Gyömrő Város Önkormányzatának hivatalos lapja

2020. JANUÁR–FEBRUÁR

2020
A MUNKA ÉVE
A VÁLASZTÁSOK ÓTA
TÖRTÉNT

INTERJÚ
BŐVÜLŐ
GYÖMRŐ
PARKOLÓ
ÚJ
ALPOLGÁRMESTERÉVEL
A PIACNÁL

KAKAÓPARTI
BŐVÜLŐ PARKOLÓ
INDUL
GYERMEKEKNEK
A PIACNÁL

HÍREK

L

apunk legutóbbi megjelenésé óta két
alkalommal ülésezett Gyömrő Város
Önkormányzatának
képviselő-testülete.
2019. november 25-én – közvetlenül a közmeghallgatást megelőzően – 15 napirendi
pontot tárgyaltak a képviselők. Döntöttek arról, hogy
a tavaly felújított Tulipán és Szegfű utcák tulajdonjogát
átveszti önkormányzatunk a közútkezelőtől. Ez technikai
jellegű döntés, hiszen eddig is városunk tartotta karban
ezt a két utat is.
A képviselők elfogadták a gyermekek napközbeni ellátásért fizetendő étkezési térítési díjakról szóló rendelet
módosítását is. A módosításra azért volt szükség, mert
a felettes szerv jelezte: túl nagyra nyílt az olló a térítési díjak megoszlásában. Magyarán szólva a valós teljes térítési
díj túl nagy hányadát vállalta magára az önkormányzat,
miközben a szülők által fizetendő rész nem emelkedett.
A törvényi kötelezettségnek eleget téve a módosított rendelet emeli a szülők által fizetendő díjat, egyúttal alkalmazkodik az ágazati inflációhoz is.
December 9-i ülésükön a képviselők elfogadták a 2020as év első félévi munkatervét. Ennek alapján az év első
ülésére február 2-án kerül majd sor. A testület határozott
arról is, hogy 2020-ban a Gyömrői Polgármesteri Hivatal
közszolgálati tisztviselőinek illetményalapja 70 000 Ft lesz.
Jelentős kérdésként tárgyalták a képviselők az orvosi

FEJLESZTÉS

ügyeleti szolgáltatást ellátó Inter-Ambulance Zrt. kérelmét, melyben a cég vezérigazgatója díjemelési szándékot jelentett be.
A kérés már 2019 novemberére vonatkozott, mivel a cégvezető szerint nem tudják
működtetni a jelenlegi szerződéses összeggel az ügyeletet. Hosszas egyeztetést követően a képviselők úgy
döntöttek, hogy 2019 decemberére és 2020 januárjára
vonatkozó egyaránt 200 000 forintos pluszforrást szavaznak meg a cég számára, majd februártól pedig 78
forintra emelik a lakosonként fizetendő szolgáltatási díjat.
Mindezek összességében havonta 470 000 forint extra
kiadást jelentenek önkormányzatunknak. A szolgáltatási
szerződés egyébként ebben az évben lejár, a cég pedig jelezte: új pályázatában további jelentős emelést fog
megjelentetni. (A témával külön cikkben is foglalkozunk
aktuális lapszámunk 10. oldalán.)
Döntés született arról is, hogy 2020. augusztus 15-ig bővülni fog a Kastélydomb Óvoda. A Kastély-domb Invest
Kft. 51 881 000 forint értékben épít a meglévő óvodához
kapcsolódóan két csoportszobát, valamint egy fürdőszobát. A cég az önkormányzattal kötött településrendezési és fejlesztési szerződés szerint fennálló, még nem
esedékes tartozásának egy részét annak megfizetése
helyett a fenti munkával tudja le.
Hauser Antal

TESTÜLETI
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Épül az új bölcsődei épületszárny
December elején vette birtokba a kivitelező a bölcsődebővítéshez szükséges területet. Az ott álló régi ingatlan gyors elbontását követően még
karácsony előtt elkészült az alap és
a szerelőbeton is. Január elején a cég
már a falazási munkálatokat is elkezdte, tartva az előzetesen meghatározott ütemtervet. Amennyiben nem jön
közbe semmilyen probléma, akkor
már kora őszre kész lehet az új épület.
A végső átadási határidő december
vége, így addig kell minden munkálattal végezni.
Gyömrő Város Önkormányzata 2019ben 183 millió forintos állami támogatást nyert el a bölcsőde bővítésére.
Ebből az összegből a jelenlegi hét
csoportszobás intézményt további
két csoportszobával bővítjük, valamint megújul a jelenlegi konyha is.
A jövőben ez a konyha szolgálja majd

ki mind a 9 csoportot. Városunkban
szerencsére nagyon sok gyermek
születik, ebből adódóan komoly igény
van a bölcsődei férőhelyekre is. A városvezetés reményei szerint a most
még jelentős várólistákat szüntetheti
majd meg ez a beruházás.

Modern épületbe költözik a városi könyvtár
Az elmúlt években folyamatosan növelte beiratkozott olvasói és látogatói számát a városi könyvtár. Mindez
köszönhetően az ott dolgozók kimagasló munkájának, a jól megválogatott könyvtári állománynak, valamint
a rendszeres és színvonalas programoknak. Sok esetben annyian mennek
el egy-egy rendezvényre, hogy alig férnek be a szűkös olvasótermekbe.
Hamarosan azonban ez megváltozik,
hiszen a városvezetés úgy döntött,
hogy ebben az évben új helyre költözik a városi könyvtár. Alig száz méterre
a mostani épülettől, a tavalyi év végéig
vállalkozói inkubátorházként funkcionáló önkormányzati épületbe teszik át
a székhelyüket.
A néhány éve épült, modern kétszintes
épület minden szükséges infrastruktúrával rendelkezik. Önkormányzatunk 2019 végéig kiüríttette, a korábbi
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bérlők rendben kiköltöztek. Tavasszal
a városüzemeltetés a szükséges belső
átalakításokat elvégzi, valamint a szükséges festési munkálatokat is kivitelezik.
A könyvtár a tavalyi év végén több mint
hárommillió forintot nyert egy pályázaton az új épület bútorzatának beszerzésére, melyek a speciális igényekhez
alkalmazkodva méretre készülnek
majd. Így nem csak új helyszín, hanem
új bútorok is várják majd az olvasókat.

Jelenleg a könyvtéri dolgozók bevonásával a tervezés zajlik, ezt követi majd
az átalakítás. A jelenlegi tervek szerint
a nyár folyamán történhet meg a költözés, így ősztől már az új, minden igényt
kielégítő helyen fogadhatja az olvasókat
a könyvtár. A részletekről természetesen folyamatosan beszámolunk majd,
egyúttal már most kérjük az olvasók
türelmét és megértését az esetleges
hosszabb nyári zárva tartás miatt.
2020. JANUÁR–FEBRUÁR
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POLGÁRMESTERI GONDOLATOK

