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Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik 2016. december 23-án Kovács István 

temetésén részt vettek, jelenlétükkel 
megtiszteltek, gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család

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

Várjuk fotóikat, cikkeiket!
A megújult Gyömrő magazin szívesen fogadja az Ön 
fotóját is! Ha valamilyen helyi érdekességet lát, vagy 
úgy érzi, elkapott egy remek pillanatot, ossza meg 
velünk és több ezer olvasónkkal! E-mail címünk: 
ujsag@gyomro.hu

Felhívjuk a tisztelt intézmények és egyéb partnereink 
figyelmét, hogy a jövőben megjelentetni kívánt írásaikat a  
hauser.antal@gyomro.hu címre küldjék. A máshova 
küldött cikkeket szerkesztőségünk nem veszi figye-
lembe. 

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK!

A szerkesztőség

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik 2016. november 24-én Czira Györgyi 

temetésén megjelentek, sírjára virágot helyez-
tek el, gyászunkban osztoztak, valamint mind-

azoknak, akik búcsúztatták.
A gyászoló család
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A jegyző válaszol
AKTUÁLIS

Mi vezetett a január 11-i ��
döntéshez?

Varga Ernő: Mint ismert, Gye-
nes Levente még 2016 tavaszán 
kapott felfüggesztett szabadság-
vesztést. Ezután lemondott, majd 
élve alkotmányos jogával – melyet 
a bíróság is megerősített – elin-
dult az augusztusi időközi válasz-
táson. A választók nagy többsége 
megszavazta, így egészen eddig 
betöltötte a polgármesteri tiszt-
séget. Időközben a Pest Megyei 
Kormányhivatal méltatlansági 
eljárás lefolytatására kérte a kép-
viselő-testületet, de utóbbi nem 
állapított meg a méltatlanság-
hoz szükségeses körülményeket. 
Ezt követően fordult a Munkaügyi 
Bírósághoz a kormányhivatal. 
Első fokon december végén dön-
töttek, majd fellebbezést köve-
tően  január 11-én a Törvényszék 
mondta ki a jogerős döntést, meg-
szüntetve Gyenes Levente pol-
gármesteri tisztségét. 

Korábban az Önök részéről ��
egységes volt az álláspont, 
hogy Gyenes Levente nem 
méltatlan. 

V.E.: A bíróság döntését minden 
jogkövető állampolgárnak tiszte-
letben kell tartania, de nem kell 
azzal egyetérteni. A vonatkozó 
jogszabályok összességének 
értelmezése után úgy véltük, 
nem állapítható meg méltatlan-
ság. Ezt erősítette meg hivata-
los tájékoztatásában a Belügy-
minisztérium is. A bíróság más-
ként döntött. A miértek kutatása 

vagy a konzekvenciák levonása 
nem az én feladatom. 

Mi történt január 11-ét köve-��
tően?

V.E.: Érdekes a helyzet, hiszen 
sem én, sem az önkormányzat 
nem kapott tájékoztatást a bíró-
ságtól a jogerős döntésről. Végül 
Gyenes Levente jogi képviselője 
jelezte, hogy milyen végzés szü-
letett. Mivel annak kimondásával 
Gyenes Levente polgármesteri 
tisztsége megszűnt, Mezey Attila 
alpolgármester vette át a város 
vezetését, polgármesteri hatás-
körrel. A hivatali ügymenetben 
fennakadás nem volt, mindenki 
végzi a dolgát a szokásos rend 
szerint.  

Mikor lehet időközi polgár-��
mester választás?

V.E.: A Helyi Választási Bizottság-
nak a mandátum megszűnését 

követően 120 napon belül kell kiír-
nia a választást. Ez számszakilag 
azt jelenti, hogy legkésőbb május 
elejéig le kell zajlania a voksolás-
nak. A pontos dátumról a bizott-
ság fog dönteni, erről a szokásos 
módokon és felületeken tájékoz-
tatni fogjuk a lakosságot. 

Tavaly volt már egy időközi ��
választás, majd népszava-
zás, most ismét választást 
kell szervezni. Mennyire 
terheli meg mindez a város 
költségvetését?

V.E.: Semennyire, mivel a jogsza-
bályok szerint az időközi választás 
költségeit is a központi költségve-
tés fedezi, tehát nem a város kasz-
száját terheli. Mi megküldjük az 
elszámolást a megadott paraméte-
rek alapján, majd az államkincstár 
kifizeti. Így volt ez a tavalyi időközi 
választás kapcsán, és így lesz most 
is. Szeretném hangsúlyozni, hogy 
egy időközi választás nem ritka 
esemény, jelen pillanatban erre az 
évre már 27 időközi választást írtak 
ki. Ezek közül 17 esetben polgár-
mestert választanak, tehát Gyömrő 
nem egyedi eset. 

A Törvényszék jogerős döntése nyomán megszűnt Gyenes Levente 
polgármesteri megbízatása, emiatt időközi polgármester választást 
kell kiírnia a Helyi Választási Bizottságnak. Az események alakulásá-
ról Varga Ernő jegyzőt, a Helyi Választási Iroda vezetőjét kérdeztük. 
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„Az életem egybeforrt 
Gyömrő életével”

Az elmúlt hetekben különböző felületeken keresztül már szinte mind-
annyian értesültek róla, hogy a Fővárosi Törvényszék 2017. január 
11-én helyben hagyta a Budapest Környéki Munkaügyi és Közigaz-
gatási Bíróság végzését, és megszüntette polgármesteri tisztsége-
met.

Amikor 2002-ben először szavaz-
tak nekem bizalmat, egy alvó várost 
vettem át. Számtalan problémá-
val kellett megküzdenünk, mindezt 
úgy, hogy alig-alig bírtunk tapasz-
talattal a közigazgatás terén. De 
mivel mindannyian gyömrőiek vol-
tunk már akkor is, pontosan tudtuk 
mire van szüksége a településnek, 
az itt élőknek. Ezzel a szemlélet-
tel vezettem Gyömrőt az elmúlt 15 
évben. Persze napról-napra több 
tapasztalattal, de alapvetően lokál-
patrióta mentalitással. 

Számtalan közös sikerünk volt 
ebben a 15 esztendőben. Fel-
sorolni is nehéz, mi minden tör-
tént Gyömrőn! Alvó városból egy 
pezsgő, programokkal és élettel teli 

kisváros lettünk. Egy olyan fejlődő 
település, mely példaként szolgál 
a régióban sokaknak, egy olyan 
város, mely mindig kicsit más uta-
kon járt, mint a többiek, de a saját 
útját becsülettel végigjárta. 

Sikeres 15 év áll mögöttünk. 
Számomra az egyik legfontosabb 
visszajelzés volt az évek során, 
hogy mennyien választották ottho-
nuknak Gyömrőt. 2002-ben alig 12 
ezren éltünk itt, napjainkban pedig 
már lassan eléri ez a szám a húsz-
ezret! Nap mint nap érkeznek csa-
ládok, akik itt szeretnék folytatni az 
életüket, mert megszerették ezt a 
várost. 

