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M ost minden eddiginél nagyobb szük-
ség van az összefogásra! Az elmúlt 

években mindent elkövettünk annak érde-
kében, hogy városunk egy szerethető, bé-
kés, nyugodt kisváros legyen, kiváló szol-
gáltatásokkal, modern intézményekkel, 
szép közterekkel. 
Az idei évben is ko-
moly fejlesztéseket 
tűztünk ki célul és 
a város vezetésével 
minden eszközt fel-
használunk annak 
érdekében, hogy 
városunk töretlen 
lendülettel tovább 
fejlődjön. Mindent 
megteszünk járás 
központi szere-
pünk elnyeréséért, 
és bővíteni szeret-
nénk a települé-
sünk fejlesztéséhez 
használható lehető-
ségeket. Elérkezett 
a pillanat, amikor 
városunknak szük-
sége van lakosai-
ra! Szüksége van a 
támogató aláírásokon keresztül azért, hogy 
kiharcoljuk járásközponti szerepünket és 
fejlesztési, fejlődési lehetőségek nyíljanak 
meg előttünk. Egy település súlyát, érdek-
érvényesítő szerepét közszolgáltatásokban, 
finanszírozásban, intézményi férőhelyek 

bővítésében, közüzemi szolgáltatásokban, 
vagy postai szolgáltatásokban, de sorolhat-
nám még hányféle területen, nagyban meg-
határozza, hogy mekkora az adott település 
lakosságszáma. Elérkezett az idő, amikor 
Gyömrőnek, mind nyájunknak szüksége 

van Önökre ked-
ves lakosaink. Itt 
elsősorban azok-
ra gondolok, akik 
éle tv i te l szerűen 
Gyömrőt válasz-
tották lakhelyül, 
mert megkedvelték 
és remélhetőleg 
megszerették ezt 
a várost, azonban 
állandó lakosként 
mégsem jelentkez-
tek be Gyömrőre. 
Ebben az össze-
fogásban most az 
ő segítségüket kér-
jük. Kérjük Önöket, 
hogy amennyiben 
szeretik Gyömrőt 
és lakóhelyükül vá-
lasztották, jelent-
kezzenek be állandó 

lakosként, hogy ezzel is támogassák váro-
sunk lehetőségeinek növelését. Mindany-
nyiunk érdekét szolgálja az, hogy állandó 
lakosaink száma hivatalosan is megnőjön. 
Ez kiemelt jelentőségű most a járásközpont 
elnyeréséért folytatott akciónkban. Felmé-
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rések szerint 1000 és 2000 közé tehető azok 
száma, akik még nem jelentkeztek át hivata-
losan is jelenlegi lakhelyükre, Gyömrőre. Ha 
ezt a bejelentést mind megtennénk, a jelen-
legi 16 700 fős állandó lakos szám ugrássze-
rűen a 20 000 fő közelébe nőne. Ez rendkívül 
sok előnyt jelentene. Tudjuk azt is, hogy sok 
esetben más akadálya van annak, hogy vala-
ki nem jelentkezik be állandó lakosként la-
kóhelyére. Ilyen például a gyermek iskolajo-
gosultságának elvesztése a fővárosban, vagy 
parkolási jogosultság megszűnése, de kérjük 
azokat, akiknél ilyen akadály nem áll fenn, 
fordítsanak napjukból egy fél órát arra, hogy 
hivatalosan is gyömrői lakossá, állandó lak-
címmel rendelkező lakossá váljanak. Ez cse-
kély mértékű ügyintézést, egész lakosságunk 
számára azonban sok előnyt jelent. Rend-
kívül örülünk annak, hogy a Gyömrő 2000 
Körös képviselők által elindított aláírás gyűj-
tés a járásközponti cím elnyerése érdekében 
ilyen nagy támogatásra talált a lakosság köré-
ben. Sokan csatlakoztak az aláírásgyűjtéshez 
és utcájukból, szomszédjaiktól, vagy a városi 
üzletekben önkéntesen is gyűjtik az aláíráso-
kat. A városvezetés is mindent megtesz an-
nak érdekében, hogy a szükséges lépéseket 
a döntéshozók felé is megtegye. A képvise-
lő-testület határozatában kezdeményezte a 
hivatalos ügyintézés elindítását. Szűcs Lajos, 
a Pest Megyei Közgyűlés elnöke, valamint 
Tarnai Richard, Pest Megyei Kormánymeg-
bízott üdvözölte és támogatásáról biztosította 
kezdeményezésünket. Példaértékű az az ösz-
szefogás, melyet egy önkormányzat a lakos-
ság széles körének támogatásával véghezvisz 
településének szeretetétől hajtva, a járási cím 
elnyeréséért. Bízom benne, hogy ilyen jelen-
tős személyek támogatásával,  sok ezer lakos 
aláírással kinyilvánított véleményének csato-
lásával már márciusban megszülethet a dön-
tés a járásról, melyért harcolunk. Már eddig 
is több ezer aláírás gyűlt össze, és nagyon 
köszönjük azoknak, akik segítik munkán-
kat, azoknak is akik aláírásokkal támogatják 

a kezdeményezést, és sokan már kifejezetten 
várják, hogy mikor keresik fel őket az alá-
írás lehetőségével. Büszke vagyok ezért vá-
rosunkra és a lakosság hozzáállására. 

Az újság újévi számában úgy illik, hogy 
visszatekintsünk az óévben történtekre.

Ismét egy dolgos és sikerekben gazdag 
évet tudhatunk magunk mögött. Városunk 
szépen fejlődik és gyarapszik, polgáraink 
érzik, hogy „Jó itt élni!” Az országosan ne-
héz gazdasági helyzet, megvonások ellenére 
szakadatlanul fejlődünk, épülünk-szépülünk. 
A város egysége, fejlődése jól látható, érez-
hető. 

A járási átszervezések kapcsán kiharcol-
tuk, hogy városunkban 16 fős járáskirendelt-
ség működjön. A szervezeti és strukturális 
átszervezésekből erőfeszítéseinknek köszön-
hetően a lakosság nem érzett semmit, az ügy-
intézések zavartalansága biztosított volt. 