POLGÁRMESTERI GONDOLATOK

2020 a munka éve
Kedves Gyömrőiek!
Beléptünk az új esztendőbe, mely remélem, mindnyájunknak sok jót hoz majd!
Gyömrőn az önkormányzat részéről sok terület lett elhanyagolva az elmúlt években, így felzárkózni- és fejlesztenivalónk is van bőven.
Négy fő vonulata lesz az idei beruházásainknak.
Oktatási intézményfejlesztések
A) Az idei évben elkészül az új bölcsődei szárny, amely két
új csoportszobát foglal magában, emellett konyhabőví
tést, korszerűsítést is elvégzünk a beruházás keretében.
B) A Kastélydomb Óvodát kettő csoportszobával bővítjük
a nyár folyamán, amelyeket szintén már idén birtokba vehetnek az ovisok.
C) A Weöres Sándor Általános Iskola régi épületének földszintjén két tantermet alakítottunk ki az egykori öltözőkből. Ezeket az új termeket már át is adjuk, mire ez az újság
az Önök kezébe kerül.
D) A Fekete István Általános Iskola étkezője jelentős bővítésének terveztetése már zajlik, a szükséges szakhatósági engedélyek kézhez vétele után – vagy az idei nyári
szünetben, vagy a jövő évi iskolabővítési munkákkal párhuzamosan – megépül a háromszoros alapterületű korszerű étkező és tálalókonyha.
E) A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola étkezőjét tavaly
nyáron a szülői munkaközösséggel összefogva a Jó Itt Élni!
Közösség vállalkozói felújították, azonban a tálalókonyha
korszerűsítése az önkormányzat részéről sajnos akkor „elfelejtődött”, így az idei nyáron ezt mindenképp megvalósítjuk.
F) A Monori Tankerületi Központtal közösen kiemelt projektként dolgozunk azon, hogy a kormányhatározatban
eldöntött Fekete István Általános Iskola 16 új tantermének
tervei az idén elkészüljenek, és lehetőleg a szakhatósági
engedélyeket is megkapjuk legkésőbb a tél végéig, hogy
jövő évben a tanév végével el tudjanak kezdeni a kivitelezők dolgozni az új iskolán. Itt a bontás-építés másfél
évében a tanulók ideiglenes elhelyezésében is együtt kell
működnünk a Monori Tankerületi Központtal.
Kulturális intézményfejlesztések
Könyvtárfejlesztés
Szeptemberig a városközpontban új épületbe költözik
könyvtárunk, melyben méltóbb körülmények várják a kulturálódni vágyókat, sokkal nagyobb területen.
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Közútfejlesztések
Az idei évben a nagy forgalmat bonyolító, de katasztrofális állapotban lévő Határ út teljes felújítását és korszerűsítését tűztük ki célul, amelyet akár önerőből is megvalósítunk, amennyiben pályázati forrást nem találok hozzá.
Legforgalmasabb útjaink zebrafejlesztéseit is elkezdjük.
Idén a SPAR-nál lévő zebra szabályos és szabványos
megvilágítása elkészül (a jelenlegi napelemes rendszer
nem csak szabálytalan, de nagyon veszélyes is, hiszen
ezen a forgalmas főúton nem biztosítja az esti-éjszakai
órák egészében a szükséges megvilágítást, így ha valakit elütnek ezen a zebrán, és a járművezető a rossz
megvilágításra hivatkozik, akkor nagyon komoly felelős
ség terheli az önkormányzatunkat ezért.)
Megépítjük idén a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
előtt is a szabályos és szabványos gyalogátkelőhelyet
a Bajcsy-Zsilinszky úton, valamint elindítjuk a tervezését és engedélyeztetését a Szent István út–Dózsa
György úti, valamint a Kálvin utca–Dózsa György úti
kereszteződések gyalogátkelőjének, amelyeket jövő
évben kivitelezünk.
Járóbeteg szakorvosi rendelőintézet

Művészeti Központ fejlesztése
Az elmúlt évek beázásai és a statikai problémák kijavítása
után idén lényegesen több tartalommal töltjük meg művészeti központunkat, melyet technikailag sokkal jobban
felkészítünk a külsős rendezvények fogadására is.
Turisztikai fejlesztések
Tófürdőnk további fejlesztése, rendezetté, egységes arculatúvá formálása ismét jelentős figyelmet kap. Az új
környezetvédelmi kihívásoknak mindenben megfelelő
szemlélettel nyitunk meg az idei strandszezonban. Erről
az átalakítássorozatról következő lapszámunkban részletesen számolok be.

2020. JANUÁR–FEBRUÁR

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
2020. január 31-től 2020. február 19-ig

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A tüdőszűrés helye:
2230 Gyömrő, Táncsics Mihály út 49.
(volt KIOSZ-épület)
A vizsgálatok ideje:
hétfőtől péntekig: 08:00–18:00
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 közötti
gyermekek vehetnek részt ingyenesen!
A 40 éves kor alatti lakosoknak, illetve akinek alkalmassági vizsgálatra van szüksége, a vizsgálat díja 1700 Ft,
amely az OEP által országosan elrendelt összeg.
A befizetés a helyszínen kapható csekkel történik.
A VIZSGÁLAT ALKALMAS A TÜDŐBETEGSÉGEK IDŐBENI
FELISMERÉSÉRE. PANASZ NÉLKÜL IS LEHET BETEG!

Idén tavasszal végre elkezdődik a régi Egészségház
teljes felújítása is, amelyet előre láthatóan nyár végéig
be is fejez a kivitelező.
Ezek a legnagyobb lélegzetvételű beruházásaink idén,
de ezek mellett természetesen „figyelünk a részletekre is”. Az apróbb munkák, karbantartások mind-mind
a feladataink részét képezik, és mindent megteszünk
azért, hogy ezek is ütemezetten és folyamatosan valósuljanak meg.
Az idei év munkáinak felsorolása még hosszan folytatható lenne, de azt hiszem, az év elején, egyfajta iránytűként ez is megfelelő kiindulási alap. Arra kérem Önöket,
hogy ezt az iránytűt vegyék kezükbe, kísérjék figyelemmel, és ha véletlenül rossz lenne az irány, figyelmeztessenek minket!
Én a munkában hiszek. A csapatmunkában. Szakemberekből álló és inspiráló képviselő-testülettel és egy
felkészült, remek kollégákból álló hivatallal a hátam mögött úgy indulok neki ennek az évnek, hogy nincs bennem kétség vagy félelem: tudom, mit szeretnék elérni,
és azt is, hogyan tegyük ezt.
Kívánom minden lakosunknak, hogy a 2020-as éve
olyan legyen, amilyenre szívből vágyik! Legyen számunkra a legfontosabb az egészség, a boldogság és
a közös sikereink!
Gyenes Levente
polgármester
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BESZÁMOLÓ

BESZÁMOLÓ

Beszámoló az önkormányzati munkákról, beruházásokról
Mostantól kezdve minden lapszámunkban beszámolunk a megelőző időszakban történt városi
munkavégzésekről, beruházásokról, javításokról. Ezeket a tájékoztatásokat online formában, havonta
frissülve is megtekinthetik Gyenes Levente hivatalos Facebook-oldalán.

2019. NOVEMBER
Úthálózat
• városi kátyútérkép készítése, kátyúzási munkák megrendelése (december elejétől munkavégzés)
•
Gyömrői Aurél utca: mozgáskorlátozottaknak bekötő
aszfaltjárda kialakítása, Harmónia főbejárati járda folytatása aszfaltúthoz, és az állatkerti viacolor sétány aszfaltút
összekötése
• SPAR-parkoló kátyúzás
• piac melletti felnőtt sportpark parkolásgátló oszlopok kihelyezése
• Tövesmajori út kátyúzása, útpadkázás elkezdve
• Táncsics úti parkoló befejezettség felülvizsgálata, műszaki ellenőrrel és tervezővel történt helyszíni bejárás alapján.
Geodéziai felmérés folyamatban
Nevelési-oktatási intézmények
• Tündérkert Óvoda (Deák Iskola) udvartér, csapadékvíz-elvezetés, árokrendezés, új járda, kiálló tuskók eltávolítása
• Rákóczi Iskola: parkoló, gyalogátkelő-járda megvizsgálása
• Kastélydomb Óvoda parkolójának útbeszakadása kapcsán egyeztetés a vízművel
• Weöres Sándor Iskola 2 db zenetanterem-felújítás, WC–
vizesblokk összekötés csarnokkal, 50% készültség
• Kastélydomb Óvoda vizesblokk-kialakítás
•
Falusi Óvodában csőtörés okozta szennyvízfelúszást
követően fertőtlenítés, régi WC-blokk újra beüzemelése,
udvari csőtörés, duguláselhárítás. Tervezve az utcai gerincbeálláshoz egy akna kivitelezése, amelyben egy vis�szacsapó szelep kerül beépítésre a jövőbeni hasonló kár
megelőzése érdekében.
Hankó István Művészeti Központ
• teljeskörű műszaki átvizsgálás
• elektromos hálózat és függönymotor-javítás
• az épület mellett hónapok óta folyó tűzcsap hibaelhárítása
Városi Könyvtár
• a két éve nem működő WC javítása, szivárgás megszüntetése
• balesetveszélyes tető, eresz és homlokdeszkázat felmérése, javítás megrendelése (december 4-től munkavégzés)
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Városi piac
• új parkoló földmunkálatainak elvégzése
• meglévő parkolók kátyúzása (50%-os készültségi szint)
• piac melletti csapadékvíz-elvezető rendszer tisztítása (vízmű kivitelezése)

