színház, Csemetekert
Gyermekszínház, Tunyogi Péter, Álom-kép
Rendezvénytechnika Kft.
Kitelepültek és a menetet frissítővel várták:
Fábián kisbolt, LaLuna Söröző, Új Halászkert Étterem, Renátó pékség, Szmeló Ilonka és családja, Eskü tériek baráti köre, Rehor család, Boglárka Nyugdíjas Klub, Séf
Bácsi, Hisztéria cukrászda.
A Boglárka Nyugdíjas Klub minden évben
látványos rendezvénnyel ünnepli az Idősek
Világnapját. Nem volt ez másként idén sem,
hiszen október 3-án a Prause József Közösségi Házban gyűltek össze a szépkorúak, hogy
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színpadi programok kíséretében igazán jól
érezzék magukat. A hangulatra nem lehetett
panasz, ráadásul a szüreti menet is megállt a
ház előtt, így a nyugdíjasok is táncra perdülhettek.
Október 16-án negyedik alkalommal rendezték meg a Gyömrői Babahordozó Napokat
a Gyömrő Villában. Az érdeklődők ingyenes
előadásokat hallgathattak meg egyebek mellett a kisgyermekkori zenei nevelésről, illetve
gyermekpszichológussal is beszélgethettek. A
nap végén megalapították a Gyömrői Szoptatástámogató és Babahordozó Klubot.
Október 17-én első alkalommal rendezték meg városunkban az olvasás ünnepét.
Az egész napos program keretében először a
könyvtárban tartottak író-olvasó találkozót,
majd a művészeti központban tekinthették
meg az érdeklődők a Dzsungel könyve című
darabot helyi diákok előadásában. Végül kora
este egy rendhagyó kávéházi beszélgetés zajlott a Weöres Sándor Általános Iskolában.
Öröm volt látni, hogy milyen sokan szeretik a
könyveket és az olvasást napjaink erősen digitalizált világában.
Októberben két nemzeti ünnepünket is megtartottuk. Hatodikán az Eskü téri emlékműnél
emlékeztünk az Aradi vértanúkra. Gyenes Levente polgármester beszédében hangsúlyozta:
a kivégzett mártírok között több nemzet szülöttei voltak, akik mind egyetlen ügyért, Magyarországért adták életüket. A polgármester
beszédét követően a GyömrőSzínház társulata
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adott rövid ünnepi műsort, majd a jelenlévők
megkoszorúzták az emlékművet.
Október 23-án a Művészeti Központban
tartott rendezvény keretében emlékeztünk az
’56-os eseményekre, hősökre. Szokás szerint
a Teleki László Gimnázium diákjai adtak elő
színvonalas emlékműsort, ezúttal „Szabadságra mentünk…” címmel. A felemelő műsor
előtt Mezey Attila alpolgármester mondott beszédet, melyben méltatta a forradalom áldozatait.
Jótékonysági estre is sor került: október
16-án a Hankó István Művészeti Központban tartott rendezvény keretében a Kastélydomb Óvoda alapítványának létrehozására
gyűjtöttek. Az est fővédnöke Gyenes Levente
polgármester volt. Színpadra léptek az ovisok
mellett a GyömrőSzínház társulatának tagjai,
valamint Schrott Péter a Voice c. műsor korábbi énekese. Városunkban szerencsére mindig
sikeresek az ilyen jellegű kezdeményezések
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(is), így elegendő pénz gyűlt össze az alapítvány létrehozásához. Természetesen a kastélydomb ovi folyamatos fejlesztése lesz a cél.
Az őszi programok zárásaként október
24-én a „GyömrőTök” családi napra kerül(t)
sor. Kézműves kirakodóvásár és foglalkozások, töklámpás faragó verseny, jelmezes felvonulás és utcabál is színesíti a programot a
rendezvény idejére sétáló utcává váló Szent
István úton.
Köszönet jár mindenkinek, aki részt vett
bármelyik rendezvény szervezésében, lebonyolításában! Remélhetőleg aki ott volt valamelyiken, az igazán jól érezte magát!
Most egy kis szusszanás, de utána jönnek
az adventi programok és a mikulásjárás, valamint a Csemetekert Gyermekszínház karácsonyi előadása. November végén pedig újabb
GyömrőSzínház premier a Hankó István Művészeti Központban.
Hauser Antal