Lezárult Gyömrő és Csallóközcsütörtök 
közös projektje, melyben Gyömrő Város Ön-
kormányzata és a Mérey Polgári Társulás 
mindkét településen egy, a helyi és térségi 
gazdaság ösztönzését segítő inkubátorház ki-
alakítását vállalta. A hazai, teljesen új építésű 
inkubátorház műszaki átadása szeptember-
ben megtörtént.A Magyarország-Szlovákia 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 
keretein belül folyó projekt a helyi lakos-
sági, és elsősorban vállalkozói környezetet 
kívánta erősíteni, annak érdekében, hogy a 
nemzetközi pénzpiaci válságra gyorsabban 
és sikeresen legyen képes reagálni és egyben 
elősegítsék a helyi foglalkoztatás, gazdasági 
teljesítmény növelését és az innovatív tech-
nológiák elterjesztését.

A képviselő-testület által márciusban el-
fogadott költségvetésünk 200 milliós hiányt 
mutatott. Ez komoly működési problémákat 
vethetett volna fel. Azonban a felelősség-
teljes, pontos és átlátható gazdálkodás ered-
ményeképpen városunk gyakorlatilag nem 
tartozik senkinek, számláinkat pontosan tör-
lesztettük. Ezt az 1/3-dal, csaknem egymil-
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Az állam átvállalta a települések 
maradék adósságát 

A tavalyi évben indította el a kormány a te-
lepülések adósság konszolidációját. Első kör-
ben az 5000 fő alatti települések teljes adós-
ságát, majd az 5000 felettiek adósságának 
40-70%-át vállalta át az állam. Most azonban 
a megmaradt adósságokat is teljes egészében 
konszolidálják, erről számolt be Navracsics 
Ti bor miniszterelnök-helyettes, közigazga-
tási és igazságügyi miniszter a január 10-én, 
Gyálon tartott sajtótájékoztatóján. Ezt meg-
előzően zártkörű megbeszélést folytatott a 
meghívott polgármesterekkel, köztük Gyenes 
Leventével. A miniszter elmondta: a kormány 
szándéka az, hogy a települések tiszta lappal 
indulhassanak, és az új feladat-alapú finanszí-
rozási rendszer segítségével gazdaságosabban 
működjenek. A most 
átvállalt adósság 
mértéke Gyömrő 
esetében 454 millió 
forint, ami városunk 
teljes hitelállomá-
nyát jelenti.  Ez az 
összeg elsősorban a 
teljes aszfaltút-há-
lózat megépítésé-
ből, az Erzsébet is-
kola újjáépítéséből 
valamint az elnyert 
uniós pályázatok 
önrészének bizto-
sításából tevődött 
össze. 

A környező települések közül a legnagyobb 
adóssággal Pécel rendelkezett, ahol 1,9 milli-
árd forintot konszolidált az állam. Gyálon 1,3 
milliárd, Vecsésen 853 millió, Maglódon 445 
millió, míg Üllőn 365 millió forintnyi hitelt 
vállalt át az állam.

Gyenes Le vente polgármester elmondta, 
reményei szerint ezzel párhuzamosan nem 
lesz központi költségvetés-csökkentés, és 
2014-ben a kötelező feladatokhoz megfele-
lő mértékű állami támogatást folyósítanak. 
Ebben az esetben a hiteltörlesztésre fordított 
pénzek felszabadulásával több beruházás és 
munkahelyteremtés valósulhat meg városunk-
ban.                  

 HA
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liárd forinttal csökkentett állami támogatás  
tükrében, igen jó eredménynek tartom. 

Önkormányzatunk a tavalyi évben is ko-
moly hangsúlyt fektetett a közmunka prog-
ramra, melyet ebben az évben is folytatni 

fogunk, kiemelten koncentrálva a tavaszi vá-
rostakarítási feladatokra.

Az idei évben a választások közeledtével, 
remélem ismét a nyugalomnak és a békének 
szavaznak bizalmat!                     Mezey Attila
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Átadtuk a Kastélydomb óvodát
Január 6-án, mintegy 100 meghívott vendég 
jelenlétében, ünnepélyesen átadtuk a Kastély-
dombon épült új óvodát. A csaknem 1000 m2-es 
intézményben három csoportnak jut hely, de van 
torna- és fejlesztő szoba is. Az épület kialakítá-
sának és felszereltségének köszönhetően a moz-
gássérült, valamint látás- és hallássérült gyere-
kek ellátására is van lehetőség.

Az átadón részt vett Szűcs Lajos, a Pest Me-
gyei Közgyűlés elnöke, aki beszédében hang-
súlyozta: azok az igazán fontos beruházások, 
melyek a legfiatalabb generációnak készültek, 
hiszen ők a jövő. 

Gyenes Levente polgármester úgy fogal-
mazott: ezzel az újépítésű óvodával keretbe 
foglalták az elmúlt 12 év oktatási-nevelési in-
tézmény-fejlesztési projektjüket. Hangsúlyoz-
ta: zöldmezős beruházásról van szó, hiszen a 
semmiből épült az óvoda, nem egy régit bő-
vítettek. 

Az épület a kor minden igényét kielégíti. A 
gazdaságosabb fenntarthatóság miatt a tetőre 
napkollektorok kerültek, ezek segítségével 
állítják majd elő a meleg vizet. A zöldtetőnek 
köszönhetően kimagasló az épület hőszigete-
lése, illetve a beépítés miatt elveszett zöldte-
rület is pótolva lett. Rengeteg világító abla-
kot építettek be, így próbálták 
a gyerekeknek a lehető legtöbb 
természetes fényt biztosítani. A 
beszerzett bútorok és játékok 
is kimagasló minőségűek. Az 
óvodához vezető út és a szük-
séges parkolók is elkészültek, 
valamint az akadálymentesített 
járda is. Az udvar és a játszó-
tér kialakítása folyamatban van, 
kora tavaszra a munkák befeje-
ződnek.

Összesen három csoportot fo-
gad majd az óvoda. Az első ket-
tő január 13-án vette birtokba a 

csoportszobákat, míg a harmadik idén szep-
temberben költözik be.  