• mentőállomás gallyazás, bozótirtás
• játszóterek, terek faleveleinek részbeni összegyűjtése, elszállítása
• műhelyi lakatosmunkák
• gyermekorvosi rendelő udvar murafeltöltése
• tűzifakihordás rászorulók részére
• strand letéliesítése
• Kóczán úton járda előkészítése, fakivágás, sarjazás, fák
elhordása
• kandeláberek beszállítása

Egyéb munkák
• Nefelejcs utcai önkormányzati lakás évek óta tartó tetőbeázás miatti tetőjavítás
• Szt. István út védőnői épület tetőgerinc-cserepezés, be
ázás miatti javítás
• temetői fák felülvizsgálata
• Szt. István út orvosi rendelő, ügyelet felüljáró rámpa – lépcső burkolása (málladozó murvából készült beton miatt),
kapaszkodókorlát
• Tüdőszűrés-áthelyezés előkészítése KIOSZ épületébe
• rendőrségi épület műszaki átvizsgálása, hibák feltárása
• mentőállomás műszaki állapot megtekintés, javítások kezdése 1-2 héten belül
A városüzemeltetés által a fentieken felül
elvégzett munkák
• gallyelhordás a temetőkből
• kukatárolók kihelyezése
• kerékpártárolók kihelyezése
• Falusi körforgalomban az Életfa kiszedése, elszállítása téli
felújításra
• Mikulás-ház felállítása
• házasságkötő teremben tolóajtó javítása, WC-ülőke cseréje
• KIOSZ-épület büfé felőli zárható ajtószárny felhelyezése,
nagyteremből nyíló helyiség lezárása
• Deák Ferenc utcai Tündérsziget Óvoda csapadékvíz-elvezetése, járda betonozása, tuskózás
• Sportcsarnok mozgáskorlátozott WC javítása
• parkolásgátlók készítése, festése
• díszkivilágítás elemeinek előkészítése
• központi szökőkút díszkivilágításának kihelyezése
• Arany Óvoda bedőlt kerítésének helyreállítása
• Mesevár Óvoda konyha mosogató-csaptelep cseréje
• Kastélydombi Óvoda WC-tartály cseréje
• közterületek bozótirtása
• orvosi ügyeletnél korlátok lerakása
• vízműterület rendberakása
• Tájház udvarában a diófa metszése
2020. JANUÁR–FEBRUÁR

2019. DECEMBER
Úthálózat
• hengerelt aszfaltos kátyúzás 185 m2, mart aszfaltos kátyúzás, padkázás, murvás padkázás 185 m2
• Péteri buszforduló hengerelt aszfalttal történő kátyúzása,
plusz tömörített mart aszfaltos padkázás
• Annahegyi utca Bajcsy-Zsilinszky utcától Eperfasor utcáig,
Bajcsy-Zsilinszky utca – Annahegyi utca sarkán fordulási
ívek kiegészítése, útszéli murvás padkázás
• Kossuth Lajos utca kátyúzása, mart aszfaltos útszegély
padkázás
• Kossuth tér–Kossuth köz mart aszfaltos kátyúzás
• Kossuth tér óvoda felőli oldalának kátyúzása, hengerelt
aszfalttal kihajtóív-aszfaltozás
• Gróf Teleki út kátyúzása Rákóczi Iskolától a Falusi temetőig
• Kóczán út padkafelhízás kiegyenlítése
• Táncsics úti parkolók műszaki átadás-átvétele (a felmerült
műszaki hiányosságok és pénzügyi teljesítések egyeztetése alapján a hiányosságok 2020. március-áprilisban teljesülnek az időjárás függvényében)
A kátyúzási program január végével, időjárás függvényében
újraindul.
Nevelési-oktatási intézmények
• Tündérsziget Óvoda: az udvartér és játszóudvar közötti terület csapadékvíz-elvezetésének megoldása után a terepszintek botlásmentes burkolatának kialakítása, melegen
hengerelt aszfaltszőnyeggel
• Weöres Sándor Általános Iskola: a használaton kívüli korábbi öltözők, folyosó felújítása, zeneteremnek alkalmas
kialakítással az intézmény igénye szerint. A vizesblokk külön kialakítása költséghatékony szempontok miatt a sportcsarnok vizesblokkokhoz történő összenyitásával, zárható
ajtó leválasztással
• Falusi Óvoda elázott csoportszájában a parketta és lambéria bontása, elszállítása
GYÖMRŐ MAGAZIN

A Városüzemeltető Kft. által elvégzett további munkák
• Mikulás-ház megépítése
• Tófürdő lejáró beton vésése, zsaluzás, betonozás
• mentőállomáson WC-tartály javítása, pihenő lambériázása,
szellőző kialakítása a raktárban
• piac belső-külső területének takarítása, a lomb összeszedése, zsákolása, majd elszállítása
• orvosi ügyelet bejárat előtti viacolor javítása
• bölcsőde új telekről építőanyag elhordása
• Táncsics–Dózsa György út sarok: fakivágás, elhordás, kerítésbontás
• KRESZ-táblák cseréje, oszlopok elhelyezése
• Mesevár oviban duguláselhárítás
• bojlercsere a Csokonai utcai iskolában
• Eskü téri balesetveszélyes pingpongasztal elbontása, sitt és
vas elszállítás
• központi parkban lomb összeszedése és zsákolása
• műhelymunka: lakatosmunkák, szemeteslapátok készítése
• piaci parkoló gallyazás, gallyszállítás
• vízmű területére rönkfák behordása
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés
• buszmegállók, intézmények különböző területeinek csúszás
mentesítése
Szakmai egyeztetéseken részvétel
• KDV VIZIG Vízgazdálkodási Tanácsának ülése, ahol elfogadták a gyömrői szennyvíztisztító jelentős bővítésének tervét
• főépítészi egyeztetés, a gyömrői HÉSZ módosításának előkészítése
• Mandala társasház közgyűlése, szennyvízbekötési szabálytalanságok feltárása, közös megoldások kidolgozása az ott
élőkkel
• Bajcsy-Zsilinszky Kórház rendezvénye, a gyömrői járóbeteg
szakellátó intézmény felújítására kiírt pályázat gyorsítása
•
Monori Rendőrkapitányság évértékelője, Gyömrőt érintő
bűnügyi helyzet értékelése, jövőbeli feladatok pontosítása
• Gyömrői közszférában dolgozók részére épülő szolgálati lakás-garzonház pályázatának elindítása
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A legfontosabb, hogy halljuk meg a problémákat!
Interjú Tóth János alpolgármesterrel