Én mindig is szerettem Városo-
mat, bármiféle tisztségtől függetle-

nül. Ebben a 15 esztendőben pedig 
az életem egybeforrt Gyömrő éle-
tével. Rengeteg olyan beruházá-
sunk volt, melynél már a tervezés 
fázisában részt vettem, ötleteltem.  
Nem esett nehezemre járni az áru-
házakat, hogy a lehető legjobb ár/
érték arányú lámpákat vehessük 
meg a házasságkötő terembe. A 
polgármesterség nem abból áll, 
hogy ülünk egy szép nagy íróasztal 
mögött, és kiadjuk a munkát. Akik 
ismernek, azok pontosan tudják: 
többet voltam az utcákon, kivite-

Gyenes Levente
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Fontos elérhetőségek
Gyömrői Polgármesteri Hivatal

Gyömrő, Fő tér 1.
Telefon: 06-29/330-011

E-mail: pmhiv@gyomro.hu
Ügyfélfogadás: 

Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–17.00
Szerda: 8.00–12.00
Péntek: 8.00–12.00

Pest Megyei Kormányhivatal Monori 
Járáshivatal Gyömrői Kirendeltsége

Gyömrő, Fő tér 1/A. 
(régi hivatali épület)

Telefon: 06-29/330-056, 
06-29/330-057
Okmányiroda: 

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00–16.30
Szerda: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–12.00

Az okmányiroda nem időpontra, hanem 
sorszámos rendszerben dolgozik.

Hatósági osztály:
Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.30

Kedd: 8.00–12.00
Szerda: 8.00–12.00, 13.00–18.00

Csütörtök: 8.00–12.00
Péntek: 8.00–12.00
Gyámügyi osztály:

Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.30
Szerda: 8.00–12.00, 13.00–18.00

Péntek: 8.00–12.00

Gyömrői Városi Településfejlesztő 
és Üzemeltető Nonprofit Kft.

Gyömrő, Táncsics Mihály út 65.
Telefon: 06-29/331-920

E-mail: kht@gyomro.hu

Hankó István Művészeti Központ
Gyömrő, Fő tér 1/b.

Telefon: 06-30/652-1052
Web: www.gyomromuvkozpont.hu

E-mail: gyomro-muvhaz@freemail.hu

Közvilágítás hibabejelentés:
Eurovill Kft. 

Tel.: 06-40/980-030
Fax: 06-29/530-101

E-mail: kozvilagitas@eurovill.hu
Web: www.kozvilagitas.hu

lezéseken, tárgyalásokon és helyi 
programokon, mint az íróasztalom 
mögött. 

Fentebb azt írtam, hogy fontos 
visszajelzés a lakosságszám növe-
kedése. Ennél egyetlen fontosabb 
van: a már itt élők által a választá-
sokon négyévenként kiállított bizo-
nyítvány. Egyre jobb „jegyeket” 
kaptam Önöktől, melyre mérhetet-
lenül büszke vagyok. 

Büszkén, felemelt fejjel adom át 
a tisztségemet. Nem Önök vonták 
meg tőlem a bizalmat, nem Önök 
mondták azt, hogy méltatlan len-
nék rá. A bíróság döntött így. Jog-
követő emberként a döntést tiszte-
letben tartom, de egyetérteni nem 
tudok vele. Amikor tavaly nyáron 
elindultam az időközi választáson, 
biztos voltam abban, hogy ha Önök 
mellém állnak, más baj már nem 
érhet, hisz a jog is mellettem lesz. 
Tévedtem. Önök mindent meg-
tettek, soha nem tapasztalt mér-
tékű támogatásukról biztosítottak, 
most mégis olyan helyzetbe kerül-
tünk, melyet nem érdemelt meg 
Gyömrő. A helyzet visszásságát 
jól mutatja, hogy a Belügymi-
nisztérium hivatalosan is nekem 
adott igazat, eközben a bíróság 
nem. Utóbbi szava volt a döntő, 
ezért hamarosan ismét polgár-
mestert kell választanunk. Tudom, 
sokaknak okoz ez kellemetlensé-
get, amiért elnézést kérek!

Sokan kérdezték tőlem az elmúlt 
napokban, hogy most hogyan 
tovább? Két dolgot ígérhetek: egy-
részt a Gyömrő 2000 Kör csapata 
továbbra is mindent meg fog tenni 
a városért, képviselőink ellátják 
a feladatukat. Másrészt pedig én 
magam is dolgozom tovább. Nem 
kell ahhoz polgármesteri titulus, 
hogy valaki tegyen a városért. Nem 
fogok elkullogni, eltűnni. Továbbra 
is ott leszek minden helyi rendez-

vényen, az összes kapcsolatomat 
fel fogom használni Gyömrő fej-
lődése érdekében. A munkából is 
kiveszem majd a részem, legyen 
szó akár a szokásos társadalmi 
munkáinkról, vagy éppen azon pro-
jektekről, melyeket én indítottam el 
és koordináltam az elmúlt időszak-
ban. Ilyen például a sportközpon-
tunk építése, melyet a jövőben is 
koordinálni fogok.

Semmilyen bíróság nem szakít-
hat el engem Gyömrőtől! Dolgo-
zom tovább a városért, az itt élő-
kért, Önökért!  Csak annyi változik, 
hogy eggyel kevesebb titulus sze-
repel majd a névjegykártyámon, de 
ugyanaz a Gyenes Levente mara-
dok, mint aki voltam eddig is.

Biztos vagyok benne, hogy 
Gyömrő fejlődése töretlen marad. 
Ennek záloga, hogy olyan személy 
vezesse tovább a várost, aki a már 
korábban elfogadott városfejlesz-
tési koncepciót viszi tovább, aki 
együtt tud dolgozni azzal a testü-
lettel, melynek 11 tagjából nyolcat 
a Gyömrő 2000 Kör ad. Magam is 
azért tudtam sikeresen vezetni a 
várost, mert egy erős és tettre kész 
csapat állt mögöttem, úgy a testü-
letben, mint azon kívül. Egészen 
biztos, hogy minden tudásommal, 
kapcsolatommal támogatni fogom 
csapatom, a Gyömrő 2000 Kör 
jelöltjét Mezey Attilát, akivel tizenöt 
éve dolgozunk együtt. Kérem Önö-
ket, hogy az időközi választáson 
majd neki szavazzanak bizalmat. 

Tizenöt év hosszú idő. Köszö-
nettel tartozom minden kollégám-
nak, aki ezalatt segítette a munká-
mat. Köszönet jár Önöknek a töret-
len bizalomért, támogatásért. Most 
egyet hátra lépek, de továbbra is a 
város életének része maradok, mint 
ahogy a város is maga az életem, 
és az életem része marad mindig 
is.                        Gyenes Levente
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„Egy csapat áll mögöttem”
Interjú Mezey Attila alpolgármesterrel

AKTUÁLIS

Rövid időn belül másodszor ��
száll Önre a polgármesteri 
jogkör. Mit jelent ez a gyakor-
latban?

