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Új év, új külső,
bővebb tartalom

A

hogyan azt a tisztelt olvasók a januári számunkat
kezükbe fogva tapasztalhatták, 2016 a megújulás

éve a Gyömrő Magazin számára. Mostantól nagyobb
méretben, megújult dizájnnal, átláthatóbb, amolyan „újságosabb” tördeléssel jelentkezünk. Nagy öröm számunkra,
hogy a felmérések és visszajelzések alapján városunk
lakosainak az első számú hírforrás a Gyömrő magazin!
Mindez felelősséget is jelent. A mostani változásokkal az
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a célunk, hogy még informatívabb lapot készíthessünk

Új gyermek háziorvos településünkön............... 7.

prezentáljuk. A címlapra pillantva máris tudni fogják, hogy

Önöknek, és mindezt fogyaszthatóbb, szebb stílusban

„Egy intézményvezetőnek nemcsak
felelőssége, hanem lehetőségei is vannak!”
Interjú a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola igazgatójával......................................... 8–9.

mi az adott lapszám kiemelt témája, és hogy milyen fon-

Előbb a természetvédelem,
csak utána a vadászat................................ 10–11.

programokat, olvashatnak sporthíreket. Lehetőségeink-

Ha Gyömrőn van,
biztonságban van!..............................................12.
Időskorú lakosok köszöntése...........................13.
Jótékonysággal búcsúztattuk
az óévet a Családsegítőben..............................14.

tos történések voltak az elmúlt hónapban.
Természetesen ezután is minden fontos eseményről
beszámolunk, hírt adunk. Megtalálják majd az aktuális
hez mérten próbálunk minden hónapban átfogó képet
adni városunk dolgairól. Bízunk benne, hogy az eddigi jó
szokásukat megtartva a jövőben is rendszeresen olvasni
fogják a lapunkat, és továbbra is a Gyömrő magazin lesz
az Önök első számú, hiteles hírforrása!
Hauser Antal
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Könyvtári Hírek..................................................15.
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Közéleti és információs magazin 2016/1
Felelős kiadó: SIGNAL Média és Informatika
Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Király Erzsébet
Nyomda: Pannónia Nyomda Kft.
Megjelenik 6000 példányban
***
Észrevételeiket az ujsag@gyomro.hu e-mail címre várjuk.
A magazin a www.gyomro.hu weboldalon is olvasható.

Hirdessen a Gyömrő Magazinban!

Szeretné, ha vállalkozása biztosan eljutna minden gyömrői lakoshoz? Hirdessen a megújult Gyömrő Magazinban!
Több mint 6000 példányban megjelenő havilapunk garantáltan minden postaládába eljut, a visszajelzések alapján
pedig a lakosság döntő hányada rendszeresen olvassa.
Hirdetési méretek: ¼, ½ és egész oldal. A térség egyetlen szolgáltatójaként csomagajánlat keretében lehetőséget nyújtunk akár nyomtatott, online és televíziós hirdetések megjelentetésére is! Árainkról és a további paraméterekről érdeklődjön a hirdetes@signaltv.hu e-mail címen,
vagy a 0630/937-7128-as számon 9 és 16 óra között.

Várjuk fotóikat, cikkeiket!

A megújult Gyömrő magazin szívesen fogadja az Ön fotóját is! Ha valamilyen helyi érdekességet lát, vagy úgy érzi,
elkapott egy remek pillanatot, ossza meg velünk és több
ezer olvasónkkal! E-mail címünk: ujsag@gyomro.hu
Felhívjuk a tisztelt intézmények és egyéb partnereink
figyelmét, hogy a jövőben megjelentetni kívánt írásaikat a
hauser.antal@gyomro.hu címre küldjék. A máshova küldött
cikkeket szerkesztőségünk nem tudja figyelembe venni.
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A sportberuházások
éve lesz 2016
Ismét új esztendő köszöntött szeretett városunkra. Polgármesterként év végén, vagy éppen az év kezdetekor mindig végiggondolom
településünk hátrahagyott évét, értékelem az elért eredményeket, és
számba veszem a fiókban maradt terveket.
2015 nem volt könnyű év, mégis van
mire büszkének lenni! Nem titok,
hogy az önkormányzatok anyagi
lehetőségei évről-évre egyre szűkösebbek. Eközben Gyömrőn látványos fejlődések mennek végbe.
A települések zöme csak álmodik
arról, hogy nagy léptékű fejlesztésekbe fogjon. Nekünk sok minden
sikerült az elmúlt években, elég ha
csak a megújult városközpontot
említem, a felépült művészeti központot vagy éppen a kastélydomb
óvodát.
2015-ben nem voltak látványos
beruházásaink, de talán minden
korábbinál többet dolgoztunk a
háttérben azért, hogy a következő
évek ismét a fejlődésről szóljanak!
Persze így is értünk el szép eredményeket. Megújult az orvosi ügyelet és a védőnői szolgálat épülete,
fejlesztettük a tófürdőt, új autót
adtunk a rendőreinknek, szilárd
útburkolatot kapott a Kossuth köz
és a Fromm Antal utca, folytattuk
az ivóvízminőség-javító beruházást, és nyáron megvalósítottuk a
szokásos intézmény karbantartási
programunkat is.
Látványos és sikeres beruházásunk lett a decemberre megújult
régi hivatali épület, amelybe a kormányhivatal gyömrői kirendeltsége
költözött. Az okmányirodánknak
és a többi szolgáltatásnak méltó
körülményeket sikerült építenünk,
amelynek máris híre ment a régióban. Biztos vagyok abban, hogy
ez a beruházás egy lépéssel köze-

lebb vitte az önálló járási központ
cím elnyeréséhez Gyömrőt! Természetesen azt is a sikerek közé kell

Gyenes Levente, polgármester

sorolni, hogy felhalmozott tartozások nélkül zárhattuk az esztendőt.
2015-ben kiemelt figyelmet fordítottam a helyi egészségügyre.
Életre hívtam az egészségügyi
egyeztető fórumot, így elértük, hogy
minden helyi szakember rendszeresen kommunikáljon egymással, a
betegek érdekeit szem előtt tartva.
Próbáltunk segíteni a gondokon,
még ha ez nem is önkormányzati
feladat. Ez a munka persze nem
megy egyik napról a másikra, így
egészen biztosan 2016-ban is folytatni fogjuk.
2016 Gyömrőn a sportberuházások éve lesz! Kora tavasszal megkezdjük egy új sportközpont építését. Lesz füves centerpálya, műfüves edzőpálya, lelátó, sportcsarnok,
strandröplabda pálya. A beruházás
csaknem egymilliárd forintba kerül,
és két év alatt készül el. Emellett
csaknem százmilló forintos pályá-
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zati pénzből fejlesztjük a régi sportcsarnokot is. Olyan naperőmű épül
itt, mely zöldárammal fedezi az épületkomplexum egész éves energiaigényét. Büszke vagyok arra, hogy
Gyömrőn ezernél is több gyermek
tagja valamelyik sportegyesületünknek. Mindez egyben kötelezettséget is jelent számunkra, hogy
a lehető legjobb körülményeket
teremtsük meg nekik a sportoláshoz.
Mindemellett persze nem hanyagolhatunk el sok más fontos dolgot sem. Így idén megújul a házasságkötő terem, és befejeződik a
polgármesteri hivatal épületének
átalakítása is.
Sok munkánk lesz a több mint tíz
kiemelt rendezvény szervezésében
is. Ezekre évente mintegy húszezren látogatnak ki.
Kedves gyömrőiek!
Az itt élő emberekre mindig jellemző volt, hogy amit másutt pénzzel oldottak meg, azt itt önkéntes
munkával és összefogással. Ezért
köszönet jár Önöknek, akik segítenek abban, hogy Gyömrőt egy
élhető és szerethető kisvárossá
tegyük.
Bevallom, a 2015-ös év volt talán
az első, amikor igazán élvezni tudtam mindazt, amit közösen elértünk. Sétálva Gyömrőn, beülve egy
rendezvényre, vagy épp pihenve a
tóparton azt éreztem, hogy tényleg büszkék lehetünk városunkra!
Ebben megerősít az a sok-sok
lakos is, akivel beszélgetek.
Szívből kívánom, hogy a 2016-os
év legyen sikeres mindannyiunknak, és gyarapítsuk tovább közös
sikereink számát! Ehhez kívánok erőt és egészséget mindenkinek városunk határain belül, és
azon túl! Boldog új évet, Isten áldja
Gyömrőt!
Gyenes Levente
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Új épületben
az okmányiroda

