Szép városunk
Elmúlt egy év, karácsony szent ünnepével, szilveszteri mulatságokkal, és immár itt állunk az új év elején. Az ünnep
hangulata még kicsit itt maradt a házak,
kertek, utcák és terek díszkivilágításával. Az országot járva, más városokon,
falvakon áthaladva, szinte mindig szeretettel, jó érzéssel és nem tagadom,
büszkeséggel gondolok Gyömrőre. Az
ünnepi díszkivilágításokkal, a felállított
Betlehemmel, a házak, utcák fényeivel,
úgy érzem, városunk és központja okot
ad a büszkeségre. Ilyenkor mindig arra
gondolok, hogy a nehézségek, gondok
ellenére van értelme munkánknak, egyegy elismerő, bíztató szó mindennél többet jelent. Információim szerint az idén
a legnagyobb „sikert” az ünnepi díszkivilágítás fényei közül a körforgalom

közepén felállított fényszökőkút aratta.
Igen, így valóban elmondhatjuk, hogy
városunk központjában a szökőkút az
év minden napján működik, bármilyen
kemény legyen is a tél, és télen legalább
olyan szép, mint nyáron. Ebben is egy
kicsit különlegeset sikerült alkotnunk.
Így az új esztendő elején úgy érzem,
időszerű egy kis számvetést készíteni
az elmúlt évekről. Gondolkodtam rajta,
hogyan tudnám röviden összefoglalni
a tavalyi évünket. Megosztanám ezért
Önökkel azokat a gondolataimat, melyek úgy érzem, legjobban jellemzik
városunk elmúlt évét, az önkormányzat
szemszögéből.
A gazdasági válság ellenére szinte
minden tervezett fejlesztésünket meg
tudtuk valósítani. Új iskolát az Erzsébet
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telepen, öt új óvodai csoportszobát
és egy gyönyörű, új
városközpontot és
körforgalmat, ös�szesen jóval több,
mint fél milliárd
forint
értékben.
Megőriztük pénzügyi stabilitásunkat. Az év végén,
az önkormányzat
számláján
több
mint 120 millió
Gyenes Levente
forint pénzmaradpolgármester
vány volt. Azt áthoztuk az idei évre, és a pályázati beruházások
megvalósításához fogjuk felhasználni. Minden
pénzügyi kötelezettségünknek eleget tettünk, az
előző években felvett hitelek törlesztését napra
pontosan, hiánytalanul megfizettük. Számomra
pedig talán az egyik legnagyobb eredmény, mely
ezen eredmények elérését lehetővé tette, hogy
városunk közéletében és a képviselő-testületben
béke és nyugalom van. Bátran kijelenthetem,
hogy 1990 óta a legbékésebb, legjobban együttműködő képviselő-testület dolgozott ebben az
önkormányzati ciklusban. A pártok és a Gyömrő
2000 Kör képviselői csak a munkára koncentrálva, jó hangulatban végezték munkájukat ebben a
ciklusban és az elmúlt egy évben. A mai viharos
politikai életben, a helyi és az országgyűlési választások évébe lépve ezt érzem az egyik legnagyobb eredménynek.
Arról pedig, hogy – véleményem szerint – mit
tartogat 2010, ugyancsak megosztanék Önökkel
néhány gondolatot. Először is a közélet szempontjából országgyűlési, majd önkormányzati választásokat. Ez a két esemény nagyban befolyásolja
majd idei évünket, és nemcsak a közéletben, de
a parlamenti választások következményeként
mindennapi életünkben is változásokat hozhat. A
magam eszközeivel törekedni fogok arra, hogy a
helyi közélet, még a választások felfokozott hangulatában is, ne a személyeskedésről, hanem egymás megbecsülése és tiszteletben tartása mellett,
programokról, célokról szóljon. Önkormányzatunk és városunk életében 2010 is a fejlesztések
éve lesz. Az elmúlt esztendőben több mint másfél milliárd forint(!) európai uniós pályázati
pénzt nyertünk. Ezt óriási eredménynek érzem,
valamint azt, hogy önkormányzatunk biztosítani
tudja a pályázatokhoz szükséges önerőt is. Az elmúlt évben lefolytatott számvevőszéki vizsgálat