Spanyol kapcsolatok
Október 12-én José Ángel Lopez Jorrin úr,
Spanyolország magyarországi nagykövetének
meghívására Gyenes Levente polgármester
részt vett a Spanyolország Nemzeti Ünnepe
alkalmából tartott fogadáson. Október 12-e
Spanyolországban (és még néhány országban)
Kolombusz napjaként is ismert. Minden évben
ezen a napon ünneplik meg Amerika felfedezését. Számukra ez azért is fontos, mert ez is
nagyban közrejátszott abban, hogy Spanyolország az 1500-1600-as évekre nagyhatalmi
státuszba került.
A jó hangulatú fogadás keretében polgármesterünk egy rövid beszélgetést folytatott
nagykövet úrral, valamint a megjelent spanyol üzletemberekkel, cégvezetőkkel. Szóba kerültek a gyömrői lehetőségek, fejlesztési stratégiák. Gyenes Levente elmondta:
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José Ángel Lopez Jorrin és Gyenes Levente

polgármesterként nagyon fontosnak tartja az
országhatárokon túli baráti és protokolláris
kapcsolatok ápolását, hiszen ezekből Gyömrő
profitálhat a legtöbbet.
HA
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Veszélyben vagy biztonságban?
Városunk közbiztonságát értékeltük
Városunk képviselő-testületének legutóbbi ülésén, első napirendként városunk közbiztonságának első féléves helyzetét értékeltük. Beszámolót
kértünk Baár Pál rendőrezredestől, a Monori
Kapitányság vezetőjétől és Baji Beáta rendőrőrnagytól, városunk rendőrparancsnokától.
Szerettünk volna ugyanis hivatalos tájékoztatást
kapni arról, milyen a közbiztonság a számok tükrében. A rendőrségi beszámoló szerint kifejezetten
jónak mondható Gyömrő közbiztonsága. A kapitány elmondta, hogy nagyon elégedett a Gyömrői Rendőrőrs szakmai munkájával. Felkészült,
jól szervezett és hatékony csapatnak tartja a városunkban dolgozó kollégáit. A számok pedig azt
mutatják, hogy az év első hat hónapjában drasztikusan csökkentek a bűncselekmények a tavalyi év
azonos időszakához képest. Az adatok ugyan még
nem véglegesek, hiszen a rendőrség hivatalosan
csak évet értékel, de ennyire markáns tendencia
már féléves összevetésben is jól érzékelhető.
Elhangzott, hogy összességében 40 %-kal lett
kevesebb a bűnesetek száma, a vagyon elleni cselekményeknél pedig 50 %-os a csökkenés mértéke.
A legnagyobb megdöbbenést, pozitív értelemben, a
lakás betörések tekintetében érezhettük, az ugyanis 90 %-kal lett kevesebb. Az első hat hónapban
mindössze 2 darab lakásbetörés volt városunkban.
Úgy gondolom, hogy egy Budapest vonzáskörzetéhez tartozó, csaknem 20 ezer fős településen,
ahol több mint 6 ezer ingatlan van, fél év alatt
kettő darab lakásbetörés, elképesztően jó adatnak
mondható. Gondoljunk bele, hogy az ország más
településein sok helyen hetente vagy utcánként
történik ennyi! A mai világban az is komoly eredmény, ha nem romlik a közbiztonság színvonala.
De hogy 40%-os javulás legyen az előző évhez
képest, ez minden várakozásunkat felülmúlta. A
beszámoló során elhangzott statisztikai adatok és
a szóban elmondott értékelés is azt támasztja alá,
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Mezey Attila, alpolgármester

