Önkormányzati választás 2010

Kedves Gyömrőiek!

A 2006-2010-es önkormányzati ciklus
végéhez érkeztünk. Igaz, gőzerővel
dübörög az újabb választási kampány,
melyben magam és csapatom a Gyömrő
2000 Kör is részt vesz, mégis ebben a
ciklusban utoljára jelenik meg írásom
az önkormányzati újság lapjain.
Újra eltelt négy év; itt az idő számot
vetni és mérlegelni az elmúlt időszakot.
Elvégzett munkánkról a bizonyítványt
Önök, gyömrői lakosok állítják majd ki
október harmadikán,
a szavazófülkékben.
Ezért én most a saját
érzéseimet, személyes összefoglalómat
szeretném megosztani Önökkel.
8 évvel ezelőtt,
amikor polgármester
lettem, végigsétáltam városunkon és
picit sajnálkoztam,
hogy
gyermekkorom óta alig-alig
változott. Ma, mielőtt hozzáfogtam e
cikk megírásához,
újra körbejártam szeretett városunkat
és nosztalgikus érzésekkel telve, mégis
objektíven próbáltam értékelni a változásokat. Üllő felől Gyömrőre érve a
Csillag-csomópontban időztem el először. Emlékeznek még arra, hogy néhány éve mekkora balesetek voltak ebben a forgalmas kereszteződésben? Az
artézi kút pavilonja és a körülötte lévő
dísztér helyett pedig sárban dagonyázva

mentünk vízért a díszesnek egyáltalán
nem nevezhető kútra. A Mendei úton
küzdenünk kellett nemcsak a kamionforgalommal, hanem a számos kátyúval
is, melyek szerencsére már mind a múlté. A temető mellett elhaladva eszembe
jutott, hogy a ravatalozó és környéke is
megújult az elmúlt években.
A városközponthoz érve vajon
eszünkbe jut-e manapság, milyen volt
itt a kereszteződés a körforgalom előtt?
Vagy a strand régi
képét fel tudják még
idézni? Pár évvel
ezelőtt nád rengeteg
és posványos ingovány volt a Tófürdőnk helyén. Ma a
városközpontot
is
és a fürdőt is büszkén mutatjuk meg a
Gyömrőre érkezőknek. A régi időkben
még csak néhány út
volt leaszfaltozva,
ma már télen-nyáron
gond nélkül – szilárd
burkolaton – közlekedhetünk szinte
mindenhol, még a
legkisebb utcákban
is. A szülői házunkhoz már nem az egyenetlen és saras,
hanem a szép és rendezett, járdás utcán keresztül vezet az út. Új bölcsőde, megújult, kibővült iskolák, óvodák
mellett haladok, s így érkezem a vasútállomáshoz. Gimis koromban mennyit
ingáztam innen! 8 évvel ezelőtt men�nyire elszomorító volt látni, hogy csak
romlott az állomás állaga, nem javult. A
füstös, koszos, omladozó épület helyén
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ma szellős, gondozott, virágos állomás fogad. A
régi málházó épület és udvara helyén új parkolók, az állomás előtt pedig virágos tér fogadja és
marasztalja az innen indulókat, az ide érkezőket.
A mi vasútállomásunk nem azt üzeni, hogy meneküljön innen, ki merre lát, hanem azt: menj
békével és gyere haza mihamarabb!
Mikor végigmegyek városunkon, már másik
Gyömrőt látok, mint 8 vagy 4 éve. Sokan talán
már nehezen tudják felidézni, milyen volt…. Én
emlékszem, hiszen minden utcához, mindegyik
tanintézményhez, a strandunkhoz, az állomáshoz, a városközpontunkhoz, a közterekhez, de
még a szennyvíztisztító telepünkhöz is személyes
kötődésem van. Akár létrehozásról, felújításról
vagy átalakításról volt szó, munkatársaimmal,
alpolgármestereimmel együtt én mindegyiknél

jelen voltam. Volt, amelyiknek jelenlegi külsejét,
vagy egy-egy részletét én találtam ki, én álmodtam meg.
Nehéz út van mögöttünk, melyen velem jöttek
az alpolgármestereim, a képviselők és a munkatársaim, kik mindannyian felelősségteljes, gyakran áldozatos munkát végeztek.
8 évet adtam eddig városunknak az életemből
és még legalább ugyanennyi időre való megvalósítatlan ötletem maradt.
Mára talán elmondhatom, Gyömrőt sikerült
felzárkóztatni, behoztuk a lemaradásokat. De
van még mit fejleszteni, csinosítani, alakítani,
hiszen a fejlődésre mindig szükség van. Úgy
érzem, mára ehhez minden alap adva van, most
már tényleg város lettünk, innen pedig a határ
csak a csillagos ég!
Néhány napja egy újságíró megkérdezte, hogy
polgármesterségem kapcsán mire vagyok a legbüszkébb. Azt válaszoltam, hogy mindig nagyon
szerettem Gyömrőt. Születésem óta. Büszke
voltam rá mindig, hogy gyömrői vagyok. Most
pedig arra vagyok a legbüszkébb, hogy az elmúlt
nyolc év alatt egyre többen büszkék arra, hogy
ők is gyömrőiek! Köszönöm Önöknek, hogy lehetőséget adtak erre és köszönöm mindazoknak,
akik velem jöttek ezen az úton!
Gyenes Levente