is kiemelte, hogy az EU-s tendereken a sikeres
pályázataink aránya országos viszonylatban is kiemelkedően magas volt. A pályázatoknak köszönhetően városunk számára új ivóvíz bázis létesül,
csaknem fél milliárd forint értékű informatikai
fejlesztés valósul meg (elsősorban az oktatási
intézményeinkben), új 100 férőhelyes parkoló
épül, kis városközpont a vasútállomás mellett,
valamint kerékpárút és gyalogjárda a Dózsa Gy.
és Bajcsy-Zs. úton. Pályázat keretében bővül új
szárnnyal a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és a Csokonai utcai iskola.
Sokszor merül fel az önkormányzat hitelállományának kérdése, melyre már számtalanszor
adtam kimerítő és megnyugtató választ. Úgy látom, városunk pénzügyi kérdése is olyan, mint
egy labdarúgó mérkőzés, hogy szinte minden
néző sokkal jobban ért hozzá, mint a játékosok.
Pedig egy 3,3 milliárd forintos költségvetésű önkormányzat, számtalan törvény által szabályozott
pénzügyi gazdálkodása kissé bonyolultabb, mint
egy labdarúgó mérkőzés. Néha elképedek azokon, a nagy önbizalommal kiadott írásokon, melyek hemzsegnek közgazdasági, pénzügyi valótlanságtól, téves és hamis információktól. Tudjuk
ezt be a szükséges ismeretek hiányának, ne pedig
rémhír terjesztésnek. A valóság, hogy városunk
hitelállománya nem haladja meg a törvényben
meghatározott mértéket(!), pénzügyi helyzetünk stabil(!), amint az előzőekben említettem,
minden hiteltörlesztési kötelezettségünket napra
pontosan teljesítettük(!), a tavalyi évben 151 és
fél millió forintot fizettünk, az idei évben pedig
368 millió forint hitelt fizetünk vissza. Ez nem kis
összeg, de erre már készültünk évek óta. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ennyivel csökken az
idei évben városunk hitelállománya. Úgy gondolom, hogy ennek már valóban van hírértéke. Ehhez pedig nem kellett más, mint felelősségteljes
és gondos gazdálkodás. Munkánk célja mindig
az volt, hogy olyan várost teremtsünk, melyben
mindannyian úgy érezhetjük, hogy valóban jó itt
élni! Októberben pedig a választáson polgármester-jelöltként én is megkapom Önöktől, választópolgároktól a hiteles bizonyítványomat, melyben véleményt mondanak eddigi munkánkról. A
munkát én szeretném tovább folytatni, hogy erre
lehetőségek kapok-e újabb négy évre, ez már
majd Önökön múlik. De addig is, mint említettem, az idei évben még rengeteg feladat vár ránk,
ezért habár a bíztatásra nem sok szükség van, de
alpolgármestereimnek, és képviselő társaimnak
mondva, továbbra is munkára fel!
Gyenes Levente
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Féken tartott áremelkedések városunkban
A helyi busz viteldíjai a csökkentés után sem változnak
Minden év januárjában, februárjában félve nézzük a számláinkat: vajon mennyivel lettek drágábbak
a különféle szolgáltatások? Városunk vezetése minden évben arra törekszik, hogy a lehető legkisebb
mértékben terhelje lakosainkat díjnövelésekkel. Persze vannak olyan tételek, amelyekbe nem szólhatunk bele: gáz, villany, stb. De ahol beleszólása van az önkormányzatnak, ott lakosaink érdekét
tartjuk szem előtt.
2009 gazdaságilag nehéz év volt, és 2010 sem ígérkezik könnyebbnek. A szolgáltatók próbálják
elkerülni a veszteséget, míg a fogyasztók mindent megtesznek, hogy féken tartsák számláikat. Ahogy
minden esztendőben, úgy idén is a díjváltozásoknál az ágazati inflációt vettük alapul. Nem a hasunkra ütve állapítjuk meg az adatokat, hanem a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott számokat
vesszük figyelembe.
Van olyan szolgáltatási ágazat, ahol infláció alatti mértékben lesz áremelés, mert úgy éreztük, ez
túl nagy terhet róna lakosainkra.

Az alábbi táblázatokban összefoglaljuk, hogy 2010. január elsejétől milyen
díjszabások lesznek érvényben a különböző szolgáltatásokban:
Lakossági

Közületi

Vízdíj

284 Ft + Áfa /m3

400 Ft + Áfa / m3

Szemétszállítás

356 Ft + Áfa / m3

438 Ft + Áfa /m3

Szemétszállítás

Lakossági 110/120 l kuka

Közületi 110/120 l kuka

120 l nejlonzsák

1.283 Ft + Áfa / hó

1.497 Ft + Áfa / hó

367 Ft + Áfa /db

Temetési hely megváltása – egyes sírhely / 25 év

16.500 Ft + Áfa

Temetési hely megváltása – kettős sírhely/ 25 év

33.000 Ft + Áfa

Urnafülke – egyes / 25 év

5.500 Ft + Áfa

Urnafülke – kettős /25 év

11.000 Ft + Áfa

Temetési szolgáltatás – ravatalozó/ temetés

22.000 Ft + Áfa

2010-ben a helyi busz tarifái nem változnak, a közelmúltban pedig a felére csökkentek! Továbbra is
lehetőség van 50 Ft-ért szakaszjegyet venni, mellyel a városközpontig lehet utazni.
HA

Adjon Isten
(népi mondóka nyomán)

Adjon Isten három Bét,
három eFfet, három Dét,
három Kát és három Pét!
Bort, búzát, békességet,
Fát, füvet, feleséget,
Diót, disznót, derelyét,
Pénzt, paripát, pecsenyét,
Kegyelmet, kenyeret, kendőt,
boldog magyar Újesztendőt!
2010. Szabó László Dezső
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Vízmű hírek

Köszöntöm az olvasót az új esztendőben. Pár
szóban beszámolnék az év végi üzemeltetési
tapasztalatokról. A december közepén bejött kemény fagyok több fogyasztónál eredményeztek
cső- illetve óraelfagyást. Ez általában nem csupán azt jelenti, hogy a jégdugó miatt nem jön
víz a csapból, hanem javítást igénylő károsodások lépnek fel. A jég szétfeszíti a vízórát és a
csöveket. Ilyenkor a legegyszerűbb javítás (egy
óracsere) is meghaladja a húszezer forintot, felső
határ pedig a csillagos ég. Hiszen egy ideiglenesen lakatlan lakásban elfagyott, majd kiolvadt
cső a vízkárral, az elfolyt víz árával, javítási költséggel együtt magasra rúghat. A karácsony környéki időszak a legerősebb igénybevételt jelenti
a víziközmű hálózatoknak. Ilyenkor szinte mindenki otthon van, sok víz fogy, sok szennyvíz
képződik, ami alapból nagy terhelés. De ilyenkor
kerülnek be a csatornába a leginkább oda nem
való tárgyak is. Ezek a különböző műtárgyak

Szétfagyott vízóra

Felmosórongy, konyharuha…

szennyvíz, így szippantással, fertőtlenítéssel elhárítható volt, de nyilván kellemetlen az ott lakóknak. A vízellátásban csak három kisebb csőtörés volt, az üzemzavarok kisszámú fogyasztót
érintettek, rövid ideig.
Az új év új díjakat hozott. Az év végi kalkuláció alapján kb. 10%-os díjemelés lett volna
indokolt, figyelembe véve az ágazati inflációt
és a szennyvíztelep eddigi összes beruházásából
megjelenő többlet amortizációt. Az önkormányzattal egyeztetve azonban úgy láttuk, hogy az
egyéb terhek mellett ez a fogyasztóink többségének elviselhetetlenül sok lenne. Az a döntés
született, hogy 6%-os emelést hajtsunk végre,
a különbözetet pedig ki kell gazdálkodni, ami
nem lesz egyszerű. Létszámot csökkentettünk, 6
fővel kevesebben dolgozunk. Béremelés tavaly
sem volt, sajnos idén sincs. Ez viszont kollégáinknál 3.4%-os nettó bércsökkenést jelent az ez
évi „adócsökkentés” miatt. Az anyagköltségekre