Mezey Attila: Legutóbb tavaly nyá-
ron Gyenes Levente lemondása és 
újbóli megválasztása közötti három 
hónapban hárult rám ez a feladat. 
Most a bíróság sajnálatos ítélete 
szüntette meg polgármesteri meg-
bízatását. Így az ítélet meghozata-
lának napjától a soron következő 
időközi választás hivatalos vég-
eredményének kihirdetéséig gya-
korlom a polgármesteri hatáskörö-
ket. Nagyon fontos, hogy a város 
életében egy ilyen átmeneti időszak 
semmilyen fennakadást vagy zök-
kenőt ne okozzon. Fontos, hogy a 
város érdekeinek érvényesítése és 
az önkormányzati munka változat-
lanul hatékonyan folyjék tovább. 
Ebben szerencsére most is támasz-
kodhatom a képviselő testületben 
meghatározó többséggel rendel-
kező Gyömrő 2000 Körös képvise-
lők támogatására. A gyakorlatban 
most ugyanazon jogkörökkel ren-
delkezem, mint egy polgármester, 
ez a biztosítéka a fennakadások 
elkerülésének.

Mik lesznek a közeljövő leg-��
fontosabb feladatai? 

Ilyenkor év elején legnagyobb fel-
adatunk az adott évi költségve-
tés kidolgozása, hiszen az egész 
év gazdálkodását és fejlesztéseit 

ez határozza meg egy önkormány-
zat esetében. Ennek elfogadása az 
előttünk álló legfontosabb feladat. 
De említhetném a most kiírt pályá-
zatok kidolgozását és benyújtását, 
vagy például az egészségház bezá-
rásának elkerülését célzó tárgyalá-
sokat. Persze emellett ott vannak a 
napi ügyek, melyek ugyanilyen oda-
figyelést igényelnek. 

A mostani helyzet annyiban ��
más a legutóbbitól, hogy 
mint azt nyilvánosságra hoz-
ták, a várost irányító Gyömrő 
2000 Kör Önt indítja polgár-
mesterjelöltként az időközi 
választáson. Tehát nem csak 
vezeti a várost, hanem jelölt 
is lesz ebben az időszakban. 
Megoldható feladatnak érzi 
ezt?

Tizenöt éve dolgozom 
alpolgármesterként, 
így ennyi önkormány-
zati vezetői tapaszta-
lattal a hátam mögött 
úgy gondolom, nincs 
olyan feladat, mely 
újat jelentene. Az a 
jól kidolgozott rend-
szer és a testületi 
többség, mely eddigi 
sikereink kulcsa volt, 
tovább segíti az én 
munkámat is. Ha vál-
tozás is áll be 
a polgármesteri 

poszton és én viszem tovább ezt a 
feladatot, a város fejlesztésének irá-
nya, az önkormányzati munka nem 
fog változni. Leventével és csapa-
tunkkal közösen kijelöltük azokat 
a célokat, melyeket ebben a cik-
lusban kívánunk megvalósítani. Az 
irány tehát ismert, a munkát kell vál-
tozatlanul tovább vinnem, mert lát-
ható, hogy az eddigi irány helyes. 
Fontos, hogy ebben egy csapat áll 
mögöttem. Levente és a közöttem 
meglévő kiváló kapcsolat sem fosz-
lik semmivé, így ő is felajánlotta, 
hogy mindenben segíti munkámat. 
Ha egységes, jól működő testület áll 
mögöttem, akkor nemcsak a város 
vezetése, hanem a választáson való 
sikeres szereplés is jól megoldható 
feladat lesz.

Viszonylag hamar reagáltak ��
bejelentésükkel a kialakult 
helyzetre. Számítottak egy 
ilyen bírósági döntésre?

Nem mondanám, hogy számítottunk 
rá. Sokkal inkább bíztunk a kedvező 
ítéletben, mely megerősítette volna 

Ebben a választási ciklusban immár másodszor áll elő az a helyzet, 
hogy a polgármesteri szék megüresedése miatt Mezey Attila alpolgár-
mester vezeti városunkat polgármesteri jogkörrel. A mostani helyzet 
annyiban más, hogy a Gyömrő 2000 Kör hivatalosan is bejelentette: 
őt kívánja indítani a közelgő időközi választáson polgármester jelölt-
ként. A kialakult helyzetről kérdeztük Mezey Attila alpolgármestert.

Mezey Attila, alpolgármester
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a lakosság korábbi döntését, de fel 
voltunk készülve egy ilyen nagyon 
nem várt eshetőségre is. A várost 
irányító szervezetnek pedig fele-
lőssége, hogy átlátható helyzetet 
teremtve folyamatosan biztosítsa 
a város vezetését. Ennek a köte-
lezettségének a Gyömrő 2000 Kör 
most is eleget tett. Én pedig megfe-
lelve csapatom bizalmának, ahogy 
eddig, ezután is a munkára szeret-
nék koncentrálni.

Mire számít a választási kam-��
pányban? 

Talán ezt a leg nehezebb megmon-
dani. A legutóbbi két választáson 
igen durva lejárató kampányt kel-
lett átélnünk, mely főleg Levente 
ellen irányult. Sokan mondták, hogy 
majd most én leszek a célkereszt-
ben. Én nem gondolom, hogy egy 
választási küzdelemnek törvény-
szerűen ilyennek kellene lennie. 
Miért kell annak, aki jelöltként indul 
egy választáson gyomorgörcscsel 
félnie attól, hogy milyen rágalmakat 
fognak róla kitalálni? Főleg igaz ez 
egy helyi választásra, mely abban 
a környezetben zajlik, ahol a min-
dennapjainkat éljük. Miért mindig 
ez az ellenzék legfontosabb esz-
köze? Tegyék azt saját – vagy mint 
legutóbb láthattuk – mások neve 
alatt. Nagyon sajnálnám, ha most 
is ez következne. Miért ne tudnánk 
mi itt Gyömrőn kulturáltan kampá-
nyolni? Én születésemtől fogva, 
negyvenegy éve élek itt, ugyanab-
ban a házban. Ide jártam óvodába, 
iskolába. Itt töltöttem a fél gyerek-
koromat a két tó partján. Renge-
teg barátom, kedves ismerősöm 
lett ez alatt az idő alatt. Mióta alpol-
gármester lettem, azóta is itt éltem 
mindennapi életemet, végeztem 
munkámat. Amit rólam tudni lehet, 
azt tudhatja bárki. Reggelente 
megyek a pékségbe, boltba, nap-

lenne legjobb a városnak. Nem 
lesz ez másként a jövőben sem.

A választásig, vagy megvá-��
lasztása esetén azt köve-
tően, mit tart a legfontosabb 
feladatnak?

Erre határozottan tudok válaszolni, 
mégpedig azzal, hogy a Gyömrő 
neve körüli nyugalom megterem-
tését. Fontos, hogy a választási 
kampány bármilyen legyen is, meg-
maradjon a városi média és kom-
munikáció szintjén! A választások 
után pedig városunkkal kapcsolat-
ban csendre, külső-belső nyuga-
lomra van szükség. Ha az orszá-
gos médiában meg is jelenünk, az 
csak kisebb, pozitív hírekkel kap-
csolatban legyen. Szeretném, ha 
a településünk ugyanolyan ütem-
ben fejlődne tovább, mint eddig. 
De hogy kézzelfogható, aktuáli-
san előttünk álló konkrét feladatot 
is említsek, akkor azt mondanám, 
hogy minden eszközt felhasználva 
mindent megtenni azért, hogy 
megmentsük a szakorvosi rende-
lőintézetet a lakosság számára. 
Erre a lakosság körében példa-
értékű összefogás bontakozott ki. 
Ez pedig elengedhetetlen ahhoz, 
hogy az önkormányzat képvisele-
tében eredményeket tudjak elérni. 
A rendelőintézet hosszú távú, 
javuló működésének megőrzése 
most az egyik legfontosabb cél.