AKTUÁLIS

3

Október 3-án önkormányzati választás!
Választási útmutató

Szavazni 6 órától 19 óráig lehet. Mindenki csak a
lakóhelyén vagy a tartózkodási helyén élhet ezzel
a jogával. Máshol nem lehet szavazni. Ha valaki
a tartózkodási helyén kíván voksolni, ahhoz igazolást kell kérnie legkésőbb 2010. október 1-jén
16.00 óráig a lakóhely szerinti helyi választási
iroda vezetőjétől (azaz a település jegyzőjétől).
Ajánlott levélben is kérhető igazolás úgy, hogy
a kérelem legkésőbb 2010. szeptember 28-ig
megérkezzen a lakóhely szerinti helyi választási
irodába. Az igazolás kiadását követően nincs lehetőség változtatásra, tehát azután már nem lehet
mégis a lakóhelyen szavazni!
Voksolni csak személyesen lehet. Mindenképpen be kell mutatni a személyazonosságot és
lakcímet igazoló okmányokat. Lejárt személyivel nem lehet szavazni!
Érvényesen szavazni a jelölt neve mellett,
illetőleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés
érvényes szavazatként nem vehető figyelembe!
A szavazat érvénytelen, ha a szavazólap nincs
lepecsételve! De akkor is, ha nem tollal töltötték ki azt vagy nem egymást keresztező jelzést
alkalmaztak. Tehát pl. a pipa érvénytelen! Akkor sem érvényes a voksolás, ha nem egy, hanem több jelölés szerepel a lapon. A szavazat

érvényességét – ha az egyéb feltételeknek megfelel – nem érinti, ha a szavazólapon bármilyen
megjegyzést tettek, a jelöltek sorrendjét megváltoztatták, valamelyik jelölt nevét kihúzták,
illetve nevet hozzáírtak.
Gyömrő 10 000-nél több lakosú, nem megyei
jogú város, ezért itt három szavazólapot kapnak
a választópolgárok:
1. a polgármesterre
2. a képviselő-testületre (az önkormányzati
képviselőknek csak egy részét választják
egyéni választókerületben, a képviselők
másik részét a töredékszavazatok alapján
a kompenzációs listákról osztják ki),
3. a megyei közgyűlés tagjaira lehet voksolni.
Mindhárom szavazólapon csak 1 jelöltet lehet
választani!
A szavazatszámlálásnál a szavazatszámláló
bizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető lehetnek
jelen. A szavazatszámlálást a sajtó munkatársai
is figyelemmel kísérhetik, azonban nem zavarhatják a szavazatszámláló bizottság munkáját.
A választást az nyeri, aki a legtöbb szavazatot
kapja. Nincs érvényességi küszöb. Akár egyetlen
szavazatkülönbséggel is lehet nyerni.
Forrás: www.valasztas.hu

Élő választási műsor a SIGNAL tévében!
Szeptember másodika óta már a T-Home kábelhálózatán is fogható a helyi televízió adása. Így
aztán minden gyömrői kábeltévé-előfizető (szolgáltatótól függetlenül) nézheti élő választási
műsorunkat. Október 3-án, az urnazárást követően kezdődik élő adásunk, ahol napközben forgatott anyagokkal, vendégekkel, grafikákkal és természetesen a legfrissebb eredményekkel
várjuk önöket. Terveink szerint minden egyéniben nyertes képviselő stúdiónk vendége lesz,
valamint a megválasztott polgármestert is nálunk láthatják először!
2010-es Önkormányzati választási műsor élőben:
Október 3. (vasárnap) 19 órától a SIGNAL tévében!
Gyömrői eredmények elsőként nálunk!
Várjuk Önöket a képernyők elé!
HA
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Új Köz-tér koncepció
Városunkban nem csak fejlesztések és építések
zajlanak… Az elmúlt években minden erőfeszítésünk ellenére állandósult a vandalizmus köztereinken. Ebben a ciklusban, az elmúlt 4 évben,
több mint 30 millió forintot költöttünk parkjainkra, játszótereinkre. Ezt a pénzt (amely két
családi ház ára Gyömrőn) akár a kútba is dobhattuk volna.
Kőmíves Kelemenként építjük, javítjuk a játszótereink eszközeit és valóban elmondhatjuk,
hogy amit nappal felépítünk, azt éjszaka lerombolják. Nekünk, városvezetőknek és városunk
összes lakójának is szúrja a szemét a vandalizmus látványa, amely napról napra, reggelről reggelre egyre több kárt okoz városunkban.
Azért, hogy biztonságban érezhessük magunkat, sok pénzt költünk el a városi kasszából. Amióta polgármester vagyok, csak a közbiztonság
megerősítésére, a rendőrség és a helyi polgárőr
egyesületek támogatására ilyen-olyan formában,
60 millió forintot meghaladó összeget áldoztunk.
Statisztikailag a környék egyik legbiztonságosabb települése vagyunk. Valóban sokkal kevesebb lett a lakásbetörés, lopás, rablás nálunk az
elmúlt néhány évben, mint korábban, így a támogatásaink nem voltak hiábavalóak, azonban nem
értek célt a köztereink védelme érdekében.
Mára világossá vált, új koncepcióra van szükség a közbiztonság támogatási rendszerében, a
köztereink, játszótereink védelmében.

A közbiztonsági támogatások jelentős részét a
jövőben nem járandóságként kell kezelni, hanem
célorientált ösztönző rendszerként.
A játszótereken is „rendet” kell tenni. Az éjjel-nappal nyitott közparkjainkon belül el kell
különíteni zárt, meghatározott nyitvatartási idejű
játszószigeteket. A választásokig már kevés idő
van, de én ezt az időt is felelős munkával töltöm, így a következő hetekben az új játszótérköztér koncepcióra vonatkozó elképzeléseimet
városunk képviselő-testülete elé terjesztem és
remélhetőleg már a következő hónapokban elkészülhetnek az első játszóterek városunkban,
amelyeket ennek a koncepciónak a szellemében
építünk meg.