felakadnak, üzemzavart okoznak. Az idei év slágere a felmosórongy, felmosófej volt. Az ünnepek alatt minden nap ki kellett venni valamelyik
szivattyúnkat elakadás miatt. Egy egytonnás szivattyú kiemelése, szétszedése, visszacsörlőzése
több órás munka. Az egyik alkalommal egy
tégladarabot találtunk a szivattyúban, ami megrepesztette a járókereket. Egyetlen ilyen javítás
éves szinten kb. 4 Ft-ot jelent minden köbméter
szennyvíz árában. Nem tudok nyomdafestéket
tűrő kifejezést használni az ilyesmit hálózatba
bocsátó fogyasztók viselkedésére és szellemi képességére. Szilveszterkor volt egy hálózati dugulásunk is, ami kisebb kiöntéssel járt. Szerencsére
nem lakásba, hanem udvarra, füves részre folyt a

Az 1 tonnás szivattyú
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6%-os emelkedést terveztünk az idei évre, ez az
üzemanyag esetében január hatodikán a jövedéki adó változása miatt már 8.5%. Érdekes év
lesz, nagyon óvatosan kell gazdálkodnunk, de
ugyanez igaz más cégek és a családok költségvetésére is.
Az idei bruttó köbméter árak a következők:
lakossági víz 355 Ft, szennyvíz 445 Ft, közületi víz 500 Ft, szennyvíz 548 Ft. Az idén a nyári
hónapokban adott locsolási díjkedvezmény megszűnik. Csak a külön felszerelt locsolómérőn
mért víz után nem kell csatornadíjat fizetni.
A korábbiakban megkezdett fogyasztó ellenőrzéseket az idei évben fokozzuk. Az idei évben
általános lesz egy-egy utcában a teljes körű
ellenőrzés. Az összes olyan ingatlant megvizsgáljuk, ahol nincs szerződött szennyvízcsatorna
vagy gyanúsan végződik az ereszcsatorna. A statisztikai adatokból kimutatható, hogy Gyömrőn
kb. 150 ház illegálisan bocsát be szennyvizet
és legalább 80 csapadékvizet. Ezen fogyasztók kiszűrése és fizetővé tétele, valamint a rájuk kiszabandó pótdíj is segítheti költségvetési
egyensúlyunkat. Kérjük együttműködését, előre
is köszönjük türelmét! A vizsgálat néhány perces
szemrevételezést vagy kamerázást jelent.
A csatorna rákötési igényeket az önkormányzattól hozott rákötési engedélyt mellékelve cé-

Sérült járókerék

günkhöz előzetesen kell benyújtani. Ezt mi
írásban visszaigazoljuk, majd a fogyasztónak
30 napon belül kell elvégezni a bekötést, felénk
bejelenteni annak elkészültét és az átvétel után
szerződést kötni. Ha az előzetes bejelentést elmulasztja, illegálisnak minősül a bekötés és pótdíjköteles. Lehet, hogy túl sokat írok a témáról,
de a gyakorlat az mutatja, hogy sokan nem ismerik (vagy nem akarják ismerni) az ügymenetet.
Célunk, hogy mindenkinek lehetőséget biztosítsunk a szabályos víz és szennyvíz használatra.
Kertész Gyula

Hóeltakarítás és jégmentesítés városunkban
A 2009–2010-es téli „szezonban” eddig már többször hullott jelentős mennyiségű csapadék, hó vagy
éppen ónos eső formájában. Az önkormányzat vezetése is tapasztalta, hogy nem mindig zökkenőmentes és tökéletes az utak tisztítása. Utasítottuk a munkáért felelős Városüzemeltető Kft-t, hogy tegyen
meg mindent azért, hogy
lakosaink mind autóval,
mind gyalog biztonságosan
közlekedhessenek.
Mi magunk is próbálunk
javítani a helyzeten, és
minden támogatást megadunk a Kft-nek a munkavégzéshez. Amennyiben
szükséges lesz, úgy egyéb
intézkedéseket is hozunk
majd.
Ezúton felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy saját
háza előtt mindenki maga
köteles tisztán tartani a
járdát!
HA
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Áldatlan állapotok a Postán
Önkormányzati vélemény

Régóta visszatérő probléma a helyi posta működése. Rendszeresek a hosszú várakozási idők,
szűkös a hely, nagy a tömeg. Főként a csekkbefizetési időszakban csúcsosodnak ki a problémák.
Tudomásunkra jutott, hogy a lassan kezelhetetlen feszültség odáig vezetett, hogy néhány lakosunk az önkormányzatot hibáztatta a kialakult
helyzetért.
Ezúton szeretnénk tájékoztatni mindenkit,
hogy az önkormányzatnak semmilyen beleszólása nincs a helyi posta működésébe. Ennek ellenére rendszeresen próbálunk egyeztetni
a területi igazgatósággal annak érdekében, hogy
a gyömrőiek városhoz méltó kiszolgálást kapjanak. Sokat lobbiztunk azért, hogy a megmaradt
egyetlen postafiók nyitva tartása legyen hos�szabb. Nagy nehezen ezt sikerült elérni. Sajnos
ettől csak minimálisan javult a helyzet. A korábban megszüntetett „kisposta” visszaállítását
is szorgalmaztuk, sőt ebben az ügyben konkrét
ajánlatot tettünk a Magyar Posta vezetésének.
A Harmónia Idősek Falva tulajdonosa ingyen
biztosítana egy helyiséget a posta részére, míg a
felmerülő közüzemi költségeket az önkormányzattal közösen állná. Ezen túlmenően városunk
vezetése arra is hajlandó lenne, hogy az ott
munkába álló személyzet bérköltségét is részben finanszírozza. Ezt az ajánlatot a Posta vezetése – legnagyobb sajnálatunkra – gyakorlatilag
lesöpörte az asztalról.
Továbbra is állítják, hogy ez az egyetlen szűkös kis postafiók remekül kiszolgálja a helyi
igényeket, hiszen a „felmérésük is ezt támasztja alá”. Mi azt ajánljuk az illetékes vezetőknek,