hogy városunk lakói mind a közterületeken, mind
otthonukban biztonságban érezhetik magukat.
Parancsnok asszony kiemelte, hogy ezeknek
az adatoknak még nagyobb hangsúlyt ad, hogy
Gyömrő fürdőváros, és az idén is több mint 50 ezer
turista látogatott Gyömrőre. Ha ehhez a több ezer
fős városi rendezvényeket is hozzávesszük, nagyon jó eredményt könyvelhetünk el. Hiszen sem
érdemi rendzavarás, sem bűncselekmény nem történt a nyári időszakban a közterületeken. Úgy gondolom, az elhangzott beszámoló igazolja, hogy a
rendőrség, polgárőrség és az önkormányzat összefogásával eredményeket lehet elérni a közbiztonság terén. Beigazolódott, hogy az elmúlt években
a rendőrség és polgárőrség támogatására fordított
pénz, energia és beruházás nem volt hiábavaló.
Szerintem nagyon fontos, hogy városunk lakossága mennyire érzi magát biztonságban. Ugyanilyen fontos, hogy milyen városunk és ezen belül
például a közbiztonságunk megítélése. Sokszor
nem is gondoljuk, hogy ez összefüggésben van
azzal, hogyan alakul az ingatlanár, a beköltözési
kedv, a turizmus vagy a befektetési hajlandóság.
Nagyon szeretném, ha a jövőben mindig ilyen kedvező helyzetről hallhatnánk, ezért megígérhetem,
hogy a közbiztonság kérdése jövőre is kiemelt figyelmet fog kapni a költségvetés tervezésénél és a
feladatok meghatározásánál.
Mezey Attila

2015.10.18. 21:19:28

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

9

Bursa Hungarica – ismét lehet
pályázni felsőoktatási ösztöndíjra
Önkormányzatunk hosszú évek óta minden
alkalommal csatlakozik a Bursa Hungarica
felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj programhoz. Ennek keretében a pályázati kiírás
feltételeinek megfelelő felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek ösztöndíjra. Az ösztöndíjban részesülők számára Gyömrő Város
Önkormányzata és az érintett felsőoktatási intézmény közösen finanszírozza a havi 10.000
forintos ösztöndíjat.
Idén is mindkét kategóriában van mód jelentkezést leadni. Az „A” és „B” típusú ösztöndíjak vonatkozó feltételeit, valamint minden szükséges információt a www.gyomro.
hu, valamint az emet.gov.hu/felhivasok oldalakon olvashatnak. Személyes felvilágo-

sítást Gál Nikoletta előadótól kérhetnek a
0629-330-011/122-es számon. A jelentkezési határidő mindkét pályázati típus esetében
2015. november 9.
HA

Nincs szüreti felvonulás bor nélkül
Vagyis lehetne, de a must
inkább a gyerekeknek való,
a jó magyar ember a jó magyar bort szürcsölgetvén
szeret mulatni. Idén szerencsénkre egy ifjú borász,
Fekete Bálint ajánlott fel a
mulatsághoz egy hektó bort.
A bakonyi Szent-György
hegyi családi birtokukon
ihlette meg az ifjút a szőlőtermesztés és borkészítés
művészete, pedig az álla is
alig pelyhedzik még. A szakirányú iskola elvégzése után,
igazi mesterré szeretne válni, s aktívan csatlakozni városunk közéletébe. tudni, látni, hogy fiataljaink is jókedvvel és elA vigadalom Eskü téri állomásán személyesen kötelezettséggel állnak be a „sorba” és részt
mérte a Chardonnay szőlő levét, s az érdek- vállalnak a közösségi önzetlen munkából.
Hodruszky Lajos
lődőket szakmai tanácsokkal látta el. Jó érzés
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Elköltözött a városüzemeltetés
A napokban új helyére költözött a Településfejlesztő és Városüzemeltető Kft. Eddig az
irodai munka a Táncsics Mihály út 43. szám
alatti épület emeletén zajlott, míg a műhelyek
néhány házzal lejjebb, a korábbi gyámhivatali
épületben voltak. Az elmúlt években az állami
normatíva csökkenésével egyre jobban megfogyatkozott a cég létszáma, a korábbi harminc
fő feletti végrehajtó állományból mára csak
négyen maradtak. A jobb munkaszervezés és

költséghatékonyság miatt ezért az a döntés
született, hogy az irodai részleg és az adminisztráció is az egykori gyámhivatali épületbe
költözik. Így egy helyen lesznek a műhelyek,
irodák és minden dolgozó. Az épület komplett felújításon esett át, így teljesen alkalmassá
vált az összevont feladatok kiszolgálására. A
szemétszállítással kapcsolatos ügyintézés továbbra is a Szent István úti ügyfélszolgálati
HA
irodában történik!