Különvált a hivatal és a járási kirendeltség
December 22-én ünnepélyes keretek között adta át önkormányzatunk a felújított és átalakított egykori tanácsházi épületet a Monori
Járási Hivatal Gyömrői Kirendeltségének. Az átadást követően már
ebben az épületben található meg az okmányiroda, a hatósági iroda
valamint a már korábban ide költözött gyámhivatal is.
Az épületet a járási hivatal kérései
és a hatályos előírások szerint építette át Gyömrő Város Önkormányzata. Mindenben megfelel az előírásoknak, a kormányhivatalos kollégáknak minden feltétel biztosított
a munkavégzéshez. A belső átalakítások mellett megújultak a folyosók és a mellékhelyiségek is. A
munkálatok költségeit önkormányzatunk finanszírozta.
Az átadón részt vett Dr. Tarnai
Richárd a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője, valamint Dr. Szűcs
Lajos országgyűlési képviselő is.
Szintén megjelent Husz Enikő, a
Monori Járási Hivatal vezetője, valamint több térségi polgármester.
Tarnai Richárd kormánymegbízott örömének adott hangot, hogy
az önkormányzat felismerte a lehetőséget a fejlesztésre, és vállalta a
költségeket. Mint mondta, az ügyfeleknek nem az a fontos hogy ki
vagy milyen szervezeti egység

intézi az ügyeiket, hanem az a
lényeges, hogy minden gyorsan és
szakszerűen el legyen intézve. A
kormány pedig pontosan ezt tűzte
ki célul – tette hozzá. A Pest Megyei
kormányhivatal vezetője kiemelte,
hogy a lakossági igényeket figyelembe véve több ügyintézési illetéket is eltörölnek januártól.
Szűcs Lajos gratulált a városvezetés munkájához és bátorságához, hogy belevágott az átépítésbe.
Gyenes Levente polgármester
beszédében kiemelte, hogy fontos lépés volt a két szervezet fizikai
különválasztása, hiszen mostantól
az ügyeiket intézni akaró lakosok
pontosan tudják majd, hogy a polgármesteri hivatalban illetve a kormányhivatali épületben mire van
lehetőség. Ám a különválás ellenére
is szinte egymás szomszédságában
maradt a két szervezet.
Polgármesterünk
hozzátette:
reményei szerint ezzel a
beruházással
egy
újabb lépéssel közelebb került a város
a távlati cél eléréséhez, vagyis az önálló
járásközponti státusz
megszerzéséhez.
Hauser Antal

Gyenes Levente

Jóga kicsiknek és
nagyoknak
Január 9-én szombaton tartotta a
YOGAZONA jógastúdió ingyenes
nyílt napját Gyömrő központjában.
A rendezvényt komoly érdeklődés
előzte meg, olyannyira, hogy az ónos
eső ellenére is teltházas volt. Csaknem hetvenen jógáztak az egész
napos programon. Az érdeklődők hét
féle jógairányzatot próbálhattak ki:
hatha jóga, dinamikus jóga, gerincjóga, power jóga, kímélő jóga, Iyengar jóga és volt gyerekjóga is a legkisebbeknek. A legfiatalabb jógás 4
éves, míg a legidősebb résztvevő
75 éves volt. Az esemény színvonalát a családias vendéglátás emelte,
a vendégek egészséges házi készítésű finomságok mellett oszthatták
meg élményeiket egymással.
A YOGAZONA a megnyitót követően
minden nap várja a jógázni vágyókat, kezdőket és haladókat, fiatalokat és időseket, akiknek fontos az
egészségük megőrzése. A jógaórák
ideje alatt gyermekfelügyelet is biztosított.
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Ebtartás: a tartós
kikötés nem egyenlő
a láncon tartással
Egy megváltozott jogszabály alapján január 1-től tilos ebet tartósan
kikötni. Az elmúlt hetekben több sajtóorgánum is erősen félreértelmezte a jogszabályt, így a lakosság sem minden esetben tudott pontos információkhoz jutni.
Alapvető előírás, hogy a kedvtelésből tartott állatnak lehetővé kell
tenni, hogy természetesen viselkedhessen, ugyanakkor szükségtelenül ne zavarja a lakóközösség
életét, szokásrendjét. Mindkét esetben a gazda felelőssége az előírások betartása.
Mivel számtalan különböző fajta
eb létezik, így lehetetlen mindegyik számára megfelelő általános
szabályozást hozni. Más a mozgásigénye egy kistestű kutyának,
és megint másfajta hőmérsékleti
körülmények között érzi jól magát
egy bernáthegyi vagy egy szőrtelen
fajta. A vonatkozó rendelet előírásai egyfajta követendő példát próbálnak nyújtani, segíteni a felelős
állattartási szokások kialakulását –
fogalmaz a NÉBIH közleménye.
A szakhatóság hivatalos álláspontja szerint nem lehet kimondani,
hogy rosszabb lenne az időszakosan
használt lánc, mint a kenneles tar-

tás. Egy jól megválasztott futólánc,
melyet a „történések közelében”,
ingergazdag környezetben helyeznek el, sokszor hasznosabb, mint
egy eldugott helyen lévő kennel.
Összességében azonban a fontos
az, hogy bármilyen tartási körülmények között is legyen a kutya, biztosítani kell neki a gazdával töltött időt
és a szabad mozgás lehetőségét.
Fontos tudni, hogy aki megsérti
a vonatkozó rendeletet, az nem
bűntettet követ el. Ha valaki egy
tartósan láncon tartott kutyán
szeretne segíteni, akkor nem a
rendőrséget, hanem a jegyzőt,
illetve a hatósági állategészségügyi szolgálatot kell értesítenie.
A kivizsgálást követően elsősorban a hibák és hiányosságok kijavítására kötelezhető a gazda, ha
pedig ennek nem tesz eleget, akkor
15.000 forinttól induló bírsággal
sújtható.
HA
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Fontos elérhetőségek
Gyömrői Polgármesteri Hivatal
Gyömrő, Fő tér 1.
Telefon: 0629/330-011
E-mail: pmhiv@gyomro.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–17.00
Szerda: 8.00–12.00
Péntek: 8.00–12.00
Pest Megyei Kormányhivatal Monori
Járáshivatal Gyömrői Kirendeltsége
Gyömrő, Fő tér 1/A.
(régi hivatali épület)
Telefon: 0629/330-056, 0629/330-057
Okmányiroda:
Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00–16.30
Szerda: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–12.00
Az okmányiroda nem időpontra, hanem
sorszámos rendszerben dolgozik.
Hatósági osztály:
Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.30
Kedd: 8.00–12.00
Szerda: 8.00–12.00, 13.00–18.00
Csütörtök: 8.00–12.00
Péntek: 8.00–12.00
Gyámügyi osztály:
Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.30
Szerda: 8.00–12.00, 13.00–18.00
Péntek: 8.00–12.00
Gyömrői Városi Településfejlesztő
és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Gyömrő, Táncsics Mihály út 61.
Telefon: 0629/331-920
E-mail: kht@gyomro.hu
Hankó István Művészeti Központ
Gyömrő, Fő tér 1/b.
Telefon: 0630/652-1052
Web: www.gyomromuvkozpont.hu
E-mail: gyomro-muvhaz@freemail.hu
Közvilágítás hibabejelentés:
Eurovill Kft.
Tel.: 0640/980-030
Fax: 0629/530-101
E-mail: kozvilagitas@eurovill.hu
Web: www.kozvilagitas.hu
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Új sportközpont épül
Gyömrőn
Összesen csaknem egymilliárd forint összértékben épülhet új sportközpont Gyömrőn 2016 és 2018 között. Az első ütem, mely műfüves focipályát, valamint füves centerpályát foglal magában, már
idén elkészül. Egy új sportcsarnok és a kiszolgáló létesítmények
2017-ben épülnek meg.
A beruházásra az úgynevezett TAO-s keret biztosít forrásokat, melyre sikeresen pályázott a
Magyar Labdarúgó Szövetségnél
az UFC Gyömrő vezetése. A látványsportok támogatására szolgáló keretrendszerben most első
körben nagyobb cégek több mint
297 millió forintot adtak a vonatkozó jogszabályok szerint városunk sportolóinak. Gyenes Levente
polgármester elmondta, hogy az
UFC a városvezetéssel egyeztetve
egy kiváló szakmai tartalmú pályázatot adott be, melyet az MLSZ
támogatott. Az igazán nagy feladat
a megítélt keretösszeg feltöltése
volt, hiszen ez minden egyesületnek saját feladata. A polgármester saját bevallása szerint minden
komolyabb üzleti kapcsolatát megmozgatta, több tárgyaláson is részt
vett, így rövid idő alatt sikerült a
teljes összeget előteremteni saját
kapcsolatrendszerén keresztül.
Ebből a pénzből 2016 első felében megépülhet az új füves centerpálya, valamint egy szabvány
műfüves focipálya is, ahol az
edzéseket lehet majd tartani, akár
rossz időben is. A második ütemre
2017-ben kerülhet sor, amikor a
pályákhoz kapcsolódó kiszolgáló
épület, a lelátók valamint egy sportcsarnok is elkészülhet. Ezek megvalósítására szintén TAO-s források bevonásával lesz lehetőség.
Az idei év egyeztetései nyomán

egészen biztosan rendelkezésre áll
majd a szükséges összeg – bizakodott Gyenes Levente. Mint mondta,
nagy és komoly cégek ajánlották
fel a vonatkozó adójukat a gyömrői egyesületnek, amelyek elkötelezettek a projekt teljeskörű végrehajtása mellett.