HA

közben dolgozni, vasárnap pedig 
a piacra. Örülök annak, hogy bár-
merre járok a városban, ismerősök-
kel találkozom. Az elmúlt évek leg-
fontosabb célja volt, hogy egy pozi-
tívan gondolkodó, elégedett közös-
séget formáljunk ebből a városból. 
Én úgy érzem, ez sikerült. Meglát-
juk, lesz-e ennek hatása a válasz-
tási kampány hangvételére is.

Hogy véli, lesznek-e jelöltek ��
Önnel szemben, és ha igen 
hányan? 

Ezt tényleg nem lehet megmon-
dani. Egy időközi választás sok 
mindenben más, mint az ötéven-
kénti, amikor polgármestert és 
testületet is választunk. Amint azt 
sokan józanul látják, eredménye-
ket elérni, a várost hatékonyan 
vezetni csak úgy lehet, ha a kép-
viselőtestület és a polgármes-
ter között összhang van. Erre és 
ennek ellenkezőjére számos pél-
dát láthatunk az országban vagy 
városunk múltjában. A jelenlegi 
testületben a tizenegy képviselő 
közül nyolcan vagyunk Gyömrő 
2000 Körösök. Ez garancia arra, 
hogy békés, nyugodt csaknem 
három éves időszak következhes-
sen városunk életében. A változás 
mindig bizonytalansággal jár. Ese-
temben úgy vélem, ez nem igaz, 
hiszen mindenki tudja, hogy az 
eddigi utat fogom folytatni. Dön-
téseinknél eddig is azt néztük, mi 
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Bezárhatják a gyömrői 
rendelőintézetet?

Az elmúlt hetekben nagy port kavart a hír, miszerint állítólag be 
akarják zárni a gyömrői szakrendelőt. Hosszú évek óta röppennek 
fel néha ilyen hírek, azonban most minden eddiginél konkrétabban 
merült fel ez a kérdés. Önkormányzatunk több dolgot is tehetett az 
ügyben, de egyet biztosan nem, mégpedig azt, hogy nem vesszük 
komolyan a helyzetet, és nem kezeljük kiemelt fontosságúként. 

A Gyömrői Szakorvosi Rendelőinté-
zet hat település lakosságának járó-
beteg szakellátását látja el. Ezek 
Gyömrő, Maglód, Ecser, Mende, 
Sülysáp, Úri. Ez csaknem 50 000 
lakos ellátását jelenti. Elképzelni 
sem tudok olyan helyzetet, hogy az 
itt élő lakosok ne a gyömrői székhe-
lyű rendelőintézetben kapjanak ellá-
tást. Egyeztettem a többi település 
polgármesterével, akik ugyancsak 
megerősítették, hogy mindenkép-
pen szeretnének település szinten a 
gyömrői szakrendelőhöz tartozni. A 
rendelőintézet nem önkormányzati 
fenntartású, jelenleg a Bajcsy Kór-
házhoz tartozik. A járóbeteg szakel-
látás – mint állami feladat – a jogsza-
bály erejénél fogva nem is végezhető 
önkormányzati működtetésben. 

Szeretném kiemelni, hogy a hír 
hallatán egy példaértékű össze-
fogás alakult ki intézményi dol-
gozók, háziorvosok és városunk 
lakossága körében. Jó volt látni, 
hogy ha szükséges, városunk 
egy emberként mozdul meg ha 
azt érzi, valami veszélyeztetheti 
közösségünk érdekét. 

Igen pörgős hét áll mögöttünk, 
ezért szeretném leírni a történése-
ket, és ismertetni, hol tartunk most. 
A legfontosabb az volt, hogy meg-
bízható forrásból szerezzünk hite-
les információt arról, hogy valóban 
született-e döntés az intézmény 

bezárásáról. Dr. Molnár Csaba főor-
vos úr, a helyi szakrendelő veze-
tője arról tájékoztatott, hogy ő hiva-
talosan nem kapott értesítést ilyen 
szándékról. Az intézmény dolgozói 
állítólag azonban más tájékozta-
tást kaptak, ezért egyeztetési lehe-
tőséget kértem a Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház főigazgatójától, hogy a leg-
hitelesebb forrásból tudjak tájéko-
zódni, van-e valóban ilyen döntés, 
illetve szándék? Azt azonban sze-
retném előrebocsájtani, hogy nem 
tudok elképzelni olyan helyzetet, 
hogy városunkban ne működjön 
rendelőintézet, hogy egy laborvizs-
gálatért, egy vérvételért, egy rönt-
genre, egy ultrahang vizsgálatra és 
sorolhatnánk tovább Budapestre, 
vagy Monorra kelljen utazni. A 
szakrendelő dolgozói és orvosai 
mind támogatólag álltak a felmerült 
megoldási javaslatokhoz, és nekik 
külön köszönöm hozzáállásukat. 

Mindenki átérezte, hogy milyen 
fontosságú ügy van napirenden. 
Érhető, hiszen a város orvosai a 
betegeikért, a lakosok a saját ellá-
tásukért, az intézmény dolgozói 
pedig a betegekért és saját állásu-
kért is aggódtak. A rendelőintézet 
tevékenységének súlyát jelzi, hogy 
éves szinten százezres nagyság-
rendű betegforgalmat bonyolít le 
a szakrendelő. Egyszóval látható 
volt, hogy bármi is áll a hírek hátte-
rében, önkormányzatunk feladata, 
hogy mindent, és szó szerint min-
dent megtegyen annak érdeké-
ben, hogy fel se merüljön a rendelő 
bezárásának kérdése. 

Ezért a főigazgatói megbeszé-
lésre már egy javaslat-csomaggal 
érkeztem. Mindig is azt az elvet 
vallottuk itt Gyömrőn, hogy mind-
egy kinek a feladata a lakossági 
szolgáltatás nyújtása, de ha az 
gyömrőieket érint, akkor az önkor-
mányzat feladata, hogy ezt vala-
milyen módon megoldja. Ugyanazt 
a receptet vettük elő, mely már jól 
működött a vasútállomás felújításá-
nál, a rendőrség felújításánál vagy 
a patikai ügyeleti ellátás megszer-
vezésénél. Hiába nem önkormány-
zati feladatokról van szó, mégis ha 
kell, anyagilag is szerepet vállalunk 
annak érdekében, hogy megtartsuk 
és javítsuk ezeket az ellátásokat.
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Úgy tűnt, az egész kérdés attól 
függ, milyen eredményt hoz a Baj-
csy Zsilinszky Kórház főigazgatójá-
val való találkozó. Az egyeztetésen 
dr. Bodnár Attila főigazgató úr és dr. 
Szabadka Hajnalka, az intézmény 
orvos igazgatója fogadott. Az egész 
találkozón és főigazgató úr hozzáál-
lásán is érződött, hogy tökéletesen 
tájékozott az üggyel kapcsolatban, 
mindent tud a lakosság hangula-
táról is. A megbeszélésen tájékoz-
tatott arról, hogy hivatalosan nem 
merült fel és nem született döntés 
az intézmény bezárásáról. 

