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Szerethetô várost építünk

2014 Április

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol ott-
hon legyünk benne”

Nagyon sok mindenen, sokszor kis dolgo-
kon, apróságokon múlik az, hogy a tele-
pülés, ahol élünk, csak lakhelyünk vagy 
szeretett otthonunk is egyben. Sokszor kis 
dolgok ezek, de annál fontosabbak. Lehet 
egy város modern – üveg, acélépületekkel, 
sugárutakkal - ha nem szerethető.

Gyömrőt olyan városnak érzem, amit ottho-
nunknak tekinthetünk, szerethetünk. Itt élek 
születésem óta és ezt éreztem, ezek a gon-
dolatok jutottak eszembe, amikor április első 
napjaiban ünnepélyes keretek között átadtuk 
a védőnői szolgálat frissen felújított épületét. 
Jelentős épület ez, bár léptékében nem mér-
hető a néhány éve átadott művészeti központ-
hoz, mégis fontos érték. Emlékszem még erre 
az épületre, amikor még több mint húsz éve a 
rendőrség működött benne. Külseje azóta nem 
sokat változott, legfeljebb a kerítése rozsdáso-
dott jobban és a vakolat mállott le több helyen. 
Így volt ez még néhány héttel ezelőtt is. 
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Most pedig itt 
áll, városunk fő-
útján, büszkén, 
régi fényében, 
m e g s z é p ü l v e . 
Persze nemcsak 
külsejében, de ta-
valy év eleje óta 
belülről is telje-
sen felújítva látja 
el feladatát, vár-
ja a város összes 

kisgyermekét, hi-
szen a védő nénik 

és gyermekorvosunk munkahelye ez az épület. 
Régóta szerettük volna már elvégezni a fel-
újítást, de pályázati pénzt, mintegy tíz millió 
forintot most sikerült nyernünk a munkához. 
Az épület felújítása persze a legfontosabb - de 
azt, hogy olyan épületté váljon, mely erősíti 
városunk szerethető hangulatát, a kis dolgok 
adják. Elbontottuk a kerítést, helyette dísz-
kert és nyitott udvar szélesíti, díszíti a főutat. 
A homlokzat díszei az eredeti formában lettek 
helyreállítva. A kiskertben liliomfa nyílik és 
a régi díszes zászlótartó felújítva talán újabb 
száz évig tartja majd országunk és városunk 
zászlaját. Ezektől a kis részletektől érzem és 

ezekre gondoltam, amikor azt írtam - szeret-
hető várost építünk. Ez a stílus és régi érté-
keink megőrzése ad hangulatot városunknak. 

Nagy dolog, hogy pár éve felújítottuk a vá-
rosháza régi épületét. De nem az új tetőtől vagy 
a hibátlan vakolattól lesz a lelkünkben a mi-
énk, hanem a homlokzaton visszaállított régi 
címertől és a muskátliktól, melyek tavasztól 
az ablakokban nyílnak. Szinte felsorolni sem 
tudnám, hány iskola, óvoda épületet és köz-
intézményt újítottunk fel vagy építettünk az 
elmúlt évek alatt. De mindenhol arra töreked-
tünk, hogy épületeink, melyek meghatározzák 
városunk arculatát, patinás, szerethető város 
képét sugallják. Talán mondhatom, hogy az a 
folyamat, melynek keretében felújítottuk váro-
sunk összes intézményét, idén ér végéhez. Ta-
lán a védőnői szolgálat és a rendőrség épülete 
az utolsó két intézmény, melyek felújításával 
még adósok voltunk. Azokat is invitálom ide a 
védőnői szolgálathoz, a Szt. István út 1. szám 
alá, akiknek a családjában nincs kisgyermek, 
hogy látogassanak el, és szánjanak rá pár per-
cet, nézzék meg az épületet - megéri! 

 
A rendőrség épületének tető és külső felújí-

tására ugyancsak sikerrel pályáztunk és szép 
összeget, tizenhárom milliót nyertünk erre a 
munkára. Saját forrásból pedig kiegészítjük ezt 
a belső felújítással. A munkák már folynak és 
május közepére el is készülnek. Városunk így 
egy újabb szép épülettel gazdagodik, rendőre-
ink munkakörülményei pedig nagyban javul-
nak. A beruházás nyomán, reményeink szerint 
megvalósuló állomány és járműpark fejlesz-
tésnek köszönhetően pedig tovább javulhat vá-
rosunk egyébként is jó közbiztonsága. 

Ezekből a kis eredményekből és az elmúlt 
évek rengeteg kisebb-nagyobb beruházásá-
ból áll össze az a kép, amit ma büszkén ott-
honunknak, saját városunknak nevezhetünk. 
Persze hozzátartozik ehhez még nagyon sok 
munka idén is, hiszen rengeteg városszépítési 
beruházást indítottunk el. 

Mezey Attila  
alpolgarmester

Szűcs Lajos és Mezey Attila átadja  
a felújított Védőnői Szolgálat épületét
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Építünk új csomópontot, járdát, vízhálóza-
tot, parkolókat és buszvárókat, gyalogátkelő-
ket, szépítjük a tófürdőt is, fel kell élesztenünk 
a tönkrement ártézi kutat - hogy csak néhányat 
említsek. De ezeket a munkákat úgyis láthat-
ják majd városunk utcáin járva nap, mint nap 
és persze rendezvényekben, kulturális prog-
ramokban sem lesz hiány az idén sem. Így 
Gyömrő, városunk olyan hely és még inkább 
olyanná válik, ahova jó hazajönni, élni és él-
vezni a mindennapokat, melyek előttünk áll-
nak.

Mezey Attila, alpolgármester
Elkezdődött a rendőrőrs épületének  

korszerűsítési munkálata

Önkormányzati hírek
Önkormányzatunk képviselő-testülete a 
legutóbbi újság megjelenése óta egy rend-
kívüli ülést tartott. Ezen elfogadta a szava-
zat-számláló bizottsági tagokat. 

Bár a képviselők nem üléseztek, városunkban 
folyamatosan zajlanak a különböző munkála-
tok. Mindez annak köszönhető, hogy a város-
vezetés elindította a tavaszi város-felújítási 
programot. Ennek keretében megkezdődött 
városunkban a fásítás: 170 darab díszfát 
ültetett ki a városüzemeltető Kft az elmúlt 
hetekben. Ezek között van platán, szivarfa, 
hárs és zselnice-meggy is. Mivel a fák előne-
veltek, reményeink szerint egy-két éven belül 
lombosodni fognak, és kellemes árnyat adnak 
majd. A faluban a Bajcsy-Zsilinszky, Üllői és 
Dózsa György utakon telepítettünk fákat,  a 
központban a Táncsics Mihály és Szent István 
utak mentén, valamint a vasútállomásnál és a 
temetőkben ültettünk. A vasúton túl pedig a 
Nefelejcs és Kóczán utak mellé kerültek dísz-
fák. 