hogy személyesen jöjjenek ide, és álljanak végig
egy akár bő órás sort. Így legalább megtapasztalnák, hogy milyen „remekül” működik a „dinamikus munkarend”.
Elfogadhatatlannak tarjuk, hogy sokan kénytelenek átmenni Péteribe vagy más postahivatalokba, mert nem áll módjukban órákat eltölteni
a postán. Egy csaknem 16 000 lakosú városban
jogos elvárás lenne, hogy normális módon lehessen ügyeket intézni a postán is! Azt a cinikus álláspontot pedig elutasítjuk, miszerint „van posta
máshol is, nem muszáj mindenkinek itt befizetni
a csekkeket.”
Véleményünk szerint a Magyar Posta egy
szolgáltató, mely a lakosokért van, és nem pedig a lakosok vannak értük. Ezt ideje lenne a
területi igazgatóságnak és a Magyar Posta felső vezetésének is megértenie. A későbbiekben
is mindent megteszünk azért, hogy valamilyen
módon javuljon a helyzet, hiszen mi magunk is
nap, mint nap szembesülünk a postán uralkodó
állapotokkal. Ám látni kell: sajnos a lehetőségeink végesek.
Kérjük kedves lakosainkat, hogy ne a gyömrői
posta dolgozóin töltsék ki (jogos) haragjukat,
hiszen ők is csupán szenvedő alanyai ennek az
áldatlan állapotnak.
Gyömrő Város Önkormányzata
Természetesen várjuk a Magyar Posta illetékeseinek véleményét is.
Szerk.
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Mozgáskorlátozottak karácsonya
Mozgáskorlátozottak Vonzáskörzeti Szervezete
hagyományos „Karácsonyi Ünnepségét” 2009
december 20-án tartották meg Gyömrőn, a Művelődési Házban. A számunkra
kellemetlen időjárás, havas jeges utak ellenére szép számban
érkeztek még távolabbi településekről is a résztvevők. A rendezők nagy készülődéssel /feldíszített fenyőfával, finomságokkal
megrakott asztalokkal/ várták a
rendezvényre érkezőket.
Az ünnepséget Szabó Tibor,
a szervezet elnöke nyitotta meg.
Azután Lakatos Tibor református lelkész méltatta Karácsony
jelentőségét, majd közös imával folytatódott az
ünnepség. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületét Fábián Béla képviselte. Kedves
szavaival, jókívánságokkal köszöntötte a résztvevőket.

A családias hangulatot fokozta Horváthné
Dunaveczki Leona és tanítványai, Suba Réka és
Bene Csilla. Előadásaikban karácsonyi énekek –
dalok hangzottak el. Maglódról
Árvay Marika elektromos orgonán önmagát kísérte, dalai nagynagy sikert arattak a közönség
körében.
Zágoni Szabó Sándor most
is, mint mindig, nagy sikert - derűt okozott verses összeállításával, a résztvevők közös megénekeltetésével.
Az ünnepséget a mindig nagy
sikert arató tombola sorsolás
zárta.
A résztvevők nevében köszönetünket fejezzük ki az ünnepség szervezőinek - rendezőinek,
a műsorokban fellépő előadóművészeknek a csodálatos, feledhetetlen délutánért.
egy mozgássérült résztvevő

Bezárt az Erdei Fenyő Idősek Otthona

December végén bezárta kapuit a Péceli Idősek
Otthona Gyömrői telephelye (Erdei Fenyő Idősek
Otthona). A 75 főre engedélyezett részlegben csupán 44 lakót gondoztak, a telephely működtetése
erősen gazdaságtalan volt. Az idős embereket a
többi megyei otthonban helyezték el, míg a dolgozóknak más megyei fenntartású intézményekben ajánlottak munkát. Mivel a vonatkozó jogszabályok szerint ezt nem kötelesek elfogadni,
csoportos létszámleépítés keretében 29 főtől vált
meg a fenntartó.
2002-ben merült fel először az az ötlet, hogy
Pest megye különálló régiót alkosson, és ne a fővárossal együtt kezeljék. Ennek oka az volt, hogy
ily módon – a kedvezőbb statisztikai és egyéb
mutatók miatt – több uniós pénzt tudna lehívni megyénk, szélesebb palettán lehetne mozogni. Az akkoriban tervezett népszavazásból egy bírósági döntés miatt nem lett semmi, de a közgyűlés saját hatáskörében úgy döntött, hogy szükséges az önálló régió létrehozása. Ha Pest megye jelen pillanatban
önálló régiót alkotna, akkor 508 milliárd forintnyi támogatást kaphatna 2013-ig, míg ezzel szemben
most Budapesttel együtt jogosult 233 milliárd forintra. A 2009. decemberében elfogadott közgyűlési
határozat alapján kezdeményezni fogjuk, hogy a következő európai uniós költségvetési ciklus kezdetére a kormány módosítsa a vonatkozó jogszabályokat, és Pest megye alkosson különálló egységet.
Korábbi cikkemben már kitértem megyénk 2009-es pénzügyi helyzetére, illetve a várható 2010-es
nehézségekre. Januárban és februárban tárgyalja, majd fogadja el a közgyűlés az idei költségvetést.
Ennek fő számairól természetesen tájékoztatom majd Önöket!
Horváth István
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KULTÚRA

A művelődési ház hírei
KÖSZÖNJÜK!

A 2009. évi Mindenki Karácsonya estéjén szeles, igazi zord
idő várta a Dísztérre kilátogatókat. A hideg ellen csak a gőzölgő tea és a forralt bor nyújtott védelmet. A műsorban
közreműködőknek – Gyenes Levente polgármesternek,
Szekeres Mihály plébánosnak, Horváthné Dunaveczki
Leonának, Léder Orsolyának és a betlehemező gyerekeknek – köszönet a gyönyörű műsorért és a kitartásért! Külön
köszönjük a segítséget a Cserna Pékségnek, Rábai Gábor
pékmesternek és a Roland Pékségnek a finom falatokért, és
az Új Halászkert Étteremnek a forró italokért!