Nem kívánok hosszan belemenni 
a csaknem másfélórás egyeztetés 
minden részletébe, hanem első-
sorban annak eredményéről sze-
retnék tájékoztatást adni. Szóbeli 
megállapodás született arról, hogy 
az önkormányzat a rendelőintézet 
hosszú távú működésének és fej-
lesztésének érdekében anyagilag 
szerepet vállal az intézmény felújí-
tásában. Felajánlottam, hogy idén 
és jövőre két ütemben városunk 
elvégezteti az intézmény teljes fel-
újítását. Ebben az esztendőben az 
„A” és „B” épület belső folyosói, a 

várók és a legnagyobb betegfor-
galmat bonyolító labor helyiségei, 
jövőre pedig a rendelők kerülnek 
sorra. A rendelő fenntartását, taka-
rítási, karbantartási munkálatait 
bevonjuk a városüzemeltetés kere-
teibe, mintha az intézmény városi 
üzemeltetésben működne. A jövő-
ben pedig az önkormányzat szere-
pet vállal az intézmény szükséges 
eszközfejlesztéseiben is. Főigaz-
gató úr rendkívül pozitívan fogadta 
az előterjesztett javaslatokat, és 
megállapodtunk abban, hogy a 
nagyon közeli jövőben egy együtt-
működési megállapodást írunk alá, 
mely rögzíti a Bajcsy Zsilinszky 
Kórház és városunk önkormányza-
tának vállalásait a szakrendelő kap-
csán. Orvos igazgató asszonnyal 
együtt több területen javasoltak 
közvetlen együttműködést annak 
érdekében, hogy ne csak az ingat-
lan, hanem az ott folyó rendelé-
sek fejlesztésében is kooperáljunk 
a jövőben. Ha a fent részletezett 
együttműködés létrejön, a megálla-
podást aláírjuk és az idei évre ter-
vezett felújítási munkák megkez-
dődnek, akkor úgy érzem, végleg 

elhárul minden veszély városunk 
szakrendelője fölül. 

Természetesen ezt a megállapo-
dás csomagot egyrészről városunk 
képviselő-testületének is jóvá kell 
még hagynia, bár úgy érzem ezzel 
nem lesz gond. Emellett pedig a 
főigazgató úrnak is felhatalmazás-
sal kell rendelkeznie ahhoz, hogy 
egy ilyen megállapodást aláírhas-
son. De az eddig elért eredmény is 
már óriási jelentőségű, és hatalmas 
előrelépést hozhat az intézmény 
életében. Mind az elektronikus, mind 
pedig itt a helyi sajtóban, illetve a 
helyi televízióban is folyamatosan 
be fogunk számolni az üggyel kap-
csolatos fejleményekről, a magam 
részéről pedig úgy vélem, mindegy 
mi volt a hírek alapja, ha vállalása-
inkkal javítani tudjuk az intézmény-
ben a betegek ellátását és garan-
tálható az intézmény hosszú távú 
léte, akkor ez megéri a munkát és 
az anyagi áldozatot is. 
Célunk egyértelmű: az intézmény 
jövőjének megnyugtató rende-
zése.

Mezey Attila
alpolgármester
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Régi idők korija
A régen tapasztalt nagy hidegnek egy előnye biztosan volt az elmúlt 
hetekben: évek óta nem látott vastagságúra (25 cm) hízott a Tófürdő 
jege. Ennek aztán nagyon örültek a téli sportok szerelmesei, akik 
birtokba is vették a tavat. 

Mezey Attila alpolgármester pedig 
gondolt egy merészet, és felve-
tette a korcsolyaparti szervezé-
sének lehetőségét. Az ötlet nyitott 
fülekre talált, a Gyömrő 2000 Kör 
csapata nemcsak a szervezésnek 
látott neki, hanem további progra-
mokat talált ki. Megrendezte pl. az 
első gyömrői amatőr jégkorong baj-
nokságot. Január 7-én és 21-én is 

megtelt a jég korcsolyázókkal, a 
parton pedig büfé, melegedő sátor, 
színes fények és zene szórakoz-
tatta a kilátogatókat. Több ezren 
csúszkáltak a 30.000 (!) négyzet-
méternyi jégfelületen. 

Régi gyömrői hagyományt ele-
venítettünk fel akkor, amikor tolóla-
pokkal tettük használhatóvá a jégfe-
lületet – mondta az alpolgármester. 

Először csak a fürdő részt nyitottuk 
meg, de 21-re a lake board pálya 
felőli oldalt is rendbe hoztuk. Itt egy 
hatszáz méteres pályát is kialakítot-
tunk – mesélte Mezey Attila. 

Aki kilátogatott, az biztosan nem 
unatkozott, hiszen a gyerekeknek 
különféle versenyek voltak, azok 
pedig akik nem korcsolyáztak, a 
parton múlathatták az időt.   

A Tófürdő nemcsak nyáron, de 
télen is az időjárásra van utalva. 
Rajtunk biztosan nem múlik, hogy 
legközelebb is hasonló rendez-
vényt szervezzünk – tette hozzá az 
alpolgármester. 

HA
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Városi helyesírási 
verseny

Idén a mi iskolánkban, a Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Isko-
lában rendeztük meg a városi helyesírási versenyt. A tanítók gondos 
munkájával összeálltak a versenyfeladatok. Ezeket együtt átnéztük, 
megbeszéltük, hogy a gyerekek az évfolyamuknak megfelelő szintű, 
de ugyanakkor gondolkodtató, érdekes feladatokat kapjanak. Minden 
gyömrői iskolából érkeztek tanulók, osztályonként a három legjobb. 

Gratulálunk Nekik!
A legeredményesebb tanulók:

 2. évfolyam:
I. Bata Márton, Fekete István Ált. Isk.
I. Urbancsok Léna, Weöres Sándor Ált. Isk. (Csokonai)
II. Földi Krisztina, Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
III. Murár Dávid, Fekete István Ált. Isk.

3. évfolyam:
I. Tajti Szonja, Weöres Sándor Ált. Isk. (Csokonai)
II. Pavlyás Anna, Weöres Sándor Ált. Isk. (Csokonai)
III. Agócs Míra, Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.

4. évfolyam:
I. Klimaj Virág, Weöres Sándor Ált. Isk. (Csokonai)
II. O Hara Anne-Sophie, Fekete István Ált. Isk.
III. Varsányi Balázs, Weöres Sándor Ált. Isk. (Csokonai)

Meglepetésszerűen lettek díjazva a legszebben író tanulók.  2. évfo-
lyamon a már I. helyezett Bata Márton (F.I.Á.I.),  3. évfolyamon Szabó 
Renáta (II. R. F. Á. I.), míg  4. évfolyamon Gyenes Alexandra (II. R. F. 
Á. I.) munkája volt a legtetszetősebb.