Elkészültek azok a felnőtt sportparkok is, 
melyek inkább a nagyobb korosztály számá-
ra nyújthatnak kikapcsolódási lehetőségeket. 
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Két helyre telepítettünk eszközöket: a vasút-
állomáshoz, és a Weöres Sándor Általános Is-
kola központi épületének udvarára. A 2014-es 
játszótér-felújítási program keretében mind-
két helyre speciális, időtálló és vandálbiztos 
sporteszközök kerültek. Ezek kifejezetten a 
felnőtteknek lettek kifejlesztve, akik így a sza-
badban mozoghatnak, sportolhatnak. A vas-
útállomáson található felnőtt játszóteret már 
igénybe vehetik lakosaink, míg az iskolait ter-
veink szerint májusban adjuk át. 

Az idén 10 éves Tófürdőnkről sem feledke-
zünk meg! Önkormányzatunk pontosan egy 
évtizede kezdte meg azt a szisztematikus fel-
újítási munkát, melynek köszönhetően visz-
szaadtuk a Gyömrőieknek a régen közkedvelt 
fürdőhelyet, s tettük mindezt úgy, hogy évente 
további csaknem 50.000 turista látogatja a Tó-
fürdőnket. 2014-ben – nem csak a kerek év-
forduló miatt – nagyobb volumenű felújítás és 
bővítés lesz a tónál. Ahogy minden évben, úgy 
idén is kicseréljük az elkorhadt stégdeszkákat, 
újrafestjük az elemeket. Megújulnak a vizes-
blokkok, felújítjuk a büféket is. A vízbe vezető 
lépcsők új burkolatot kapnak. Ám az igazán 
nagy lépés, a napozóhelyek bővítése lesz! Ön-
kormányzatunk megállapodást kötött a Ba-
goly Fogadóval, melynek értelmében a hátsó 
vizesblokk fölötti partszakaszon is kialakítunk 
napozóhelyeket, és a strandröplabda pályát is 

ide helyezzük át. Ennek köszönhetően jelentő-
sen növekedni fog a vízpart melletti napozó-
helyek száma! 

Annak érdekében, hogy még több szórako-
zási lehetőséget nyújtsunk a Tófürdő vendégei 
számára, ebben az évben a fürdő hátsó front-
jára dupla vizicsúszdát építünk! Természete-
sen gondoltunk a kisgyerekekre is: jelentősen 
bővítjük a fürdő játszóterének alapterületét, és 
újakra cseréljük a játékokat is. Reményeink 
szerint mindezeknek köszönhetően még töb-
ben látogatnak majd a Tófürdőre, és még to-
vább tudjuk növelni a komfortérzetüket.

Hauser Antal
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Április végével lezárul a közmunkaprogram 
jelenlegi szakasza

Sokan kérdezték tőlem a napokban, hogy 
van-e, volt-e értelme ennek a közmunka-
programnak, amelyből Gyömrő igencsak ki-
vette a részét. Szívem szerint idéznék néhány 
kommentet, amelyet egy fanyalgó megjegy-
zéshez írtak az önkormányzatunk közösségi 
oldalán - maguk a közmunkások...

Ők úgy érezték, hogy volt értelme. Miért is?

Gyömrőn a téli közmunkaprogramban 102 főt 
foglalkoztattunk, teljes munkaidőben.

Csaknem 10 millió forintot kaptunk a bérü-
kön felül eszközbeszerzésre is, amivel normális 
munkafeltételeket teremtettünk meg számukra. 
Sok megjegyzés hangzik el országszerte, hogy 
a közmunkásokat csak értelmetlen, “alibi” 
munkára veszik igénybe, ezért fölösleges is a 
közmunka-program. Ezzel szemben a gyömrői 
adatok a következők. Csak a polgármesteri hi-
vatalban 7 főnek biztosítottunk közülük mun-
kát. Volt aki képzettsége szerinti adminisztrá-
ciós feladatokat láthatott el.

Rajtuk kívül az alábbi helyeken vehettük 
igénybe a munkájukat:

Védőnői épület átépítésezz
Rendőrségi épület átépítésezz
Játszóterek felújítása, új elemek telepítésezz
Fa ültetés városszertezz
Parkok takarítása, karbantartásazz
Temetőink takarítása, karbantartásazz
Strand támfal építése, karbantartások, új zz
röplabda pálya építése
Járda építési programok (teljes Dózsa zz
György út - Bajcsy-Zsilinszky úti szakasz)
Tájház felújítása, karbantartása zz
Weöres Iskola udvarának átépítésezz
Kivezető utak takarítása zz
Mentőállomás átépítésének bontási mun-zz
kái

Mindezeket saját erőből nem tudtuk volna 
megcsinálni, külsős vállalkozókat kellett vol-
na nagyobb számban igénybe venni. Helyettük 
a közmunka-program keretében az állam által 
átvállalt fizetés mellett csinálták mindezeket a 
közmunkásaink!

Ezek után mindenki eldöntheti, hasznos 
volt-e a program, hasznos munkát tudtunk-e 
adni nekik?

A közmunkásaink zöme régóta még alkal-
mi munkát sem talált magának, alacsony kép-
zettségük miatt pedig szinte esélytelenek arra, 
hogy állandó  munkahelyük legyen.

A magasabb képzettségűeknek ez a lehető-
ség arra volt jó, hogy a segélynél magasabb 
összegért dolgozhassanak, az alacsony kép-
zettségűeknek pedig arra, hogy ismét érezzék, 
megtanulják, milyen kollektívában tevékeny-
kedni. 

Olyan feladatokat végeztek el, aminek saját 
maguk is látták a kézzel fogható végeredmé-
nyét, hasznát. Értékelő, dicsérő szavakat kap-
tak a feletteseiktől és sok helyi lakostól, akik 
látták a munkájukat, törekvésüket. 

Török Erika, a program „anyja”, fő mento-
ra, a felvételtől a munkavégzések utolsó fázi-
sáig minden egyes személy összes ügyes-ba-
jos dolgával foglalkozott, valamint a program 
teljes adminisztrációját vitte.