A helyi sportélet meghatározó alakjaként sok száz fiatal sportolói útját egyengette, de a családi vállalkozás
oszlopos tagjaként nap, mint nap járja az utcákat szódát szállítva. Tavaly november óta pedig már alpolgármesterként is dolgozik Tóth János, aki azt mondja:
hatalmas lehetőségek állnak Gyömrő előtt.
Meglepte a felkérés az alpolgármesteri tisztségre?
Tóth János: Inkább azt mondom: megtisztelő volt. Szervezetünk, a Jó Itt Élni! Közösség demokratikusan gondolkozik és működik, így képviselőtársaim és a közösség
vezetése szavazással döntött, hogy kit jelölnek alpolgármesternek. Természetesen polgármester úr előtte jelezte,
szeretné, ha én is a jelöltek között lennék.
Azonnal igent mondott?
T. J.: Nem, gondolkodási időt kértem. Azt rögtön tudtam,
hogy komoly felelősséggel jár ez a tisztség. Természetesen erről beszélnem kellett a családommal is. Az ember persze szíve szerint rögtön igent mondott volna, de
számomra fontos, hogy akárcsak a képviselő-testületben, úgy otthon is átbeszéljük a dolgokat. Azt hiszem,
a városban nagyon sokan ismernek a munkám kapcsán,
és nem szerettem volna a családi vállalkozást cserben
hagyni. Szerencsére a családom támogatott, így sikerült
megtalálni a legjobb megoldást, ami lehetővé teszi az alpolgármesteri tisztségemből eredő feladatok ellátását, és
mellette folytathatom a civil munkámat is.
Fontos volt, hogy továbbra is járhassa az utcákat?
T. J.: Igen, több okból is. Egyrészt ahogy mondtam,
szerettem volna a továbbiakban is kivenni a részem
a családi munkából. Másfelől pedig szerintem egy helyi képviselőnek a legfontosabb dolga, hogy beszélgetni
tudjon a lakosokkal, meghallja a problémáikat. Viccesen
azt szoktam mondani, hogy nekem mozgó fogadóórám
van. Amerre járok a kocsival, ott mindig van, aki megtalál, én pedig mindenkivel szívesen beszélgetek, és ha
tudok, segítek neki.
Az eltelt időszakban mennyire sikerült átlátni
a város, az önkormányzat működését?
T. J.: Tanuló fázisban vagyok. Ebben nagy segítségemre
van polgármester úr, valamint a hivatalban dolgozó kollégák. Látom, hogy utóbbiak mekkora munkát végeznek, milyen sokrétű és összetett a feladatuk. Ők a város működésének motorja. Polgármester úr most még
kímél engem, csak fokozatosan terhel rám feladatokat.
Ezeket minden esetben a legjobb tudásom szerint pró-
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bálom megoldani. Természetesen rendszeresen képviselem a várost rendezvényeken, tárgyalásokon, illetve talán
nem meglepő módon a sport területét felügyelem. Most
azonban a legkomolyabb feladatunk a 2020-as költségvetés megtervezése.
Nehéz feladat?
T. J.: Komoly munkát és körültekintést igényel, az biztos.
Az igények jóval nagyobbak, mint a rendelkezésre álló
források. Ami van, azt kell ésszerűen beosztanunk. Ötéves tervünkben számos vállalásunk volt, amiket szeretnék megvalósítani. Erre az évre ki is választottunk több
projektet, melyekre biztosítani kell a szükséges forrásokat. Emellett a város napi működését, karbantartását is
szavatolni kell. Szeretnénk a realitások talaján maradni,
nem ígérünk olyan dolgokat, amiket nem lehet betartani.
Az elmúlt 2-3 hónapunk arról szólt, hogy rendezzük a vá-
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ros gazdasági helyzetét, mivel üres kasszát vettünk át.
Nagyjából mostanra sikerült minden rejtett aknát, csontvázat felszámolni, így végre koncentrálhatunk az elképzeléseinkre, a fejlesztő munkára.
Hogy látja, milyen lehet a 2020-as év Gyömrő számára?
T. J.: Munkával teli, az biztos! Polgármester úr már az év
első napján megfogalmazta: 2020 a munka éve lesz. Ehhez tartjuk magunkat. Szerencsére több beruházás is folyamatban van, így például a bölcsőde bővítése, de újabb
óvodai férőhelyeket is kialakítunk, úthálózatot fejlesztünk,
és a Tófürdőt is jelentősen megújítjuk. Amíg nem voltam
tagja a képviselő-testületnek, magam is átlagos lakosként azt vártam, mikor lesz valamilyen szemmel látható,
kézzel fogható fejlesztés. Most már látom azt is, hogy
egy-egy beruházást mekkora háttérmunka előz meg, milyen sok egyeztetés, tárgyalás és kilincselés kell ahhoz,
hogy forrásokhoz jussunk. Most ez a munka visz el sok
időt. De egyértelműen látszik, hogy mindez eredményre
is vezet, és ezt lakosaink is látni, érezni fogják a jövőben.
Említette, hogy kiemelten figyeli a helyi sport
életet. Hogy áll a város ezen a téren?
T. J.: Azt gondolom, hogy nagyon jól. Egyesületeinkben
közel kétezer gyermek sportol valamit. Persze nem lesz
mindenkiből élsportoló, de a mozgás csakis a hasznukra
válhat, bárhogy is alakuljon az életük. Számos szakosztály működik a városban, gyakorlatilag mindenki megtalálhatja a számára tetszőt. Önkormányzatunk ahogy eddig, úgy ezután is lehetőségeihez mérten támogatja az
egyesületeket. Én a magam részéről komoly támogatója
vagyok a tömegsportnak, ebbe az irányba is szeretnénk
elmozdulni.
Az UFC Gyömrő elnökeként nyilván van rálátása
az új sportpálya fejlesztésére.
T. J.: Természetesen igen. A két pálya készen van, használják is a csapatok. Számos fejlesztés van még hátra
a területen, ezekre TAO-s forrásokból lesz fedezet. Ezeket eddig is sikerrel gyűjtöttük be, szerintem ezután sem
lesz ezzel gond. A városvezetés és klubvezetés célja is
az, hogy a Mendei úton minél előbb elkészüljön a tervezett sportközpont. Haladunk, csináljuk. Emellett pedig új
szakosztályokat hívunk életre, hogy minél több fiatalnak
tudjunk lehetőséget biztosítani a sportolásra. Nemrég
jött létre ökölvívó-szakosztályunk, akik lelkesen, sikerre
éhesen vágtak bele az edzésekbe.
HA
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Megszűnt
a csekkbefizető
automata

Városunk tavaly ősszel kötött megállapodást a Magyar
Posta Zrt.-vel egy csekkbefizető automata üzembe állításáról. A cél az volt, hogy ennek segítségével csökkenteni
lehessen a postára nehezedő nyomást, a sokszor tapasztalt hosszas ügyintézési időt.
A megkötött szerződés értelmében a posta meghatározott egy minimum csekkszámot, ami fölött ingyenessé
vált volna az automata üzemeltetése. Az elmúlt egy évben
egyetlen olyan hónap sem volt, amikor összejött volna ez
a minimum darabszám, ezért önkormányzatunknak minden hónapban 350 000 forintot kellett fizetnie a postának
a szolgáltatásért.
A városvezetés október végén felülvizsgálta a megállapodást, és mérlegelte a lehetőségeket.
Egyrészt látható, hogy jelentősen elmaradt a befizetett
csekkek száma az előzetesen elvárttól (annak alig egyharmada volt csupán), aminek oka lehetett az is, hogy kizárólag bankkártyás fizetésre volt lehetőség az automatánál.
Ezzel párhuzamosan viszont nem csökkent a posta leterheltsége sem. A városvezetés ezért úgy döntött, hogy felmondja a szerződést, az így megtakarított évi több mint
négymillió forintot pedig más területen kívánja felhasználni.
(Ebből az összegből például 4 km járda építhető.)
Emellett Gyenes Levente polgármester úr tárgyalásokat
folytatott a már korábban tervezett postabővítés kapcsán
is. Kiderült, hogy a posta hónapok óta egyetlen hozzájárulásra vár csupán, melyet önkormányzatunk azonnal
megkért a COOP üzletet tulajdonló vállalkozástól. Amint ez
megérkezik, elhárul minden adminisztratív akadály a posta
épületének bővítése elől.
Reményeink szerint ezt követően végre valóban megvalósulhat a bővítés, ami egy modern, tágas, ügyfélbarát postahivatalt eredményezhet városunkban.
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EGÉSZSÉGÜGY

