
1

Járásközponti törekvések – 
széleskörû támogatás

Az elmúlt bő évtizedben megszokhatták, 
hogy polgármesterként rendszeresen írok 
vezércikket a Gyömrő újságba. Most azon-
ban nem polgármesterként, hanem a 8-as 
számú választókörzet önkormányzati kép-
viselőjeként szeretném gondolataimat meg-
osztani Önökkel.

Néhány hónapja a hatályos törvényeknek ele-
get téve kezdeményeztük Gyömrő járás-köz-
ponttá nyilvánítását. 
Or szágos és megyei poli-
tikusainknál való lobbizás, 
a leendő járáshoz tartozó 
településeken egyezteté-
sek sokasága és komoly 
szakmai munka kíséri tö-
rekvéseinket. 

A környező települések 
közül is kiemelkedik Pé-
cel, Ecser és Mende veze-
tése, akik szintén komoly 
lobbi tevékenységet foly-
tatnak járásunk érdekében, 
illetve már megszervezték 
településeiken a lakossá-
guk aktivizálását.

Városunkban is fon-
tos feladat az aláírás-gyűjtési akció, melyet 
Gyömrő lakosai körében hajtunk végre, min-
den saját körzettel rendelkező önkormányzati 

képviselő, a maga területén. Képviselőként a 
8-as körzetben kezdtem meg a támogató alá-
írások gyűjtését. 

Polgármesteri feladataim mellett ezt a mun-
kát is komolyan veszem, így segítőimmel 
március közepéig minden családhoz szeret-
nék eljutni a körzetemben. Eddig 3 teljes utcát 
„jártam le”, és csaknem ötszáz támogató alá-
írást gyűjtöttem.

A tapasztalataim: szinte kivétel nélkül min-
denki szimpatizál a gyöm-
rői járásközpont gondola-
tával. Még azok is, akiknek 
egyébként nem tetszik a já-
rás rendszer közigazgatási 
visszaállítása.

Ebben a kérdésben nincs 
generációs megosztottság, a 
fiatalabb családok tagjai ép-
pen úgy támogatják, mint az 
idősebb lakosaink. Az aláírás-
gyűjtés apropóján sok egyéb 
- városi és országos témájú 
- közéleti és technikai jelle-
gű kérdést is kaptam, amik 
foglalkoztatják az itt élőket. 
Városunk és régiónk ügyei-
ről kellő tájékozottsággal ren-

delkeznek a gyömrőiek és határozott, kialakult 
véleményük van a helyi és országos politikai vi-
szonyokról, csatározásokról, történésekről.

Gyenes Levente, polgármester
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Képviselőként és polgármesterként köz-
vetlen visszacsatolásokat kaptam körzetem 
problémáiról, így tudom miket kell orvosolni 
a jövőben. A 2010-2014-es ciklusban végzett 
fejlesztéseinkkel kapcsolatban az új művésze-
ti központunk megépítését, valamint az isko-
lai-óvodai fejlesztéseket kísérte ebben a kör-
zetben a legnagyobb figyelem. 

A legtöbb pozitív véleményt a fejlesztése-
ken kívül a sok színes városi rendezvényünk 
kapta, valamint a zöldhulladék elszállításának 
újjászervezése.

Minden lakosunknak ezúton is köszönöm 
az időt, türelmet, amelyet rám szántak, vala-

mint köszönöm a kedvességet és az értékes 
gondolatokat, amelyekkel fogadtak, amelye-
ket megosztottak velem!

Folytatjuk a küzdelmet a járásközponti sze-
repért. A Pest Megyei Kormányhivatal vezető-
je, Tarnai Richárd és a Pest Megyei Közgyűlés 
elnöke, Szűcs Lajos többszöri egyeztetéseink 
során pozitívan, támogatólag nyilatkoztak tö-
rekvéseinkről. Remélem, hogy kitartásunkkal, 
közös összefogással és az országos politikusok 
támogatásával Gyömrőn ez a közös álmunk is 
megvalósulhat!

Gyenes Levente
polgármester

Ecser támogatja járásközponttá válásunkat
Gál Zsolt, Ecser polgármestere interjút adott 
a Signal TV-nek. Az interjú néhány fontos 
– Gyömrő járásközponttá válási kezdemé-
nyezését kiemelten érintő 
– mozzanatát lapunkban is 
szeretnénk közzétenni.

Elmondása szerint már a 
2013-as közigazgatási át-
szervezések kapcsán is je-
lezték, hogy egy gyömrői 
járási központhoz szeret-
nének csatlakozni, azon-
ban akkor erre nem volt 
lehetőség.