A beruházás a „Mesevár a Kastélydom-
bon” elnevezésű, KMOP – 4.6.1 – 11 – 
2012-0031 számú pályázat keretében való-
sult meg. Teljes költsége 210.270.725 forint, 
melynek 95%-át, vagyis 199.757.189 forintot 
az Európai Unió biztosított az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap segítségével. A pályá-
zatban kedvezményezett Gyömrő Város Ön-
kormányzata 10.513.536 Ft önerőt biztosított 
a pályázathoz. A zökkenőmentes megvalósí-
tásban a MAG Zrt. munkatársai segítették az 
önkormányzatot.  
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2007 – 2013: több mint kétmilliárd 
forintnyi sikeres pályázat

2013 végén lezárult az Európai Unió 
2007-2013 között tartó költségvetési, tá-
mogatási ciklusa. Az elmúlt hét évben 
Önkormányzatunk sok pályázatot adott 
be, és igen magas százalékkal el is nyer-
te azokat. Szerencsére a helyi vállalkozók 
is felismerték a pályázatok fontosságát, és 
többen is jutottak uniós forráshoz. A nyil-
vánosan elérhető adatok alapján nézzük, 
hogy mennyi Európai Uniós forrás érke-
zett/érkezik Gyömrőre a 2013-ban elnyert 
pályázatoknak köszönhetően.

Gyömrő 3 pályázaton nyert 2013-ban, össze-
sen több mint 248 millió forintot. Megépült 
a Mesevár Óvoda a Kastélydombon (ld. 3. 
oldal) köszönhetően a 199 757 189 forint 
EU-s támogatásnak. Egy sikeres energetikai 
pályázatnak köszönhetően 2014 tavaszán 
megújul a védőnői szolgálat és a rendőrőrs 
épülete. Erre 26.664.627 forintot nyertünk. 
Mivel fontosnak tartjuk kollégáink folyama-
tos szakmai képzését, ezért nagyon örültünk 
amikor megtudtuk: sikeresen pályázatunk 
egy ÁROP-os szervezetfejlesztési pályáza-
ton is. Ennek keretében 21.999.575 forint 
uniós forrásból képezhetjük a hivatali dol-
gozókat 2014-ben. Természetesen vannak 
olyan pályázatok, melyek megvalósítása eb-
ben az évben zajlott (pl.: „Inkubátorház”), 
de ezeket most nem számoltuk ide.

És ahogy már említettük: nem csak önkor-
mányzatunk, hanem a helyi vállalkozások is 
nyertek uniós pályázatokon. 2013-ban az Új 
Széchenyi Terv keretében 6 helyi vállalkozás 
jutott EU-s forráshoz, összesen több mint 132 
millió forinthoz. A sikeres pályázatok között 
van magán bölcsőde és játszóház, technoló-
gia fejlesztések és korszerűsítések, valamint 
dolgozók komplex továbbképzése is.

2013 végén lezárult az EU aktuális költ-
ségvetési ciklusa, 2014-től új elvek men-
tén döntenek majd a pályázatok kiírásáról. 
Így érdemes megnézni, hogy 2007 és 2013 
között mennyi uniós forrás érkezett Gyöm-
rőre.

Gyömrő Város Önkormányzata a fenti 
időszakban összesen 11 nyertes pályázatot 
tudhat maga mögött (ezek csak a koráb-
bi Új Magyarország programhoz és az Új 
Széchenyi Tervhez tartozó pályázatok). Az 
elnyert Európai uniós támogatások összege 
meghaladja az 1,5 milliárd forintot. Ebben 
nincs benne például a „Norvég pályázat”, 
melynek keretében számítástechnikai esz-
közök beszerzése, valamint oktatási intéz-
mények felújítása valósult meg több mint 
440 millió forint értékben. Itt kell megem-
lítenünk oktatási intézményeinket, akik bár 
hozzánk tartoznak (tartoztak), de önállóan 
pályáztak. A vizsgált időszakban öt sike-
res EU-s pályázatot tudhatnak magukénak, 
mintegy 58 millió forint értékben. Összes-
ségében az önkormányzatunk által elnyert 
pályázati pénzek meghaladják a 2 milliárd 
forintot.

Szerencsére helyi érdekeltségű vállal-
kozóink is jól teljesítettek. 21 vállalkozás 
csaknem 30 pályázatot nyert. Az elnyert 
források összege eléri az 571 millió forin-
tot. A vasútállomásnál megépült P+R parko-
ló szintén EU-s forrásból valósult meg, erre 
a célra a MÁV összesen 560 millió forintot 
nyert.

Bízunk benne, hogy 2014-ben még több 
sikeres gyömrői pályázóról tudunk majd 
beszámolni, és reméljük azt is, hogy önkor-
mányzatunk továbbra is ilyen jó arányban 
nyeri el a pályázatokat.                                             

HA
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Decemberi testületi hírek
Az elmúlt év utolsó hónapjában két ülést 
tartott önkormányzatunk képviselő-testü-
lete. Nézzük a fontosabb döntéseket!

2014. január 1-től Gyömrő területén kizárólag 
a  Deliver Kft. végezhet szennyvízszippantási- 
és szállítási feladatokat. Az ezért kérhető köz-
szolgáltatási díj legmagasabb értéke 13.045 Ft 
+ Áfa/forduló (5m3). 

Igazodva a törvényi előírásokhoz, váro-
sunkban is kijelölték a szociális temetések 
esetére az ún. szociális parcella helyét. Aki 
ilyen jellegű temetést igényel, annak az állam 
biztosítja a szükséges kellékeket, így a kopor-
sós vagy hamvasztásos temetés ingyenes. Elő-
írás azonban, hogy a temettetőnek, vagy az ál-
tala felkért személynek is közreműködnie kell 
a temetésben.

A képviselők döntést hoztak arról, hogy 
önkormányzatunk kezdeményezi a Gyöm-
rő-Maglód-Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető 
Kft. végelszámolását. Ez azért vált szüksé-
gessé, mert a feladatokat tavaly átvette a DA-
KÖV, így a cégnek nincs semmilyen feladata. 
Gyömrő mellett a másik két tulajdonos is a 
végelszámolás mellett döntött.