A „normális élethez” vezető út a közössé-
gen át vezet, és ez a közösség itt kialakult a 
gyömrői közmunkásokból.

Köszönöm mindannyiuknak a munkáját, 
köszönöm a lehetőségét, hogy Gyömrő ilyen 
volumenben csatlakozhatott ehhez a program-
hoz!

Mi készen állunk a folytatásra!
Gyenes Levente

polgármester
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Átadtuk a Gyömrôi Inkubátorházat
Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnö-
ke valamint Gyömrő város vezetése március 
20-án ünnepélyesen átadta a Gyömrői Vállal-
kozássegítő Inkubátorházat a városközpont-
ban. Az inkubátorház Európai Uniós pályá-
zatban, a Magyar-Szlovák Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2007-2013 kereté-
ben épült meg.

A megnyitóbeszédében Gyenes Levente ki-
tért arra, hogy rendkívül fontos a régió kis és 
középvállalkozásainak támogatása. Ismertette, 
hogy az inkubátorház egy lehetőség, mellyel 
kezdő és fejlődni vágyó kis- és középvállalko-
zások a vállalkozási fejlesztéseket célzó lehe-
tőségekhez, támogatásokhoz hozzájussanak. 

Az inkubátorház a piacorientált üzleti terv-
vel rendelkező fiatal, fejlődő vállalkozások 
megerősödését segíti. A piaci árnál olcsóbb 
irodabérlet mellett, a tanácsokat, és üzleti kap-
csolatokat szerezhetnek itt, a folyamatosan 

szervezett workshopok alkalmával segítségre 
is számíthatnak. 

Az első vállalkozások már be is települtek. 
A földszinti, utcafronti irodába egy alterna-
tív energiaforrásokkal foglalkozó vállalkozás 
költözött be, míg az egyik emeleti irodát egy 
informatikai programfejlesztő cég kapta meg.

Még több információ az inkubátorházról: 
http://husk.gyomro.hu/

Törvényesen, tiszta kézzel
A közéletben és a közpénzekkel való gazdál-
kodásban nagyon fontos, hogy szakszerű haté-
kony, de átlátható, tiszta gazdálkodás folyjon. 
Ennek szellemében végeztük munkánkat az 
elmúlt időszakban, első megválasztásunk óta, 
idestova tizenkét esztendeje. Azóta jó néhány 
ellenőrzésen esett át önkormányzatunk. Járt 
nálunk az ügyészség, illetve az Állami Szám-
vevőszék, melynek kifejezett feladata az álla-
mi intézmények, így például az önkormány-
zatok gazdálkodásának, működésének szigorú 
ellenőrzése. Volt amikor „jóindulatú” feljelen-
tésre, volt, amikor időszaki vizsgálatra érkez-
tek hozzánk. Eddig minden ellenőrzésen jól 
vizsgáztunk, visszaélést, törvénysértést vagy 
annak gyanúját egy esetben sem találtak. 

Most ismét arról számolhatok be, hogy nem-
régiben lezajlott egy átfogó számvevőszéki 

ellenőrzés és vizsgálat, melynek jegyzőköny-
ve ugyancsak igazolta gazdálkodásunk törvé-
nyességét. A tavaly év végén hozzánk érkezett 
számvevő ellenőrök, több mint egy hónapon 
keresztül végezték a helyszíni vizsgálatot hi-
vatalunknál. Egy ilyen ellenőrzés - hogy ar-
ról képet adjak - olyan, mint egy adóhivatali, 
törvényességi és rendőrségi vizsgálat egyben. 
Általában háromévente visszatérően rendsze-
resen kerül rá sor. Nem kis munkát jelentett 
hivatalunknak sem, de túl vagyunk rajta. Még 
ha nem is volt kis feladat, de azt mondhatom, 
hogy jól is jött a négy éves önkormányzati 
ciklus végén egy ilyen ellenőrzés. Így a kam-
pányidőszakban visszaélésekkel már biztosan 
nem gyanúsíthatják az önkormányzatot. Ezért 
is örülök annak, hogy lezajlott az ellenőrzés, 
mert az elkészült jelentés igazolja, hogy gaz-



7AKTUÁLIS

dálkodásunk törvényes volt, bűncselekmény, 
szabálysértés, visszaélés nem történt. Felje-
lentést, elmarasztalást senki ellen nem kez-
deményeztek. Csupán egyetlen közbeszerzési 
eljárás esetében kértek intézkedést az ellen-
őrök, mert megítélésük szerint jogszabályt 
sértettünk. A közbeszerzési döntőbizottság 
azonban jogerős határozatában önkormány-
zatunknak adott igazat és kimondta, hogy tör-
vénysértés nem történt, eljárásunk mindenben 
szabályszerű volt. Ez igazi szakmai elismerést 
jelentett számunkra. Ezzel, ha elejét nem is, 
de hitelét mindenképp vehetjük annak, ha va-

laki esetleg a választási kampányban gazdál-
kodásunk, munkánk tisztaságával, törvényes-
ségével kapcsolatban kívánna vádaskodni. Az 
ellenőrzés azzal zárult, hogy a jegyző számára 
egy, a polgármester számára kettő javaslatot 
fogalmazott meg a szabályozottság javítása 
érdekében, melyeket természetesen végrehaj-
tunk. Ezzel a vizsgálattal és annak eredmé-
nye után úgy érzem, törvényességi oldalról is 
emelt fővel zárhatjuk ezt a négy éves önkor-
mányzati ciklust.

Mezey Attila
alpolgármester

TeSzedd! 2014
Az idén is megrendezi a “Te Szedd! - Önkén-
tesen a tiszta Magyarországért” akciót az Or-
szágos Hulladékgazdálkodási Ügynökség a 
Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából. 
Az eseményre május 9-11. között kerül sor 
szerte az országban.