Köszönetünket fejezzük ki a felkészítő pedagógusoknak, továbbá a 
Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanuló alsós gyerekek 
szüleinek, akik süteménnyel járultak hozzá a vendéglátáshoz!

Szabóné Márton Etelka

Kéményellenőrzés 
Gyömrőn

Az Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság illetéke-
seitől kapott tájékoztatás sze-
rint Gyömrőn 2017. 01. 01 és 
04. 28. között kerül sor a kémé-
nyek ellenőrzésére a vonatkozó 
sormunkaterv alapján.

Az ellenőrzés a magánsze-
mélyeknek ingyenes, ameny-
nyiben a kéményseprő által 
megadott első két időpont vala-
melyikén biztosítják a munka-
végzés lehetőségét. Ha ezen 
időpontok egyike sem megfe-
lelő, az ingatlan tulajdonosának 
díjat kell fizetnie a további idő-
pontokért. Aki nem teszi lehe-
tővé a kémény ellenőrzését, az 
bírságra számíthat.            HA
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 „ÖKOVÍZ” NONPROFIT KFT. 
Székhely: 2700 Cegléd, Pesti u. 65. sz.  
Telefon:53/500-152, 500-153, Fax: 53/505-566 
okoviz@okoviz.hu 
http://www.okoviz.hu 
 

 
Cegléd Központi Ügyfélszolgálat 
Cím: 2700 Cegléd, Pesti út 65. 
Postacím: 2700 Cegléd, Pesti út 65. 
Telefonos elérhetőség: 53/500-152, 53/500-153 
Hétfő 8.00-20.00, Pénztár: 8:00-19:00 
 Kedd-Csütörtök 8.00-15.00, Pénztár 8:00-15:00 
Péntek: nincs ügyfélfogadás 
E-mail cím: ugyfelszolgalat@okoviz.hu 

 

  

 
 
 
TISZTELT INGATLANHASZNÁLÓ! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Gyömrő településen a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást az Önkormányzattal kötött határozott idejű szerződés alapján  
 
2017. január 1-től közszolgáltatóként az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. látja el. 
 
A hulladék begyűjtését és szállítását alvállalkozóként a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft.  
(2230 Gyömrő, Táncsics M. u. 65.) végzi. 
Szállítással kapcsolatos bejelentés, információkérés: 06-29/331-920. 
 
A háztartási szilárd hulladékszállítás rendje a következő utcákban változik  
2017. februártól. A hétfői körzetből a keddi körzetbe kerül: Árva vár, Bánáti, 
Beregszászi, Fogarasi, Kassai, Kóczán, Máramaros, Rozsnyó, Rózsa u. 24-től és Zenta utca.                
Első szállítási nap: 2017. 02. 07. kedd.  
A többi utca szállítási rendje változatlan marad.  
Kérjük Önöket, hogy legkésőbb reggel 05.30 óráig helyezzék ki hulladékaikat a megszokott, 
jól látható és megközelíthető helyre.  
Az előző közszolgáltató (Gyömrői TÜF Nonprofit Kft.) többlethulladék kihelyezésére 
szolgáló zsákjait 2017. április 30-ig elszállítjuk. 
 
Havonta egy alkalommal biztosítjuk a szelektív hulladék (műanyag, papír és fém, 
csomagolási hulladék) elkülönített, házhoz menő begyűjtését és elszállítását a Gyömrő 
Újságban, illetve az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. honlapján megjelentetett időpontokban.  
A szelektív hulladék szelektív gyűjtőedényben vagy bármilyen áttetsző (nem fekete) zsákban 
kihelyezhető. A szelektív hulladékok gyűjtéséhez 1 db emblémás cserezsákot a szállítás 
napján biztosítunk. 
A szelektív hulladék nem tartalmazhat egyéb háztartási hulladékot! 
 
Az üveg hulladék gyűjtésére szolgáló 3 db 1,1 m³ konténert Gyömrő, Szent István u. 26. - 
COOP áruház mellé helyezzük ki.  
 
Kihelyezett ügyfélszolgálatunk Gyömrő településen, a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. 
irodájában található. 

 
2230 Gyömrő, Táncsics M. u. 65. 

 
Ügyfélfogadás: 

Hétfőn 13.00 - 17.00 és szerdán 8.00 - 15.30-ig (12.00 - 12.30-ig ebédidő) 
Ügyfélfogadási időben adatváltozás, szüneteltetés, megszüntetés, új igény bejelentési ügyeiket 
intézhetik.  
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Az alkalmanként keletkező többlethulladék elszállításához szükséges zsákokat a Gyömrői 
TÜF Nonprofit Kft.-nél (2230 Gyömrő, Táncsics M. u. 65. irodája) alatt tudja beszerezni 
átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja, a 
közszolgáltatás számlafizetője nevére.  
A zsák és a közszolgáltatás ellenértéke utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.  
A többlethulladékos zsák díja 405 Ft/db + ÁFA. 
 
Az ügyfélszolgálati rendszer keretében felmerülő problémák, panaszok, észrevételek 
megoldására az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. a központi ügyintézési helyén valamint postai, 
telefonos és internetes kapcsolattartással áll a fogyasztók rendelkezésére.   
 
2700 Cegléd, Pesti út. 65. 
Tel.: 53/500-152, 53/500-153, fax. 53/505-566  
www.okoviz.hu, ugyfelszolgalat@okoviz.hu   
Központi ügyfélszolgálat: Hétfő: 8.00 - 20.00 (pénztár 8:00 - 19.00)  
Kedd - Csütörtök: 8.00 - 15.00 (pénztár: 8.00 - 15.00) 
(Péntek: nincs ügyfélfogadás) 
 
Közszolgáltatási díj mértéke 
A hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 91 §.-a  értelmében a természetes személy 
ingatlanhasználó részére a 2013. július 1-jét követő időszakról kiállított számlában fizetendő 
szolgáltatási egységre jutó összeg nem haladhatja meg a települési önkormányzat 
rendeletében megállapított, 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 %-kal 
megemelt összegének a 90 %-át. Fenti szabályozásnak megfelelve, minden természetes 
személy és költségvetési szerv ingatlanhasználó számára biztosítjuk a 10%-os 
rezsicsökkentést. 
 
A hatályos jogszabályok szerint a közszolgáltatás igénybevétele kötelező.  
 
A számlákat 2017. évben negyedévente állítja ki a díjbeszedésre jogosult NHKV Zrt. 
 
A közszolgáltatás díja, természetes személyek, költségvetési szervek és nem természetes 
személyek esetében is változatlanok. 
 
A nem természetes személy igénybevevőnek (jogi személyek, vállalkozások, üzletek stb.) az 
új közszolgáltatóval hulladékszállítási szerződést kell kötnie.  
 
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük. 
 
   

 
 

„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. 
 
 
 

Szelektív szállítási időpontok 2017-ben: 
 

Február 17., március 24., április 28., május 19., június 16., július 14., augusztus 18., 
szeptember 15., október 20., november 17., december 15. 