Csaknem 30 millió forint kintlévősége van 
a Településüzemeltető Kft-nek, hangzott el a 
december 16-i testületi ülésen. Gyenes Leven-
te polgármester szerint ez nagyrészt a lakosok 

által ki nem fizetett szemétszállítási díjból jött 
össze. Mivel ez a nagy mértékű tartozás a cég 
működését veszélyezteti, január 15-től az ön-
kormányzat adóirodája segít a  cégnek a tarto-
zások beszedésében. 

Testületi döntés született arról is, hogy a 
2014-es költségvetésben 300.000 forintot el-
különítenek a városközpontban lévő teniszpá-
lya rendbetételére. Ebből az összegből pálya-
festés, vízellátás és kerítésjavítás valósulhat 
meg.

Komoly felzúdulást váltott ki a képvise-
lők körében, hogy egy cég a korábban ígért 
élmény, és kalandpark helyett cross- illetve 
quadpályát kíván építeni a vadászház melletti 
erdős területen. Gyenes Levente polgármes-
ter elmondta: egy klasszikus kaland- vagy 
rekreációs park építését tudná támogatni, de 
egy ilyen, várhatóan komoly zajártalommal 
járó szórakozás erdőbe telepítését semmi-
képpen sem. A képviselők végül úgy dön-
töttek, hogy felhatalmazzák a polgármestert 
arra, hogy tárgyaljon a cég képviselőivel ar-
ról, hogy ne crosspályát, hanem valamilyen 
csendes kikapcsolódási lehetőséget biztosító, 
kalandparkot építsenek a területen. A tárgya-
lás eredményétől teszik függővé, hogy en-
gedélyt adnak-e a környezeti hatásvizsgálat 
lefolytatásához.

Hauser Antal
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Az elmúlt év márciusában bekövetkezett 
hó-helyzet, valamint a júniusi árvíz a ko-
rábbiaktól hatékonyabb megoldás kidolgo-
zását tették szükségessé a lakosság azonnali, 
naprakész, ugyanakkor  célzott tájékozta-
tására. 

Ennek érdekében a BM Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság a Rádiós Segélyhívó 
és Infokommunikációs Országos Egyesülettel  
és a Microsoft Magyarország Kft-vel kifej-
lesztett egy mobil eszközökre optimalizált 
új alkalmazást, amely a közönségszavazatok 
alapján a veszélyhelyzeti értesítési szolgálta-
tás – VÉSZ elnevezést kapta.

A VÉSZ segítségével az okos telefonnal 
rendelkezők azonnal tájékozódhatnak a lakó-
helyük, az úti céljuk által érintett területek, fi-
gyelt útvonalak, megyék vagy akár az egész 
ország aktuális helyzetéről, a kiadott figyel-
meztető és riasztási jelzésekről.

Az alkalmazást letöltő felhasználó beállít-
hatja magának, hogy Magyarország mely terü-

letéről kér azonnali értesítést mobil eszközére. 
Kijelölheti a lakóhelyéhez igazított értesítési 
zónát, egy-egy megyét, a nagyobb hazai tavak 
környékét vagy akár az egész országot is. 

A VÉSZ képes arra is, hogy a mobil eszköz 
GPS berendezésének segítségével figyelje a 
felhasználó aktuális helyzetét, és ehhez viszo-
nyítva küldi az adott területre érvényes értesí-
téseket az okos készülékre. 

A szolgáltatás háromfokozatú értesítést tud 
küldeni, a felhasználó tetszés szerint kivá-
laszthatja, hogy csak a riasztásokról, a figyel-
meztetésekről vagy pedig mindenről, így a tá-
jékoztatásokról is kér-e értesítést.

Az ingyenesen letölthető alkalmazás az 
Android, az iOS és a Windows Phone operá-
ciós rendszerekre egyaránt elérhető, teljesen 
díjmentesen. 

További információk találhatóak a 
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.

php?pageid=lakossag_veszelyhelyzeti_taje-
koztato_rendszer honlapon. 

Husz Enikő Judit, a HVB elnöke

MONOR JÁRÁS HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁGA

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ



8 INTERJÚ

A képviselő szemével
Az újévet a város képviselő-testületének 
tagjait bemutató riportsorozattal kezdjük. 
Célunk, hogy ne csak a saját választókerüle-
tében, hanem egész Gyömrőn megismerjék 
azokat, akik részt vesznek az önkormányzati 
döntéshozatalban.  A választási ciklus vé-
géhez közeledve, visszatekintünk az elmúlt 
négy évre, és arra kérjük riportalanyainkat, 
hogy értékeljék az elvég-
zett munkát. A körzetes- 
és listás képviselőknek is 
azonos terjedelmet biz-
tosítunk. Képviselőinket 
ABC sorrendben mutat-
juk be. Fábián Bélával 
kezdjük a sort.

Milyen kötődése van zz
Gyömrőhöz?
F.B: 67 éve, születé-

semtől kezdve itt élek 
Gyömrőn, már a szüleim 
is itt éltek, amikor még 
csak egy hatezer lelkes 
kis falu volt. Emiatt azt 
hiszem, a város minden 
csínját-bínját ismerem. 
Úgy gondolom, hogy vá-
lasztókörzetemben és tágabb környezetében 
is mindenki ismer engem. Hála Istennek, 
hogy a munkámat még ebben a korban is el 
tudom látni.

Hogyan lett képviselő és milyen feladato-zz
kat lát el jelenleg?
A Gyömrő 2000 Kör alapító tagjaként nyolc 

éve vagyok képviselő. Polgármesterünk kért 
fel erre. Jelenleg én vagyok a „korelnök” a 
képviselő-testületben. A rendszerváltást meg-
előzően 10 évig tanácstag is voltam. Már ak-
kor is építettük, szépítettük ezt a kis telepü-
lést - a magunk szerény kis módján. 

Nyugdíjasként jobban ráérek a társadal-
mi munkákban részt venni. Hadd mondjam 
itt el, hogy a Gyömrő 2000 Kör tagjai rend-
kívül nagy számban végeznek társadalmi 
munkát. Ez nagymértékben hozzájárul a te-
lepülés fejlődéséhez, karbantartásához. Je-
lenleg a Szociális bizottság, Településügyi 
és Városfejlesztési bizottság tagja vagyok. 