Az új Köz-Tér koncepcióm lényege, hogy a
játszótereket városunkban nem csak újjá kell
építeni, hanem az újjáépítés során át is tervezzük azokat. A játszótéri eszközök zömét – az
esztétikus megjelenés mellett – vandál-biztosra
kell építenünk. A parkokban úgy telepítjük le a
játékelemeket, hogy külön játszótér szigeteket
hozunk létre. Ezeket esztétikus kerítéssel ves�szük körbe, külön nyitvatartási időt határozunk
meg rájuk. A játszószigetek kapuit reggel és este
a városüzemeltető cégünk munkatársai nyitják és
zárják, a nyitvatartási időkön kívül térfigyelő kamerák és polgárőr járőrök vigyázzák a tereinket.
A jövőben minden közterületen készült, vandál cselekményt rögzítő képet közzéteszünk a városi televízió adásaiban és a városi
honlapunkon. Minden esetben eljárást is indítunk az
elkövető ellen és az okozott
kár megtérítésére kötelezzük
őt vagy gondviselőjét.
A rongálás nem gyermekcsíny, tehát mi sem fogjuk
így kezelni ezeket a továbbiakban.
Remélem, az új koncepció
bevezetésével hamarosan elérhetjük azt, hogy játszótereink ismét az önfeledt kikapcsolódás helyszínévé válnak
és nem a mostani csatatér
képét mutatják majd.
Az Eskü téren újítják a játszóteret
Gy. L.
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Jövőre szelektív hulladékgyűjtés
Gyömrőn is!

árosunkban eddig sajnos nem volt lehetőség a
V
szelektív hulladékgyűjtésre. A szándék megvolt, ezért is csatlakoztunk 2001-ben az Európai

Uniós pályázati forrásból megvalósuló úgynevezett Ceglédi Nagytérségi Hulladéklerakó projekthez. A Dél-pest megyei régióban, több mint
40 település csatlakozott kötelező érvénnyel ehhez a pályázathoz. A projekt vezetője a Ceglédi
Önkormányzat. A beruházás keretében megvalósuló létesítménynek 2006-ban kellett volna
megkezdeni a működést. Ebben a rendszerben
városunk is bevezethette volna a szelektív lakossági hulladékgyűjtést, mely
keretében válogatott, szelektált módon
újrahasznosítás biztosításával történne
a
hulladék
elszállítása
és kezelése,
illetve környezetkímélő
módon
helyeznék
el
annak tovább
nem hasznosítható részét.
Önkormányzatunk eddig több 10 millió forintot fizetett a
konzorcium tagjaként a beruházás megvalósításához. Mint említettem, a rendszernek 2006-ban
kellett volna megkezdeni a működését. Megvásárolták a szállító edényeket, elkészültek a létesítmények, sőt még a kukásautókat is (több mind 30
darabot) 2005-ben beszerezték. Ennek ellenére a
rendszer a mai napig nem kezdte meg a működését. Mivel a Ceglédi Önkormányzat a beruházás
gesztora és lebonyolítója, ezért a projekt beindulásának bizonytalan elhúzódása rajtunk teljesen
kívülálló okok miatt késik. Miután látható volt,
hogy ennyire csúszik a szelektív gyűjtés és a
működés megkezdése, szerettünk volna kilépni
a projektből és másik rendszerhez csatlakozni,
azonban a megkötött EU-s pályázati szerződés
ezt nem engedi, nem léphetünk ki a projektből,
azaz ez a róka fogta csuka esete. A szándék sze-
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rint csaknem tíz éve a szelektív gyűjtés bevezetése a cél, ehelyett a több mint 40 település a legutolsók között lesz, ahol ez megtörténik. A többi
önkormányzattal együtt a konzorciumi üléseken
számos alkalommal adtunk hangot felháborodásunknak - több önkormányzat vezetője szó
szerint kiabálva - azért, ahogy ezt a programot
irányítják. Változtatni azonban ezen nem volt
jogi lehetőségünk. Arról, ahogy ezt a beruházást
irányították, az a véleményem, hogy ez egy vicc,
úgy is fogalmazhatnánk erről a nagytérségi hulladéklerakó projektről, hogy ez az állatorvosi ló
tipikus esete.
Amit el lehetett hibázni,
azt elhibázták.
Az már csak
hab a tortán,
hogy mire talán jövőre ez
a rendszer beindul, milyen
állapotban
lesznek az öt
évvel ezelőtt
megvásárolt,
azóta használatlanul a szabadban álló
kukás autók,
ha egyáltalán
még működőképesek. De ez gondolom, Önöket
városunk lakosait nem vigasztalja, a leírtakat
nem mentegetőzésnek szántam, csupán a helyzetet szerettem volna ismertetni. Ceglédtől kapott
tájékoztatás szerint úgy tűnik, jövő év elejétől
végre mégis beindul, ha öt év késéssel is a szelektív gyűjtés és az új rendszer. Januárban kihelyezzük mi is a város több pontjára a szelektív
gyűjtőedényeket, illetve szeretnénk, ha ez egészen az ingatlanonkénti szelektív elszállítással
együtt indulna be. Annak ellenére, hogy a tíz évvel ezelőtti szándék jó volt, és a késlekedés nem
a mi hibánk, mégis mi kérünk elnézést városunk
lakosaitól és főleg a környezetünkért aggódó
gyömrőiektől a szelektív gyűjtés beindulásának
elhúzódásáért.
Mezey Attila
alpolgármester
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Lombelszállítás hétfőnként!
„Zöld zsákkal” a tisztább levegőért