2014-es pályázati pénzt is
felhasználnak

Arra a kérdésre, hogy mi lesz
annak a tízmillió forintnak a sorsa,
amelyet 2014-ben nyert az UFC a
mostani székház felújítására Gyenes Levente azt válaszolta, hogy
beépül a mostani pályázatba. Nem
vész el az a pénz, az MLSZ vezetésével egyeztetve abban maradtunk,
hogy beleforgathatjuk a mostani
pályázatba – ismertette a helyzetet a városvezető. A polgármester
arról is beszélt, hogy több szemrehányást is kaptak a tavaly megnyert
pályázat kapcsán. Sokan számon
kérték rajtunk, hogy ha megnyertük azt a pénzt, akkor miért nem
újítottuk fel a székházat. Nos, amikor már sikeres lett a pályázat, kaptunk információt arról is, hogy akár
egy új sportkomplexum építésére is
pályázhatnánk. A felújítás kivitelezője a Market Zrt. lett volna, de ott
tulajdonosváltás zajlott le, így minden csúszott. Addigra viszont befutott a mostani a pályázat, mi pedig
úgy döntöttünk, hogy nem kezdünk
bele a felújításba, mert akkor 15

évig üzemeltetni kellett volna a régi
székházat. Az új sportközpont és a
régi székház párhuzamos fenntartása viszont gazdaságtalan lenne,
így a helyi sportvezetéssel egyeztetve úgy döntöttünk, hogy inkább
kivárjuk az új központ megépítését.

Új helyen a sportközpont

A polgármester a leendő sportközpont helyéről is beszámolt.
Mivel a mostani pályázaton csak
zöldmezős beruházások vehettek részt, ezért új helyszínt kellett
kijelölni a leendő sportközpontnak.
A város belső részein sajnos nem
áll több hektárnyi üres terület rendelkezésre ehhez a projekthez, így
végül egy több mint négy hektáros önkormányzati terület mellett
döntöttünk sportolóinkkal közösen,
amely a Mendei út mentén található
az új ivóvízbázisunk szomszédságában. A mostani, egy hektáros
sportpálya helyett tehát egy négyszer akkora területen sportolhatnak
majd a gyömrői fiatalok.
Aki járt már a sportpályán, az
pontosan tudja, hogy gyakorlatilag alkalmatlan sportolásra. Jelenleg külön elnöki engedéllyel lehet
rajta mérkőzéseket játszani, de
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csak addig, amíg az új pálya el nem
készül. Alacsonyan fekvő, nagyon
vizes területről van szó, amelyre
százmillió forint felett kellett volna
költeni, hogy normális állapotú
legyen, de még akkor is kicsi lett
volna, hiszen mellette már nincs
hely továbbfejleszteni a pályát –
vázolta a jelent a polgármester.
Folyamatosan egyeztetünk az
UFC vezetőivel, akikkel közösen hozzuk a döntéseket. Természetesen nagyon örülnek annak,
hogy belátható időn belül a térség
egyik legjobb pályáján játszhatnak
majd, és méltó körülmények között
fogadhatják majd az ellenfeleiket –
mondta Gyenes Levente.

2017 második felében
vehetik birtokba

Persze az új pályán csak akkor
lehet játszani, ha már minden elkészült. A polgármester szerint ez
2017 közepére várható. 2016-ben
kész lesz a centerpálya és a műfüves edzőpálya. 2017-ben épülhetnek meg a lelátók és az öltözők,
valamint a sportcsarnok is. Értelemszerűen csak akkor kap engedélyt a
pálya, ha minden szükséges feltétel
adott lesz a játékhoz. Ez az öltözők
megépítését jelenti. Ezekre készülnek a tervek, tavasszal be is adjuk
engedélyeztetésre. Amint megkapjuk az építési engedélyeket, már
csak a kivitelezőkön múlik minden.
Önkormányzatunk a 40.000
négyzetméternyi területet biztosítja a beruházáshoz. Ennek
értéke csaknem négyszázmillió
forint. Ezt szeretnénk önerőként
elfogadtatni a beruházáshoz. Biztos vagyok benne, hogy megvalósulásával egy újabb büszkesége
lesz ez városunknak - tette hozzá
a polgármester.
Hauser Antal
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Új gyermek háziorvos
településünkön
2014 nyarán Dr. Kovács László
halálával üresedett meg egy gyermekorvosi praxis Gyömrőn. Az
egész országot sújtó orvoshiány és
az egészségügy általánosan rossz
helyzetének ismeretében nem volt
meglepő, hogy sokáig nem sikerült megfelelő szakembert találni.
A jogszabályok szerint egy évig a
családot illette a praxis értékesítésének joga, majd miután ez nem
sikerült, 2015 augusztusában az
önkormányzatra „szállt” a jog és a
lehetőség.
Több tárgyalás és számos hirdetés feladása után ősszel jelentkezett Dr. Pongrácz Kálmán, hogy
szívesen betöltené az üres kettes
számú körzetet. Egy szimpatikus
és jól felkészült szakembert ismertünk meg Pongrácz doktor személyében, akivel gyorsan meg tudtunk
állapodni a részletekről – mondta
Mezey Attila alpolgármester. A
városvezető hozzátette: mindenben segítették az új orvost, legyen
szó eszközökről, vagy éppen a
papírmunkáról. Mezey Attila szerint
nagy előrelépés lesz az is, hogy
az új doktor az orvosi ügyelet felújított épületében rendel. Itt sokkal
nagyobb a váróterem, kényelmesen elférnek a várakozó betegek
– véli az alpolgármester.
Pongrácz Kálmán 61 éves, a váci
Jávorszky Ödön Kórház Újszülött,
Csecsemő és Gyermek osztályának vezető főorvosa. Diplomáját
1980-ban szerezte, 1984-ben tett
szakvizsgát. Később még több szakvizsgára tett szert. Dolgozott ausztriai és németországi kórházakban,
valamint a keszthelyi, kaposvári és
szombathelyi kórházban is.

A 2-es számú gyermek
háziorvosi körzet:
Orvos: Dr. Pongrácz Kálmán

Rendelő címe:

Gyömrő, Szent István út 55.
(ügyeleti épület)
Telefon: 0629/332-233
Rendelési idő:
Hétfő: 8.00–11.00
Kedd: 8.00–11.00
Szerda: 8.00–11.00
Csütörtök: 12.00–14.00 védőnői tanácsadás a védőnői épületben, majd 14.00–16.00 rendelés
Péntek: 8.00–11.00
A körzethez hivatalosan tartozó
utcák: Akácfasor u., Annahegyi
u., Bajcsy-Zsilinszky út, Baross
u., Béla u., Cifra út, Csillag K. u.,
Dózsatanya, Eperfasor u., Ernő u.,
Farkasdi út, Fromm Antal u., Fürdő
u., Gróf Teleki u., Gumi út, Gyógypedagógiai Intézet, Halas köz,
Károly u., Kastély köz, Kisfaludy u.,
Kisköz u., Kossuth köz, Kossuth L.
u., Kossuth tér, Lengyel u., Malom
u., Munkás u., Nefelejcs u. (2/A-tól
12/A-ig), Öreghegyi u., Öregszőlők
útja, Pataki Ferenc lakótelep, Puki
u., Sás út, Só út, Szabadság tér,
Szilas út, Tóth József u., Tövesmajor, Újmajor, Üllői út, Vásártéri út,
Vincellér út, Viola u.
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„Egy intézményvezetőnek nemcsak
felelőssége, hanem lehetőségei is vannak!”
Interjú a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatójával
Nyolc évnyi vezetői munka után

befogadó, támogató légkörnek köszön-

pedagógusaink rendszeresen támo-

2015-ben nem indult újra a II. Rákó-

hetően könnyen beilleszkedtem. Örül-

gatták szereplésükkel, jelenlétükkel a

czi Ferenc Általános Iskola igazga-

tem annak, hogy megvalósíthattam

városi jótékonysági rendezvényeket.

tói posztjáért Tóthné Gúth Gizella. A

ötleteimet, s továbbadhattam mások-

Nem utolsó sorban sikereink a tanul-

döntéshozók – a tanári kar támoga-

nak. Volt vezetőink, Tóthné Gúth

mányok terén sem maradtak el. Min-

tásával – Dédesi-Tózsáné Pamlényi

Gizella és Matyó Márta hosszú éve-

den versenyen dobogón álltak tanít-

Csillát nevezték ki vezetőnek, egye-

kig önzetlenül támogatták a továbbta-

ványaink: szövegértő, helyesíró, törté-

lőre csak két évre. Ebből eddig fél év

nulásomat. Nincs ez másként ma sem.

nelmi, rajz, Bozsik-program, mézeska-

telt el, így időszerűnek éreztük meg-

Továbbképzésekre járunk, de igyek-

lácssütő.

kérdezni eddigi tapasztalatairól.

szünk egymástól is tanulni. Célunk fel-

Néhány mondatban összefog

fedezni saját erősségünket, és lehető-

lalva, melyek a Rákóczi iskola

Először kicsit beszélgessünk leg az iskola javára fordítani azt.

kollektívával,

Az előző mondatokból talán ki is derült,

gusként, ezen belül is Gyömrőn?