Nagyon fontosnak tar-
tom megemlíteni, hogy a 
Mozgássérültek Egyesü-
letének kuratóriumi tag-
jaként, valamint a Pál Mi-
hály Baráti Kör tagjaként 
is tevékenykedem.

Hogyan tartja a kapzz
csolatot a polgárokkal?

Felkészülten kell 
résztvenni a bizottsági- 
és testületi üléseken. A 
legtöbben ismerik a kis 
vegyesboltomat, ez itt 
a felmerülő problémák 
„gyűjtőtégelye”. Bár-
kinek bármilyen gond-
ja van, az elsősorban itt 
csapódik le. Nem rohan-

nak el az önkormányzathoz, hanem engem 
kérdeznek, hogy „Béla bácsi, mikor viszik 
el a szemetet?” vagy „Mikor kell fizetni 
a talajterhelési díjat?”. Minden hónapban 
végigjárom a körzetem és elbeszélgetek az 
emberekkel.  Az ilyenkor  felmerülő kérdé-
seket, problémákat vagy interpelláció során, 
vagy személyesen a polgármesternek jel-
zem és igyekszem orvosolni.  A négy évvel 
ezelőtti önkormányzati igazgatási rendszer 
újraszerveződése miatt, az egy képviselőre 
jutó polgárok száma szinte megkétszerező-
dött, így a gondok-bajok is megsokasodtak, 

Fábián Béla
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melyekre megoldást kell találni. Vélemé-
nyem szerint egy képviselőnek mindig pró-
bálkoznia kell, a munka sohasem ér véget. 
Nem könnyű helyt állni egyrészről a lakos-
ság, másrészről az önkormányzat felé, de 
amíg bírom, szívvel – lélekkel teszem. Úgy 
érzem, a lakosság mögöttem áll, ennek visz-
szajelzése lehet a csaknem 60 %-os támo-
gatottságom az önkormányzati választások 
során.

Melyik elvégzett munkájára a legbüszkébb?zz
Két dolgot említenék meg: az egyik a 

mozgássérültek, magányos időskorúak köz-
életbe való visszavezetése. Minden hónap-
ban mintegy klubszerűen névnapot tartunk. 
Itt vendégül látjuk egy ebédre, egy kötetlen 
beszélgetésre ezeket a különben elmagányo-
sodó embereket. Nagyon nagy szükségük 
van erre a kis társadalmi életre, hogy tudják, 
nem feledkeztünk meg róluk.

A másik: a város közepén lévő állattartó 
telep felszámolása. Hosszú évek huzavo-
nája ellenére beletört a bicskája az előző 
képviselőnek. Akkor fogadtam vele, hogy 
két éven belül bezáratom a telepet, mely 
szennyezte a talajvizet, állategészségügyi 
problémákat vetett fel, és nem utolsósorban 
irdatlan bűzt árasztott. Azt monda nekem: 
„Ha ezt 15 év alatt nem tudták elintézni, 
akkor kisember vagy te ehhez!” Azt vála-
szoltam: „Lehet, hogy kisember vagyok, de 
magas!”. Végül –  a teljes önkormányzati 
apparátusnak köszönhetően – megnyertem 
ezt a fogadást.  

Büszke vagyok arra is, hogy amióta a kor-
mány a szép korúakat emléklappal ajándé-
kozza meg, azóta Gyömrő városa is egy házi 
ünnepség keretében, emléklappal köszönti a 
90 éven felülieket.

Saját választókerületemben a sírkert ke-
rítésének és a buszvárónak felújítása, a tár-
sadalmi összefogás keretén belül a temető 
rendbetétele is nagy megelégedéssel tölt el.

Milyen terhet ró a családra a képviselői zz
munka?
Feleségem húsz évig dolgozott a tanács-

nál, a pénzügyi osztályon. Ismeri a köz-
igazgatás buktatóit, de az itt megélhető 
örömöket is. Gyermekeim a kereskedelmi 
vonalat erősítik a családban, egyikük sem 
politizál.

Az önkormányzat munkáját milyenre érté-zz
keli?
El kell, hogy mondjam, az utóbbi tíz évben 

szinte robbanásszerű volt a változás. De nem 
is az a lényeg, hogy én mit mondok, hanem 
meg kell nézni, hogy mennyien költöztek, 
költöznek ide. Más településekről idelátoga-
tó ismerőseim mindig mondják, hogy megint 
mennyi minden változott, alig ismernek rá 
városunkra.

Azt mondom, hogy az önkormányzati 
munka olyan, mint egy szekér, nem elég a 
polgármester – ugyan nem akarom a háta 
mögött dicsérni – ha a képviselők nem állnak 
mögötte, nincsen összetartás. Az összefogás 
és városunk szeretete jól láthatóan meghozza 
a gyümölcsét.

Milyen távlati célokat szeretne még meg-zz
valósítani?
Egy önkormányzati képviselő sohasem le-

het maradéktalanul elégedett. A város veze-
tése olyan, mint a ház karbantartása: mindig 
elromlik, elöregszik valami, folyamatosan 
javítani, szépíteni kell. Ez egy örök munka, 
amely állandóan újabb és újabb célokat ge-
nerál.

A Tófürdő környéke gyönyörű, színvo-
nalas és vendégcsalogató. Szeretném elérni, 
hogy a horgásztó környezete is ilyen legyen, 
hiszen itt szervezzük Gyömrő egyik legna-
gyobb rendezvényét a Lecsófesztivált. Par-
kosítani, világítást és járdákat építeni, illetve  
a szemételhelyezést szeretnénk megoldani. 
Már jeleztem ezt a polgármesterünknek, fel 
is vette a programjába. 
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Gondolatok a kábítószerekről
Városunk képviselő-testülete drogprevenciós programot indított, 
hogy ezzel is segítse gyermekeink egészséges fejlődését. A kábítósze-
rek elterjedése világjelenség. Beszélnünk kell róla, és tájékozódni, 
hogy miről ismerhető fel idejében a veszély, melynek gyermekeink 
ki vannak téve. 