Mint minden évben, az idén is csatlakozik te-
lepülésünk ehhez a megmozduláshoz, s mi má-
jus 10-ére, szombatra hirdettük meg az akciót. 
Nálunk már évek óta megszokott dolog, hogy 

civil egyesületeink, intézményeink az első hívó 
szóra csatlakoznak környezetünk védelmét, szé-
pítését célzó helyi vagy országos megmozdulá-
sokhoz. Felhívásunkra eddig 15 helyi szervezet, 
intézmény jelentkezett, mintegy 320 fő részvéte-
lével. Természetesen a megadott időpontig bár-
ki csatlakozhat a felsorolt gyülekező helyeken a 
meglévő csoportokhoz, de csatlakozás nélkül is, 
a saját környezetében található hulladék össze-
szedésével is sokat tehet az ügy érdekében.
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A lapzártáig kialakult gyűjtőhelyek és csopor-
tok:

Gyömrő Város Önkormányzata: központi zz
park és környéke
Weöres Sándor Ált. és Műv. Isk.: Központi zz
Iskola és környéke
Utánpótlás Futball Club: Focipálya és kör-zz
nyéke
Gyömrő 2000 Kör: Kóczán lakópark és zz
környéke
Gyömrői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó zz
Egyesület: 31-es főút gyömrő fellé eső sza-
kasza mellett.
Eskü Tériek Baráti Köre: Eskü tér és kör-zz
nyéke
Túzberek Vadásztársaság: laktanyai be-zz
kötő út és környéke
Boglárka Nyugdíjas Klub: Tulipán u. - Dó-zz
zsa Gy. út - Maglódig, vissza: Kóczán út 
- Nefelejcs u. - Állomás u.
Fekete István Ált. Isk.: Kossuth F. u. (Dó-zz
zsa Gy. úttól a Táncsics M. útig), Attila u., 

Árpád u., Petőfi S. u., Jókai M. u., Kölcsey 
F. u., Bajza J. u., Lengyel u., Viola u.
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.: Falusi kör-zz
forgalom és környéke, Bajzsy Zs. út és 
környéke.
Id. Pál Mihály Baráti Kör: Mánya rét és zz
környéke, Üllő felé vezető út
Csemetekert Gyermekszínház: Mánya rét zz
és környéke, Üllő felé vezető út
Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület: zz
Mendei út Mendei bekötő út felé
Gyömrő SE Shaolin Kung-fu Szakosztá-zz
lya: Falusi körforgalom - Mendei út
Magyar Pünkösdi Egyház Gyömrői Gyü-zz
lekezete: Falusi körforgalom - Gróf Teleki 
u. - Üllői út a Mánya rétig.

Bővebb felvilágosítás országosan: www.te-
szedd.hu weboldalon, Gyömrőn Hodruszky 
Lajosnál az info@gyomro.hu vagy a 06 30 
6550788-as telefonszámon kapható.

Hodruszky Lajos, alpolgármester
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Nagy sikerrel kezdett a Körbe-karikába 
kerékpáros fesztivál

Március 29-én verőfényes napsütésben és fer-
geteges hangulatban, csaknem 300 verseny-
zővel zajlott az I. Gyömrői Körbe-karikába 
sportfesztivál és kerékpáros kalandtúra. A 40 
kilométeres, több települést érintő körre 25 
csapat, a 17 kilométeresre 29, a családi 7 kilo-
méteres versenyre 10 csapat nevezett.

Nagyon jó érzés, hogy mindenkinek felejt-
hetetlen élményt tudtunk nyújtani ezen a ren-
dezvényünkön is!

Köszönjük a támogatást és az együttmű-
ködést a rendezvényben résztvevő települé-
seknek és vezetőiknek, Péteri, Vasad, Üllő, 
Maglód és Gyömrő önkormányzatának és 
polgármesterének. Továbbá a Gyömrő Vá-
rosért közalapítványnak, a vasadi Nádas Pi-
henőparknak, a Péteri Óhegy Borháznak, a 
Tövesmajor Lovardának, a Túzberek Vadász-
társaságnak, a Katalin Kúriának, a Teleki Kas-
télynak, a Vörös Oroszlán Lovagrendnek. A 
Gyömrői Sport Egyesület vezetőjének, Ba-

ranyai Pálnak és szakosztályainak, a Memo 
Bike kerékpárszerviznek, az Újhalászkert Ét-
teremnek, a Gyömrő Gyöngye ásványvíznek, 
a Cserna Pékségnek, a Lady Bird Fittness 
stúdiónak, a Starlight Dance Companynak, a 
Kaeshi Waza harcművészeti klubnak, a Saolin 
Kung-fu szakosztálynak, az Andi zumbának, 
az extrém bringásoknak, az Airsoft csapatnak, 
a Jacek Műveknek, a Decathlonnak, valamint 
a rendezvényt biztosító rendőröknek, polgár-
őröknek. Külön köszönjük a támogatást a 
MASPORT-nak és nem utolsó sorban a KUL-
TURISZT minden lelkes tagjának, támogató-
jának és segítőjének! 

A díjakat, nyereményeket pedig köszönjük 
a Csepel Bikenak, a NEGRESCO étteremnek, 
a Békebeli Sörkertnek, a Lambada Cocktail 
Bárnak, Rumpus Tiki Bárnak, a Gyömrő Tó-
fürdőnek.

Találkozzunk a következő rendezvényün-
kön!!! 

Szabó Zsolt
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A képviselő szemével
Képviselő interjú-sorozatunk következő alanya 
Kossuth László, akivel az Eskü téren készült be-
szélgetésemet olvashatják az alábbiakban.

Köztudottan több nagysikerű gyömrői rendez-zz
vény ötletgazdája, meséljen ezekről!

A nyolcvanas évek elején kezdődött az én közéleti 
szereplésem. Utcabált akartak rendezni itt, de akko-
riban még nem lehetett közterületen italozni. Kérték 
az én ötletemet, hogy hogyan lehetne ezt büntetlenül 
megtenni. Kitaláltam, hogy rendezzünk két utca kö-
zött egy focimeccset, egy sörmeccset. Ez éppen au-
gusztus 20-ára, az Alkotmány ünnepére esett, és ezt 
megelőzően a hatvanas-hetve-
nes években Gyömrőn nagy 
ünnepségeket rendeztek ez 
alkalomból. Meg is maradt 
ez az emberek jó emlékezeté-
ben, így úgy gondoltam, hogy 
a sörmeccset szélesítsük ki 
egy nagy össznépi ünnepség-
gé, ahol együtt is poharazgat-
hatunk. Rögtön bográcshoz 
nyúltam és nutriapörkölttel és 
vegyes gulyással vendégeltem 
meg a baráti társaságunkat. 

Később ennek a sikerén felbuzdulva május else-
jén, itt az Eskü téren rendeztünk egy majálist, már 
jóval szervezettebben és nagyobb visszhanggal is. 
Ezekből az összejövetelekből később hagyomány 
lett. 

Így indult az Eskü téri Baráti Kör. 13 főből álltunk 
és majd, másfél évtizedig működtünk. A rendszervál-
táskor az önkormányzati választásokon indultunk mi 
is, itt a téren sütöttük meg az első ökröt – kortes ökör 
volt. Ebből is hagyomány vált, azóta már 17-et meg-
sütöttünk. Tulajdonképpen a magyar embernek azt a 
tulajdonságát használtuk ki, hogy szeret enni-inni, jól 
érezni magát.