Biztosította támogatá-
sáról – nem utolsósorban 
az ecseri lakosok támo-
gatásáról – a gyömrői 
kezdeményezést, misze-
rint Gyömrő ismét járás-
központi szerepet töltsön 
be. A Gyömrői Önkormányzat által indított 
aláírásgyűjtési akció reményei szerint nyi-
tott fülekre talál a Közigazgatási és Igaz-

ságügyi Minisztériumban. Többek között 
azért is, mert az ecseri polgárok – tudomása 
szerint – Gyömrőre járnak az ügyeiket in-

tézni. Mind területi, mind 
közlekedési szempontból 
nagyobb könnyebbség 
Gyömrőn ügyet intézni. 
Most, hogy törvényi le-
hetősége van az átstruk-
turálódásnak, újra lehet 
és kell tárgyalni a járási 
kialakítást. Gyömrőnek 
nagy esélye van újra el-
nyerni a járásközponti 
szerepét és ebben egész 
Ecser települése, vezeté-
se támogatja. Gyömrő já-
rásközponttá válásával a 
környező települések ko-
molyan szimpatizálnak, 
mert közös érdekük fűző-

dik ehhez - nyilatkozta Gál Zsolt. 
A teljes interjú megtekinthető  

a Signal TV műsorkínálatában. 

Gál Zsolt
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Felkészültünk arra, hogy megvalósítsuk terveinket

Képviselô-testületi hírek
Ebben az évben (lapzártánkig) három testületi 
ülésen vannak túl a képviselők. A két januá-
ri és egy februári ülésen leginkább a 2014-es 
költségvetési rendelet megalkotása volt a fő 
téma. Önkormányzatunk pénzügyi irodájának 
munkatársai a városvezetéssel közösen renge-
teget dolgoznak azon, hogy a lehető legjobb 
költségvetést rakják össze 2014-re. Legutolsó 
ülésünkön a képviselők egyhangúan úgy dön-
töttek, hogy elnapolják a rendelet elfogadását, 
így azt a február 28-i ülésükön hagyhatják 
jóvá. A tervező munka addig is folytatódik, az 
idei évben várhatóan 1.658.183.000. forintból 
kell gazdálkodnia önkormányzatunknak. 

Természetesen nem csupán a költségvetés-
sel foglalkoztak a képviselők. Döntésük nyo-
mán immáron a 10%-os rezsicsökkentéssel 
mérsékelt díjszabások szerepelnek a kémény-
seprő-ipari közszolgáltatásokról szóló rende-
letben. A pontos díjszabásokat megtekinthetik 
a www.gyomro.hu oldalon.

Szintén döntés született arról, hogy önkor-
mányzatunk pályázatot nyújt be a IV./2014. 

sz. BM pályázat keretében a Bóbita óvoda 
korszerűsítésére. Első körben nyílászáró-csere 
és hőszigetelés valósulhat meg. Mindez függ 
az esetlegesen elnyert pályázati összegtől. A 
maximálisan megpályázható összeg 20 mil-
lió forint, a támogatottsági intenzitás 80%.  A 
szükséges önerőt önkormányzatunk elkülöníti 
a 2014-es költségvetésében.

Egy régi probléma megoldását is napi-
rendre vették képviselőink. A Gyömrő 2000 
Kör hét egyéni képviselője közös indítvány-
ban szorgalmazta, hogy a két legforgalma-
sabb útunkon (Mendei út, Dózsa György út) 
az érvényben lévő KRESZ szabályok szerint 
a minimálisra csökkentsék az átmenő nehéz 
tehergépjárművek forgalmát. A képviselők az 
indítvány támogatták, így önkormányzatunk 
hivatalosan is felkéri  a Magyar Közút Non-
profit Zrt.-t, valamint a Monori Rendőrkapi-
tányságot, hogy a jogszabályban foglaltakat 
maradéktalanul tartsák és tartassák be. (A té-
máról bővebben a 6. oldalon olvashatnak). 

Hauser Antal

Biztonság, család és közösség. E szavak so-
kat jelentenek nekünk, ezért dolgozunk és 
építkezünk itt Gyömrőn és a szomszédos te-
lepüléseken, ahol sokan kerestek maguknak 
új otthont és jobb környezetet. Minden egyes 
döntésünkben azt kell mérlegelnünk legelső 
sorban, hogy választ adnak-e ezekre az alap-
vető igényekre. Sokféle hajóra lehet szállni, és 
sokféle célt állíthatunk magunk elé, de csak az 
a hajó ér majd partot a biztonságos kikötőben, 
amelynek iránytű mutatja a helyes utat. 