A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett programjaink:
Január 31. vasárnap 16 óra
Papp Gyula fafaragó kiállítás megnyitója
Papp Gyula 2000 óta él Gyömrőn az Öregfaluban. Szemet-lelket gyönyörködtető
alkotásai díszítik otthonát és a Tájházunkat is!
Megnyitja: Gyenes Levente polgármester
Közreműködik: Cuháré citerazenekar Körösladányból
A kiállítás megtekinthető: január 31-től február 7-ig.

***
Január 31. 17 óra
Cuháré citerazenekar koncertje
Kultúra Napi rendezvényeinkre
a belépés ingyenes!

***
Március 7. vasárnap 16 óra:
Papp Erzsébet textil és akvarell képeiből nyílik kiállítás
A pomázi alkotóművész, textilrestaurátor izgalmas kiállítást ígér!

***
Február 13. szombat 10 órától:
egész napos Katolikus Ifjúsági Találkozó
a tápiómenti fiatalok részére, a római katolikus
egyházközség szervezésében.
Beszélgetések, játék, zene és közös szentmise.
A szervezők minden gyömrői fiatalt
szeretettel hívnak és várnak!

KULTÚRA

A belépés ingyenes.
A társulat további működéséhez támogatást köszönettel elfogadunk.

Február 7. vasárnap 17 óra: Premier
Február 21. vasárnap 17 óra: Előadás
Március 7. vasárnap 17 óra: Előadás
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KULTÚRA

A gimnázium hírei
Újévi beszámoló az óesztendő végéről

Ünnep

Projekt

Szép, ünnepélyes koncerttel köszöntöttük az
utolsó tanítási napon a közelgő karácsonyt a
református templomban. A karácsonyi énekek
és orgonajáték meghitt, ünnepélyes és kedves
gesztus volt. Köszönet érte Kuruczné Kiss Éva
tanárnőnek a szervezésért, Lakatos Tibor tiszteletes úrnak önzetlen
segítségéért, Czékus Jób
ének-zenetanárunknak a
dallamokért.

Az iskolánkban, a tanévben beindult TÁMOP programok keretében kiállítással, műsorral és vetélkedővel február hónapban valósítjuk meg a „Fogyatékkal
élők világa” címet viselő projektet. A választékos
programok a művészetek, esztétika, etika, kommunikáció, a mindennapi praktikus életviteli ismeretek,
gyakorlati feladatok oldaláról közelítik meg ezt az
összetett kérdést. Igazi kihívás mindenkinek…

Megtörtént

Központi

A derült égből ránk zúdult téli időjárás sem
szeghette kedvét és jó
hangulatát
senkinek:
a több száz családtag,
hozzátartozó, rokon –
barát együtt ünnepelhette december harmadik hétvégéjén a két végzős
osztályt. A szalagtűzés ünnepélyes ceremóniáját zenés-táncos műsorszámokkal színesítették.
Köszönet a szervező 11. évfolyamosoknak, a
szülőknek, hozzátartozóknak, támogatóknak, a
művelődési háznak és mindenkinek, aki a sikeres szervezésből, lebonyolításból kivette a részét. Kardos Mónika 12/A és Vámos Gyöngyi
12/B osztálya most már az érettségire és a felvételikre koncentrálhat a célegyenesben…

A középiskolai központi
felvételi vizsga írásbeli
fordulója 2010. január
23-án, szombaton, 9 órai
kezdettel kerül megrendezésre iskolánkban.

Évtized
A 2010-es évben is igyekszünk folyamatosan tájékoztatni és informálni iskolánk történéseiről, eseményeiről a Gyömrő újság olvasóközönségét. Eseményeink, műsoraink a Signal Televízió adásaiban
is láthatók. Fennállása 15. évét ünneplő iskolám és
a magam nevében Békés, Boldog Új Évet kívánok
minden kedves Olvasónak az új esztendőben!
Forgács Attila

Farsangi bál!

Immáron második alkalommal kerül megrendezésre
a hagyományteremtő Maszkabál, amelyre minden bálozni vágyót
szeretettel várunk!
Ünnepi vacsora, színes programok, élő zene, sok meglepetés
és értékes nyeremények!
A jelmezben érkezőknek ajándék koktél, és a legötletesebb
jelmez külön díja egy 70 ezer Ft értékű 4*-os RAMADA wellness utalvány.
A bál teljes bevételét a Gyömrői Horgász Egyesület gyermek horgásztáborának ajánljuk fel!
A rendezvény fővédnöke: Szabó Zsolt, a Gyömrői Horgász Egyesület elnöke.
Helyszín: Gyömrő, Club Allure & Új Halászkert Étterem
Időpont: 2010. február 13. 19 óra
Jegyvásárlás és asztalfoglalás a helyszínen.

GYÖMRŐI KÖZÉLET
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Rákóczi Népe, Gyömrő fiatal hagyományőrzői

Hosszú évek óta működik Gyömrőn a Magyarország
Felfedezői
Szövetség egyik csapata.
A Rákóczi Népe csapatnak a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola ad otthont, ahol Tóthné Gúth
Gizella igazgató segíti jó
szívvel ezt a közösséget.
A Magyarország Felfedezői Szövetség országos szervezet, amelynek
nemcsak a mai Magyarország határain belül, de
a határainkon túli magyar vidékeken is működnek csapatai. A szervezet eszmeisége, jelképei a
magyar hagyománykincsre épülnek.
A szövetség és a csapatok programjával, a
próbákkal, felfedezőutakkal, stb., a gyermekek
és a szülőföldjük, hazájuk között olyan aranyszálak szövődnek, amely kötődéssel a gyermek
nem csak megtanulja, hogy mennyi értéket rejt
szülőföldje, hazája, hanem meg is érzi milyen
csodálatosan szép érzést ad szeretni az otthonát,
ahol él és a hazáját, ami körülveszi őt. Így érti és
érzi át a szövetség Rákóczi kort idéző köszöntését is: „Pro Patria!” és a felelet rá: „Hűséggel!”.
A gyömrői gyerekek a tavalyi évben is sok
országos rendezvényen vettek részt. Ott voltak a
tápióbicskei győztes csatát felelevenítő játékon,
ahol most is szólt a valósághű hatfontos ágyú.
Részt vettek a Budai Vár 1849-es visszavívására
emlékező, hagyományos „Fel Budára!” várjáté-