Az Eskü térre mi vezettettük be a világítást, ez 
mind a mai napig látható, csak azóta korszerűsítve 
lett. Derítőt építettünk, vizet vezettünk be. Fásítottunk 
és mindent megtettünk azért, hogy otthonosabb, szebb 
környezetben tudjuk megtartani a rendezvényeinket.

Itt a hátunk mögötti szánkózó domb sem volt min-
dig itt. Amikor a Nefelejcs utcát aszfaltozták, az on-
nan kitermelt földet ide borították. A focipálya is az 
onnan megmaradt anyagból lett leaszfaltozva. Ké-
sőbb valakit mégiscsak zavart a domb, és el akarta 
vitetni. Ekkor jött az ötlet, hogy az aradi vértanúknak 
állítandó kopjafa helyszíne ez legyen, és emiatt már 
nem lehetett bolygatni a szánkózó dombot sem. A 

vértanúk emlékművének má-
sodik ütemében a 150 éves 
évfordulóra készült el a ma is 
látható teljes emlékmű.

Az Eskü tértől elvehetet-
len a Gasztronómiai Fesztivál, 
mely tavaly jubilált, 10 éves 
volt. Ezt szintén én találtam 
ki, de idén átadtam a rendezés 
jogát egy évek óta résztvevő 
csapatnak. Ezek az Ekü téri 
történetek.

A böllértalálkozót említe-
ném meg, mint kimondottan gyömröi rendezvényt. A 
tájházba szerveztem egy hagyományos disznóvágást. 
Mangalica disznót, szalmával pörzsölve, korabeli ru-
hában. Próbáltuk a múlt századot feleleveníteni. Ez 
tízegynéhány éve sikerrel működik. Azóta több tele-
pülés is átvette ezt, például Vecsés vagy Ecser.

A borversenyek, a Pálinkabarátok Körének létre-
hozása is hozzám köthetőek. 

Hodruszky Lajos, mostani alpolgármesterünk aján-
lására léptünk politikai síkra. Így lett az Eskü téri Baráti 
Körből a Gyömrő 2000 Kör. Ez olyan jól sikerült, hogy 
a négy évvel ezelőtti önkormányzati választásokon az 
összes körzetben mi nyertünk. Képviselőként a telepü-

Kossuth László, 
önkormányzati képviselő 
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lésügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi Bizottság 
elnöke, a Szociális bizottság és a Vallási, Oktatási, Kul-
turális és Sport Bizottságok tagja vagyok.

Képviselői tevékenysége során elért eredményei zz
közül melyiket emelné ki, mint a legfontosabbat?

Az ezredfordulón szerettük volna Gyömrőt várossá 
nyilváníttatni, azonban ezt a rangot nem kaptuk meg 
csak egy évvel később. Gyömrőnek nem volt címe-
re, mert a rendszerváltáskor a községháza épületéről 
levésték a régi címert és csak egy akantuszlevelet és 
egy hatalmas lukat hagytak ott. Többedmagammal 
készítettük el Gyömrő pajzsos sisakrostélyos lova-
gi figurás címerét, amely augusztus 20-ra készült el. 
Büszkén vallhatom, hogy ebben ez az én kezem mun-
kája is benne van.

Az Árvácska Állatvédő Egyesület telephely prob-
lémáit hosszú idő után megoldottuk. Ezt szintén siker-
nek könyvelem el. Egyébként az egyesület megalapí-
tásában, kitalálásában életében is részt vettem, amíg 
nem lettem vadász. Azonban a vadász és az állatvédő 
az én értékrendemben nem fér meg egymás mellett, 
így az egyesület életében már nem veszek részt.

 Milyen tervei vannak a jövőre nézve?zz
Ettől félek, 64 évesen az ember úgy érzi, hogy több 
van mögötte, mint előtte. Úgy érzem, hogy tennem 
kell valamit, mert egy embernek nyomot kell hagynia 
maga után. A következő választási ciklust még szeret-
ném megnyerni, végigvinni. Úgy érzem, még sokat 
kell tennem, még sokat tehetek a városért.

A Gyömrő 2000 Kör által kezdeményezett járás-
központi törekvések is fontosak számomra. Emiatt 
magam is gyűjtöm a támogató aláírásokat.

A gyömrői székhelyű járásközpont jelenleg a zz
városvezetés és a képviselőtestület egyik fő célja. 
Mi az Ön véleménye a kezdeményezésről, miért 
lenne ez kedvező a városnak?

Ezzel tartozunk a településnek, mert a húszas évektől 
kezdve az ötvenes évek elejéig Gyömrő volt a járási 
székhely. Az akkori hatalom a gyömrői polgárosodást 

nem nézte jó szemmel, pedig pezsgő szellemi élete 
volt akkoriban Gyömrőnek. Megérdemelné a város 
ezt a rangot. A környék legdinamikusabban fejlődő 
települése és a járásszékhely kialakításához minden 
infrastrukturális és tárgyi feltétel adott. A földrajzi 
adottságai révén a környező hét település lakosainak 
is hatalmas könnyebbség lenne itt ügyet intézni.

Nem utolsósorban úgy érzem, hogy történelmi kö-
telességünk ezt a korábbi állapotot visszaállítani. 

Az elmúlt években képviselőként folyamatosan zz
részt vett az önkormányzat munkájában. Ön 
szerint melyek az elért eredmények, hol lehetne 
ezeken javítani?

Akkora léptekkel haladtunk, hogy alig lehetett kö-
vetni. Rengeteget pályáztunk és rengeteg pályázatot 
megnyertünk. Nekem külön tetszik, - és reményeim 
szerint a város lakosságának is - hogy egyfajta fon-
tossági sorrendet állított fel városvezetésünk. Leg-
fontosabbként az intézmények, elsősorban-oktatási 
nevelési intézmények felújítása, korszerűsítése, hoz-
záépítése vagy éppen új épület építése megtörtént. A 
kastélydombi óvodára méltán lehetünk büszkék, hi-
szen egy európai színvonalú és területi elhelyezkedé-
sét tekintve hiánypótló beruházást vittünk itt véghez.  
A városközponti rekonstrukció is önmagáért beszél. 
Gyönyörű modern központunk van, felújított Polgár-
mesteri Hivatallal, új és korszerű Művészeti Központ-
tal.