Hogyan tovább
orvosi ügyelet?
Gyakorló egészségügyi dolgozóként pontosan
tudom, hogy ennek az ágazatnak
a helyzete országosan is problémás. Sajnos ennek hatásai alól Gyömrő sem mentesülhet.
A városunkban az orvosi ügyeleti ellátást
az ország egyik legnagyobb ilyen tevékenységű cége, az Inter-Ambulance Zrt.
látja el. A cég vezetője a tavalyi év végén
jelezte, hogy nem tudják tovább ellátni
a feladatot a jelenlegi anyagi ellenszolgáltatás mellett. A cég az OEP (mai nevén: NEAK) finanszírozáson felül a vele
szerződésben álló önkormányzatoktól is
kap pénzt a feladat ellátásáért. Ez lakosonként meghatározott havi összeg.
Gyömrő Mendével közösen kötött megállapodást, így a cég ezen a két településen
látja el az ügyeleti szolgáltatást, gyömrői
központtal. Molnár György igazgató úr tájékoztatása szerint az elmúlt három évben
olyan mértékű ágazati béremelés ment
végbe, ami miatt számukra már gyakorlatilag veszteséges az ügyelet működtetése.
Kimutatásaik szerint 2016-ban 26,5%,
2017-ben 12%, 2018-ban 8%-os emelést kellett érvényesíteniük a dolgozók felé.
Kalkulációk szerint 2020-ban 20% körül
lehet a béremelés mértéke. Az érvényben
lévő szerződés szerint Gyömrő és Mende
összesen havonta 1 134 000 forintot fizet
az ügyeleti ellátásért. Ebből Mende mindössze 100 000 forintos részt vállal.
A cég által benyújtott áremelési kérelem
szerint városunkban – a NEAK nyilvántartása alapján – 19 353 fő él, míg Mendén
4161. Az emelést követően 78 Ft/fő/hó
díjat kell az önkormányzatoknak fizetniük.
Ez azt jelenti, hogy februártól Gyömrőnek havonta 1 509 354 forintba kerül az
ügyelet (Mendének 324 558 Ft). Ez önmagában havi szinte mintegy félmillió forintos drágulást jelent. És itt még nincs
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vége, mivel a szolgáltató szerződése
a nyár folyamán lejár, és már előre jelezte,
hogy amennyiben beadja majd pályázatát
a következő időszakra vonatkozóan, akkor abban ennél is magasabb díjszabást
határoz majd meg. Előzetesen a két önkormányzat számára összesen havonta
2,5 millió forint feletti díjat vázoltak fel, ami
Gyömrő esetében meghaladná a havi kétmillió forintot. Vagyis éves szinten csak az
orvosi ügyelet biztosítása 24 millió forintjába kerülne a városnak, szemben a 2019es 12 millióval. Duplájára nőne a költség.
Mind az illetékes Szociális és Egészségügyi Bizottság, mind a képviselő-testület is hosszan tárgyalta a témát. Az
egyértelműen látszik, hogy a rendszer
ebben a formában nem finanszírozható. Nem csak Gyömrő számára, hiszen
hasonló gondokkal küzd Pécel, ahol
nem volt jelentkező a kiírt pályázatra,
valamint a monori kistérségi társulás
több önkormányzata is. Természetesen ügyeleti ellátásra szükség van, mint
ahogy jelentős a lakossági igény arra is,
hogy mindez helyben legyen, ne kelljen
szomszédos településekre utazni ezért.
A képviselő-testület megbízta polgármester urat azzal, hogy tárgyaljon Mende
polgármesterével, valamint a szolgáltató
cég vezetőjével a jövőbeli folytatásról.
Az egészen biztos, hogy városunknak
sokkal többe fog kerülni a rendszer működtetése, de jelenleg még így sem látjuk
teljesen biztosítottnak az ellátást. Nem
kizárt, hogy a nyáron lejáró szerződést
egy olyan konstrukció követi, amely nem
két, hanem több települést foglal majd
magában. Az azonban egyértelműen látszik, hogy jelenleg nem a városok vannak
alkupozícióban, de ezzel együtt mindent
megteszünk egy jól működő és fenntartható orvosi ügyeleti ellátás kialakításáért.
Galgóczi-Gyenes Dorottya
önkormányzati képviselő, a Szociális
és Egészségügyi bizottság elnöke

INTERJÚ

M

ásodik ciklusát kezdte meg
önkormányzati
képviselőként Horváth István. A cégvezetésben is jártas szakember januártól
új feladatkörben kamatoztathatja
tudását: a DAKÖV gyömrői kirendeltségének vezetőjeként fontos
projektek végigvitelét várják tőle.
Pontosan milyen feladatkörrel
bízták meg január elsejével?
Horváth István: Magyarország Kormánya 2011-ben új törvényt alkotott, melynek értelmében az önálló kis vízműveket
arra kötelezte, hogy integráció keretében nagyobb ellátási területet magába foglaló víziközmű-szolgáltatókhoz
csatlakozzanak. A Gyömrő és Térsége
Víziközmű Szolgáltató tárgyalásokat
követően a DAKÖV Kft.-hez csatlakozott. Elődöm, Kertész Gyula munkáját
kell átvennem, de elsősorban Gyömrő, Maglód és Ecser településeken
a szennyvízhálózat bővítését megcélzó
pályázat koordinálását és – reményeink
szerint, sikeressége esetén – a lebonyolítását kell vezetnem. Ez a feladat
tehát nemcsak egy cég belső ügyeinek
mindennapi feladatait jelenti, hiszen városunknak, sőt másik két településnek
is a hosszabb távú fejlesztési lehetőségeit határozza meg. Bizonyára mindenki
tudja, hogy Gyömrő átlépte a húszezres
lélekszámot, és ez a következő években
még emelkedni fog a már kiadott építési engedélyek ismeretében. Hasonló
ütemben emelkedik Maglód és Ecser
lélekszáma is, ami nem teszi lehetővé
a meglévő víziközmű- és szenny
vízkezelő berendezések fejlesztésének
halogatását. Polgármester úr a korábbi munkásságom alapján javasolt
engem a DAKÖV-nek erre a feladatra.
Folyamatosan veszünk részt egyeztetéseken, amelyek azt a célt szolgálják,
hogy valóban megvalósulhasson egy
jelentős szennyvízhálózati bővítés.
Mennyire sikerült eddig átlátni
a működést?
Jelenleg ismerkedem a cég napi
folyamataival, de igyekszem min-
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Fejlesztések előtt a szennyvízhálózat
den dolgozó feladatkörét átlátni.
Nagy segítségemre van két kiváló
gyömrői kolléga. Az egyik Munchart
Géza, akinek a személye maga
a történelem, hiszen szinte a kezdetektől fogva itt dolgozik. Ismer
mindent és mindenkit. Bátran számíthatok rá. A másik Somogyi Tamás, aki a Bagi Üzemigazgatóság
szennyvízágazati
üzemvezetője.
Nagyszerű szakmai munkát végez,
szintén fontos láncszem a cég működési mechanizmusában.
Milyen szakmai elképzelései
vannak rövid és középtávon?
Annak a híve vagyok, hogy ami jól
működik, azon ne változtassunk,
ami pedig módosításra szorul, azt
a kollégákkal egyetértésben módosítsuk. Minden cégnél, így itt is bizonyára vannak olyan ügyek, amelyeken idővel célszerű változtatni.
Ezekről természetesen igyekszem
beszámolni jelen újság hasábjain is.
Elsődleges feladatomnak tekintem,
hogy a szennyvíztelepen a bővítés
megvalósuljon, és ennek következtében a rácsatlakozások ne okozzanak
gondot a szennyvíz kezelésében.
Visszatérő probléma, hogy csőtörések, javítások után az útburkolat
helyreállítása nem megfelelő minőségű. Ezen lehet javítani a jövőben?
A kérdés összetett problémát takar.
Az egyik az, hogy csőtörés esetén
nem mindegy, hogy az altalaj men�nyire ázott át. Amennyiben jelentős
mennyiségű víz szivárgott el a talajba,
az később a felső burkolat süllyedését
fogja okozni. Jelenleg a vízmű csak
a hibaelhárítást és a talajzárást végzi
el. A hibaelhárítást követően azonnal
nem lehet a munkát befejezni, hiszen
a tömörített talaj pár hét múlva meg
fog süllyedni, ezért azt azonnal nem
lehet eredeti állapotába visszaállítani.
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Az aszfaltozást külsős megbízott cég
látja el. A jövőben ezt úgy tudom elképzelni, hogy az esetlegesen megsüllyedt útburkolatot újból felújítjuk az
érintett szakaszon.
Korábban vezetett már jelentősebb önkormányzati céget. Milyen
tapasztalatokat szerzett? Ezeket
miként tudja itt hasznosítani?
Önkormányzati céget vezettem, ahol
különféle végzettségű és szakmai
munkát végző kollégákkal dolgoztam együtt. Azt gondolom, hogy az
itt megszerzett szakmai tapasztalatomat és és rugalmasságomat jelen
munkámban is tudom hasznosítani.
Több sikeres pályázatot tudtunk akkori munkatársaimmal megvalósíta-