kon is. A gyömrői csapat tagjai a tavalyi évben is
eljutottak Sárospatakra, a vezetőképző táborba.
Ők is hoztak magukkal egy kicsi marék földet
itthonról, Gyömrőről és a megnyitó ünnepségen
a sokfelől – Magyarországról, Erdélyből és a Felvidékről – érkezett társaikkal együtt ők is leszórták a sárospataki táborban, a valóságban is álló

és így régóta egyre gyarapodó Hármashalomra.
Jártak a Rákóczi várban, és a Sárospataki Református Kollégium iskolakertjében is, ahol a hajdani, később híressé lett diákok szobrai állnak.
Városunkhoz is kötődik például Kossuth Lajos,
aki sokszor járt vendégségben Gyömrőn, testvérhúgánál. De megálltunk Kazinczy Lajos, a tizenötödik aradi vértanú szobránál is, aki szintén
kötődött Gyömrőhöz, hiszen édesapja, Kazinczy
Ferenc halála után annak jó barátja, gróf Teleki
József vállalta a fiú további nevelését.
Ezúton is köszönet Gyömrő Város Önkormányzatának, amiért a gyömrői gyerekek utazásához, táborozásához a tavalyi évben is segítséget nyújtott.
A felnövekvő nemzedék szép emlékei, élményei zálogai annak, hogy felnőttként is szeretettel gondoljanak arra a közösségre, ahová tartoznak, és azokkal az említett „aranyszálakkal”
elszakíthatatlanul kötődjenek szülőföldjükhöz,
így Gyömrőhöz is.
A Magyarország Felfedezői Szövetség programjai, pályázatai többségében nyitottak. Ezért
például a tavaszi tápióbicskei csatát idéző játékon, vagy a „Fel Budára!” várjátékon is szívesen várjuk az érdeklődőket, családokat is; de a
programok akár egy egész osztály számára is
hasznos és igazán jó élményt adhatnak. Kevesen
tudják, hogy a Magyarország Felfedezői Szövetség és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
közös munkájaként 2001-ben készült egy kis füzet is, „Gyömrő felfedezője” címmel. Kalandos
útitárs, ami minden gyömrői gyereket és fiatalt
játékos felfedezésre, feladatokra hív, s így ismerteti meg a város szépségeit. A feladatok teljesítésével pedig elnyerhető a kitüntető cím: „Gyömrő
felfedezője” és a hozzá tartozó szép jelvény. (A
Magyarország Felfedezői Szövetség honlapjának címe: www.felfedezem.uni.hu, e-mail elérhetősége: mafel@freemail.hu)
Rakó Orsolya
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Környezetvédelmi Program készül Gyömrőn
Az 1995.évi LIII. számú környezetvédelmi törvény előírja a települések számára környezetvédelmi program készítését, bár határidőt nem
szabott meg.
Ezt a középtávú, hat éves programot a képviselő-testület hagyja jóvá, végrehajtásáról az
önkormányzat gondoskodik, eredményeiről pedig
évenként beszámol.
A program a település
többi fejlesztési tervével
összhangban meghatározza a városfejlesztés
lehetséges irányait. Elősegíti a fennálló környezetvédelmi
problémák
megoldását, megelőzi a
jövőbeni problémák kialakulását, valamint érvényesíti a fenntartható városgazdálkodás szempontjait. Nem utolsó szempont az sem, hogy az
EU-s pályázatoknál plusz pont jár érte, vagy
alapfeltétel.
Spaits Miklós, a Környezetvédelmi Bizottság
elnöke már a tavalyi évben javasolta a program
kidolgozását, előkészítésképpen diplomadolgozatomban Gyömrő környezeti állapotának felmérését végeztem el, ami a helyzetfeltárás egy
részét képezheti a végleges programban.

A decemberi bizottsági ülésen döntés született
a végleges program elkészítéséről, melyet közös
munkával, külső tervező cég megbízása nélkül
készít el a város.
Ehhez az előreláthatólag féléves tervezési időszakhoz szeretném a város lakosainak és a civil
szervezeteinek a segítségét kérni, mivel nagyon
fontosnak tartom a minél
szélesebb körű nyilvánosság bevonását, hisz több
szem többet lát.
A Gyömrő város honlapjáról letölthető környezetvédelmi kérdőív
kitöltésével fejthetik ki véleményüket, javaslataikat.
Fontos lenne, hogy kitöltve küldjék el január 30-ig
a kornyezetvedelem@gyomro.hu email címre.
Ugyanerre az e-mail címre később is jelezhetik, hogy Önök szerint milyen intézkedések
a legsürgetőbbek, vagy jelenthetik bármely környezeti problémájukat, amit tapasztalnak.
A program készítéséről be fogunk számolni,
a végleges anyag pedig nyilvános lesz, valamint
egy lakossági fórumon is bemutatjuk majd.
Igaz Attila
környezetgazdálkodási agrármérnök

Olvasói vélemény

Tisztelt GYÖMRŐ Újság Szerkesztősége!