A Tófürdő a város ékszere, most lesz 10 éves. Eb-
ből az alkalomból több felújítási munkálatot is vég-
zünk, illetve a jubileum alkalmából nagyszabású ün-
nepséget is rendezünk.

Távlati célként – fejlődésként a város peremkerüle-
teinek fejlesztését említeném meg. Az utak karbantar-
tását, a különböző építkezések során sérült javítását is 
ide sorolom. Minél zöldebb környezetünk kialakítása 
érdekében, nagyobb ütemű fásítási programot szeret-
nék megvalósítani.

Gyömrő közbiztonságának még jobbá tételében is 
tehetünk. A mobilkamerák beszerzésével, használatá-
val remélhetőleg ez a célunk is megvalósul.



12 INTERJÚ



13KULTÚRA

A Hankó István Művészeti Központ 
programajánlója!

Szeretettel várjuk Önöket a 
Hankó István Mûvészeti Központ

Fehér József termének  
ünnepélyes avatójára,

2014. április 27-én, 17 órakor
Beszédet mond:  

Gyenes Levente polgármester
Meglepetés programok!

Mindenkit szeretettel várunk!
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Az előadás időpontja:

2014. május 16. péntek, 19 óra

Jegyek a művészeti központban  
megvásárolhatók:

1-3. sor: 2 900.- Ft
4. sortól: 2 400.- Ft

Programjainkról bővebb  
információt kérhetnek a 

06-30/652-1052-es 
és a 06-30/652-0690-es 

telefonszámon, valamint a 
hi.muvkozpont@gmail.com 

e-mail címen.

Mi újság a Csemetekert Gyermekszínház 
háza táján?

Másfél éves fennállásunk óta – túl négy, nagy 
sikerrel bemutatott produkción – újabb pre-
mierre készülünk a Csemetekert Gyermek-
színházzal! A jól ismert népmesét, a Macska-
cicót állítjuk színpadra; rendhagyó módon, a 
Prause József Közösségi Ház-
ban (régi Műv. Ház). Tavaly már 
játszottunk népmesét, mégpedig 
a Buták versenyét, amelyet még 
Budapesten is bemutathattunk 
Gyereknapon.

 ...és ha már Gyereknap! Idén 
is felkérést kaptunk a Városi 
Gyereknapra, amelyre nem mást 
állítunk színre, mint a Vitéz Lász-
ló és az elátkozott malom című 
bábjáték színpadi változatát. 

Kis csapatunknál minden a 
legnagyobb rendben, játszunk 

töretlenül. Aztán – terveink szerint – idén is 
kipihenjük az elmúlt nyolc hónap fáradalmait 
a Káptalanfüredi Ifjúsági Táborban, csakúgy 
ahogy azt tavaly is tettük. 

Mihalusz Zoltán
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Idén is várja Önöket a Káptalanfüredi tábor!
Ebben az évben is vár mindenkit önkormány-
zatunk Balatonalmádi-Káptalanfüreden talál-
ható ifjúsági tábora. Az üzemeltető – ahogy 
az elmúlt két évben – idén is több felújítási 
munkálatot is elvégzett. Ennek köszönhetően 
megújult a 12 személyes ház, illetve több fa-
ház is friss külső festést kapott. A parkosítás-
nak és tereprendezésnek köszönhetően kelle-
mes környezet várja a látogatókat. 2014-ben 
árat csökkentettünk, így idén május 1. és szep-

tember 30. között az alábbi árakon lehet üdül-
ni: szállás 1-2 éjszaka: 1.800 Ft/fő/éj, 3 vagy 
több éjszaka: 1.500 Ft/fő/éj. Napi háromszori 
étkezéssel együtt is csak 3.900 Ft/fő/éj! A 12 
személyes összkomfortos ház bérlése 7 éjsza-
kára: 130.000 Ft/ max. 12 fő. Rövidebb időre: 
2.500 Ft/fő/éj.

További információs és foglalás:  
tabor@gyomro.hu, www.tabor.gyomro.hu

MGM

Gyömrői SE- Küzdősport Szakosztályának 
napi 2 edzése - 6 napon át!!!

Ideje: 2014. június 30-július 5. 
Helyszíne: Fekete István Általános Iskola tornaterme
Díja: 12.000 Ft/fő/6 nap
Érd.: 06 70/ 261-11-21-es számon 
Jelentkezés: 8 éves kortól!!!
Jelentkezési határidő: 2014. május 15.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik szeretett 
családtagunk Drebenka Jenő 
végső búcsúztatásán részt 
vettek, sírjára virágot hoz-
tak.

Gyászoló édesanyja,  
bátyja és családja

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik 2014. 
április 1-jén id. Fábián Béla 
temetésén részt vettek, utol-
só útjára elkísérték és sírjára 
virágot hoztak.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönöm, hogy férjem Fehér 
József hamvainak elhelyezése-
kor, jelenlétükkel megtisztel-
ték családunkat 2013. novem-
ber 29-én. Kérem, maradjon 
meg jó emlékezetükben. 

Isten áldja Önöket, 
 Fehérné Zsuzsa
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Felhívás!
Az Eskü Téri Baráti Közösség köszöni felajánlá-
saikat, melyeket a székely kapu felállítására tettek. 
Hozzájárulásuknak köszönhetően a kivitelezéshez 
szükséges összeg fele már összejött. 

Kérjük, továbbra is támogassák kezdemé-
nyezésünket, mellyel emléket állítanánk az 1848-
49-es székely vértanuknak. 

Reményeink szerint – további felajánlásaik 
segítségével – augusztusban az új kenyér ünne-
pére átadnánk a látványos szimbólumot.

Kossuth-fivérek
Telefon:  Kossuth László 06-20-53-66-977

                   Kossuth Pál 06-30-95-00-804

Felhívás!
Alapítványunk újjászerveződött, új 
tagokkal tevékenykedik. Célunk, hogy 
az Általános Iskola, Speciális Szakisko-
la, Készségfejlesztő Speciális Szakisko-
la, Diákotthon, Lakásotthon és EGYMI 
tanulói előtt megnyíl jon a világ. Szeret-
nénk a gyermekeink kulturális, sport 
és szabadidős tevékenységét az Önök 
segítségével változatossá tenni. A pro-
gramokon való részvétel a halmozot-
tan hátrányos helyzetben élő, fogya-
tékos gyermekeknek más módon nem 
elérhető.
Amennyiben segítenének, felajánlásai-
kat a 11742197-20027296 számlaszámra 
várjuk.  Adó szám: 18672002-1-13

Köszönettel, a kuratórium tagjai
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Könyvtári ajánló
Április 24-én, csütörtökön du. 16 órakor, a 
Föld napja alkalmából, a Föld élete című rend-
hagyó, izgalmas földtörténeti előadásra hí-
vunk mindenkit, akit érdekel 
a Föld keletkezése, kőzetei, 
ásványai. Előadónk: Diviki 
Barbara geológus lesz! 