Teltházzal indult a Gyömrői
Szenior Akadémia

Gyömrő Város Önkormányzatának finanszírozásában és a Zsigmond Király Főiskola szakmai
szervezésével és vezetésével megkezdődött a
Gyömrői Szenior Akadémia. Az 50 év feletti lakosok számára ingyenesen látogatható előadások témái igen változatosak: első alkalommal
az aktív időskorról, míg utána az időskorban
fogyasztandó és kerülendő ételekről, valamint
a személyes adatok védelméről hallgathattak
interaktív előadásokat. Az előadók minden
esetben a szakterület kiválóságai, egyetemi tanárok, professzorok.
Az előadások helyszíne a Boglárka Nyugdíjas Klub Szent István
úti klubháza, mely teljesen megtelt eddig minden előadás alkalmával.
Önkormányzatunk
célja az, hogy a nyugdíjasok számára hasznos
időtöltést biztosítsunk
úgy, hogy releváns és
hasznos tudásanyagra
tesznek közben szert.

2015_10_GYOMRO.indd 10

Gyenes Levente polgármester megnyitójában
kiemelte: most saját maguk kedvére tanulhatnak a résztvevők, mindenféle kötöttség vagy
kötelezettség nélkül. Hozzátette: azért motiváció akad, hiszen aki minden előadáson részt
vesz, oklevélben részesül.
A következő témák: szenior önkéntesség
(október 26. 16 óra), majd orvos-beteg kommunikáció (november 9. 16 óra).
HA
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MÁRTON NAPI LIBAHAJTÓ
A GYÖMRÕI TÁJHÁZBAN
(2230 Gyömrő, Gróf Teleki u. 46.)

2015. november 7-én, 15-17 óráig
zz
Libahajtás – kicsiknek és nagyoknak
zz
Kézműves foglalkozás és vásár
zz
Kemencében sült finomságok
zz
Forró tea, zsíros kenyér lilahagymával
Ingyenes családi program!
Szeretettel várunk mindenkit!
Infó: hi.muvkozpont@gmail.com
06/30 652 1052, 06/30 652 0690

KISS ÁDÁM A NAGY VILÁGBAN!!
– 80 PERC ALATT A FÖLD KÖRÜL –
2015. november 9-én (hétfőn) 19 órakor
Kiss Ádám önálló estje
a Hankó István Művészeti Központban!
Műsorvezető : Benk Dénes

2015. november 8-án, 17 órától
a Hankó István Művészeti Központban
Jegyek 1800 Ft-os áron megvásárolhatók a művészeti központban.
Infó: hi.muvkozpont@gmail.com
06/30 652 1052, 06/30 652 0690
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Kiss Ádám újra
önálló esttel örvendezteti meg drága
közönségét. Ezúttal
elhagyja kis hazánkat
és górcső alá veszi a
környező országokat,
kontinenseket, mégis
hol tartunk hozzájuk
képest.
Jegyár: 3100 Ft
Jegyek a művészeti
központban és a
dumaszinház.jegy.hu
oldalon kaphatók!
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Táncest a Kristály Duóval

– a keringőtől a rock and rollig –
a Hankó István Művészeti Központban
2015. november 21-én, 17-23 óráig
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
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KÖNYVTÁRI
HÍREK
Novemberben visszatérünk állandó rendezvényeinkhez, melyekre szeretettel
várunk kicsiket és nagyokat egyaránt!
Kézműves foglalkozás:

Támadnak a Minyonok!