összefogással a kevés létszám elle-

mennyire programgazdag és gyermek-

15 éve vagyok pedagógus. Tíz éve

nére időnként csodákra vagyunk képe-

központú a mi iskolánk, egyenként

élek Gyömrőn családommal, és nyolc

sek.

tartunk számon minden gyermeket.

éve tanítok a városban. A Weöres

Az elmúlt bő fél évben milyen Kiemelt feladatunk az oktatás mellett


Önről! Mióta dolgozik pedagó-

iskola Erzsébet tagozatának napkö-

Fiatalos,

kreatív

előnyei?

a nevelés és az esélyteremtés mind

tapasztalatokat gyűjtött?

zis nevelője voltam egy évig, mikor fel-

Év elején szülői összefogással készül-

a lemaradók, mind a tehetségek szá-

kértek, hogy tanítsak a Rákóczi isko-

tek el raklapbútoraink, hogy udvarun-

mára. Ezért van sokféle szakköri lehe-

lában. Itt hamarosan alsós munkakö-

kat is otthonosabbá, kényelmesebbé

tőség, hogy minél előbb megtalálhas-

zösség-vezető lettem, majd fejlesztő

tehessük.

iskolánk

sák a gyerekek azt, amiben örömüket

pedagógus. Ezután szakvizsgáztam,

nyolc évfolyamos képzésének 60.

lelik, hogy aztán boldog kamaszok,

majd tavaly végeztem el a közoktatás

évfordulóját. Ennek alkalmából meg-

majd felnőttek lehessenek. Büszkék

vezetői képzést. Közben osztálytanító-

újult honlapunk, új iskolai logót avat-

vagyunk arra, hogy az iskola szelle-

ként két osztályom volt.

tunk és nyitottunk egy naprakész Face-

miségének és programjainak, ered-

Megünnepeltük

Miért döntött úgy, hogy megpá- book oldalt. Nem sokkal később az ményeinek köszönhetően nemcsak

lyázza az igazgatói széket?

OFI szakemberei érkeztek monitoring

körzetes családok ragaszkodnak hoz-

Nem volt könnyű döntés, mert

látogatásra az ökoiskolai tevékenysé-

zánk. Sajnos épületünket már évek-

nagyon szerettem, szeretek tanítani.

günket vizsgálni. 2016-tól elnyertük az

kel ezelőtt kinőttük, maximális kihasz-

Elsősorban a bizalom vezetett, ame-

Örökös ökoiskolai címet, mely pályá-

náltságon működünk, ezért szeretnénk

lyet családomtól, barátaimtól, kollegá-

zatot még volt igazgatónőnk nyújtotta

két osztályt indítani, ami csak az iskola

imtól kaptam, és kapok a mai napig.

be. Sikeres őszi bálunkat partnereink

bővítésével,

Másrészről a gyermekek iránti elhi-

felajánlásainak, lelkes szülői mun-

volna lehetséges. Nehéz szívvel utasí-

vatottság és tettrekészség irányított.

kaközösségünknek köszönhetjük. A

tunk el olyan családokat, amelyeknek

Intézményvezetőként nemcsak a fele-

Magyar Környezeti Nevelési Egye-

gyermekei közül a kisebbeket már más

lősségem, de a lehetőségeim is bővül-

sület „Otthon az erdőben” pályázatát

körzetbe kell irányítanunk.

tek. Jobban szolgálhatom a gyerekek,

is elnyertük. Ennek keretében alakít-

Milyen közép és hosszú távú


szülők, pedagógusok igényeit, érde-

juk ki a Tőzeges tanösvényt horgász-

keit. S nem utolsó sorban kihívásként

tónk körül. Részt vettünk az Európai

Mivel csak két évre kaptam megbízást,

élem meg ezt a feladatot.

Hulladékcsökkentési Héten, melynek

nem szeretnék hosszútávról beszélni.

tantermek

építésével

szakmai tervei vannak?

Milyen a kollektíva az iskolában? köszönhetően jelentős eszközkészlet- Idén már megvalósultak vagy folya
Kezdetektől otthon érzem magam itt. A

tel bővült iskolánk. Tanítványaink és

matban vannak a következők: beve-

INTERJÚ
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zettük 1. osztályban a népi játékok

mely Kovácsné Bognár Gabriellának

tén tőlük telhetően segítenek. Együtt-

és néptánc oktatást, a Meixner prog-

köszönhető elsősorban. 2002-től folya-

működés jellemzi a kapcsolatunkat.

ramot, a környezeti nevelésben a hul-

matosan bővülő programok, tervek ala-

Támogatásukra továbbra is feltétlenül

ladékcsökkentésre

fenntartható-

kítják gyermekeinkben ki a felelősség-

számítok. Szerencsére az intézmény-

ságra törekszünk, Zöld Parlamenti

teljes gondolkodást környezetük iránt.

vezetőkkel is sikerült jó kapcsolatot

üléseink vannak, Tőzeges tanösvényt

Nem titkolt célunk, hogy hagyomány-

kialakítanom. Mivel én most kezdtem e

alakítunk ki, mely nemcsak városunk

őrzésben és fenntarthatóságra neve-

munkát, belenőttem az új feladatokba.

összes óvodájának, iskolájának, de a

lésben szeretnénk példát mutatni, élen

Az intézményvezetés nehézsége egy-

környező települések oktatási-nevelési

járni.

ben a szépsége is, ami a sokoldalúsá-

intézményeinek környezeti nevelését

Milyen a kapcsolat a városveze- gában rejlik. Amennyiben az „élethos�

és

is segíti majd. Jövő tanévtől a Polgár

szig tartó tanulás”-unk arról szól, amit

téssel?

Judit-féle Sakkpalota programot sze-

A városvezetés is bizalmat szavazott

szeretünk is csinálni, a nehézségein-

retnénk átvenni, és a kéttanítós modellt

nekem, ezért igyekszem megtenni

ket könnyedebben leküzdhetjük. Vala-

bevezetni, mely kiválóan működött

minden tőlem telhetőt a kollegáim-

hogy így vagyok ezzel.

városunk 0. osztályában, napjainkban

mal együtt. Kérdéseim, kéréseim ese-

pedig az Erzsébet iskolában. A Rákóczi Szövetséggel több hagyományőrző
ünnepségen kívánunk együttműködni,
kiránduláson részt venni. Fejlesztőpedagógusként hiszem és vallom, hogy a
mozgás (lehetőleg a természetben), a
játék (táblajátékok, labda), a mese és

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,

a zene öröme a kulcsa a tanulásnak

HOGY

és a fejlődésnek. Mindemellett szüksé-

2016. FEBRUÁR 12-TŐL 2015. MÁRCIUS 2-IG

gesek a digitális eszközök is, de nem
kizárólagosak. Szeretnénk lehetőségeinkhez mérten minél több pályázaton részt venni, és nyerni, hogy fejleszthessük az iskolát.
Mivel emelkedhet ki a Rákóczi

iskola a többi intézmény közül?
Iskolánk gyökerei a régmúltba tekintenek vissza, hiszen az ó falusi részen
található. Ezért nagyon fontos számunkra a hagyományőrzés, nemzeti
ünnepeink, illetve névadónk, II. Rákóczi Ferenc kultusza. Szívesen elevenítjük fel a naptári évhez fűződő szokásokat: Gergely-járást, Pünkösdölést, Betlehemezést. A népi játékok és néptánc
oktatását az idei tanévtől órarendbe
illesztve tanulják a gyerekek.
Iskolánkban működik a Magyarország Felfedezői Szövetség gyermek
szervezetének Rákóczi népe hagyományőrző

csoportja.

Hagyomány-

őrzésünk mellett a környezeti nevelésünkre lehetünk méltán büszkék,

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A TÜDŐSZŰRÉS HELYE:
2230 GYÖMRŐ, SZT. ISTVÁN ÚT 65. SZ. (RÉGI MŰV. HÁZ.)
A VIZSGÁLATOK IDEJE:
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG: 800-1800
A VIZSGÁLATRA TB KÁRTYÁJÁT ÉS AZ ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ
IGAZOLÁSÁT HOZZA MAGÁVAL!

FIGYELEM! A SZŰRÉSEN CSAK A 40. ÉLETÉVÜKET
BETÖLTÖTT LAKOSOK ÉS A 14-18 ÉV KÖZÖTTIEK
VEHETNEK RÉSZT INGYEN!
40 évesnél fiatalabb lakosnak illetve annak, akinek
alkalmassági vizsgálatra van szüksége,
a tüdőszűrés díja 1700 Ft, amely az OEP által
országosan elrendelt összeg.
A befizetés a helyszínen kapható csekkel történik.
A VISZGÁLAT ALKALMAS A TÜDŐBETEGSÉGEK IDŐBENI FELISMERÉSÉRE.
PANASZ NÉLKÜL IS LEHET BETEG!