S bár még egy kicsi mesz-
sze van, szólnunk kell az 
első hosszú május 1-jei 
hosszú hétvégéről, amikor is 
könyvtárunk zárva lesz! Vagyis, 2014. május 
1-jétől (csütörtök) május 5-ig (hétfő) könyv-
tárunk zárva tart, ám előtte április 28-án, hét-

főn rendhagyó nyitva tartással várjuk olva-
sóinkat!

Május 8-án, csütörtökön 15 órakor ”Író-ol-
vasó találkozó”-t szervezünk. 
Vendégünk Fülöp Monika 
lesz, a Röpke c. meseköny-
vek szerzője. A programot 
elsősorban az alsós korosz-
tálynak ajánljuk, szeretettel 
várunk minden kedves érdek-
lődőt.

2014. május 12-től, május 31-ig a könyv-
tár leltár miatt ZÁRVA LESZ!

Nyitás: 2014. június 3. kedd, 9 órakor

BÓBITA ÓVODA a Comenius pályázat tükrében
Óvodánk székhely intézménye, a Bóbita 
Óvoda, a 2013/2014-es nevelési évben el-
nyerte a Tempus közalapítvány szervezésé-
ben meghirdetett Comenius iskolai együtt-
működés pályázatot. A pályázatban részt 
vevő országok: Olaszország, Törökország, 
Románia és Magyarország. Országunkat 2 
intézmény is képviseli, hiszen a pályázat 
koordinátor intézménye a gyömrői Weö-
res Sándor Általános iskola lett. A pályázat 
időtartama alatt lehetőségünk nyílik, hogy 
betekintést nyerjünk a többi ország nevelé-
si-oktatási módszereibe. Az óvodás gyerme-
kekkel megismertethessük az adott ország 
kultúráját és hagyományait. 

2014 februárjában óvodánk feladata az volt, 
hogy vendégül lássa a partner intézmények 
pedagógusait. Külföldi kollégáink 4 napra ér-
keztek hozzánk és e pár napban igyekeztünk 
minél többet megmutatni országunkból, váro-
sunkból és óvodánk életéből. A programban 
Budapesti városnézés, Gyömrői séta, óvodai 
farsangi bál megtekintése, munkaértekezlet, 
Bóbita óvoda látogatása szerepelt.

 Vendégeink ellátogattak farsangi mulatsá-
gunkra, majd megtekinthették óvodánkat. A 
gyerekek már napok óta készültek, az öltö-
zők, folyosók falait a gyerekek által készített 
alkotások díszítették: országok népviseletei-
ből készített színezők, babák, ország zászlók.  
Vendégeink nagyon kíváncsian szemlélődtek, 
érdeklődtek minden új és számukra ismeret-
len dolog, szokás iránt.

A kollégák visszajelzése nagy örömmel töl-
tött el minket, hiszen nagyon jól érezték ma-
gukat, amely számunkra méltó elismerés volt.

Beke Gabriella
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Tájékoztató az általános 
iskolai beiratkozásról

Az általános iskola 1. évfolyamára történő 
beiratkozás időpontjai

2014. április 28. hétfő (8-18 óra között)
2014. április 29. kedd (8-18 óra között)

2014. április 30. szerda (8-18 óra között)
A tanköteles korba lépő gyermeket (az idei 

évben a 2008. augusztus 31-ig született gyer-
mekeket) a szülő a köteles beíratni a lakóhelye 
szerint illetékes vagy a választott iskola első 
évfolyamára. A beiratkozáskor be kell mutatni 
a gyermek nevére kiállított személyi azonosí-
tót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt 
(lakcímkártyát) és a gyermek iskolába lépés-
hez szükséges, fejlettség elérését tanúsító iga-
zolást (óvodai szakvélemény).

Az általános iskola köteles felvenni, átven-
ni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye a körze-
tében található. Az általános iskolába történő 
felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója 
dönt. Döntését írásban közli a szülővel. A fel-
vételi kérelem elutasításáról határozatot hoz. 
A felvétel elutasítása esetén a szülőnek joga 

van az elutasító határozat kézhezvételétől szá-
mított 15 napon belül jogszabálysértésre vagy 
érdeksérelemre hivatkozással, jogorvoslattal 
élni. Fellebbezését állami általános iskola ese-
tében az illetékes tankerület igazgatójához, 
egyházi és magán iskola esetében a fenntartó-
hoz nyújthatja be.

Amennyiben nem a kötelező felvételt bizto-
sító körzetes iskolába kívánja a szülő gyerme-
két beíratni, és a választott iskola a gyermek 
felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyer-
mekét a döntés jogerőre emelkedését követő 
öt napon belül köteles beíratni a kötelező fel-
vételt biztosító iskola első évfolyamára.

Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy
- külföldi tartózkodás esetén kötelesek tá-

jékoztatni a járási hivatalt a tanköteles korú 
gyermek külföldön történő iskolába járásáról,

- amennyiben nem íratják be a tanköteles 
korú gyermeküket az általános iskolába akkor 
szabálysértést követnek el, amely pénzbírság 
kiszabását vonhatja maga után.

Sok sikert az iskolát most kezdőknek!

Hulladékkezelési hírek
A Hirös Hulladékgazdálkodási Kft. szerződésbon-
tása után önkormányzatunk vette át az ezzel kap-
csolatos feladatokat. Mivel a szelektív és zöldhul-
ladék elszállítása kiemelt fontosságú ügyünk, így a 
Városüzemeltető Kht.-n keresztül magunk oldjuk 
meg a keletkezett hulladék elszállítását, tárolását. 

Figyelem ünnepi szállításváltozás!
Az ünnepnapok tükrében az érintett területeken a 
szemétszállítás a következőképpen változik:  áp-
rilis 21-e, hétfő, az ünnepnapot követő pénteken, 
azaz április 25-én és május 1-je után, május 2-án 
lesz. Kérünk minden érintett területen lakót, hogy 

a jelzett napon helyezze ki az elszállítandó hulla-
dékot!

Zöldhulladék és szelektív szemét elszállítása

ZÖLD HULLADÉK: 

Minden háztartásból kéthetente szállítjuk el.