A Gru rajzfilmből megismert sárga Minyonok lepik el a könyvtárat. Könyvjelzőt és
ceruzatartót készíthet mindenki, aki ellátogat hozzánk.
Időpont: 2015. november 5. (csütörtök) 13:00-tól
Beszédművelő kör találkozója:
2015. november 11. és 25. (szerda) 15.30-16.30
Népek és országok: Liguria, Olaszország virágoskertje
Előadó: Kókai Viktória olasz tolmács és magántanár
Időpont: 2015. november 24. (kedd) 16.30
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Mesélő utcanevek
Utcanév-történeti rovatunkban megismerheA szabadságharc bukása után halálra ítélték
tik utcáink névadóinak életpályáját, szerepét és jelképesen kivégezték. Ez idő alatt a pesti
a történelemben.
háza alatti rejtekhelyen bújkált, továbbra is
írta és kiadta röpiratait, melyben a rendszert
kritizálta, támadta. Az 1857-es amnesztia
Táncsics út
után rendőri felügyelet alá került, a fővárost
is csak engedéllyel hagyhatta el. 1860-ban a
1799. április 21-én született Stancsics Mihály március 15-i tüntetések szervezése miatt 15
néven a Bakony széli faluban, Ácsteszéren. évi börtönre ítélték, a rabságból az 1867-es
Édesanyja szlovák, apja horvát származású kiegyezéskor szinte vakon szabadult.
volt. Első húsz évét zsellérként, cselédként roArany trombita címmel lapot indított és
botolta végig. A tapasztalt jogtalanságok kész- megválasztották az Általános Munkásegylet
tették arra, hogy éltét a jogegyenlőség meg- elnökének. Lapja ettől fogva tulajdonképpen az
teremtésének szentelte.
egylet harsonájaként működött.
Tizenkilenc évesen a falujá1872-ben teljesen visszavonult
ban tanítónak állt. A gimnáziua közélettől, politikai ambícimot 1827-ben fejezte be, majd
óit teljesen feladva a nyelvészet
felvételt nyert a pesti filozófiai
felé fordult vissza. Be akarta
iskolába. Itt nyelvészeti kérdébizonyítani, hogy a magyar a
sekkel foglalkozott. Könyvét a
legrégebbi nyelv. Utolsó éveit
cenzorok elkobozták, ezek után
műveinek gyűjteményes kiadákéziratait megjelenni sem hagysára fordította, ami felemésztetták. Innen eredeztethető a duate minden vagyonát, élete végét
lizmus-ellenes tevékenysége,
nélkülözések között élte le, hácikkeiben a polgári átalakulást
zát elárverezték, hogy a felvett
sürgette, és Kossuth Lajos mel- Jakobey Károly festménye kölcsönöket állja.
Táncsics Mihályról
lé állt. A hazai ellenőrzés miatt
Táncsics 1884. június 26-án
külföldön megjelent röpirahalt meg Budapesten.
taiban a jogegyenlőség és az érdekegyeztetés
megteremtését sürgette. 1843-46 között több,
Forrás: Wiki, Magyar Életrajzi Lexikon
a sajtószabadságról és az osztálykülönbségek
eltörléséről szóló kiadványa miatt letartóztatá- Kérem önöket, hogy amennyiben rendelsi parancsot adtak ki ellene, mely elől Horvát- keznek érdekes fotóval, vagy egyéb doországba szökött. 1847-ben fogták el, és ítélet kumentummal Gyömrőről vagy annak
és tárgyalás nélkül bebörtönözték.
történelméről, juttassák el azt, vagy elA börtönből a nép szabadította ki 1848. érhetőségüket az utcanevek@gyomro.hu
március 15-én. Ezután indította a Munkások email-címre. Ezáltal bővíthetjük a gyömrői
Újsága című lapját, melyben az akkori rend- levéltár anyagát, közzétehetjük, megőrizszerrel szemben álló radikális nézeteit publi- hetjük Gyömrő múltját.
kálta. Maga Kossuth tiltotta be cikkeit, lapját
Mayer Gábor Miklós
a forradalmi vezetéssel karöltve.
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Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda hírei
Szeptemberben új nevelési év kezdődött intézményeinkben, mindhárom óvodánk maximális kihasználtsággal működik, mind a 15 csoportunk létszáma elérte a
felső határt. Szeptembertől az Arany és Bóbita óvodába
folyamatosan érkeznek új óvodásaink, akiknek beszoktatása szeretetteljes légkörben, családias hangulatban
zajlik. A Fejlesztő óvodánkban folyó szakmai munka
híre pedig már túllépte városunk határait, a környező településekről több család is szeretett volna ide felvételt
nyerni gyermeke számára.
Idén szeptember végén, 2 évig tartó sikeres munka
után, a Bóbita Óvodában lezárult a Comenius iskolai
együttműködési pályázat. Városunkban első óvodaként működhettünk közre, mint partnerintézmény, a 4
országot összefogó pályázati munkában. A pályázat
során óvodánk 20 000 eurót nyert, amelyet egyrészt a
kollégák szakmai utazására – ahol ismereteket-tapasztalatokat gyűjthettek a többi ország nevelés-oktatási módszereiről, kultúrájáról, az oktatási intézmények nevelési
sajátosságairól – másrészt a pályázatban eltervezett eszközhasználatra fordítottunk. A pályázat koordinátor in-
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tézménye a gyömrői Weöres Sándor iskola volt, amely
már több éves tapasztalattal rendelkezik a pályázatok terén, így segítségével sikeresen eleget tudtunk tenni a pályázat által támasztott követelményeknek. A két év alatt
elkészített projekttermékek pedig bekerültek minden
csoportba, így a gyerekek napi játéktevékenységének
részei lettek (memória kártya, színező könyv).
Idén nyáron önkormányzati finanszírozásból óvodáink közül a Bóbita óvodában és az Arany óvodában
megtörtént a rég várt korszerűsítés. A nyári zárás időszakában 2 fürdőszobát újítottak fel a Bóbita Óvodában.
A több évtizedes használat rányomta bélyegét a fürdőszobákra, így szükségessé vált a szaniterek, a teljes vízhálózat, burkolatok cseréje. A Gyömrői Angyalok néven
működő támogató csoport felajánlotta, hogy a mosdók
falait mesemotívumukkal díszítenék ki, így egy vasárnap délután több szülő, kolléga segítségével még szebbé varázsolták a már felújított fürdőszobákat. Az Arany
óvoda is új burkolatot kapott, ott egy teljes folyosói rész,
csaknem 140 m2 járólap cseréje történt meg a nyár folyamán.
Beke Gabriella, Intézményvezető
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„Gyömrői Vitézek” Ifjúsági
Honvédelmi Vetélkedő