A gyermekemnek három évvel ezelőtt Gyömrőn vettünk
házat, így szinte naponta vagy naponta többször autózom
Gyömrő utcáin. Én magam is kerékpár-párti vagyok és
nagy türelemmel vagyok a kerékpározók iránt, főleg ha
azok idős emberek. Sajnos nagyon sok esetben fordul elő,
hogy olyan szabálytalanságokat követnek el, ami szinte
kivédhetetlen. Körültekintés nélkül hajtanak ki az utcára,
kivilágítás nélkül ülnek a kerékpárra, na és az ittas kerékpározók, akiket a mögöttük jövők jól látják, de nem úgy egy jobbkéz-szabályos utcából jövő, sötétben, az utca baloldalán bokrok mögül
felbukkanó kivilágítatlan kerékpárt.
A fentieket csak azért írtam le egy-két példával, mert azt javasolnám, hogy a lapjuk nagyon
jó, sok fontos információt szolgáltatnak, de jó lenne, ha a balesetekről is írnának, mert elolvasva
talán sokan okulnának belőle, és sok embernek és családjának segítenének, mert ezeket átélni
sem az okozónak, sem a vétlennek és azok családtagjainak nem egyszerű.
Gratulálok a lapjukhoz és egészségben, sikerekben gazdag boldog újévet kívánok!
Molnár Józsefné

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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Az adóhatóság hírei

Bankkártya használata az adóhatóság ügyfélszolgálatain
Bankkártyával is lehet fizetni az APEH arra kijelölt ügyfélszolgálatain, azonban ez a lehetőség
még nem széleskörűen ismert az adózók körében.
Az adózó lakóhelyétől, székhelyétől függetlenül
bármely központi ügyfélszolgálaton teljesíthet
bankkártyás
befizetést.
Később a technikai és
egyéb lehetőségek megteremtésével bővül majd
a bankkártyát elfogadó
kirendeltségek köre.
A bankkártyás fizetésre jelenleg kijelölt
ügyfélszolgálatok a Közép-magyarországi Régió
illetékességi területén:
IX. ker. Vaskapu utca
33-35. szám,
XIII. ker. Petneházy
utca 6-8. szám,
XIV. ker. Gvadányi
utca 69. szám és
XIII. ker. Kresz Géza utca 15. szám alatti
ügyfélszolgálati irodák
Kiemelt adóalanyok és kizárólagos illetékességű adózók számára:
VII. ker. Dob utca 79-81. szám alatti ügyfélszolgálati iroda.
A kártyás fizetés során az OTP-Bank által elfogadott minden bankkártyát fel lehet használni,
például a VISA, a VISA Elektron, az American
Express, a MasterCard, a Maestro, a MasterCard
Elektronic és a Bankpont logós OTP bankkártyát.

A bankkártyás adófizetés költségei az államot
terhelik, így az adózónak egyáltalán nem kell fizetnie a POS terminálról történő befizetésért.
A bankkártyával valamennyi adót meg lehet
fizetni. A bankkártyás adóbefizetés során az adózó szóban és írásban
is nyilatkozatot tesz
arról, hogy a bankkártyával megfizetett ös�szeget az adóhatóság
mely adókra, milyen
összegben számolja
el. Az adóhatóság az
adózó nyilatkozatának
figyelembevételével
teljesíti a bankkártyával befizetett összeg
adónkénti elszámolását, így több adónemre
történő utalás esetén
is – a cél adónemek és
a hozzárendelt összegek megjelölésével – csak egyszer kell a kártyát
használni. A befizetést követően minden esetben
kap az adózó vagy képviselője bizonylatot a
bankkártyás befizetésről.
Amennyiben az adózók adóigazolás kiadása céljából keresik fel ügyfélszolgálatunkat és
a folyószámlán adótartozás mutatkozik, lehetőség van ezt helyben, azonnal bankkártyával
kiegyenlíteni, így az adóigazolást is hamarabb
megkaphatják.
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

FELHÍVÁS TÜDŐSZŰRÉSRE!
Városunkban a 2010. évi tüdőszűrés helyszíne: Gyömrő,
Dózsa György út 71. A lakossági szűrés 2010. január 8-án,
pénteken kezdődik. A szűrés utolsó napja: 2010. február 16. (kedd)
Hétfő 12–18 • Kedd 8–14
Szerda 12–18 • Csütörtök 8–14
Péntek 8–14
Pest megyében a tüdőszűrést a megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévét betöltött
személy részére kötelezően elrendelte.
Kérem, hogy a tüdőszűrésen résztvevők a TAJ kártyájukat feltétlenül hozzák magukkal!
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Változott a szabálysértésről és büntetőeljárásról szóló törvény!
2010. január 1-től több ponton is módosultak a
rendelkezések. Íme néhány változás:
– Elzárás és pénzbírság esetén (a közlekedési
szabálysértéssel okozott kár kivételével) felére
csökken a kiszabható büntetési tétel felső határa, ha az eljárás alá vont személy az első fokú
határozat meghozataláig megtérítette a sértettnek okozott kárt.
– Mostantól nem az eljárás alá vont személy
lakhelye szerinti szabálysértési hatóság lesz az
illetékes, hanem az, amelyiknek az illetékességi
területén a szabálysértést elkövették. Ha a szabálysértést több szabálysértési hatóság illetékességi területén követték el, akkor azok közül az
jár el, amelyik az ügyben korábban intézkedett.
– Ezentúl szakértő hivatalból nem rendelhető ki
szabálysértéssel okozott kár értékének megállapításához. Ha a szakértő kirendelését az eljárás
alá vont személy vagy a sértett indítványozza,
és a szakértő várható költségét megelőlegezi, a
szakértő kirendelése kötelező.
– Ha a pénzbírság, illetőleg az okozott kár értékének megfizetésére kötelezett a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon
belül nem fizeti meg a tartozást, a szabálysértési
hatóság a közvetlen letiltás kibocsátása helyett
ezentúl a tartozás adók módjára történő behajtását rendeli el.