Városunkban is évtizedek óta probléma az
őszi avarégetések időszakában a füstölés. Az
önkormányzatok már hosszú ideje próbálják
megoldani ezt a problémát az égetésre engedélyezett napok szabályozásával. Bármilyen
szabályozást is találtunk ki, egyik sem hozta
meg a várt eredményt. Bebizonyosodott az
is, hogy városunkban szabálytisztelő, rendszerető polgárok laknak. Ugyanis a hét egyéb
napjain szinte nem is fordult elő szabálytalan égetés, az égetésre engedélyezett napokon
azonban a füsttől látni sem lehetett a várost.
Sokan voltak, akik az égetés teljes betiltása
mellett érveltek, de ugyancsak sokan voltak,
akik azt mondták, hogy mégis csak vidéken
élünk, a vidéki léthez pedig hozzátartozik ős�szel az avar elégetése. Mind a két álláspontban van igazság. Valóban gondot jelentett
eddig, hogy ha valaki nem akarta elégetni a
kertben összegyűlt avart és zöldhulladékot,
akkor hova tegye.
Az idei év szeptemberétől az őszi füstölések
problémáját más módon szeretnénk megoldani. Környezetbarát és olcsó megoldást kínálunk
a város minden lakosa számára ahhoz, hogyan
szabaduljon meg égetés nélkül a kerti zöldhulladéktól. Idén szeptember közepétől az egész városban beindul az őszi avarelszállítási rendszer.
A kertben keletkező lehullott lombot, zöld növényi részeket, fél centiméternél vékonyabb aprított gallyakat a Településüzemeltető Kft. munkatársai elszállítják a város minden ingatlana elől.
Az így begyűjtött zöldhulladék a helyi komposztáló telepre kerül, ahol fél éves komposztálási
időszakot követően mezőgazdasági területekre,
zöldtrágyaként, kerti komposztként lesz kihelyezve. Ezzel a rendszerrel nem tiltjuk be az őszi
avarégetést, hanem alternatívát kínálunk füstölés

helyett az őszi avar olcsó és környezetbarát elhelyezésére.
Kérjük városunk minden lakosát, hogy a
füstölés helyett vegye igénybe az önkormányzat
új szolgáltatását! Ezzel is védjük a környezetet,
csökkentsük lakótársaink zavarását.
Az őszi lombelszállítás rendszere:
Az őszi lombelszállítás időszaka szeptember közepétől november közepéig tart. Ebben az időszakban a fák többsége elhullajtja leveleit. Kivételesen meleg, hosszú ősz esetén ez az időszak
november végéig meghosszabbítható. Erről az
aktuális havi újságban közlünk tájékoztatást.
A lombzsákok a Szt. István út 31. szám alatti
ELMÜ Ügyfélszolgálati Irodában már kaphatóak 150 forintos kedvezményes áron. Nyitva
tartás: hétfőn 10.00 – 20.00 óráig, keddtől-péntekig: 8.00 – 14.00 óráig.
Az elszállítás a város egész területéről hétfői
napon történik. A lombzsákokat reggel 7.00 óráig kell kitenni az ingatlanok elé az úttest mellé.
Fontos:
A lombzsákokba kizárólag komposztálásra alkalmas szerves hulladékot, falevelet, zöld növényi hulladékot és fél centiméternél vékonyabb
aprított fás részeket lehet tenni. Ha bármilyen
más, komposztálásra nem alkalmas szemét, műanyag fémhulladék van a zsákokban, akkor azt
nem szállítják el az ingatlanok elől. Mivel a zsákok átlátszóak, ezt az elszállítást végző dolgozók ellenőrizni tudják. Kérünk mindenkit, hogy
a környezet védelme érdekében tartsa be ezt a
szabályozást.
Idén az első szállítási nap szeptember 20.
hétfő lesz. Ettől az időponttól kezdve minden
hétfőn lesz szállítás november közepéig.
M. A.
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Felavattuk az iskolát

Ünnepélyes keretek között szeptember 5-én adtuk át a Csokonai utcai általános iskola új épületrészét. A beruházás Norvég alapú Európai
Uniós pályázatból valósult meg. Az építkezés
során három új tanteremmel bővült az iskola,
teljes felújítást kapott a régi épület, és a nagyobb
gyermeklétszám miatt kibővült az ebédlő is. Az
ünnepi műsorban az iskola diákjai léptek fel
néptánccal, verssel, énekekkel. Megnyitó beszédében Mezey Attila alpolgármester kiemelte,
hogy városunknak és ezen belül is a Csokonai
iskolának van megtartó ereje, hiszen nagyon sok
régi diák az iskolából most a szülők sorai között
vesz részt az átadáson, és kíséri gyermekét régi
iskolájába. Büszke arra, hogy az iskolát rendkívül rövid, másfél hónapos határidő alatt sikerült
megépítenie a gyömrői kivitelezőnek. Mind a fővállalkozó, mind az összes alvállalkozó gyömrői

szakember, helyi vállalkozó, iparos volt. Elmondható, hogy ezt az iskolát gyömrőiek építették gyömrőieknek. Az önkormányzat a helyi
szakemberek foglalkoztatására, munkalehetőség
biztosítására mindig kiemelt hangsúlyt helyezett.
A beruházásnál, a felújításnál és az új szárny építésénél figyeltek arra, hogy megőrizzék az iskola
patinás jellegét, amellett, hogy kényelmében és
belső kialakításában egy XXI. századi modern
iskolát alakítsanak ki. A rövid ünnepséget követően a szülők és pedagógusok közösen járták
be az iskola új és átalakított régi, de gyönyörűen
felújított épület részeit. A kisdiákok, akiknek az
egész beruházás készült, szeptember 6-ától vehették birtokba az iskolát.
E. J.

Szigorúbb szabályozás az óvodákban
2010. szeptember 1-től a Közoktatási törvény és az Óvodai Alapprogram szabályozása értelmében
az óvoda teljes nyitvatartási ideje alatt a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus irányíthatja.
A közoktatásról szóló törvény kimondja, hogy az óvodai nevelés ingyenes, ezért törvényellenes
az, ha nevelési időben - akár a szülők kifejezett kérésére is - fizetős, külön szolgáltatásoknak helyet,
lehetőséget biztosít az óvoda. Ebben a nevelési évben az óvodák a törvényesség megőrzése érdekében nem szerveznek külön fakultatív programokat, egészen addig, amíg nem történik törvénymódosítás.
Az eddig sikeresen szervezett programok óvodán kívüli bonyolításához továbbra is minden segítséget megadunk.
Bóbita Óvoda
Bechlerné
Tarsoly Anikó
óvodavezető

Mesevár
Óvoda
Szabó Judit
óvodavezető

Arany Óvoda
Lévai Zsuzsanna
óvodavezető
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Az elmúlt négy évben nagyon
sok új utcát neveztünk el. Az
eligazodás megkönnyítése
érdekében itt van
településünk legfrissebb
térképe!