A 32-es Gyalogos Kompánia Hagyományőrző Egyesület sikeres pályázata tette lehetővé, hogy 2015. október 5-én hétfőn, 14 órakor magyar vitézek lepjék el az Eskü teret. A
minden intézmény számára meghirdetett rendezvényre sajnos csak a Weöres és a II. Rákóczi suli diákjai jöttek el. Az egyesület nem
titkolt célja viszont az, hogy egy csapatépítőhagyományteremtő eseményt szervezzen.
A résztvevő fiatalok megismerkedhettek
négy korszak (Honfoglalás, Rákóczi-Török
kor, 1848-as szabadságharcok, világháborúk)
korhű fegyverzetével és egyenruháival.

A rendezvényt egy 20 perces bemutatóval
nyitották meg, majd ismertették a különböző
fegyverek, fegyverformák használatát valamint az egyenruhák jelentőségét. A csapatok ezután kezdték meg a 4 állomásos versenyt.
A vetélkedőt a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai nyerték meg. Ezúton
is gratulálunk nekik, és reméljük, hogy jövőre sokkal több gyermek jön el, hiszen a
történelem itt átélhető élménnyé válik számukra.
MGM

Szelektív
szemétszállítás 2015

Patikák hétvégi és ünnepnapi
ügyeleti rendje

Zöldhulladék
elszállítás:

Hétköznapokon a Szent Erzsébet Patika ügyel
este 10 óráig. Hétvégén a gyógyszertárak felváltva tartanak nyitva este 10-ig, ünnepnapon
délután 4 óráig.

november 28.
december   5.
december 12.

3-4. körzet
1-2. körzet
3-4. körzet

Szelektív hulladék elszállítás:
november 20.
december 18.
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Október 23.
Október 24-25.
Október 31–November 1.
November 7-8.