– Ezentúl lehetőség lesz arra, hogy a kiszabott
helyszíni bírságot – ha annak feltételei adottak
– a helyszínen bankkártyával is ki lehessen fizetni.
– Módosultak a tulajdon elleni szabálysértésre
irányadó előírások is. Egybefoglalhatók a húszezer forintot meg nem haladó lopások, sikkasztások is, ha az eljárás alá vont személy ezeket egy
éven belül követte el. Hatályát veszti az a korábbi
rendelkezés, amely szerint aki a húszezer forintot meg nem haladó lopást mező-, illetőleg erdőgazdaságilag hasznosított földön lévő terményre,
termékre, illetve haszonállatra, vagy az ott elhelyezett felszerelésre, eszközre követi el, elzárással
vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal
sújtható, ebből következően ezen ügyekben szabálysértési őrizetet sem lehet alkalmazni.
Forrás: ORFK Szóvivői Iroda

FELHÍVÁS

PATIKAI ÜGYELET

Tisztelt Gyömrői Polgárok!
A Gyömrői Társaskör fel kívánja
dolgozni településünk vezetőinek életét,
munkásságát, ehhez keresünk fényképeket
elsősorban az 1940-1960 közötti időszakról.
A képeket a következő címre várjuk:
2230 Gyömrő Öreghegyi út 12/6,
telefon: 06-20-3812328
e-mail: gyomroitarsaskor@freemail.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Punyi Józsefnét utolsó útjára kísérték és a kegyelet virágaival búcsúztatták.
Köszönjük a Szomorú Szív Kft. minden dolgozójának kegyelettel teljes munkáját.
Balogh Béla,
Nagy Sándorné és családjaik

Értesítjük a tisztelt lakosokat, hogy
Gyömrő városában működik a körzeti
megbízotti szolgálat. A körzeti megbízottak fogadóórája a Rendőrőrs
épületében van minden páros héten
szerdán 14.00 órától 16.00 óráig.

Hétköznapokon továbbra is a Szent
Erzsébet Patika tart ügyeletet este 10
óráig. Hétvégeken a három patika felváltva tart nyitva. A következő hétvégék
ügyeleti rendje a következő:
Január 16–17.
Január 23–24.
Január 30–31.
Február 6–7.
Február 13–14.
Február 20–21.
Február 27–28.

Szent Erzsébet Patika
Humanitas Patika
Kehely Patika
Szent Erzsébet Patika
Humanitas Patika
Kehely Patika
Szent Erzsébet Patika
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Megkezdődnek a foci teremtornák!

Mint minden évben, január hétvégéin pattog a
foci labda a gyömrői sportcsarnokban! Minden
szombat és vasárnap színvonalas mérkőzéseket
láthatnak a kilátogató érdeklődők, szurkolók!
Kezdjük az elsővel! Az első tornát, mint már hagyományt teremtve az öregfiúk csapatunk kezdte
január 9-én a KO VA 21 kupával!
A következő héten, január 16-án a Leiner
László Emléktorna kerül megrendezésre, ahol
felnőtt csapatunk mutatkozik be a hazai közönség előtt!
Január 24-én az ifjúsági játékosainkon lesz a
sor, hogy itthon tartsák a Fórizs Lászlóról elnevezett emléktorna serlegét!
És mint minden évben a sort a Szewcyk Emléktorna zárja, január 30-án!
Itt kell megemlíteni, hogy minden vasárnap a
gyömrői UFC szervezésében komoly utánpótlás,
gyerek teremtornákat láthatnak a kedves érdeklődők!

Tavaly jól szerepelt a gyömrői felnőtt csapat,
Fitos Róbert csapatkapitány veszi át a kupát

A tornák egységesen reggel kilenc órakor kezdődnek!
Minden érdeklődőt és szurkolót szeretettel vár a
Gyömrő SE és a gyömrői UFC!
Fazekas Gábor
Gyömrő SE

Tűzmadarak Lajosmizsén

December 6-án a gyömrői Shaolin csapat nem csak a Mikulást várta, hanem a Lajosmizsén megrendezett Tradicionális Shaolin Kung Fu Országos Bajnokságot. A versenyt több kategóriában és
korosztályban írták ki, mi öt számban képviseltettük magunkat. A forma gyakorlatokban Marosi
Márk és Timmel Roland egy-egy arannyal, Darvasi Dávid egy ezüsttel tért haza. A bajnokságon
egy különleges játékra is lehetett nevezni. A versenyzők egyszerre mentek be egy körbe és az nyerte
meg a győzelemért járó kupát, aki a végén bent maradt. Természetesen ebből nem maradhattunk ki
mi sem, így mind a 16-18, mind pedig a 18 évet betöltött versenyzőink elindultak. A nap végén fáradtan, de elégedetten indulhattunk haza.
Magam és csapatom nevében szeretném megköszönni a szülők és Gyömrő város egész éves támogatását.
Edzéseinkre idén
is lehet jelentkezni
a Weöres Sándor
Általános Iskola
Erzsébet utcai
tagozatának
tornatermében
hétfőn és
csütörtökön
18 órától vagy
telefonon
a 20-416-6162
számon.
Kovács Zoltán
Dui Zhang
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HARCMŰVÉSZETI BEMUTATÓ

Már sokadik alkalommal rendeztük meg bemutatónkat a Városi Sportcsarnokban. A Tűzmadár Harcművészeti és Szabadidő SE, valamint a
Kaeshi Waza mutatta be egy évnyi fejlődését.
Tanítványaim ezúttal is sok újdonsággal készültek, bár többen most szerepeltek először. Elsőként
egy rövid formagyakorlatot láthattak a nézők,
melyben az összes tanítvány szerepelt. Többek
között most volt először kardforma, égő cserepek törése, deszkalap törése a víz felszínén. Most
először éreztük azt, hogy teljesen elfoglaltuk a
csarnokot és néha még kicsi is volt. Utánunk következett a Tűzmadár Se, Kovács Zoltán mester
vezetésével. Tanítványai bemutatták, hogy milyen

sokoldalú a kung-fu. Több pusztakezes és fegyveres formagyakorlatot adtak elő. Végül pedig a
technikáik erejét demonstrálták ütő- és rúgópárnákon. Köszönjük, hogy a rendezvényt megtisztelte jelenlétével: Hárshegyi János, az edzőképző
központ volt igazgatója, média- és sportszakértő,
Hodruszky Lajos alpolgármester, Baranyai Pál, a
Gyömrő VSK elnöke, valamint Székely Attila, a
Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatója. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek az eszközök szállításában, valamint a zene
szolgáltatásáért Végi Lászlónak.
Lozsi Ákos
vezető edző
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