HA
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Előbb a természetvédelem,
csak utána a vadászat
Aki mostanában járt a gyömrői vadászház felé, igencsak meglepődhetett az épület új külsején. Na, nem rossz értelemben: ha az ember
elgondolja, milyen is egy klasszikus vadászház, akkor éppen ilyesmi
juthat az eszébe!
A szépen felújított épület tulajdonosa a Gyömrői Túzberek Vadásztársaság. A közelmúltban is jó
néhány rendezvénynek otthont
adott már a felújított épület, ezért
most a vadásztársaság elnökét
kérdeztük az elkészült munkákról. Mezey Attila, aki alpolgármesteri tisztsége mellett társadalmi feladatként tölti be a társaság elnöki
posztját, a megújult épületben válaszolt kérdéseinkre.
Sokan ismerik a vadászházat,
sokan voltak már itt kirándulni,
születésnapi vagy egyéb rendezvényeken. Eddig egy eléggé
lerobbant épületet láthattak.
Ezzel szemben most meseszép
lett a vadászház az öreg fenyőfák tövében. Miért döntöttek úgy,
hogy belevágnak a felújításba?
Az épület – ahogy ön is említette
– az elmúlt évek alatt igencsak
lerobbant. El kellett döntenünk,

hogy bontásra ítéljük vagy rendbe
hozzuk. Én úgy gondolom, hogy a
régi épületek komoly értéket hordoznak magukban, ezért jó döntés,
ha megóvjuk őket. Egy új épület
sosem lesz ilyen patinás, szívünkhöz közel álló. Ez a ház az öregek
szerint állítólag csaknem kétszáz
éves. A háború előtt a Bubik családé volt, de használták egy időben istállóként is. A szebb napokat
látott épület, úgy gondolom, most
méltó megbecsülésben részesült,
és egy ikonikus épülete lesz városunknak. A felújítás révén bizton
mondhatom, hogy kapott még legalább ötven évet a sorstól.
Milyen munkák készültek el, és
mennyi időt vettek igénybe?
Megszüntettük a falak felázását, új tetőt kapott az épület. Elkészült a teljes homlokzat felújítás,
festés, mázolás. Másfélszeresére
bővült a nagyterem, a teljes belső

Mezey Attila, a vadásztársaság elnöke

tér fel lett újítva. Kialakítottuk az
eddig hiányzó, komfortos használathoz szükséges vizesblokkot. A
korábban kihasználatlan régi nagyszoba helyére konyha került. Azt
kell mondjam, hogy szinte az egész
év ráment a felújításra, de nem volt
határidő és lehetőségünk sem a
rohammunkára, hiszen nem külső
generálkivitelező végezte a munkákat.
Akkor hogyan, milyen forrásból
futotta erre a komoly munkára?
A helyi vadásztársaság civil
egyesületként működik. Pénzünk
gyakorlatilag semmi nem lett volna
erre a beruházásra. Ezért szinte
minden a tagság és barátaink társadalmi munkája révén valamint
támogatásokból,
felajánlásokból
készült. Tagjaink bontották el a régi
tetőt, pakolták le a padlás lomjait,
bontották el a régi válaszfalakat,
festettek, villanyt szereltek, mázoltak, sittet hordtak. Szerencsére
tagjaink sorában van kőműves, villanyszerelő, vízszerelő, ács, asztalos, festő. Rengeteget dolgoztak itt
társadalmi munkában, az anyagokat támogatásként felajánlva. Mindenki megfogta a munka végét.
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Ami pedig még hiányzott, azt támogatóktól, ismerősöktől, barátoktól,
felajánlást nyújtó helyi vállalkozóktól kértük és kaptuk meg. Nagyon
komoly összefogás és közös munka
jött létre, melynek eredménye ez a
hamvaiból feléledt szép régi épület.
Mindenkinek, aki ebben részt vett,
köszönettel tartozunk.
Az épület nemcsak felújításon
esett át: olyan lett, mintha egy
békebeli képeslapról mintázták
volna. Pedig előtte nem ilyen volt.
Honnan jött az új megjelenés?
Mint említettem, az épület csaknem kétszáz éves lehet. Próbáltuk
visszaállítani a korabeli építészetet
jellemző stílusjegyeket, hangulatot.
Ez egy erdei vadászház, ennek kell
megfelelnie hangulatában is. Nem
a malter, a festék vagy a beton adja
az épület igazi értékét, hanem azok
a régimódi művészi stílusjegyek,
melyek felkerültek az épületre.
Most is a lecsiszolt, lefestett, de
az eredeti két évszázados gerendás mennyezet alatt beszélgetünk.
Néhol szú ette és repedt, de így
szép. Fafaragott tornác korlát, régi
csárda kémények, díszített fafaragásos homlokzat, barna faragott
deszkázat, fehér fal. Ezek miatt az
apróságok miatt jó érzés ránézni és
benne lenni ebben a házban, és ez
védi majd meg a jövő számára.
Gondolom nemcsak a vadásztársaság fogja használni az épületet. Kiadják rendezvényekre a
jövőben is?
Természetesen. Már a felújításkor
részben az volt a cél, hogy legyen a
városunkban egy szép, hangulatos
rendezvényház, mely helyet adhat
akár társadalmi összejöveteleknek
is. Az igény már eddig is megvolt
erre, használták is gyakran. Most a
megszépült épületre valószínűleg
még nagyobb igény lesz majd.

KÖRNYEZETÜNK

Nem sokat hallunk, tudunk a
helyi vadásztársaságról. Mondana néhány szót az egyesületről?
A vadászat az emberrel egyidős
szenvedély, bár mára tevékenységünket inkább jellemzi a természetszeretet, természetvédelem, mint
csak a vadászat. A Gyömrői Túzberek Vadásztársaság csaknem
hatvan éves múltra tekint vissza.
Ez a helyi társaság nem újgazdagokból, milliomosokból áll, hanem
hétköznapi, helyi emberekből. Van
köztünk szerencsére sok nyugdíjas
idős barátunk, helyi iparos, környékbeli községek lakosa. Itt nincsenek
milliós vadászatok, nagyterítékű
hajtások, inkább csak a legszükségesebb állományszabályozás.
Kevés pénzből gazdálkodunk, és
többet járjuk az erdőt, élvezzük a
természet szépségét, vagy etetjük a vadállományt, mint amen�nyit vadászunk. Csak úgy tudunk
működni, ha mindenki megfogja a
munka végét. Jómagam tizenhárom éves korom óta veszek részt
a társaság munkájában, tizennyolc
éves koromtól pedig tagja vagyok.
Én is beszakadtam derékig a padlásba a tetőbontáskor, csiszoltam
gerendát, talicskáztam sittet, és ezt
tette mindenki. De éppen ez kovácsolja össze a csapatot jó hangu-
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latú, vidám társasággá. Mi tudjuk és valljuk, hogy a vadat elsősorban védeni, gondozni kell, és
csak a sor legvégén jöhet a vadászat. Ezért például idén is csaknem
ötszáz mázsa szemes takarmányt
és mintegy kétszáz bála lucernát
tettünk félre és használunk fel a téli
vadetetésekre.
Nem lenne érdemes akkor
minél szélesebb körben bevonni
a helyi érdeklődőket, természetjárókat ebbe az érdekes és talán azt
mondhatom izgalmas munkába?
Nálunk, akik a környékbeli erdőket, mezőket járjuk, elmosódik a
civilizáció, a város határa a természettel. A legtöbben városunk lakosai közül nem is tudják, milyen szép
természeti adottságok, milyen szép
táj vesz minket körül otthonunktól karnyújtásnyira, itt a Gödöllői
Dombság határán. Kevesen tudják,
milyen állatok élnek itt körülöttünk
a közeli erdőkben. Pedig él errefelé őz, vaddisznó, róka, de még
dám- és gímszarvas is szép számmal. Ezért szeretnénk a jövőben
még több iskolai osztályt vendégül
látni erdei kirándulás keretében.
Szeretnénk megismertetni a gyermekekkel a városunk környékén
vadon élő állatokat. A szép környezet most már ehhez is adott.
HA