Kehely Patika (16 óráig)
Szent Erzsébet Patika
Kehely Patika
Humanitas Patika

November 14-15.

Szent Erzsébet Patika

November 21-22.

Kehely Patika
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Ünnepelt a Rákóczi iskola
„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad,
annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe”

Ünnepségünket 2015. szeptember 24-én délután
tartottuk a nyolc évfolyamos képzés 60. évfordulója alkalmából. A Rákóczi-harang megszólalása
után a rendezvényt Pölöskei Gáborné oktatási államtitkár helyettes asszony, Farkas Zoltán, a Monori Tankerület igazgatója és Gyenes Levente,
városunk polgármestere nyitotta meg. Címzetes
igazgatóink, Szende Márta és Tóthné Gúth Gizella
emlékeztek a régmúltra. Ezután a gyerekek néptáncoltak, verseltek, majd öregdiákunk, Rádóczi
Gusztáv méltatta egykori iskoláját. A megemlékezés zárásaként a Tanítók fáját avattuk újra.
Rendezvényünket támogatták:
Monori Tankerület, Török Erika, Agócs Zoltán, Szabó-Tóth József, Szabó-Tóth Péter, Takács József, Csenki Attila, Rada Ferenc, Szabó
Zsolt, Kertész László, Debreczeni Péter
Köszönjük!
Dédesi-Tózsáné Pamlényi Csilla

Gyere a gyömrői gimibe!

Tovább szeretnél tanulni egyetemen, főiskolán? Szakmát szeretnél?
Használható nyelvtudásra vágysz?
De nem szeretsz korán kelni, a napodat időrabló
ingázással kezdeni és zárni?
Szerezd meg mindezt helyben!
A gyömrői Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola felvételt hirdet az általános gimnáziumi, emelt szintű informatikai, valamint a
belügyi-rendészeti fakultációs osztályaiba a 2016/17-es tanévre. Nemcsak a
gyömrői, hanem a környéken lakó diákokat is szeretettel várjuk!
Nézz be hozzánk nyílt napra
2015. november 11-én és 19-én!
Minden kérdésedre örömmel válaszolunk.
Több információ: telgisz.hu
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Mihály napi vásár volt a Kastélydomb Óvodában
Kastélydomb óvodánkban október 2-án tartottuk
meg a hagyományőrző Mihály napi vásárunkat,
ami Európa-szerte ismert pásztorünnep. Az állatokat ilyenkor hajtották vissza a faluba, ekkor számoltatták, szegődtették el a pásztorokat és ez adta
alapját a mi játékos műsorunknak is.
Az óvodánk három csoportja hihetetlen változáson esett át. Az éppen szunyókáló bírót a bíróné
ébresztette rá, hogy milyen fontos napra ébredtek,
és azonnal munkára is fogták a kisbírókat. Rögtön
kihirdették, hogy elérkezett Szent Mihály napja,
majd a hírvivő lánnyal karöltve először a csikósokat látogatták meg, vagyis a mókus csoportosokat.
A csikósok vígan őrizték a ménest a pusztában, olykor nyeregbe pattanva büszkén vágtattak,
ha azt is megunták, hangosan dicsekedtek, hogy
„Paripám csodaszép pejkó, ide lép, oda lép, hejhó!
Hegyen át, vizen át vágtat, nem adom, ha ígérsz
százat.”

2015_10_GYOMRO.indd 18

A kisbírók tovább mentek a disznópásztorokhoz – pillangó csoportosokhoz – az erdő szélére.
Ott aztán megismerték a kanászt cifra járásáról,
elől fűzött bocskoráról, tarisznya szíjáról. A gyerekek mondókákkal, énekekkel búcsúztatták a kisbírókat, akik a juhászok felé vették az útjukat.
Ők már nagyon várták ezt a jeles napot, igaz „a
juhásznak jól van dolga. Egyik dombról a másikra.
Terelgeti nyáját, fújja furulyáját, bú nélkül éli világát”, de már nagy igencsak várták, hogy visszatérhessenek a faluba.
Ott aztán elszámolt a gazda Kukorica Jancsival
és Juliskával, majd megtartották a hatalmas táncos
mulatságot, ahol mindenki táncba hívta kedvesét,
jelen helyzetben anyukáját, apukáját. A végén pedig megtartottuk a vásárunkat is, ahol a gyerekek a
saját kezük által készített portékáival kápráztatták
el szüleiket.
Kastélydomb Óvoda
gyermekei és dolgozói
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FELHÍVÁS