A gallyakat kötegelve, a füvet, lombot, egyéb 
komposztálható zöldhulladékot BÁRMILYEN 
átlátszó, bekötött zsákban, MENNYISÉGI 
KORLÁTOZÁS nélkül elszállítjuk. A zsákokat 
mindenki magának szerzi be.
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Talajterhelési díjfizetés
Tájékoztatjuk Gyömrő Város lakosságát, hogy a 2014. évben 

a talajterhelési díj befizetési határideje (a 2013. évben elhasznált m3 után):  
2014. május 30.

számlaszám: 11742197-15392017-10080003
A bevalláshoz szükséges nyomtatványok április hónapban kerülnek megküldésre az érintett háztartásokhoz. 
Kérjük Önöket, hogy a nyomtatványokat KITÖLTVE, ALÁÍRVA juttassák vissza irodánkba. Amennyiben valaki 
mentességre/kedvezményre jogosult, a nyomtatvány V. pontjában tudja jelölni, azonban az erre vonatkozó 
jogosultságot kérelmezni és igazolni kell.

Ügyfélfogadási idő: 
hétfő: 8.00-17.30 • szerda: 8.00-12.00 • péntek: 8.00-12.00

Gyömrői  Adóiroda

TILos Az éGETés GyÖmRőn!
A tavaszias idő beköszöntével ismét találkozhattunk külön-
féle égetésekkel Gyömrőn. nyomatékosan felhívjuk kedves 
lakosaink figyelmét, hogy Gyömrő város belterületén az év 
minden napján tilos az avar, kerti vagy egyéb hulladék ége-
tése a vonatkozó 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet értel-
mében. Ez rendelkezik arról is, hogy a nyílt téren megvaló-
suló engedély nélküli égetés 100.000 forintos pénzbírságot 
von maga után. A rendelet tiltó hatálya természetesen nem 
vonatkozik a kerti sütögetésre, bográcsozásra. Önkor-
mányzatunk továbbra is biztosítja a zöldhulladék valamint 
a szelektív szemét elszállítását is, így nem szükséges a le-
vegő szennyezése.                                                             HA

Zöld hulladék elszállítása:
a meghirdetettek szerint kéthetente:

ápr 26. szombat - hétfő-keddi körzet
máj 3. szombat - szerda-csütörtöki körzet
máj 10. szombat - hétfő-keddi körzet
máj 17. szombat - szerda-csütörtöki körzet
máj 24. szombat - hétfő-keddi körzet
máj 31. szombat - szerda-csütörtöki körzet

SZELEKTÍV HULLADÉK: 
A szelektív hulladékot havonta egyszer gyűjtjük. 

Az előre megadott időpontok technikai okokból vál-
toztak.

Ezen túl BÁRMILYEN színű, de ÁTLÁTSZÓ 
zsákba ki lehet tenni a szelektív hulladékot. A zsá-
kok beszerzéséről mindenki maga gondoskodik. 
A szelektívet is MENNYISÉGI KORLÁTOZÁS 
NÉLKÜL összegyűjtjük, elszállítjuk.

Változás, hogy a papír hulladékot a feldolgozás 
megkönnyítése érdekében lehetőleg összekötegelve, 
összekötve, külön kérjük kirakni a zsákok mellé. 

Lomtalanítás
A 2014. évi lomtalanítást pénteki napokra szer-

veztük. A szerdai szállítási körzetben május 9-én, 
a csütörtöki szállítási körzetben május 16-án szál-
lítjuk el a felesleges használati tárgyakat.

A.Z.
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Hegyi-Füstös István emlékére
Elhunyt életének 95. 
évében Hegyi-Füstös 
István, Pista bácsi. 
Maradjon meg iga-
zi gyömrői emberként 
emlékeze tünkben! 
Olyan emberként, aki 
felbecsülhetetlen örök-
séget hagyott az utó-
korra. 

Hegyi – Füstös István életének 95 éve va-
lódi szolgálat volt. Szolgálat református lel-
kipásztorként, íróként, a magyar és gyömrői 
kultúra, a hagyományok kutatójaként. És nem 
utolsó sorban szolgálat 70 esztendőn át férj-
ként, apaként, nagypapaként.

Pista bácsi Gyömrőn járt elemi és polgári is-
kolába, majd a Szent László reálgimnáziumban 
tanult tovább. Elhivatottságát mutatja, hogy el-
végezte a Budapesti Református Teológiai Aka-
démiát, járt a kecskeméti református jogakadé-
miára, majd a Ludovika tábori lelkészképzőbe 
is. Lelkészi szolgálatait is Gyömrőn kezdte meg, 
majd több budapesti gyülekezet után Rákosfalva 
volt az utolsó lelkészi állomása.  

Ám nemcsak a legfontosabb földi értékkel, 
az emberrel szeretett törődni, foglalkozni, ha-
nem országunk és szűkebb hazája, Gyömrő 
hagyományaival, kultúrájával is. A Magyar 
Rádió munkatársaként számos kulturális pro-

dukció létrehozása, megálmodása fűződik a 
nevéhez, de ő volt az első ifjúsági tv-játékfilm, 
„A hétpróbás legény” írója is. Nehéz elfogó-
dottság nélkül emlékezni egy olyan emberre, 
akit az egész országban elismertek és megbe-
csültek munkásságáért. Nehéz, hisz az egész 
magyarság sokat köszönhet Hegyi-Füstös Ist-
vánnak: Kossuth hangjának megtalálójaként 
és közzétevőjeként örökre beírta magát ha-
zánk kulturális történelmébe. 2010-ben mun-
kásságáért átvehette a Magyar Örökség díjat.

Munkássága során is számos gyömrői le-
gendának és mondának az eredetét kutatta. 
Így cáfolta azt is, hogy a gyömrőiek a 17. szá-
zadban analfabéták lettek volna. De hosszasan 
kutatta Rákóczi Ferenc Mánya réti beszédé-
nek legendáját, melyről kiderült, hogy valós 
történelemi tény. 

Nekünk, akiknek volt szerencsénk meghall-
gatni egy-egy előadását, vagy épp beszélget-
hettünk vele, örök emlék marad a kultúra irán-
ti alázata, szeretete. Példaértékű volt, ahogy az 
emberekkel bánt: szívesen segített bárkinek, 
nem nézte, hogy ki honnan jött, vagy épp hová 
tartott, egyetlen dolog foglalkoztatta csak: se-
gítse azon az úton, amelyen éppen halad.

Isten nyugosztalja, maradjon meg mindany-
nyiunk emlékezetében!

Mezey Attila
alpolgármester