AKTUÁLIS
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A Művelődési Ház hírei
Október 2-án 15 órától a Tájházban
„Kossuth hagyomány Gyömrőn és vonzáskörzetében”
címmel interaktív kiállítás nyílik
Köszöntőt mond: Gyenes Levente polgármester, Bereczki Ibolya a Magyarországi
Tájházak Szövetségének elnöke, Kossuth László
Közreműködik: Weöres Sándor Általános és Művészeti Iskola kórusa
A rendezvény ideje alatt kézműves foglalkozások: gyöngykokárda készítés,
Kossuth-bankó nyomás
Mindenkit szeretettel várunk!

***

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves Családját az
Aradi vértanúk kivégzésének alkalmából rendezett
„… és élnek ők tovább”
című megemlékezésünkre

2010. október 6-án, 18 órakor az Eskü térre
Közreműködik: a GyömrőSzínház társulata
Megjelenésére feltétlenül számítunk!

***

Október 10. vasárnap 16 óra:

Jancsovicsné Bakosi Mária kiállításának megnyitója
a művelődési ház kiállítótermében

Szép magyar és hangulatos tájak

Jancsovicsné Bakosi Mária Tápiószelén él. Magánszorgalomból építészettörténetet tanult, festeni
később kezdett. Mesterei voltak: Papp József nagykőrösi, Bota Ottó kolozsvári és Gál Zoltán farmosi
festőművészek. Képei olajjal készülnek, farostlemezre és vászonra. Témái: tájak, csendéletek, természeti jelenségek. Tagja a Független Magyar Szalonnak és a Zichy Galéria alkotóközösségének.

A megnyitót követően 17 órától
a GyömrőSzínház Bástyasétány 77 című előadását tekinthetik meg.
Mindenkinek szeretettel ajánljuk ezt a tartalmas vasárnap délutáni programot!

***

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és a GyömrőSzínház vendégeként:

október 16-án, szombaton 19 órakor

Petrik Balázs: Jó kedély Show
című műsoros estje
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A műsorban a Gyömrőn élő zenész és országosan ismert parodista életútját elevenítjük fel zenés-énekes betétekkel. A vidám hangvételű show-műsort fergeteges bállal
fejezzük be.
A helyszínen, az est folyamán büfé várja a szomjazókat!
A belépés ingyenes!
A társulat további működéséhez támogatásokat köszönettel elfogad!
Szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket!

***

Petrik Balázs

Tisztelettel meghívjuk Önöket

az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett városi megemlékezésre

***

A tükör – Igazságszolgáltatás helyett számvetés
a Gyömrői Ifjúsági Kör előadása

2010. október 23-án, szombaton 17 órakor
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház

***
GYÖMRŐ ÉLETFÁJA

Az alábbiakban a Csillag csomópontnál található, augusztus 20-án
felavatott városi életfa készítőjének írását olvashatják az alkotás szimbolikájáról. Egy vizes motívummal kezdődik, mely azt jelképezi,
hogy víz nélkül nincs élet, és a víz az élet egyik legfontosabb eleme.
Két vízhullám van, ami ellentétes irányba folyik. Ez azt szimbolizálja, hogy Gyömrő vízválasztó helyen fekszik. Ez a város címerében
is jelen van. Az életvizéből az egyik oldalon egy úgynevezett pálma
csokor nő ki, amely árpádkori motívum. Ezzel akartam szemléltetni,
hogy Gyömrő régi település. A másik oldalon az életvizéből egy halom emelkedik ki, amelyből egy inda nő ki, és ez végigtekeredik az
életfán. Az inda alján az elhunyt őseinkre emlékezünk, földre lehajló
virág motívumokkal.
Ezután egymás után következnek különböző jelképek:
Az Evangélikus Egyház jelképe, a Katolikus Egyház jelképe, a Református Egyház jelképe, Gróf Teleki család címere, cserkészek címere,
Rákóczi Szövetség címere, Artézi kút szimbolizálva egy korsóval, Gyömrő város címere, a város
címere felett egy ragyogó Nap, Magyar Köztársaság címere. Az életfa elágazásáig, a múlt és a jelen
van ábrázolva. Felette a jövő, jelképekkel és szimbólumokkal bekódolva.
A két ágon található:
Galamb: a béke szimbóluma és a Szentlélek jelképe, tulipánok: mely a magyarok egyik legkedveltebb motívuma, női szimbólum.
Jelképezi a termékenységet, de az ősi motívumokban a Teremtő a Szentháromság jelképe.
Cickafarklevél: az egészség jelképe. Szőlő: a bőség, a gazdagság jelképe. Felkerült a tölgyfalevél,
mellyel az erdőt, a fákat szimbolizálja, és maga az életfa is tölgyfából lett faragva. Az egyik ág csúcsán búzakalász van. A búza a kenyér, az éltető erő alapanyaga, mely szintén a bőség jelképe. De
egyben jelképezi az örök körforgást is. Nyáron learatják a búzát, a növény meghal. A magot ősszel
elvetik és kihajt, kezdődik minden elölről. A másik ág csúcsán két kéz, két vigyázó kéz tart egy rügyet, amely azt jelképezi, hogy óvjuk a természetet és vigyázzunk rá.
Ennek a jövőképnek, ezeknek a szimbólumoknak, jelképeknek az az üzenetük, hogy a Gyömrőn
élő emberek egészségben, békében, bőségben, termékenységben, a Nap áldásos sugarai alatt, a
Szentlélek és a Teremtő gondoskodása mellett, nyugalomban élhessenek, munkálkodhassanak
egymásért és városunkért!
(Papp Gyula fafaragó mester, az Életfa készítőjének írása)
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Könyvtári információk