Felhívjuk a vadászterületen tartózkodók figyelmét, hogy
a vad és a védett állatok védelmében a vadászható és esetenként közegészségügyi szempontból is veszélyforrást
jelentő (elsősorban rókák) számát kihelyezett csapdák
használatával gyérítjük.
A csapdákat a vadászati törvény előírásainak megfelelően biztonságosan, az utaktól távol helyeztük el, és
folyamatosan ellenőrizzük. Kérjük, hogy véletlen fellelésük esetén se nyúljon hozzájuk!

A csapdák érintése az esetleges sérülések elkerülése végett TILOS!

Felhívjuk figyelmüket továbbá arra is, hogy a szabálysértési törvény értelmében
„Aki a felügyelete alatt álló kutyát…
természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és
a triﬂakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
… szabálysértést követ el.”
Kérjük, hogy KUTYÁJÁT SAJÁT ÉRDEKÉBEN ÉS A JOGSZABÁLYOKNAK
MEGFELELŐEN TARTSA PÓRÁZON ÉS FELÜGYELET ALATT, mert a gazdátlanul
szaladgáló és kóborló ebekre a csapda veszélyt jelent!
Túzberek Vadásztársaság

Kettlebell Gyömrőn!

Gyere és próbáld ki, milyen hatalmas erőt ad ez a pofonegyszerű eszköz! De vigyázz, mert amilyen egyszerű, olyan kemény is tud lenni! Erősödj, formáld az alakod, fogyj úgy, ahogy még
sohasem tetted!
Az edzések helye, ideje:
Gyömrő, Erzsébet utcai általános iskola tornaterme
kedd 19:30-20:15 és péntek 18:30-19:15
Októbertől minden kedden és pénteken!
Ajánlott felszerelés az edzésekhez:
• kényelmes edző ruha
• mezítláb vagy nagyon vékony talpú cipő
• víz és törölköző
Érdeklődni és jelentkezni:
Huber Máté SFG1 instruktor, 0670 204 7754
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Több mint foci

2015. szeptember 19-én az UFC Gyömrő csapata
2:0-s győzelmet aratott a Tárnok KSK csapata felett. Kiérdemelt győzelem volt, melyért a csapat
keményen megküzdött. A pályán elért eredmény
mellett azonban a meccs többről is szólt, mégpedig egy nehéz helyzetben lévő család megsegítéséről. A csapat már a mérkőzés előtt eldöntötte, a
meccs bevételét a gyömrői Martinek család megsegítésére ajánlja fel. Jelzésértékű, hogy az összegyűlt 30.000 forinthoz maguk a csapat játékosai is
hozzájárultak, melynek kapcsán a családfő mind a
meccs előtt illetve alatt, majd azt követően is meghatottan állt az események előtt.
A felajánlást a család házának felújítására fordítjuk, bízva abban, hogy sikerül egy olyan otthont
kialakítani, melynek köszönhetően a család újra
együtt lehet! Az alábbi elérhetőségeken keresztül

szívesen várjuk olyan személyek illetve cégek jelentkezését, akik anyagi vagy élőmunka felajánlásával csatlakozni szeretnének ehhez a kezdeményezéshez, melyet előre is nagyon köszönünk:
Fiers Márton
06-30-293-7741
marton.fiers@gmail.com
11600006-00000000-03265954, utalásnál
a Megjegyzéshez: „Martinek”
És akkor lássuk, kik is ezek a játékosok: Jansik
János, Paulik Géza, Baji László, Vígh István,
Maxim Gábor, Bartha Márk, Kiss Szabolcs,
Horváth Péter, Potocska Ádám, Rudolf Krisztián, Horváth László Dávid, Csizmadia Attila,
Blazsán Tamás, Főfai Sándor, Molnár Tamás,
Juhász János, Gyurján Zsolt.
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