KÖZBIZTONSÁG
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Ha Gyömrőn van,
biztonságban van!
Terepjáró és kutyás rendőr is
szolgálatba állt városunkban
Mostanában
gyakran
hallani arról, hogy tanácsokkal látják el a fiatalokat, mit kell tenniük,
hogy éjjel, közterületen ne váljanak bűncselekmény áldozatává.
Nos, úgy vélem, nálunk, Gyömrőn, ez így hangozhatna: semmit.
Mert szerencsére nem kell senkinek attól tartania, hogy ha éjjel bárhol a városban magányosan sétál,
veszélyben lenne. Van egy kedvenc Örkény egypercesem, ami így
hangzik: ”Hír: Ágyában dohányzott
borsodbányai lakásán Haris Márton vájár. Miután végigszívta cigarettáját, lámpát oltott, falnak fordult
és elaludt”. Ez a híreket parodizáló
kis írás akár városunkra is alakítható lenne imígyen: Kovács János
sofőr éjjel munkahelyéről gyalog
hazafelé tartott. Útközben a sarkon befordulva néhány lépés után
hazaért. Igen, úgy vélem, ez a hír
is hír. És sok esetről, vagy csak
ilyen esetről adhatnánk hírt szerencsére. A közbiztonsági statiszti-

kákat nézve mindenképpen jó hír.
De komolyra fordítva a szót, nemrégiben számoltam be arról, hogy
a képviselő-testület ülésén tájékoztatást kért a rendőri vezetőktől
városunk közbiztonsági helyzetéről. Baár Pál ezredes monori rendőrkapitány és Baji Beáta őrnagy
városunk rendőr parancsnoka akkor
elmondta, hogy az első félévben az
előző év hasonló időszakához viszonyítva átlagosan 50%-al csökkentek
a bűncselekmények, a lakásbetörések pedig csaknem 90%-al. Most
utánajártam, mi a helyzet a második
félévvel, változott-e a tendencia?
Nos, szerencsére nem. Ugyanez a
kedvező helyzet jellemezte a második félévet is. De persze nem a statisztika a fontos, vagy hogy kié az
érdem. Sokkal inkább az a helyzet,
amit jellemez. Hogy szilveszter éjjelén, amikor buli, buli hátán volt, tűzijátékok repkedtek és sokan igencsak jó kedélyűen sétáltak a város
utcáin, akkor ezen az éjjelen egyet-

Szakáll Ákos törzsőrmester és Tundra

len egy bűncselekmény sem történt. Mindenki biztonságban hazaért. Jellemzi a statisztika azt, hogy
csaknem húszezres városunkban
összesen öt tényleges lakásbetörés történt egy évben. Az országban
sok helyen havonta utcánként van
ennyi. Azt is jellemzi, hogy nem kell
aggódnunk, ha este sétálni támad
kedvünk a strand körül.
A jó közbiztonságot hangoztatva fontos, hogy egyetlen esetet
se söpörjünk a szőnyeg alá. Ellenkezőleg! Ha mégis történne a nyugalmat megzavaró bűncselekmény,
akkor arról beszélni és arra azonnal, komolyan reagálni kell! Nekünk,
városvezetőknek pedig látni kell,
hogy a közbiztonság - melynek
fontosságát eddig is hangoztattuk egy olyan terület, melybe érdemes
befektetni, mert van értelme. A jó
eredmények láttán nem nyugszunk
meg. Inkább azt nézzük: mit tehetünk még, hogy ez a kedvező állapot fennmaradjon.
Az év végén lehetőségünk nyílt
arra, hogy támogatásként egy
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KÖZBIZTONSÁG – KÖSZÖNTÉS

kiváló TOYOTA RAV 4 típusú terepjáró gépkocsit adjunk át a rendőrségnek. Az autó a „felcsíkozását”
követően a közelmúltban már szolgálatba is állt. Egy igazán jó megjelenésű, a készenléti rendőrség
stílusát idéző terepjáróval járőrözhetnek ezentúl rendőreink a város
bel- és külterületein egyaránt. Jól
is jött az összkerék meghajtás adta
előny már az elmúlt hetekben is,
mert így a hóban, ónos esőben is
zavartalanul közlekedhettek városunk egyenruhásai. Fontos, hogy
az autó önkormányzatunk tulajdonában maradt, ezért nem vihetik
el városunkból, mindig Gyömrőn
fog szolgálatot teljesíteni. Ezzel
már három korszerű és terepjárót
is magában foglaló „csíkos járműflottával” és egy ugyancsak önkormányzatunk által átadott csapatszállító kisbusszal büszkélkedhet
városunk rendőrőrse, ami országos összevetésben is nagy szó.
A néhány éve elvégzett rendőrőrs épület felújítás kiváló munkakörülményeket teremtett az őrsön
dolgozó állománynak. Ennek is
köszönhető, hogy idén év elejétől
már kutyás rendőr is teljesít majd
szolgálatot városunk közterületein. Ez is ritkaságnak számít, de
kiemelkedő jelentősége lesz, főleg
a városközponti közterületeken történő bűnmegelőzésben. Talán mert
imádom a kutyákat, de valahogy
nekem mindig jó érzés kutyás rendőrt látni szolgálat közben hű társával az oldalán. Az önkormányzat
részéről mi azzal tudtuk támogatni
a státusz kialakítását, hogy vállaltuk a kutya elhelyezésére szolgáló
szabványos kennel megépítését.
Sok sikert és kitartást kívánok szolgálatukhoz! Értünk dolgoznak.
Mezey Attila
alpolgármester
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Időskorú lakosok
köszöntése
Hagyomány Gyömrőn, hogy
a városvezetés személyesen
köszönti fel születésnapjukon
a település szépkorú lakosait.
Januárban két helyre látogattak.
95. születésnapja alkalmából
Ölvedi Lászlóné Rózsika nénit
köszöntötte Szabó Zsolt, a körzet képviselője, valamint a hivatal munkatársai. Rózsika néni
mind szellemileg, mind fizikailag
korát meghazudtoló módon friss,
bár sajnálatára a mozgás már
nehezen megy neki.
Néhány nappal később már
egy 100. születésnaphoz gratulálhatott Gyenes Levente polgármester és Mezey Attila alpolgármester: Rutkay Béláné Irma néni
érte meg ezt a szép kort. Bizony,
vele kapcsolatban is meg kellett
állapítani a köszöntőknek, hogy
20 évet letagadhatna a korából!
Irma néni szerint a hosszú élethez fontos az imádkozás és az
olvasás. Szerencsére a szeme

Ölvedi Lászlóné (95)

is kiváló, így a mai napig falja a
könyveket.
Mindkét ünnepelt a virágcsokor mellé gyümölcsökből összeállított vitamin kosarat, valamint
emléklapokat és rövid verses
előadást kapott. Még sok-sok
boldog évet és jó egészséget
kívánunk mindkettőjüknek!
HA

Rutkay Béláné (100)

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG
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Ülésezett
a közlekedésbiztonsági
munkacsoport
Január 13-án ülésezett Gyömrő város önkormányzatának közlekedésbiztonsági munkacsoportja. A képviselőkből és szakemberekből
álló grémium első napirendi pontja kifejezetten a Liget lakópark közlekedésbiztonsága volt.
Ennek keretében szóba került, hogy
a havas útviszonyok miatt rendszeresen megjelentek ún. „driftelő”
autósok, akik zavarták az ott élők
nyugalmát. Baji Beáta őrsparancsnok ezzel kapcsolatban elmondta,
hogy több alkalommal is kimentek
a helyszínre, ennek eredményeként ez a zavaró tevékenység gyakorlatilag megszűnt. Sas Zoltán,
a munkacsoport elnöke az ülésen
elmondta, javaslatot terjesztett be
arra, hogy a lakóparkban élők nyugalma érdekében az önkormányzat
vizsgálja meg a sebességkorlátozás lehetséges módjait, így például
virágládák kihelyezését az úttestre,
ami sok helyen kifejezetten hatásos. Őrsparancsnok asszony szintén a lakópark és a mellette lévő
piac közlekedése kapcsán azt
mondta: érdemes lenne megvizs-

gálni annak lehetőségét, hogy ne
csak a Szent Imre utca, hanem
annak folytatása, a Bánáti utca is
védett útvonal legyen. Ezt a felvetést mind a munkacsoport, mind
a jelen lévő Mezey Attila alpolgármester is támogatta.
Sas Zoltán elnök a második napirendi pontban tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy 2016-ban a
városvezetés próbál nagyobb forrást elkülöníteni a város közlekedésbiztonságára. Erről már egyeztetett Gyenes Levente polgármesterrel. Mivel akár csak egyetlen
szabványos gyalogátkelő kialakítása is 4-5 millió forintba kerül, így
jelenleg csak a kisebb volumenű
megoldásokra van pénz, például
táblák kihelyezésére. A munkacsoport most döntött arról, hogy
minden gyalogátkelőt megvizsgál-
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nak a városban, és szükség szerint javasolják majd azok fejlesztését. Döntés született arról is, hogy
sokadszorra is kérvényezni fogja
önkormányzatunk a megyei közútkezelőnél a Mendei úton a súlykorlátozás bevezetését. A hamarosan ott épülő sportcentrum ezt az
amúgy is jogos igényt nyomatékosítani fogja – mondta Sas Zoltán.
A munkacsoport tárgyalt a városközpontban kialakított parkolók kérdéséről is. Több olyan kereszteződés van, ahol problémás a biztonságos kikanyarodás. Ezeket helyszíni szemlével ellenőrzik, majd ezt
követően megteszik javaslataikat.
A munkacsoport legközelebb
márciusban ül össze.
H. A.