ni, az akkor megszerzett tudást itt is
igyekszem kamatoztatni, mivel a településünket nagy mértékben érintő
fejlesztésről van szó.
Számíthatnak-e bármilyen változásra a vízmű dolgozói?
Ezekben a hónapokban ismerkedem
a vállalat dolgozóival és feladataival. Próbálok minden szakembert
és munkafolyamatot megismerni.
A változásokat nem én fogom hozni,
hanem a felettünk álló törvények és
azok betartását és ellenőrzését folytató Magyar Energetikai és Közmű
Szabályozási Hivatal. Ezenkívül természetesen mint a DAKÖV Kft. alá
tartozó kirendeltség, a cég vezetésének iránymutatásai szerint végezzük
munkánkat.
A DAKÖV egy nagy cég, azon belül a gyömrői kirendeltség egy kisebb, de fontos egység. Mennyire
kell és fog tudni együttműködni
a városvezetéssel adott esetben?
Szerintem nagyszerű kihívás, hogy
képviselőként a várost is képviselem
a cégben. Véleményem szerint esetünkben ez kimondottan nagy lehetőség. A képviselőtestületi üléseken
felmerülő víziközmű ügyekben pontos információk birtokában azonnal
tudok reagálni. A gyömrői vízműtelep
a Lengyel utcában saját önkormányzati tulajdon, a gépek nagy része
szintén, melyet a DAKÖV Kft. bérel
a várostól. Ebben is több más településhez képest Gyömrő kivételes
helyzetben van. Az egyik legmodernebb telephely a miénk. Korszerű
informatikai rendszerrel és kulturált
ügyfélszolgálattal. Akkor lesz sikeres
a munkám, ha a gyömrőiek zavartalanul élvezhetik a víz- és szennyvíz
kezelő szolgáltatásait.
A feladat és a jó kollégák adottak,
a kihívásra készen állok!
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

ÉLETMENTŐ

Házhoz menő csomagolási
és zöldhulladék
2020. évi szállítási rend Gyömrőn
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt a kommunális (háztartási) szilárd, az újrahasznosítható
csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
kommunális
hulladékgyűjtés
napja
hétfő
kedd
szerda
csütörtök

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉS 2020.
ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

3.; 17.

8.; 22.

5.; 19.

3.; 17.

7.; 21.

4.; 18.

2.; 16.

6.; 20.

4.

10.; 24.

15.; 29.

12.; 26.

10.; 24.

14.; 28.

11.; 25.

9.; 30.

13.; 27.

10.

A kertgondozás során levágott füvet
és egyéb lágyszárú növényeket, illetve
a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit
Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló
műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld
zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé,
a közterületet nem szennyező módon.

A mindenkori begyűjtéssel egy
idejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás)
biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési
helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében
az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez
személyes okmányok szükségesek,

mivel a közszolgáltatás ellenértéke
(kommunális többlethulladékos zsák
árával megegyező: 361 Ft+áfa/db),
utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
(NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint
további „korlátlan” mennyiségű
megvásárolt, kék színű, DTkH-emblémás, lebomló zsák helyezhető ki.

Újra TEVAgy a Hős program Gyömrőn!
Már harmadik alkalommal rendezik
meg városunkban a TEVAgy a Hős
program közérthető nyelven megfogalmazott, újraélesztést oktató
és bemutató előadását. A program
legfőbb küldetése, hogy a módszer
ismeretében bárkiből válhasson életmentő hős.
Hogy mi sarkallta e program megalkotóit? Magyarországon évente egy
Gyömrő városnyi (kb. 20-25 ezer)
embert veszítünk el hirtelen szívhalál
miatt, akik 70 százaléka megmenthető lenne, ha a környezetükben

akár egy ember is tudná, mit kell tenni, amíg a mentő megérkezik.
Ezen döbbenetes statisztikai adat
ösztönzött engem, mint helyi háziorvost, hogy a program egyik megalkotójával, Mészáros Zalánnal felvéve
a kapcsolatot, ismét meginvitáljam
városunkba, bízva abban, hogy egyre több ember döbben rá, hogy vannak az életben olyan pillanatok, amikor életek múlhatnak rajtunk, csak
tudnunk kell, hogy mit kell tennünk.
Ez az előadás pont abban segít,
hogy közérthető nyelven, lépésről

lépésre tanítja meg, hogy mit kell
tennünk, mikor hogyan kell jó döntést hoznunk.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2020. február 21-én pénteken
17:00-kor
Az előadás helyszíne: Hankó István Művészeti Központ (Fő tér 1/b.)
Előadó: Mészáros Zalán
Vendéglátó: Gyömrő Város Önkormányzata és Dr. Török Miklós
Az előadás ingyenes.
Dr. Török Miklós
háziorvos

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSIHULLADÉK-GYŰJTÉS 2020.
jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

3.; 17.; 31. 14.; 28. 13.; 27. 10.; 24. 8.; 22. 5.; 19. 3.; 17.; 31. 14.; 28.
A mindenkori begyűjtéssel egy
idejűleg munkatársaink annyi cserezsákot (csomagolási hulladék
gyűjtésére szolgáló, sárga színű,

emblémás) adnak, amennyi kihelyezésre került. A csomagolási hulladék bármilyen áttetsző (nem fekete)
zsákban is kihelyezhető!

szept.

okt.

nov.

dec.

11.; 25.

9.; 23.

6.; 20.

4.; 18.

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen
öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)
on történik! (Gyömrői Piac-kapunál)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS 2020.
A lomtalanítást évente (jan.–dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3 m3/alkalom mennyiségben)
házhoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon
(ügyfélfogadási időben) igényelhető.
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS ZSÁKÉRTÉKESÍTÉS:
Gyömrő, Táncsics M. u. 65. Ügyfélfogadás: H: 13.00–17.00, Sze: 8.00–15.30 (ebédidő: 12.00–12.30)
DTkH Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Kút u. 5. Ügyfélfogadás: H: 8.00–20.00, K–Cs: 08.00–15.00
Tel.: 53/500-152, 53/500-153. E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu, web: www.dtkh.hu
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SZÍNHÁZ

Kakaóval, kaláccsal és zenés mesejátékokkal várja a gyerekeket a Művészeti Központ!