Mint arról már a Gyömrő újság júniusi számában beszámoltunk, a könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtár
Szakmai Kollégiumától csaknem másfél millió forintot nyert új bútorok vásárlására. A pályázat alapfeltétele
volt, hogy a könyvtár szolgáltató tereiben négyzetméter növekedés történjen, amely komoly átalakítást eredményezett az intézményen belül. Örömmel számolok be arról, hogy a beruházás és az épület átalakítása megvalósult, a munkálatok befejeződtek. Könyvtárunk sok szép új polccal, bútorral, kölcsönző pulttal berendezett
gyermekkönyvtári résszel lett gazdagabb. Természetesen a felnőtt olvasói rész is megszépült, megújult, s átrendezésre került. Köszönettel tartozunk az új bútorok elkészítéséért és precíz beszereléséért a Hardwood Kft-nek,
különös tekintettel Varga János asztalosnak, valamint a kivitelezési munkálatokért a Település Üzemeltető és
Fejlesztő Kht. dolgozóinak. S külön köszönet olvasóinknak, akik türelemmel és megértéssel kivárták, hogy újra
birtokba vehessék a gyömrői könyvtárat. Ezúton hívunk minden kedves érdeklődőt az alábbi őszi programjainkra, amikor is megnézhetik és a gyerekek birtokba vehetik a felújított könyvtárat.

NÉPMESE NAPJA A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
Kedves meseszerető gyerekek és felnőttek!
2010. szeptember 30-án (csütörtökön) 13-tól 17-ig tartó folyamatos felolvasónapot rendezünk. A nagy
meseíró, Benedek Elek születésnapja iránti tisztelgésként a Magyar Olvasótársaság szeptember 30-át a Népmese Napjának nyilvánította. Immár harmadjára, hagyományteremtő szándékkal szervezzük programunkat,
melyre várunk minden mesélni szerető gyereket és felnőttet – óvodás és iskolás csoportot, pedagógust, szülőt
és nagyszülőt – aki szívesen vállalkozna arra, hogy felolvassa vagy elmondja a könyvtárban összegyűlt közönségnek legkedvesebb népmeséit.
Szeretnénk, hogy e napon minden gyerek legalább egy népmesét tarisznyájába (iskolatáskájába) tehessen.
Ne hagyjuk veszendőbe menni mindazt a mesékbe szőtt bölcsességet, azt a mindennapjainkban is használható
tudást, mely minden népmese sajátja, és évszázadokon keresztül élni segítette az embereket!
A részvétel feltételei:
A leghosszabb felolvasási időtartam: 15 perc! A felolvasásra kerülő mesék a magyar népmesekincsből és
más népek meséiből választhatók. A jelentkezéseket: 2010. szeptember 24-ig (péntek) várjuk személyesen vagy
telefonon a városi könyvtárban. Minden felolvasónak kis ajándékkal köszönjük meg a részvételt, s még meglepetés vendégünk is lesz!
Cím: Gyömrő Városi Könyvtár, Gyömrő, Táncsics M. út 43. Tel: 06-29/331-174 e-mail: gyomro-konyvtar@
freemail.hu

Együtt olvas a család!
2010 a családi olvasás éve. Az Összefogás a könyvtárakért eseménysorozaton belül immár hagyománnyá vált,
hogy október első hetében országosan bőséges programkínálattal várják a könyvtárba látogatókat. Idén a család
van középpontban. Az Országos Családi Könyvtári Napok keretében, 2010. október 4-10. között az alábbi
színes programra hívjuk fel minden kedves érdeklődő figyelmét. Bábszínház, kézműves foglalkozás, arcfestés,
baba-mama találkozó, könyvbemutató, vetélkedő, játék, íróolvasó est, zenés műsor s még sok színes érdekesség. A programsorozat egyedisége, hogy a könyvtár vasárnap is nyitva
tart. A könyves vasárnapon a beiratkozás ingyenes minden
korosztálynak! A rendezvényhét ideje alatt MEGBOCSÁTÁS
HETE lesz nálunk, melynek keretében amnesztiát hirdetünk
azoknak az olvasóinknak, akik eddig még nem hozták vissza
lejárt határidejű, késedelmes könyveiket. Ez idő alatt a visszahozott könyvek után nem számolunk fel késedelmi díjat!
A könyvtár meghosszabbított nyitva tartással várja minden kedves olvasóját és az érdeklődőket! További információk miatt figyeljék a könyvtárban kihelyezett faliújság híreit,
valamint kövessék nyomon az eseményeket a facebook. com
internetes címen, Gyömrő Városi Könyvtár oldalán.

Szótér Andrea

KULTÚRA
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Verseskötet bemutató Gyömrőn

Augusztus 28-án, a Petőfi Sándor Művelődési
Házban tartották meg Szabó László Dezső válogatott verseskötetének bemutatóját.
A költő munkásságát Erdős Attila, Aranynívódíjas író, költő ismertette. A zenei élmény
megteremtői Ruskó Róbert, Ruskó Rózsa
és ifj. Ruskó Róbert, valamint a zongoránál
Gyöngyösi Szabó V. Gábor voltak. A kötet
verseiből Kamarás Yvett, Krakomperger Csilla
és Molnár Antal szavalt el nagy átéléssel egyegy költeményt.
A nagyszámú közönség soraiban helyet
foglaltak: Gyenes Levente polgármester,
Garamszegi Sándor, Fábián Béla, Kanyó József, Pató Zoltán és Szilágyi Árpád képviselők.
A rendezvény a kötet dedikálásával ért véget egy pohár bor és házi sajtos pogácsa mellett, új színnel gazdagítva Gyömrő kulturális életét.