Gyógyszertári
ügyelet:
Hétköznapokon a Szent Erzsébet gyógyszertár ügyel zárástól 22 óráig.
Január 30–31.

Humanitas Patika
(Simon Mihály tér 1.)

Február 6–7.

Szent Erzsébet Patika
(Erzsébet utca 4.)

Február 13–14.

Kehely Patika
(Jókai utca 1.)

Február 20–21.

Humanitas Patika

Február 27–28.

Szent Erzsébet patika

(Simon Mihály tér 1.)
(Erzsébet utca 4.)
Március 5–6.
Március 12–13.

Kehely Patika
(Jókai utca 1.
Humanitas Patika
(Simon Mihály tér 1.
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Jótékonysággal
búcsúztattuk az óévet
a Családsegítőben
Karácsony hava különleges időszak a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat életében. Az év vége sok meglepetést is tartogatott számunkra. Megtapasztalhattuk az együttesség örömét, az egymás felé
fordulás és segítés erejét.
Mi kell egy jótékonysági koncerthez? Nagy tér, motivált előadók,
lelkes táncosok… A Gyömrőszínház vállalkozó kedvű tagjai minden feltételt előteremtettek, és
december 11-én megvalósulhatott a Karácsonyi Koncert, mely
harmadik éve állandó színfoltja
december havának. A program,
mely a jótékonyság ügyét hivatott
előrevinni, kikapcsolódással ajándékozta meg a nagyérdeműt, településünk lakóit, akiknek támogatására nagy örömünkre ezúttal is
számíthattunk.
Humorban, lazaságban, találékonyságban, s a Starlight Dance
Company révén kiváló táncos produkciókban bővelkedett az előadás, melyen a nyolcvanas évek
slágerei csendültek fel. A Hankó
István Művészeti Központ kiállítóterében rögtönzött tárlat is izgalmasnak bizonyult, melyen ügyfeleink alkotásaival először volt lehetőség találkozni. Az est végén megható és ünnepi pillanat következett,
mikor a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat szakmai vezetője átvette
a koncert bevételét.
A koncert teljes bevételét, az
ezer forintos támogató jegyekből összegyűlt kétszázhatvankétezer forintot, valamint a sütivásáron összegyűlt csaknem százötvenezer forintot nagy örömünkre a
szolgálatunkhoz tartozó rászoruló

Kulturiszt és Szabó Szilvia jóvoltából
tíz darab fenyőfát tudtunk eljuttatni
gyermekes családokhoz. Az Inayat
Szépségstúdió és a helybeli lakosok
összefogásával a Mikulásgyár már
hagyománynak számító Cipősdoboz Akciója keretében ez alkalommal ötvenkét gyermek kapott csomagot karácsonyra. Ezúttal is bebizonyosodott, hogy sok szeretet elfér
akár egy cipősdobozban is.
Az ünnepek elmúltával is gondoljunk azokra, akik figyelmet, támogatást, törődést igényelnek! Tegyünk
érte, hogy mindennapjaik örömtelibbé váljanak! Ehhez adományaikkal felajánlásaikkal továbbra is hozzájárulhatnak. Köszönjük mindenkinek a támogatást!
Szeretetben gazdag boldog új
évet kívánunk!
Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat

családok segítésére fordíthattuk.
Ezáltal száztíz darab élelmiszercsomagot osztottunk ki az ünnepek előtt.
A Kármel Pünkösdi Gyülekezet
képviseletében Lakatos Lóránttal
és feleségével, Lakatos Krisztinával immár harmadik éve működik
együtt szolgálatunk. Ennek eredményeként idén télen csaknem
negyven család részesült tűzifa
adományban, illetve tizenöt család kapott élelmiszercsomagot. A Gyömrői
Angyalok csoport tagjai és
Kókai Viktória
tartós
élelmiszeradományt
juttatott el hozzánk. A Horváth
István
önkormányzati képviselő által felHan
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A művelődési ház programjaiból
2016 első gyömrői
Dumaszínháza

Meghívó
Az id. Pál Mihály Baráti Kör és
a Hankó István Művészeti Központ
szeretettel meghívja Önt és kedves Családját

Molnár Antal: Ecsettel a természetben
című kiállításának megnyitójára
2016. február 7-én, vasárnap 15.30 órakor
a Hankó István Művészeti Központban

Kőhalmi Zoltán

„A kép első kötelessége, hogy ünnep legyen a szem számára.”
(Delacroix)

és Mogács Dániel

A kiállítást megnyitja: Gyenes Levente polgármester
Beszédet mond: Pál Mihály Kossuth-díjas szobrászművész
Közreműködik: GyömrőSzínház, Eszterházy Pál Kórus
A kiállítás megtekinthető:
2016. március 5-ig, munkanapokon 8-20 óráig.

műsorvezető: Tóth Edu

február 26-án,
pénteken 19 órától
a Hankó István
Művészeti Központban
Jegyek 2 900 Ft-os áron

megvásárolhatók
a művészeti
központban

Infó: 06-30/652-1052,
06-30/652-0690 vagy
hi.muvkozpont@gmail.com.

Könyvtári Hírek
Kézműves foglalkozás: Farsangi maszk!

„Itt a farsang, áll a bál, keringőzik a kanál…” egyedi álarcok készítésére hívjuk a kézműveskedés kedvelőit.
Időpont: 2016. február 4. (csütörtök) 13:00-tól

Játékos beszédművelő kör találkozója:

Szórakoztató agytorna mindenkinek!
Időpont: 2016. február 3. és 17. (szerda) 15:30

Népek és országok:
Hárem és Hastánc – tények és tévhitek

Az előadó a keleti tánc és a háremek világába kalauzol el bennünket.
Előadó: Popele-Schantl Judit Sensi
Időpont: 2016. február 18. (csütörtök) 16:30
Februári rendezvényeinkre szeretettel várunk mindenkit!
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Ignácz Ilonát
ünnepelték Gyömrőn
Városi sportcsarnokunk névadóját, az 1965-ös világbajnokságon
aranyérmet nyert női kézilabda válogatott kiválóságát ünnepelték
decemberben a róla elnevezett sportcsarnokban. A Gyömrő VSK
által szervezett év végi kézilabda gálán pályára léptek az utánpótlás
csapatok, valamint az edzők és a játékosok szülei is.
A világbajnoki cím elnyerésének
50. évfordulója kapcsán Ignácz
Ilona úgy döntött, hogy a gyömrői
egyesületnek ajánlja fel legféltettebb ereklyéit. Ezeket egy bejárat
melletti vitrinben állították ki. Baranyai Pál, a GYVSK elnöke szerint
nagyon megtisztelő a felajánlás,
és egyben komoly motiváció lesz
a gyerekeknek, akik nap mint ezek
előtt elsétálva mehetnek edzeni.
Gyenes Levente polgármester
beszédében kiemelte, hogy több

mint kétezren sportolnak Gyömrőn a különböző szakosztályokban,
így kiemelt figyelmet kell fordítani
az utánpótlásra. Erre pedig kiváló
példa a helyi kézilabda szakosztály, ahol már óvodásoknak is tartanak edzéseket és kiemelkedően
sikeres az utánpótlás-képzés.
Ignácz Ilona megköszönte a
lehetőséget és a segítséget a kiállítás létrehozásához. Mint mondta,
örök emlék számára az ötven évvel
ezelőtti világbajnokság, és bízik
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benne, hogy a néhány ereklye
plusz motivációt ad majd a gyömrői
fiataloknak, hogy még jobbá, még
sikeresebbé akarjanak válni.
A gála keretében több díjat is
átadtak az utánpótlás csapatoknak,
játékosoknak. Külön nagy tapsot
kapott az U9-es fiú csapat, amely
megnyerte a bajnokságot.
Az eseményt megtisztelte részvételével Fleck Ottó, akit Ignácz
Ilona a kedvenc edzőjének nevezett, de eljöttek a még élő egykori
világbajnok csapattársak is: Csenkiné Varga Zsuzsanna, Guricsné
Pásztor Erzsébet és Markovitsné
Balogh Márta. Szintén eljött a tősgyökeres gyömrői kapus, Kovács
Erzsébet is, aki 1965-ben végig
a válogatottal készült, és csak
az utolsó keretszűkítésnél derült
ki, hogy végül nem utazik Dortmundba.
HA

ADÓZÁSI INFORMÁCIÓK
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Tájékoztatás a magánfőzött
párlat utáni adóbevallásról
2016. január 1-től ismét módosultak a magánfőzés szabályai. Az
ezzel kapcsolatos változásokat
szeretném ismertetni.
2016. január 1-vel bevezették az ún. párlat adójegyet. Ez
a jegy jogosítja fel a magánfőzőt
a tárgyévi párlat előállítására. A
párlat adójegy 700 Ft-ba kerül,
ami egy liter 42 térfogatszázalékos alkoholtartalmú párlatnak
felel meg.
A magánfőzőnek a
tárgyévben
minimum
5 db párlat adójegyet
kell beszereznie, de
maximum 86 db-ot
vásárolhat. Másképp
fogalmazva: az 5 db párlat adójegy 3500 Ft-ba
kerül, tehát ennyit minimum meg kell venni,
viszont 86 db jegynél
többet a tárgyévben
nem lehet vásárolni (és
legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlatot
lehet előállítani).
Ha valaki kevesebb párlat adójegyet vásárol, mint amennyi
párlatot előállít, akkor a tárgyév
végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni jegyeket,
de az éves mennyiségi korlátot
ebben az esetben sem lehet túllépni.
A párlat adójegyeket a vámhatóságtól kell beszerezni, tehát nem a
helyi adóhatóságtól.