14 GYÖMRŐHIRDETÉS

 
FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,  

HOGY 

2017. február 3-tól 2017. február 22-ig 

T Ü D Ő SZ Ű R É S T  T A R T U N K ! 
A TÜDŐSZŰRÉS HELYE: 

2230 GYÖMRŐ, SZT. ISTVÁN ÚT 65. SZ. (RÉGI MŰV. HÁZ.) 

A VIZSGÁLATOK IDEJE: 

HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG: 800-1800 

A VIZSGÁLATRA TB KÁRTYÁJÁT ÉS AZ ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT  
TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁSÁT HOZZA MAGÁVAL! 

FIGYELEM! A SZŰRÉSEN CSAK A 40. ÉLETÉVÜKET 
BETÖLTÖTT LAKOSOK ÉS A  14-18  ÉV KÖZÖTTI 

GYERMEKEK VEHETNEK RÉSZT INGYEN! 

A 40 év alatti lakosoknak illetve annak, 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 VISZGÁLAT ALKALMAS A TÜDŐBETEGSÉGEK IDŐBENI FELISMERÉSÉRE. 
PANASZ NÉLKÜL IS LEHET BETEG! 
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Hétről hétre duplázódik  
az influenzások száma
Szokatlanul sok a beteg gyerek

Szélsebesen terjed az influenza: a 
3. héten ismét megduplázódott a 
betegek száma. Az országban 68 
900 beteg fordult orvoshoz influen-
zás tünetekkel az előző heti 31 600 
után – olvasható az ÁNTSZ hon-
lapján. Ami különösen ijesztő, hogy 
szokatlanul sok a beteg gyerek: az 
összes beteg csaknem fele 15 év 
alatti, ráadásul a kicsik körében a 
betegek aránya a háromszorosa 
a többi korosztálynak. Az ÁNTSZ 
összegzése szerint hazánkban 
intenzíven terjed az influenza, a 
járvány az egész országot érinti. Az 
egyes területek érintettsége külön-
böző: a 100 000 lakosra jutó influ-
enzaszerű tünetekkel orvoshoz for-
dulók száma 339 és 1 127 között 
változott. Az idei szezonban a 3. 
héten azonosították a legtöbb inf-
luenzavírust, a pozitivitási arány 
65,2% volt. Ez azt jelenti, hogy 
minden 3 mintából 2-ből ki tudták 
mutatni az influenza vírusát. Az 
azonosított influenzavírusok több 
mint 70%-a az A típusú, H3N2 altí-
pusú volt. Az influenza B típusából 
jóval kevesebbet találtak a szakem-
berek. A laboratóriumi vizsgálatok 
szerint az influenzavírusok mellett 
két másik kórokozó is nagy szám-
ban okoz megbetegedést: az egyik 
a légúti óriássejtes vírus (RSV), 
a másik pedig az adenovírus. 

Az Országos Epidemiológiai 
Központ főorvosa szerint még nem 
lélegezhetünk fel, a járvány foly-
tatódik, a következő hetekben 
még több lesz a beteg. Molnár 
Zsuzsanna az M1 aktuális csator-
nán kiemelten fontosnak nevezte 
a megfelelő mennyiségű zöldség- 

és gyümölcsfogyasztást, mivel az 
év elejére a szervezet a vitaminhi-
ány miatt veszít a vírusokkal szem-
beni ellenálló-képességéből. Emel-
lett a megfelelő öltözködésre is fel-
hívta a figyelmet, mivel egy meg-
hűlés kedvez a vírusfertőzésnek 
is. Hideg időben érdemes rétege-
sen öltözni, és fontos elkerülni a 
kimelegedést és az izzadást. Aki-
nek erős az immunrendszere, az is 
elkaphatja másoktól a náthát vagy 
az influenzát. Ezért fontos szerepe 
van a higiéniának is, mindenekelőtt 
a kézmosásnak. Ilyenkor érdemes 
sokkal gyakrabban kezet mosni. 

Sajnos a szmog segíti a kór ter-
jedését, és a betegek helyzetét is 
nehezíti a rossz levegő.

A szakemberek szerint az 
előző évekhez képest idén még 
nagyobb járvány várható, így a 
krónikus betegeknek és a 60 év 
felettieknek még mindig érdemes 
lehet oltást kérni, ha eddig ezt nem 
tették meg. Ám fontos tudni, hogy 
a védelem kialakuláshoz két hét 
szükséges. (Az oltás beadatásá-
nak ideális időpontja október vagy 
november). A náthát többféle lég-
úti vírus okozza, ezek ellen nincs 
védőoltás.                                 KE
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A járdák síkosság- 
mentesítéséről

Januárban extrém hideg köszöntött ránk, annak minden velejárójá-
val együtt. Sok helyen a járdákat jégpáncél borítja, amely kifejezet-
ten balesetveszélyes.

Adódik a kérdés, hogy vajon kinek 
a feladata a járdák takarítása, 
síkosság-mentesítése? Az orszá-
gos előírás az, hogy minden ingat-
lan előtt az ingatlan tulajdonosa, 
használója vagy bérlője köteles a 
járdát takarítani. Az ő feladata az, 
hogy csúszás mentesítse ingat-
lana előtti szakaszt (ha saroktel-
ken lakik, akkor az oldalsót is). Ha 
az érintett részen valaki elcsúszik, 
a felelősség azt terheli, aki nem, 
vagy nem megfelelően takarította 
meg a járdát. Ilyen esetben sza-
bálysértési eljárás is indulhat az 
ingatlan tulajdonosa, kezelője ill. 
lakója ellen.

Mivel kell a csúszásmentesí-��
tést elvégezni?

Nem javasolt a konyhasó több ok 
miatt sem. Általános nézet az, hogy 
a konyhasó kb. -6°C-ig hatékony, 
tönkreteszi a betonjárdát és nem 
környezetkímélő. Helyette zeolitos 
keverék javasolt, amely több üzlet-
ben is kapható.

A már letaposott, nagyon elje-
gesedett járdákon a homok, apró 
szemű sóder, valamint a faforgács, 
fűrészpor kiszórása a célravezető. 
Mivel sokan áttértek vegyes tüze-
lésű fűtési módra, felvetődik a kér-
dés, hogy a salak-, hamu anyag 
kiszórható-e a járdára régi szokás 
szerint. Ez csak akkor elfogadható, 
ha kizárólag természetes fa hamu-
járól van szó mindenféle szennye-
zőanyag mentesen (pl. el nem égett 
részek, szög, csavar nincs benne).

Egy igazi polgári településen a 
lakosok figyelnek egymásra, s ha 
tudomásuk van arról, hogy szom-
szédjuk idős vagy mozgásában kor-
látozott személy, és nincs az ingat-
lanja előtt eltakarítva a hó vagy leje-
gesedett a járdája, akkor az ő ingat-
lana előtt is csúszás mentesítenek, 
az utcabeliek biztonsága érdekében 
is. Idén már több helyen előfordult, 
hogy a lakos a saját kertjében csú-
szott el. Ilyenkor nagy segítséget 
jelenthet – sőt, talán életet is menthet 
–, ha figyelünk egymásra, s azonnal 
segítséget nyújtunk, ha szükséges.