A jelen programunk célja az iskolás korú gyer-
mekek védelme. E program célja, hogy a fiata-
lokban egy olyan szemléletet kell kialakítani, 
melynek eredményeként önmaguktól is visz-
szautasítják a kábítószereket. Nagyon fontos, 
hogy a fiatalok szakszerű, és hiteles tájékozta-
tást kapjanak a kábítószerekről.

Mi is a drog? Olyan anyag, mely a szer-
vezetbe kerülést követően módosítja az agy 
működését. Megkülönböztethetünk: depresz-
szánsokat, (nyugtató hatású szerek, ópiátok), 
stimulánsokat, (gyorsító hatású szerek, amfe-
tamin származékok, kokain), hallucinogéne-
ket (tudatmódosítók, LSD, marihuána).

Jelentős szerepe van a családon belüli be-
szélgetéseknek, a szülői mintának. A szülő 
és gyermek közötti bizalmas viszonyt semmi 
nem pótolhatja. 

Miből veheti észre a szülő gyermeke 
kábítószer használatát?

Vannak jelek, melyekre érdemes 
odafigyelni. Változások a viselkedés-
ben, magatartásban, baráti körben, 
öltözködésben, szokásokban. Agresz-
szió vagy éppen érdektelenség. Iskolai 
mulasztások, hazugságok, pénzprob-
lémák. Koncentrációs és koordinációs 
zavarok. Alvásproblémák, hangulatin-
gadozás.

Gyanút keltő tárgyak: alufólia da-
rabkák, furcsán hajtogatott papírdarabok 
(pakett). Ismeretlen tabletták, porok, bé-
lyegek, növényi származékok. Injekciós 
tű, fecskendő, érszorító, ampullák, meg-
feketedett kanál, vatta, cigaretta-füstszű-
rő. Kicsavart citromhéj, citromlé, kocka-
cukor. Orvosi vények.

Testi elváltozások, mely gyanút ébreszthet-
nek: beesett hamuszürke arc, bőr elszíneződés. 
Ismeretlen eredetű tűszúrások, véraláfutások. 
Szájszárazság, orrfolyás. Szokásostól eltérő 
pupillák (kisebb-nagyobb). Étvágytalanság, 
fogyás, édességek iránti fokozott vágy. Külső 
ingerek szokatlan, sok esetben túlzó reakció.

Mit tehet a szülő ilyen esetekben? Elsősor-
ban semmi esetre se támadjon rá a gyermekre! 
Ne essen pánikba, beszélgessen a gyermekkel, 
hogy egy egyszeri kipróbálásról vagy haszná-
latról van szó. Természetesen amennyiben a 
probléma valós, akkor lehetőség van akár név-
telenül is segítséget kérni szakemberektől. 

Remélem, hogy e rövid összefoglalóval kel-
lő tájékoztatást tudtam adni.

Sas Zoltán
képviselő, JOBBIK
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Tisztelt Lakosság!
Először is minden gyömrői lakosnak Nagyon Boldog Új Évet Kívánunk és szeret-
nénk megköszönni a 2013-ban nyújtott együttműködésüket cégünkkel.Munkánkat 
idén is nagy erőkkel folytatjuk, reméljük továbbra is lakosaink legnagyobb meg-
elégedettségére.

A 2014-es évet a közületek ellenőrzésével kezdjük (iskolák, óvodák stb.), ezután a köte-
lező sormunka ellátását végezzük, előreláthatólag a következő utcákban:
Január: Klapka utca, Mendei utca, Hattyú utca, Felvidéki utca, József Attila utca, Ady 

Endre utca
Február: Pál Mihály utca, Gyömrői Aurél utca, Toldi utca, Madách utca, Segesvári utca, 

Maglódi utca, Orgona utca, Szabolcs utca, Mátyás király utca
Kéményseprőink megkísérlik a bejutást, ha nem sikerül, minden esetben értesítőt hagy-
nak a postaládában. Kérjük, ilyenkor egyeztessenek idő-
pontot és plusz költség nélkül elvégezzük a munkát! 
Függetlenül az éppen járt területtől, kérésre bárhová 
kimegyünk.

Köszönjük együttműködésüket!

Elérhetőségeink:
WahabRaszul: 06-70-249-14-66 
 vezetékes: 06-29-739-087
Onódi László: 06-30-494-42-47 
 vezetékes: 06-29-332-829

Házhoz menő szelektív újrahasznosítható 
hulladékgyűjtés – szállítási naptár  

2014. I. félév
JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS

22 19 19 23 21 18

SZOLGÁLTATÁS
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Gondolunk egymásra!
Számos rendezvény, emlékezetes progra-
mok, jó célokra felajánlott összegek jel-
lemezték a decembert a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat háza táján. 
December elsején jótékonysági koncerten 
szórakozhatott a gyömrői közönség. Az est 
bevételét, az ezer forintos támogatói jegyek-
ből összegyűlt kétszázezer forintot, valamint a 
Maglódi Auchan húszezer forintos adományát 
a rászoruló családok segítésére fordítottuk. 
Hetvenöt darab, tartós élelmiszerekből össze-
állított csomagot készítettünk és osztottunk 
szét, ezáltal igyekeztünk szebbé varázsolni el-
látottaink számára az Ünnepet. 

December 6-án hozzánk is megérkezett a 
Mikulás. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
jóvoltából harminchárom darab mikuláscso-
magot juttattunk el az általunk gondozott csa-
ládokhoz.

A Kulturális és Turisztikai Egyesület és a 
helybeli lakosok összefogása révén, a Baptista 
Szeretetszolgálat már hagyománynak számító 
Cipősdoboz Akciója keretében ez alkalommal 
harminckét család kapott csomagot karácsony-
ra. Ezúttal is bebizonyosodott, hogy sok szere-
tet elfér akár egy cipősdobozban is.

December 19-én a Számlabarát Kft, 
negyvenezer forint értékű adományá-
nak köszönhetően az új ügyfélként se-
gítséget kérő családoknak is tudtunk 
élelmiszercsomagot adni.

December 22-én az ADRA Hun-
gária adventista alapítvány szeretet-
vendégséggel kedveskedett a nélkü-
lözőknek. 21 gyereket és azok szüleit 
invitálták meg bábelőadásra. Az elő-
adás után a szervezők ráadásként ka-
kaóval és kaláccsal látták vendégül a 
meghívottakat.