Februártól indul a „kakaóparti”

2020 a megújulás éve a Hankó István Művészeti Központ
számára. A lassan kilencéves épületben komolyabb felújítások kezdődtek az év elején, valamint tisztasági festésre
is sor kerül. Ezenfelül ütemezve valósul meg a szükséges
technikai fejlesztés is, amely nélkülözhetetlen a jövőben
színvonalas programok szervezéséhez.
A központ egyik kiemelt célja, hogy ebben az évben
a gyerekek számára rendszeresen kínáljon programokat.
Elsőként színházi gyermekelőadások indulnak az idei esztendőben.
Február 29-én szombaton 10 órától a Tihanyi Vándorszínpad Hamupipőke című előadása várja a kicsiket
és nagyobbakat egyaránt, majd március 14-én szintén
szombaton 10 órától a Mese Mátyás királyról című zenés
darabot nézhetik meg.
A gyerekek a belépőért cserébe nem csupán egy-egy vidám 60 perces előadást kapnak, hanem egy pohár kakaót
és egy szelet kalácsot is tízóraira. Az őket kísérő felnőttekre
is gondoltunk: a Művészeti Központ büféjében fogyaszthatnak majd, míg a gyerekek a vidám előadásokat élvezik
a színházteremben.

Terveink szerint minden hónapban megtartjuk ezeket
a „kakaópartikat”, melyeken a gyerekek a jegyek mellé kapott kis füzetben gyűjthetik az előadásonként járó kakaópecsétet. Év végén a legtöbb pecséttel büszkélkedő törzs
vendégeink között pedig ajándékokat sorsolunk majd ki.
A „kakaóparti előadásokra” egységesen 1500 forintba kerül majd a belépő.
Minden kicsi és nagy gyermeket szeretettel várnak
a Művészeti Központ dolgozói!

A

zt mondják az őszre, indián nyár.
Apám 2018. szeptember elején
halt meg. Talán Ő volt Gyömrő
utolsó mohikánja.
Mi, a nővéremmel az 50-es évek közepén születtünk. Mire mi megérkeztünk, apámnak már voltak „gyerekei”.
Addigra már a szívében ott volt Gyömrő, ott volt a cserkészőrs, aminek őrsvezetője volt, ott volt a Központi Iskola,
ahol tanított, ott volt az úttörőcsapat,
aminek tagja volt a Falusi Iskola, a Kossuth Iskola gyerekcsapata is. Ott voltak az ifik, a táborozások a Balatonnál,
a Mátrában, a próbatáborok a Fenyvesben, az ádáz számháborúk az örök
„ellenséggel”, az üllői csapattal.
1928-ban született a faluban, az „ősi”
Rakó-házban. A gyerekkora ott telt. A ház
kertje a kastélyig futott. Kisiskolásként Ő
is futott a Teleki cserkészcsapatba, ahol
a társai őrsvezetőnek választották. Azt
hiszem, minden ezzel kezdődött. A háború után, ahogyan lehetett, a Nagykőrösi Tanítóképzőbe vették fel. A gyömrői
történetek, gyerekként hallott legendák
nem hagyták nyugodni. A történetek történelemmé váltak a gondolataiban, így
beiratkozott a budapesti, Czukor utcai
Tanárképzőre, és szerzett magyar–történelem szakos tanári oklevelet. Friss
diplomájával került fiatal tanárként a Központi Iskolába. Tanított, segítette, olykor
védte a gyerekeket a szülők vagy Tormási bácsi haragjától. A régi cserkészőrs
vezetés vitte tovább, az iskola csapatvezetője, majd szinte az összes gyömrői
gyerek csapatvezetője lett. Legendás
táborokat szerveztek a Zemplénbe, Balatongyörökön, a táborokat „gyakorolták” a fenyvesben. Történelemtanárként
a velekorú társakkal kezdték komolyan
kutatni a település történetét. Leleteket kutattak a régi kiskastélyok, tehetős
porták helyén, kutattak a friss szántásokban, kerestek kiforgatott ereklyéket.
Tudtak a Rákóczi-beszédről, megálmodták és megalkották az emlékművet
a Mánya réten. Nagy dolog volt ez akkor!
Talán két vagy három év tanítás után,
Pest megyei Úttörőtitkárként a 60-as
évek elején lett a Pajtás újság főszer-
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Apám emlékére
EMLÉKEZÉS

kesztője. Legendás csapat jött össze,
igazán népszerű lapot készítettek. Csak
egy hibája volt a hatalom szerint. Nem
volt eléggé internacionalista, és nem is
volt képes azzá válni. Új lapot alapított,
az Őrsvezetőt. Járta az országot, gyűjtötte a gyerekvezetőket.
Cipelte a nacionalista bélyeget, szeretve
kutatta a történeteket, kelet felé Erdélybe,
Kárpátaljára, észak felé a Felvidékre egyre többször járta át a határt, talált új barátokat, új gyerekvezetőket, új történeteket.
Akkor, 1988-ban a hatalom csöndben,
szó nélkül bocsátotta nyugdíjba. Örültek,
hogy egy „renitens nacionalistától” szabadultak meg. Nem zavarta, tán nem is
érdekelte, készült álma megvalósítására.
1989-ben, a rendszerváltás előtt zászlót
bontott, megalapította a Pro Pátria Szövetséget, egy határon túliakat is testvérként fogadó országos gyerekszervezetet.
Az első szabad kormány segítségével
teremtette meg a szövetség központját Sárospatakon, a Bodrog partjánál.
Akkor sokan használták a szervezet
nevét, így új nevet kellett találni: Magyarország Felfedezői Szövetség.
Rögtön lett gyömrői csapat is. A Rákóczi Iskola örömmel csatlakozott
a szervezethez, tanulói, később ifijei
értékes tagjai lettek a szövetségnek.
És közben kitartóan dolgozott Gyömrőért. Szerkesztette a nagyközség – város történeti kiadványait (Gyömrő évszá-

zadai), kutatta a település híres embereit
(A Kedves Gróf), kutatta, feldolgozta
a közelmúlt történetét (Gyömrőiek a Gulágon). Segítette a Tájház újkori indulását,
vezetője lett a Pál Mihály Körnek. Munkájáért igazán az elsők között kapta meg
2002-ben a „Gyömrőért” kitüntetést (erre
volt a legbüszkébb).
Igazán a Rákóczi-kor és az 1848–49es szabadságharc volt kedves számára. Több forrásból merítve gyanakodott,
a történészek is rebesgették, létezik egy
napló, amit egy huszár hadnagy, Karsa Ferenc írt a szabadságharc idején. E
naplóban addig nem ismert hiteles történetek, információk voltak. Az édesapám
találta meg. A naplóban pedig gyerekhonvédek tetteivel szembesült. Így dolgozta fel, így tárta fel a szabadságharc
eddig ismeretlen oldalát, megalkotta
a szövetség sárospataki központjában
a Gyerekhősök múzeumát, megírta és
kétszer adták ki a Szabadságharc gyerekhősei című könyvet. Addig kutatott,
amíg e könyvben is megtalálta a gyömrői
szálat. Egy gyerekhőst a szabadságharc
után hadi sebei miatt Gyömrőn ápoltak.
Kutatásai, hazáért végzett munkája alapján lett tagja a Kultúra Lovagrendjének.
Amikor már nagyon beteg volt, arról
kérdeztem, mi az, ami mindig Gyömrőre hozza vissza. Azt mondta, mindent
Gyömrőnek köszönhet. A gyerekek szeretetét, a Szülőföld–Haza szeretetét. Ha
nem kutat Gyömrőn, nem lesz kutatótörténész. Ha nem alapítják meg a Mánya
réti emlékművet, nem lesz szerelmese
a Rákóczi-szabadságharcnak. Ha nem
tanít Gyömrőn, nem lett volna jó tanár.
2018 szeptemberében, a temetésén sokan ott voltak. „Pro Pátria” köszöntéssel
búcsúztak a Magyarország Felfedezői
Szövetség tagjai Erdélyből és a Felvidékről is. A Lovagrend vezetői köszöntek el
Tőle. Ott voltak a barátai, a tisztelői. Csak
Gyömrő város vezetése nem tudott részt
venni, elköszönni, megköszönni.
Rakó József
2020. JANUÁR–FEBRUÁR