PEDAGÓGUS KERESZTÉNYKÖR
GYÖMRŐ-MENDE egyházközségben

2003 őszén keresett meg engem, mint a
W.S.Á.I.M.I. igazgatóját Szekeres Mihály atya,
hogy szeretné, ha Pedagógus Kereszténykör alakulna egyházközségünkben. Jó elgondolásnak
tartottam és támogatásomat is fölajánlottam.
Céljaink a következők voltak:
– keresztény hitünk megélése
– a legnagyobb tanítótól, a Mestertől, Jézustól
tanulni
– hirdetni és továbbadni Jézus tanításait, példabeszédeit
– lelki táplálkozás, feltöltődés
– egymás gondjainak, problémáinak meghallgatása, egymás segítése, támogatása
– tanácsok, ötletek az oktató-nevelő munkában
– tapasztalatok átadása.
A kezdeti időszakban Angyal Jenőné, majd
Spaitsné Rónaszéki Mária szervezték a havonkénti összejöveteleket. Három év után Puskás
Orsolya és Bálint Sándorné Kati vette át a szervezést és Mendén találkoztunk három éven át,
ahol mindig nagy szeretettel fogadtak bennünket. 2008 őszétől én szervezem a kereszténykör
életét. A 2008/2009-es tanévben a Biblia év kapcsán a Bibliával foglalkoztunk, az evangéliumokat beszéltük át.
2009 szeptemberétől újra Gyömrőn tartjuk
összejöveteleinket, általában minden hónap utol-

só keddjén. Szent Pál Apostol leveleinek feldolgozásaival telt az elmúlt év. Fontosnak tartottuk
megismerni ezeket a leveleket.
A megjelölt témák keretet adnak beszélgetéseinknek, tapasztalatcseréinknek, melyek jó
hangulatban, szeretetteljes légkörben telnek el.
Az előző évben is volt meghívott vendégünk,
melyet kibővített körben, Gyömrő város pedagógusainak is szerveztünk. Hoffman Rózsa
képviselő asszonyt hívtuk meg, aki a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem docense volt (jelenleg
oktatási államtitkár). Új utakon az oktatásügy
címmel tartott előadást 2009 novemberében, a
Házasságkötő teremben.
A jövőre nézve is vannak terveink. Sok-sok
szeretettel várunk minden érdeklődőt. Szeretnénk bővíteni a kör létszámát. A tanulók nevelését kiemelten fontos feladatnak tartjuk, ezért
párbeszédet kezdeményezünk szülők – pedagógusok között. Tervezzük „Szülők nevelési feladatai, eszközei” címmel FÓRUM szervezését.
A „PEDAGÓGUS ETIKAI KÓDEX” megszerkesztésében szívesen segítünk az iskoláknak.
Köszönöm a kör tagjainak lelkes, támogató
munkáját. Kívánok erőt, egészséget a további
feladatok tervezéséhez, szervezéséhez, megoldásához.
Hajzer Zoltánné
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A forróság után hirtelen jött a lehűlés
A nyár rövid, de forró volt

Ennek köszönhetően az esős május és június
hónapok veszteségeit próbálták kompenzálni a
kirívóan magas, hőmérsékleti csúcsokat döngető napok. Sajnos a tavalyi látogatói számot Tófürdőnk nem érte el, ugyanúgy, mint az ország
többi strandja sem. A tavalyi év több mint 50
ezer eladott jegyével szemben az idén 36.500 db
jegyet értékesítettünk, amelyből 9.500 db-ot
gyömrői lakosainknak. A számadatokból kitűnik, hogy a tavalyi egyötöd rész helyi látogató
az idén egynegyeddé fejlődött, azaz nem a helyi
lakosok maradtak el az idén, hanem a településünkre látogató környékbeliek. A sokszor kiszámíthatatlan, esős időjárás miatt, sokan inkább
más pihenési formát választottak.
A forró kánikulai éjszakák és a díjtalan belépés miatt, egyre népszerűbb lett a Tófürdő
jegyszedés utáni látogatása. Sajnos a mértéktelen szemetelés és az egyre jobban terjedő
rongálás miatt szigorításokat kellett bevezetnünk az idén. Az ingyenesen látogatható időszakot naponta 20 órától 24 óráig határoztuk
meg. Úgy gondoltuk, hogy aki ingyenesen
szeretné hűsíteni magát, a 4 órás időszak alatt
bőségesen megteheti, de a hajnalig tartó tivornyázást, lakosaink nyugalma érdekében, megszüntettük.

Jó érzés az idelátogatóktól hallani, hogy tetszik nekik Tófürdőnk, sokan „nyugati” színvonalúnak értékelik, árainkat elfogadhatónak tartják. Terveink szerint jövőre tovább bővítjük a
napozóhelyek számát, éjszakára biztonsági
technikával látjuk el a strandot a nemkívánatos rongálások megelőzése érdekében.
Remélem, a nyári szezon után – és egy szép,
hosszú ősz elmúltával – olyan téli időjárásban
lesz részünk, hogy az igen kedvelt ingyenes korcsolyázási lehetőséggel újra vendégül láthatjuk
lakosaink apraját-nagyját.
Hodruszky Lajos, alpolgármester

Ellehetetlenült a tisztességes verseny
Mint tudják, 2006
októberétől a Pest
Megyei Önkormányzat közgyűlésének
tagja vagyok. Igyekeztem a tőlem telhető legjobban képviselni a gyömrőiek
érdekeit, és a Magyar
Demokrata Fórum
mérsékelt jobbközép
politikáját a testület
munkája során.
Az MDF kitartó
szimpatizánsainak
köszönhetően, a fővárosban és Pest megyében
is a szükséges ajánlószelvény-mennyiség több
mint 2/3-át fel tudja mutatni, de a választási törvény nyári módosítása miatt szigorodó listaállí-

tási feltételeket nem teljesítette. A demokratikus
jogrend maradéktalan helyreállítása kizárólag
az önkényesen átírt vonatkozó jogszabály azonnali visszavonásával volna lehetséges. A kormánypárt törvénymódosítása következtében az
MDF-t, mint a legnagyobb parlamenten kívüli
– az EP-ben is helyet foglaló – erőt átmenetileg
ellehetetlenítette. Ennek ellenére az MDF folytatni kívánja a polgárság érdekeinek képviseletét
és értékeit védő tevékenységét.
Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet
mindazoknak, akik megtiszteltek bizalmukkal,
mely nagyban hozzájárult képviselői tevékenységemhez. Amennyiben bárkinek kérdése lenne,
vagy segítségre van szüksége, állok rendelkezésükre a továbbiakban is, lehetőségem szerint
igyekszem segíteni, ahogy az elmúlt négy évben
is tettem.
Horváth István