December 27-én a Gyömrőszín-
ház előadásán tapsolhatott a gyerek-
sereg. A társulat Lyman Frank Baum 

Óz, a nagy varázsló című meseregényét vitte 
színre. A Hankó István Művészeti Központ jó-
voltából ötven család tekinthette meg ingye-
nesen a színdarabot.

Az előadás igen jól sikerült, szép számú né-
zősereg gyűlt össze. Kicsik és nagyok jöttek, 
hogy belekóstoljanak kicsit az önfeledt neve-
tés örömébe és abba a semmihez sem hason-
lítható érzésbe, amikor kizárva a külvilágot, 
belefeledkezhetünk egy történetbe. 

Az Óz, a nagy varázsló minden idők egyik 
legszebb meséje arról, hogy néha egész éle-
tünkön át olyat keresünk, ami csupán egy kar-
nyújtásnyira van tőlünk, és talán semmi egyéb 
nem kell ahhoz, hogy megtaláljuk, mint hinni 
önmagunkban.

Az ünnepek elmúltával is gondoljunk 
azokra, akik figyelemre, támogatásra, törő-
désre szorulnak! Tegyünk érte, hogy min-
dennapjaik örömtelibbé váljanak! Ehhez 
adományaikkal felajánlásaikkal továbbra is 
hozzájárulhatnak.

Szeretetben gazdag boldog új évet kívánunk!
Családsegítő és  

Gyermekjóléti Szolgálat
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Civil Érték Egyesület  
2225 Üllő, Pesti út 124 
E-mail: cee@civilkozpont.hu 
www.civilkozpont.hu 
  

––   
 

 

 

 
 

 
 

  
 

 
INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK 

LESZÁZALÉKOLTAKNAK: 
 

MUNKAVÁLLALÁSI IGÉNYEK 
FELMÉRÉSE 

MUNKAHELY FELTÁRÁS 
MUNKAKÖZVETÍTÉS 

ÁLLÁSINTERJÚRA VALÓ 
FELKÉSZÍTÉS 

 
 

Felkészítés a nyílt munkaerő-piacra a Civil 
Érték Egyesületnél TÁMOP-5.3.8.A3-12/2-
2012-0010 azonosító számú projektben 
megváltozott munkaképességű emberek 
számára  
 
Jelentkezni lehet Gyömrő Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatnál 2014. február 
6-án és február20-án 13:00-15:00 óráig, 
cím: 2230 Gyömrő, Tompa u. 21. 
 
Érdeklődni lehet a Civil Érték Egyesületnél: 

2225 Üllő, Pesti út 124.,  
Telefon 06-29/321-876 

 
 
 
 
 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG 
MEGVÁLTOZOTT 

MUNKAKÉPESSÉGŰ 
EMBEREKNEK 

Jelentkezés a 06-29/321-876 telefonszámon 
 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ
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Az első részben a klasszikus nagyoperettek részleteit hallhatják.
A második rész könnyed bolondozás a két világháború közötti budapesti éjszakában.

Jegyek kaphatók elővételben, valamint az előadás előtt a helyszínen 1900 Ft-os áron.
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További információ telefonon: 06-30/652 1052, 06-30/652 0690, 
         e-mailben: hi.muvkozpont@gmail.com

KULTÚRA
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Könyvtári programajánló
2014. január 22-én, szerdán a Kultúra nap-
ja alkalmából egész napos programra hí-
vunk minden kedves érdeklődőt.

A könyvtár Beszédművelő Kör tagjainak se-
gítségével játékos, nyelvtani fejtörőket és 
feladatokat, teszteket lehet majd megoldani. 
Lesz külön feladatsor kicsiknek és nagyok-
nak. A nyelvtani totó kitöltői nem fognak üres 
kézzel hazamenni! 

Népek és országok elnevezéssel ellátott ese-
ményünk első rendezvénye és bemutatott or-
szága : Kína lesz! 

Időpont: 2014. január 28. kedd 17.30. El-
kalauzoljuk az érdeklődőket a messzi keletre! 
Túravezetőink lesznek: Szótér Krisztina mon-
golkutató és filológus, és férje Rabden, Ma-
gyarországon élő tibeti, akik mindketten dol-
goztak, éltek Kínában.  

Témánk: Fejlődő Kína az építészet tükré-
ben. Az előadást képek, diavetítés fogja színe-
síteni, melyet megspékelünk egy kis mini kínai 
nyelvleckével! A beszámoló egyrészt magya-
rul, másrészt angolul fog elhangozni, melyet 
fordítunk is Önöknek. 

Amennyiben kíváncsi rá 
milyen a kínai nyelv, érdek-
li Kína fejlődése, kultúrája, 
akkor ne habozzon, látogas-
son el hozzánk!

Minden hónap első csü-
törtökén tarjuk kézműves 
foglalkozásunkat, így ez 
2014-ben február 6-án lesz 
13.00-17.00-ig a gyerek-
könyvtárban. Témánk  - a 
keleti kalandozásainkhoz 
kapcsolódóan - készítsünk 
együtt színes mandalát! Sze-
retettel várunk minden kicsit 
és nagyot!

Népek és országok II. előadásának időpont-
ja 2014. február 18-án, kedden 17.30-kor lesz! 
Tovább barangolunk keleten, csak most Ázsia 
szívébe visszük el az olvasóinkat. Téma: A ha-
gyományos nomád tibeti és mongol művelt-
ség. Előadóink: Szótér Krisztina és Rabden 
lesznek. A beszámolót számos kép, diavetítés 
fogja még érdekesebbé tenni.

Valamint sok szép új könyvvel, kurrens ki-
adványokkal, számos újdonsággal várjuk idén 
is Önöket a könyvtárba! További információk 
a gyomroikonyvtar.eoldal.hu weblapon és a 
Facebook oldalunkon. 

Jöjjenek el, megéri!