BESZÁMOLÓ

Bemutatkozik
a Beszédművelő Kör
A gyömrői Városi Könyvtárban több, mint nyolc éve működik a Beszédművelő Kör. Pont egy tucat tagja van, vezetője Angyal Jenő Andorné Péchy Blanka-díjas tanár.
Foglalkozásainkat általában a könyvtárban tartjuk. A szokásos rend: a rádióba beküldendő mondatjelölést sokszínű
nyelvi játék követi. Ezt „agyfényesítésnek” nevezzük.
Vidám, jókedvű a csoport, sokat nevetünk, jó barátságok
alakultak ki az évek során. A névnapokat, karácsonyt mindig megünnepeljük. Rendszeresen részt veszünk a könyvtár
rendezvényein, néha azért „kimozdulunk” kulturális céllal.
Jártunk az Országos Széchényi Könyvtárban, megnéztük
a Petőfi Irodalmi Múzeumban az Arany János-emlékkiállítást. Ellátogattunk a Szépművészeti Múzeumba, ahol megcsodáltuk a Román Csarnokot és Leonardo kisplasztikáit.
Óriási élményt jelentett a széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma, ahol egész napot tölthettünk. Októberben Debrecenben
jártunk. Megnéztük a város fő nevezetességeit: a Nagytemplomot, a Református Kollégiumot, a Déri Múzeumban
a Munkácsy-kiállítást. Ennek az volt a különlegessége, hogy
művészettörténeti magyarázattal, fényjáték kíséretében és
a Máté evangéliumából vett idézetekkel még élményszerűbb
volt. Programunkat a Nagyerdőben tett sétával fejeztük be.
Már másodszor neveztünk be a Budapesten megrendezett
Nyugdíjasok Országos Műveltségi Vetélkedőjére. Tavaly
második, idén első helyezettek lettünk. A csapatok tagjai
Angyal Jenőné, Daragó Lászlóné, Kathó Istvánné, Maginyecz Antalné és Pavlyás István voltak.
November 6-án a Budai hegyekben tettünk kirándulást. Vezetővel végigjártuk az amúgy nem látogatható természetvédelmi területet. Pazar kilátásban gyönyörködhettünk.
November 13-a a magyar nyelv napja. Tiszteletére évente gálát
rendeznek a pesti Vigadóban. Erre az alkalomra már többször
is ellátogattunk. A díjkiosztón második helyezést ért el Szőcs
né Antal Irén, akinek játékos könyvét már mindnyájan forgatjuk.
Az általános iskolások csoportos nyelvi játéka volt legutóbbi
a programunk, november 28-án. A kör tagjai alkották a segítőket és az elfogulatlan zsűrit, vezetőnk összeállította érdekes
és tréfás feladatok várták a tanulókat. Ezt a rendezvényt először a könyvtárban, majd a Weöres Sándor Álalános Iskolában, tavaly a Hankó István Művészeti Központban tartottuk.
A jelentkezők nagy száma miatt idén a Prause-házban kaptunk helyet a plébános úr segítőkészségének köszönhetően.
A vetélkedőn első helyezést ért el 5–6. osztályból: Murár Dávid,
Németh Levente és Plavecz Napsugár; 7–8. osztályból: Fiers
Emese, Molnár Panna és Vágó Nóra.
2020-ban is hasonlóan mozgalmas év vár ránk. Találkozóin
kat páratlan hetek szerdáján 15.30-tól tartjuk a könyvtárban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
GYÖMRŐ MAGAZIN

GYÖMRŐN
KÉSZÜLNEK
a téli Balaton-átúszásra
Egészen extrém kihívást talált magának egy
lelkes gyömrői csapat: át akarják úszni a Balatont télen. Erre készülve minden vasárnap
reggel a pár fokos gyömrői tóban edzenek.
Nyáron megszokott látvány, hogy sok százan úsznak
a gyömrői tóban. Télen legfeljebb sétálgató párok vagy
szerencsés esetben a befagyott tavon korcsolyázó emberek mennek a vízpartra. Az már kevésbé megszokott,
hogy 0 fokos levegőben, 3 fokos vízben úszkáljanak.
A Téli Úszó Sportegyesület azonban nagy dologra készül:
át akarják úszni a Balatont télen, erre pedig edzeni kell.
Zimányi András, az egyesület elnöke az egyik vasárnap
reggeli edzést követően azt mondta: kellemes a víz,
3-4 fokos, de 1-2 fokosban is lehet fürdeni. Az elnök
elmondta, az emberi szervezetre nagyon jó hatással
van az úgynevezett hidegterápia, mely során az erek
összeszűkülnek, ezzel segítve a rugalmasságuk megtartását. Olyan ez, mint a szauna, csak ott tágulnak, itt
meg szűkülnek az erek – mondta.
A tervek szerint 1250 méteres téli Balaton-átúszás ezzel együtt komoly felkészülést igényel, és természetesen
nem indulhat rajta akárki. Ennek szellemében rendezték
meg december 28-án a Gyömrői Téli Úszáspróbát, ahol
több távon mérethették meg magukat a versenyzők.
A tó Negresco felőli részén szigorú orvosi felügyelet, valamint az önkéntes tűzoltók biztosítása mellett csobbantak vízbe a versenyzők. Akik sikerrel vették a gyömrői
akadályt, azok ott lehetnek majd a balatoni versenyen is.
Zimányi András elmondta, sok segítséget kapnak Gyömrőn:
részint használhatják a tófürdőt, de minden vasárnap forró
teával várja őket a Negresco étterem és csapata. A vezető hozzátette: bárki csatlakozhat hozzájuk, aki egészséges
és kipihent szervezettel rendelkezik. Fontos, hogy az úszók
csak párban mehetnek a vízbe, szem előtt tartva a biztonságot. A sportolók szerint pedig valóban sok pozitív hatása
van az emberi szervezetre a hideg vizes úszásnak.
Hauser Antal
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HIRDETÉS

SPORT

Négy harci stílus közös edzése Gyömrőn
A Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület november 30-án a Fekete István
Általános Iskolában más harci stílusokkal egy közös edzésnapot tartott.
Az eseményen összesen négy harci
stílus képviseltette magát tanítványaival. A Iaido Hegedűs Anikó 5. danos
mester részvételével, akik a távol-keleti fegyverek használatába avattak be
minket (nunchaku, tonfa). Tóth Csaba
– aki az ukrán hadseregben volt kiképző – a keményebb vonalat képviselte,
és a thai boksz elemeket sulykolta

a tanítványokba. Jakus József és Jakus Gábor többszörös kick-box bajnokok pedig a rúgásokat és kéztechnikákat tanították. Egyesületünk a judo
ele
mei
ből tanított néhány technikát.
Természetesen a végén voltak küzdelmek is, aminek a résztvevők nagyon
örültek. Mivel üres hassal nem lehet
eredményt elérni, ezért délben érkezett
az ebéd a Dzsungel Pizzériából, amit
nagyon köszönünk. Maga az esemény
9 órától délután 4-ig tartott, és közel
60 fő vett részt rajta. Mindenki elfáradt

Tájékoztatjuk Gyömrő város lakosságát, hogy a 2020. évben
esedékes adók befizetési határidejei az alábbiak szerint alakulnak
ÉPÍTMÉNYADÓ befizetési kötelezettség: 2020. március 16. és
2020. szeptember 15. Számlaszám: 11742197-15392017-02440000
IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG befizetési kötelezettség: 2020. március 16. és
2020. szeptember 15. Számlaszám: 11742197-15392017-03540000
GÉPJÁRMŰADÓ befizetési kötelezettség: 2020. március 16. és
2020. szeptember 15. Számlaszám: 11742197-15392017-08970000
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és rengeteget tapasztalt. Mindenkinek
köszönöm a részvételt, a mesterektől
kezdve a tanítványokig. Mindenki lelkiismeretesen dolgozott, és a tudásához
mérten igyekezett mindent elsajátítani.
Lozsi Ákos
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