KÖZLEMÉNYEK – SPORT

BRINGAHÍRADÓ
Augusztus 21 és 23 között rendezték a pályakerékpárosok Országos Bajnokságát, ahol
Gyurján Adrienn hat versenyszámban indult
és két számban sikerült harmadik helyezést
elérnie!
Augusztus 29-én az idei utolsó mountain bike
maraton versenyt, a Mátra Maratont rendezték
Sástón. Rövid távon két versenyzőnknek sikerült
felállni a dobogóra: Bencsik Ákos és Gönczy
Gergő bronz érmet szereztek. Ezekkel a helyezésekkel a Top Maraton sorozat összesítésében
Ákos az első, Gergő a harmadik helyen végzett!
Ezen a napon az országútisok is versenyeztek,
a Pilis Kupa hegyi időfutam 1. fordulóját rendezték meg Esztergomban. Dancs Marci továbbra is
nagyszerű formában versenyez, és újra a dobogó
legfelső fokára állt fel! A csapatból még Langó
Zoli versenyzett jól, egy bronzérem lett a jutalma. Bohács Roland a technika ördögével vívott
kemény csatát, és ugyan nem maradt alul, de a
dobogóra nem sikerült felállnia.
Az ősz érkeztével a versenyek száma is egyre fogy. Előttünk áll a 24 órás verseny, a Pilis
Kupa hegyi időfutam 2. fordulója és az országútisok hegyi bajnoksága. Igyekszünk ezeken a
versenyeken is helytállni, remélhetőleg mindenki a legjobb tudása szerint fog majd szerepelni!
Látogassák meg a csapat honlapját a http://
giantgyomro.hu/ címen!
G. István

Felhívás!

15

A GyPE Önkéntes Tűzoltó Szakszolgálata
kéri azoknak a lakosoknak a segítségét, akik
a Gyömrői Önkéntes Tűzoltó Egyesület korábbi időszakairól rendelkeznek okirati, tárgyi, eszköz jellegű emlékekkel, fényképekkel.
Amennyiben az ilyen jellegű tárgyakra már
nincsen szükségük és csak porfogó, akkor
szívesen vesszük felajánlásként, amennyiben
személyes emlék kötődik hozzá, akkor csak
fényképezés, illetve másolás céljából szeretnénk megkapni, ezt követően visszajuttatjuk.
Ugyanakkor várjuk olyan mesteremberek
jelentkezését, akik segítséget tudnának nyújtani a Tájházban lévő régi, lóval vontatható
tűzoltószer felújításában, amelyet jövőre az
egyesület alapításának 100 éves jubileumára
szeretnénk rendbe tenni. A felajánlásaikkal
kapcsolatban hívható Miriszlai Zoltán a 0630-870-93-17 telefonszámon vagy internetes
oldalunkon a

www.gyomrotuzolto.fw.hu-n.

PATIKAI ÜGYELET
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:

A képen Bencsik Ákos versenyez

Szeptember 18-19.
Szeptember 25-26.
Október 2-3.
Október 9-10.
Október 16-17.

Kehely Patika
Szent Erzsébet Patika
Humanitas Patika
Kehely Patika
Szent Erzsébet Patika
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VIII. Strandröplabda Bajnokság

Ebben az évben a strandröplabda bajnokság idejét úgy
tűztük ki, hogy a városi rendezvények mintegy záró
akkordjául szolgáló sportesemény legyen.
Ha a jövőben is hasonlóképpen alakulnak a rendezvény sorozatok, mindenképpen ezt szeretnénk követni.
Aki a nyár során a késő délutáni és esti időszakban
a strandon töltött el egy kis időt kikapcsolódásként, az
láthatta, hogy nagy erőkkel edzettek a csapatok, készültek az augusztusi megmérettetésre.
Némi büszkeséggel mondhatom, hogy ez már a
VIII. bajnokság volt.
Idén 15 csapat nevezett. Hasonlóképpen az előző
évekhez, igen sok budapesti és máshonnan érkezett,
vidéki csapat jelentkezett.
Most is, mint minden alkalommal, igen korán érkeztek a csapatok a helyszínre, mivel még a mérkőzések előtti adminisztrációt is le kellett bonyolítani.
10 óra körül kezdődtek a mérkőzések. A „korai”
álmos hangulat hamar elillant és az igazi versenyszellem és az ehhez tartozó kiváló hangulat vette át
a szerepet. Hisz mi más is kellene a jó hangulathoz?
Egy jó rendezvény, gyönyörű környezetben zenével,
versenyszellemmel és nagyon sok jó emberrel.
Ez mind adott volt.
Az idén egy új kezdeményezés is szerepet kapott.
A nap folyamán a csapatok résztvevői megszavazhatták maguk közül a legjobb játékost.
Ezt a címet első alkalommal egy gyömrői fiú,
Jaksa Sándor nyerte el.
Ezen kívül egy oklevéllel jutalmaztuk a legifjabb
és legidősebb csapatot.
A legifjabb csapat átlagéletkora 17, 5 év volt a legidősebbé 51 év volt.
És most nem utolsó sorban álljon itt a három dobogós neve és fényképe!
Köszönjük Hodruszky Lajos alpolgármesterünknek (fővédnökünknek) a támogatását, valamint
további támogatóinknak:
Signál Tv
Rajkai Büfé Tó-strand
Körbár Tó-strand
Gyömrői Horgászegyesület
TR.

Első helyezett: Agresszív Építkezés – Budapest

Második helyezett: Helló Csajok – Pécel

Harmadik helyezett: 20 Dkg Hekk – Gyömrő
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