KULTÚRA
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Projekt-találkozó Gyömrőn
2014 februárjában, 3-tól 7-ig projekt-találko-
zót szervez iskolánk, a Fekete István Általános 
Iskola és Szakiskola. Futó Comenius projek-
tünk, a ’Entrepreneurial Youth in European 
Schools E.Y.E.S.’, melyet Magyarországon 
a Tempus Közalapítvány finanszíroz. Eddig 
már négy országot kerestünk fel, sorrendben 
Észtország, Olaszország, Dánia, Törökország. 
Most pedig rajtunk a sor, hogy vendégül lás-
suk az említett országok, valamint Portugália 
és Spanyolország tanárait és diákjait.

Terveink szerint sokféle és remélhetően iz-
galmas, élvezetes programokat szervezünk, 

többek között budapesti városnézéssel, far-
sangi bállal. A tanárok a Bagoly fogadóban 
fognak megszállni, míg az érkező diákokat 
iskolánk tanulói látják majd vendégül négy 
éjszakára. 

A projekt céljairól, feladatairól, eddigi és 
jövőbeni tevékenységeiről, a lezajlott találko-
zókról leírásokat, fényképeket a www.eyes-
web.dyndns.org oldalon találhatnak.

Kostenszky Gábor
igazgatóhelyettes 

 projekt-vezető

Ezúton tudatjuk, hogy szeretett édesapánk Gulyás Balázs 2013. december 28-án életének 
90. évében, rövid betegség után elhúnyt.

Gyàszmiséje 2014. február 1-jén, délután 3 órakor lesz a gyömrői Római Katolikus Templomban. 
Hamvainak végső nyughelyére kísérése 2014. május 22-én, az új Telepi Temetőben lesz 13.00 
órakor.                                                  

                                                        Gyászoló család

OKTATÁS
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Városi helyesírási verseny  
a Fekete István Általános Iskolában

Az óév utolsó tanítási hetén helyesírási ver-
senyen mérhették össze tudásukat iskolánk-
ban a város felső tagozatos „kis nyelvészei”. 
A rendezvény hiánypótló, hiszen anyanyelvi 
versenyeket eddig csak alsó tagozatos gyere-

kek számára szerveztek városunkban .A  fo-
gadtatás kedvező volt, így reméljük, a jövőben 
a három iskola összefogásával újra versenyal-
kalmat teremthetünk a helyesírásban jeleske-
dő diákok számára.

Eredmények:
5. osztály 1.helyezett: Benczur Tibor Weöres Sándor Általános Iskola

2.helyezett: Halász Henrietta II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

3.helyezett: Piricz Barna Weöres Sándor Általános Iskola

6. osztály 1.helyezett: Moldován Evelin Fekete István Általános Iskola

2.helyezett: Szántay Benedek Fekete István Általános Iskola

3.helyezett: Legendi Péter Fekete István Általános Iskola

7. osztály 1.helyezett: Gönczy Eszter Fekete István Általános Iskola

2.helyezett: Lómen Lili Fekete István Általános Iskola

3.helyezett: Gér Ágnes Fekete István Általános Iskola

8. osztály 1.helyezett: Zahora Mary Jane Weöres Sándor Általános Iskola

2.helyezett: Miklós Zsófia II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

3.helyezett: Hangyás Eszter Weöres Sándor Általános Iskola

Hajdúné Molnár Éva

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnénk köszönetet mondani  mindazok-
nak, akik elkísérték utolsó útjára és jelen-
létükkel, virágaikkal, együttérzésükkel rész-
vétüket fejezték ki 2013. december 18-án 
szeretett családfőnk TUNYOGI GYÖRGY teme-
tésén.                                   A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik 
2013. december 30-án Falucskay Károlyné te-
metésén résztvettek, elkisérték utolsó útjára, 
sírjára virágot vittek, és jelenlétükkel részvé-
tüket kifejezték. 

Gyászoló család 

OKTATÁS
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GYÖMRŐ
Közéleti és információs magazin 2014/1

Felelős kiadó: Teleház Egyesület Gyömrő 
Nyomda: Pannónia-Print Kft.
Megjelenik 5400 példányban.

***
Észrevételeiket az ujsag@gyomro.hu  e-mail címre várjuk.

A magazin  a www.gyomro.hu weboldalon is olvasható.  

Közös fejlődésért
2013.december 12-én a Gyömrői Sportegye-
sület Küzdősport Szakosztályának tanítványai 
és az ecseri küzdősportosok egy edzés erejéig 
összegyűltek a Fekete István Általános Isko-
la tornatermében. Ez az alkalom lehetőséget 
nyújtott mindenkinek, hogy ne csak a meg-
szokott társaikkal edzenek, hanem másokkal 
is összemérhessék tudásukat, technikájukat, 
erejüket… Az edzés első felében állóképes-
ség-fejlesztő gyakorlatokat végeztek a gyere-
kek, majd a különböző kéz- és lábtechnikák 
gyakorlása, kombinálása következett. Az 
edzés második felében pedig a küzdelmeké 
volt a főszerep, amit mindenki nagyon élve-
zett, főleg a kesztyűs küzdelmek arattak nagy 
sikert a gyerekeknél és a szüleiknél is. És nem 
maradhatott el a csapat-összekovácsoló kido-
bós sem, amit a gyerekek fáradtan, de nagy 
lelkesedéssel játszottak végig!

Nagyon fontosnak tartom az ilyen alkalma-
kat a tanítványok fejlődése érdekében, mert itt 
lehetőségük nyílik, hogy egymást megfigyel-
hessék, egymástól tanulhassanak. A magasabb 
övesek tudása motiválja az alacsonyabb övese-
ket, hogy mi az, amit elérhetnek majd, ha ők is 
kitartóan járnak edzésre, és ha akarják a fejlő-
désüket. És ami talán a legfontosabb, hogy nem 
egy verseny keretein belül kell kipróbálniuk 
magukat, hanem egy jó hangulatú edzésen, de 
mégis megvan a versenyszellem, mert egy „is-
meretlen” ellen kell küzdeniük. 

Várjuk új tagok jelentkezését a következő 
helyeken és időpontokban:

Hétfő és csütörtök: 17:30-19:00  
Fekete István Ált. Iskola

Szerda: 16:00-17:30  
Csokonai úti Ált. Iskola

Hegymegi Szilvia

SPORT