Ki vehet párlat adójegyet?

Az a magánfőző, aki nálunk –
vagyis az önkormányzati adóhatóságnál – korábban megtette a

bejelentési kötelezettségét (tehát
regisztrálva van).

Mi a menete?

A magánfőző a vámhatóságnak
megadja a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani kívánt
párlat mennyiségét és nyilatkozik
arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel. – Ezt a NAV J27-es nyom-

tatványon lehet megtenni, mely
a NAV internetes honlapjáról
letölthető elektronikusan (http://
www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/
nyomtatvanykitolto_programok),
illetve pdf formátumban (http://nav.
gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/jovedeki_nyomtatvanyok).
Azok a magánfőzők, akik nem
tudják a nyomtatványt letölteni,
vagy nincs internetes hozzáférésük, adóhatósági irodánkban is
be tudják szerezni azt.
A párlat adójegy igénylése és
rendelkezésre bocsátása történhet
elektronikusan vagy papír alapon,

melyet a lakóhely szerint illetékes
megyei adó- és vámigazgatósághoz
kell benyújtani (Pest Megyei Adó- és
Vámigazgatóság: 1134 Budapest,
Dózsa Gy. u. 128-132.)
A párlat adójegy után fizetendő
jövedéki adót a 942 jelzésű NAV
egyéb termékek jövedéki adója
elnevezésű számlára kell befizetni
(10032000-01037313-00000000);
a vámhatóság a jegyeket csak a
megfizetést követően
küldi meg az igénylő
részére (papír alapon
vagy elektronikusan).
A befizetés történhet
átutalással, illetve postai készpénz-átutalási
megbízással (a NAV
megyei/fővárosi adó- és
vámigazgatóságainál
kérhető sárga csekken).
Mind a „csekk”, mind
az átutalás közlemény
rovatában fel kell tüntetni a magánfőző adóazonosító jelét.
Amennyiben a párlat adójeggyel kapcsolatosan kérdésük van, keressenek bennünket
telefonon, email-ben vagy személyesen ügyfélfogadási időben.
Elérhetőségeink:
E-mail: pmhiv@gyomro.hu;
Telefon: 330-011/202, 203
és 204-es mellék
Ügyfélfogadás:
hétfő: 8.00–17.30;
szerda: 8.00–12.00;
péntek: 8.00–12.00
Adóhatósági iroda
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Talajterhelési
díjjal kapcsolatos
tájékoztató
Mint azt már többször ismertettük, talajterhelési bevallási- és díjfizetési kötelezettség terheli azokat, akik
a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem
kötöttek rá, és ingatlanjukon vízfogyasztás történt.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy még
mindig sok olyan csatornával nem rendelkező van
Gyömrőn, aki sem bevallási, sem fizetési kötelezettségének nem tett eleget. Ők - a 2003. évi XCII. törvény
172.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében „magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer
forintig terjedő - mulasztási bírsággal sújthatók.”
Akik az előző évre, vagy akár több évre vonatkozóan
sem teljesítették bevallási kötelezettségüket, azoknak
az önkormányzat hivatalból előírja a tartozást.
Sokszor előfordul, hogy a már meghozott határozatokat nem veszik át az adózók.
A nem kereste vagy az átvételt megtagadta jelölésű hivatalos iratokat átvettként kezeljük, az így már
jogerős határozatok végrehajthatóak, tehát a tartozás
már bármilyen jövedelemből adók módjára behajtható vagy ingatlanra terhelhető.
Sajnos sok olyan adózó van, akinek tartozása meghaladja a millió forintot, és akadnak olyanok is, akik az át
nem vett hivatalos iratok tartalmát nem ismerve, nem is
tudnak adótartozásuk összegéről. Őket meglepetésként
érheti egy esetleges inkasszó, jövedelem elvonás.
Ezért kérjük az adózókat, hogy amennyiben kérdésük vagy fizetési nehézségük, esetleg több évi
tartozásuk van, keressék meg irodánkat ügyfélfogadási időben, vagy ügyintézőnkkel egyeztessenek telefonon, hogy segítséget, megoldást tudjunk
találni.
Elérhetőségeink:
Gyömrő Fő tér 1.
Telefon: 06 29 330 011, 330 012 /204 mellék
e-mail: pmhiv@gyomro.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00–17.30
Szerda: 8.00–12.00
Péntek: 8.00–12.00
Adóhatósági iroda
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Csaknem 80 milliónyi
TAO-s pénz a kézilabda
szakosztálynak
A Gyömrő VSK (GYVSK) kézilabda szakosztálya évek
óta komoly munkát végez az ún. TAO-s források minél
nagyobb mértékű elnyerése érdekében. A megfelelő
pályázati anyag összeállításán túl a vállalkozók meggyőzése is kiemelt feladat, hiszen a cégek bárkinek
adhatják a törvényben rögzített keretek között a vonatkozó adójukat, így igen nagy a konkurencia a látványsportágak között.
A GYVSK aktuális pályázatát a Magyar Kézilabda
Szövetség elfogadta, és végül 79.700.899 forint lehívására adott lehetőséget. A klub vezetésének sikerült a teljes összeget előteremteni a vállalkozások
segítségével, így ekkora forráshoz jut a helyi kézilabda sport. Ebből a pénzből hamarosan elkészül
egy komplett napelem rendszer, mely az Ignácz Ilona
Sportcsarnok tetején kap helyet. Az itt megtermelt
energia elegendő lesz a csarnok és a mellette lévő
iskola teljes energetikai szükségleteinek kielégítésére. Ezzel éves szinten több millió forintot spórolhat meg a város és a klub egyaránt. A mintegy
nyolcvan millió forintból jut bőven az utánpótlás-nevelésre, valamint tárgyi eszközök vásárlására is. Baranyai Pál, a Gyömrő VSK elnöke szerint ez a forrás
ismét komoly lehetőséget kínál a helyi kézilabdasport
számára. Hozzátette: az elmúlt években sikerült teljesen felújítani a csarnokot, új öltözőket építeni és
magas színvonalra emelni a munkavégzéshez szükséges hátteret. Mindezek pedig elengedhetetlen feltételei annak, hogy több száz utánpótláskorú gyermek
sportolhasson az egyesület színeiben.
HA

Helyreigazítás
Lapunk decemberi számában megjelent „Menesztették a férfi kézilabda csapat edzőjét” című cikkünkben tévesen írtuk, hogy a szakosztályvezetés
menesztette volna Kiss Sándor edzőt. Valójában a
felek közös megegyezéssel döntöttek a szakítás
mellett. A téves információ miatt az érintettektől és
olvasóinktól is elnézést kérünk!
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Munkalehetőség!
A SIGNAL Média már meglévő online, print és televíziós hirdetési felületei értékesítésére hirdetésszervező munkatársat keres. Tapasztalat
előny, de nem feltétel. Saját gépjármű a munkavégzéshez szükséges.
Főállás mellett is végezhető munka, kiemelt jutalékos bérezéssel.
Érdeklődni a signaltv@signaltv.hu e-mail címen lehet.

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kéményseprők
februárban az alábbi utcákban fognak járni:


Petőfi Telep: Toldi utca, Segesvári utca, Maglódi utca, Madách utca, Orgona
utca, Turul utca, Szabolcs utca.


Erzsébet telep: Bimbó utca, Állomás utca, Wekerle utca, Darányi utca, Arany
J. utca, Erzsébet utca, Köztársaság utca, Gyóni Géza utca, Eskü utca.

Sikertelen kísérlet esetén írásos értesítőt hagyunk. Egyedi időpont egyeztetés az alábbi telefonszámokon lehetséges.

Wahab Raszul: 06-70-249-14-66 vagy 06-29-267-243
Onodi László: 06-70-776-79-13 vagy 06-29-332-829
A kéményseprő ipari tevékenység ún. kötelező közszolgáltatás, melyet egy évben egyszer minden
ingatlantulajdonosnak igénybe kell venni (2015. CCXI törvény ). Kérjük, fogadják bizalommal munkatársunkat, együttműködésüket előre is köszönjük!