Észrevétele vagy kérdése ese-
tén forduljon bizalommal a Polgár-
mesteri Hivatal Közterület-felügye-
letéhez vagy Hodruszky Lajos pol-
gárvédelmi referenshez.

HL.
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Kerékpáros Hírek
Nagytarcsai „csúcs”támadás december 31-én

Már túl vagyunk jó néhány alapozó 
edzésen, mindenki egyénre szabot-
tan teljesítette az idei edzés adag-
ját, most jöhet a megérdemelt pihe-
nés. Közeledett a karácsony, a sze-
retet ünnepe, ahol a családoké és a 
gyerekeké volt a főszerep. Eljött az 
ideje az évégi utolsó szakosztály-
gyűlésnek. Meglepetés vacsorával 
kedveskedtünk a tagoknak, a Teá-
zóban Fábián Laci (Latyó) kemen-
cében sütött nekünk mindenféle 
finomságot, amit jóízűen elfo-
gyasztottunk. A kellemes estébe 
nyúló baráti beszélgetés után nagy 
tervekkel és tele pocakkal tértünk 
haza.

Még egy kihívást tűztünk ki az 
év végére, szilveszter napjára. Egy 
szép, már hagyományosnak mond-
ható kis túrát iktattunk be, a barát-
ság és az összetartozás jegyében!

A farkasordító hideg ellenére 
szakosztályunk a környékbeli brin-

gásokkal évek óta a Nagytarcsai 
dombok között találkozik és a leg-
magasabb pontján pezsgőbontás-
sal búcsúztatja az óévet. Mind-
egy milyen az idő, mindegy, hogy 
a pofaszél ráfagy az arcunkra, 
megyünk, mert ott a helyünk! 

„Jó Hátszelet”  
Életmódváltozást  
Segítő Alapítvány!

Szeretném bemutatni alapítványun-
kat, melyet szakosztályunk régi tag-
jaival 2007-ben alapítottunk.

Azt kevesen tudják, hogy ez a 
csapat az alapítvány előtt is már 
évekkel korábban, lelkesen ren-
dezte az elsősorban kerékpár-
sporttal kapcsolatos eseményeket. 
Mi szerveztük több éven keresztül 
a tőzeges és a strand körüli Terep-
kerékpár versenyt, a Tó de Gyöm-
rő-t.

II. Rákóczi Ferenc Gyömrői 
beszédének 300. évfordulója tisz-
teletére több ízben 300 km-es 
kerékpáros túrát szerveztünk. Az 
ország legelvetemültebb bringásai 
jöttek, közülünk is többen teljesí-
tették a távot 11 óra alatt. Hát nem 
volt semmi, felejthetetlen élmény 
maradt!

A Giant-Gyömrő Kerékpáros 
Szakosztály és az akkor alakult „Jó 
Hátszelet” alapítvány érdeme volt, 
hogy Gyömrő házigazdája lehe-
tett a Tour-de Hungary nemzet-
közi országúti többnapos kerékpá-
ros versenynek. Az első szakasz 
innen, Gyömrőről indult, és a ver-
seny bejárta a fél országot és átlé-
pett Szlovákiába is. 20 országból 
hívtak profi és amatőr csapato-
kat. Természetesen a város veze-
tése és a támogatók szívügyük-
nek tekintették és sokat segítettek, 
ezért remek szervezésben bonyo-
lódott le a rendezvény.

2008-ban átvállaltuk a Tour-de 
Gyömrő szervezését, és idén már 
ez lesz a 9. alkalom. Lelkesen szer-
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vezzük és óriási segítség a „Tour-de 
Gyömrő segítők csapata”, és még 
nagyon sok lelkes barát, ismerős!

Az alapítvány tagjai:
Elnök:  Gyurján János (Tour-de 

Gyömrő főszervezője)
Kuratóriumi tagok: Gönczi Ist-

ván, Kecskés Zsolt, Kiss Jenő
Alapító:  Budai Sándor

A világ körülöttünk rohamosan vál-
tozik, de rajtunk nem fog az idő. Mi 
nem „változunk”, szívünkben mara-
dunk lelkes, örök fiatal bringások, 
és a kerékpársport rendezvénye-
inkkel igyekszünk életmódválto-
zásra serkenteni a mozgásszegény 
életet élő embereket. Tartalmas 
időtöltésre buzdítjuk a családokat, 
fiatalokat és gyermekeket!

Adója 1%-kát adományozza ránk, 
hogy még hatékonyabban dol-
gozhassunk!

„Jó Hátszelet”  
Életmódváltozást Segítő  

Alapítvány  
Adószám: 18717000-1-13 

Székhely:  
2230, Gyömrő Bercsényi út 2/a

Budai S.
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A rock and roll él, 
akrobatikusan is!

Hol is kezdjem? 
Talán maga az akrobatikus rock 

and roll bemutatása igényel pár 
szót kezdésként: ez a táncfajta a 
klasszikus rock n’ roll -ból ered. 
Magyarországra a ’80-as években 
érkezett és tündöklését a ’90-es 
évek derekára lehet datálni, amikor 
is kis hazánk sok városában alakul-
tak meg tánccsoportok, ezt a műfajt 
képviselve. 

A tánc a maga nevében egy 
sportág, köszönhetően a gyors, 48 
ütem/perc sebességű zenéknek, 
illetve állóképességet, fizikumot fej-
lesztő mivoltának. Gyömrőn a fény-
korát az ezredforduló elején élte, 
majd – sajnálatos módon – fokoza-
tosan háttérbe szorult. 

Teljes eltűnését azonban pár 
veteránnak számító táncos nem 
hagyta, s az elmúlt öt évben 
kitartó munkának és megannyi 
tehetséges ifjúnak köszönhetően 
sikeresen visszahozták a gyömrői 
köztudatba ezt az energikus moz-
gásformát!

A gyömrői tánccsapat elő-
adásaival rendszeresen fellép 
helyi és megyei rendezvénye-
ken, valamint olyan eseménye-
ken, mint a Romantika Ünnepe 
vagy a májusi majális. Ezek mel-
lett a csoport tapasztaltabb tagjai 
önálló és közös koreográfiákkal 
rangos táncversenyeken is részt 
vesznek, ahol eredményeik dobo-
gós helyezések, bajnoki címek a 

Magyar Látványtánc Fesztiválon, 
vagy a Zuglói Táncfesztiválon.

2016-ban a Gyömrői Önkor-
mányzat támogatásának köszön-
hetően a versenyző táncosok 
egységes és produkcióikhoz 
méltó fellépő ruhát is kaptak, 
amiért ezúton is szeretne a csa-
pat köszönetet mondani. Ered-
ményes szereplések és sikeres 
fellépések sorozatát jelentette a 
gyömrői rokisoknak a 2016-os év, 
melynek végén a decemberben 
rendezett Zuglói Mikuláskupán az 
érmek mellett egy különdíjjal is 
gazdagították eredménytábláza-
tukat. A jól megérdemelt pihenés 
után újult erővel veti bele magát a 
csapat a kemény munkába, hogy 
továbbra is folytassa eredményes 
tevékenységét a tánc és sport 
terén azzal a tudattal, hogy a rock 
and roll örök!

Bartha Nóra & Kodaj Balázs