Pest Megye Önkormányzatának az a fel-
adata, hogy a Pest megyei települések terveit 
és erőfeszítéseit összefogja, összegyúrja, és 

egységes térségfejlesztési programmá formál-
ja. Ez az a munka, amit hivatalosan területfej-
lesztésnek hívnak. Egyszerre jelent tervezést, 
koordinációt és döntést a hatáskörébe utalt fej-
lesztési források elköltéséről.  Mindezt a gaz-
daság dinamizálása, a települések megújítása 
a családok és közösségek erejére alapozva, 
egy kiforrott és egyetértésen alapuló jövőkép 
mentén. A megyei koncepciót két év alatt dol-
goztuk ki. A tervezésben több száz vállalko-
zás, szakértő, önkormányzat és civil szervezet 
vett részt, félszáznál is több térségi fórumon 
egyeztettünk az elképzelésekről. Csaknem 
kétezer beruházási javaslat érkezett, 1.200 
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milliárd Ft értékben, így olyan részletes fel-
méréssel rendelkezünk, amely biztos hátteret 
nyújt a cselekvéshez 2014 és 2020 között. 

Most az a feladatunk, hogy megvalósítsuk 
ezeket a terveket. Gyömrőn az iskolák fejlesz-
tését, a közösségi közlekedés minőségének 
javítását, a vállalkozásokat segítő innováci-
ós és inkubációs központokat, a fürdő bőví-
tését, sportcentrum építését, az ivóvízhálózat 
korszerűsítését. Támogatni azt a nagyszabású 
tervet, amelynek célja: újragondolni a város 
jövőjét, az ipar, az innováció és a turizmus 
szerepét. 

Az integrált város- és területi beruházá-
sok révén 5000 új munkahelyet hozunk létre 
az elkövetkező években Gyömrő, Vecsés és 
Gyál térségében. 2014-ben új fejlesztési cik-
lus kezdődött, és mi felkészültünk arra, hogy 

megvalósítsuk terveinket, együtt az erős kö-
zösségekkel, a vállalkozásokkal és az itt élő 
emberekkel. 

dr. Szűcs Lajos
a Pest Megyei Közgyűlés elnöke

Támogatás a polgárôrségnek
Városunk biztonsága érték. Azonban, hogy 
ez megőrizhető legyen, fontos a jól szervezett 
polgárőrség segítsége is. Gyömrőn a térségi 
településekhez képest, de országos viszony-
latban is kiemelkedően jó a közbiztonság, 
alacsony a bűncselekmények száma és kevés 
vagy szinte nincs is erőszakos cselekmény. 

Valljuk be, ez igazán jó eredmény, hiszen or-
szágosan nem éppen ez a helyzet. 

Ebben fontos szerepet játszik a helyi 
rendőrség és polgárőrség munkája. A vá-
rosvezetés részéről folyamatos koordináci-
óval, anyagi támogatással és a polgárőrség 
munkájában való személyes részvétellel is 

szeretnénk hozzájárulni a 
bűnmegelőzéshez. Polgár-
őreink tavaly is rengeteg 
szolgálatot láttak el – sza-
badidejük terhére – társa-
dalmi munkában, amiért 
köszönet jár nekik. Ehhez a 
tevékenységhez csatlakoz-
tunk jó néhányan a városve-
zetés és a képviselő-testület 
részéről is, és beléptünk a 
polgárőrségbe. Arról pedig 
lehetetlen statisztikát ké-
szíteni, hogy polgárőreink A tavaly átadott polgárőrautó
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munkája, járőrözései révén hány bűncselek-
mény maradt el a városban. 

Tavaly egy járőrautóval támogattuk az 
egyesület munkáját. Idén is kiemelt figyelmet 
kívánunk fordítani a polgárőrség munkájának 
támogatására. Az önkormányzat költségveté-
sében 240.000 forintos működési támogatást 
terveztünk a polgárőrség részére. Ezen túl, a 
városvezetés koordinációjával megszervez-
tük, hogy rendelkezésre álljon a járőrautó 
üzemeltetéséhez szükséges pénz is. Havi har-
mincezer forint üzemanyag szükséges ugyan-
is a folyamatos járőrszolgálat biztosításához. 
Összeadtuk – azon helyi vállalkozókkal, akik 
számára fontos városunk közbiztonsága – a ti-
zenkétszer harmincezer forintot mely fedezi az 
éves üzemanyag szükségletet. A támogatások-
nak és az egyesület tagságának köszönhetően 
úgy tűnik, sem anyagi, sem személyi akadálya 
nem lesz annak, hogy polgárőreink tovább vi-
gyázzák városunk rendjét és ügyeljenek az itt 
lakók biztonságára. Aki munkájával tagként, 

vagy anyagi támogatásával szeretné segíteni 
a polgárőrség munkáját kérjük, jelentkezzen a 
polgarorseg@gyomro.hu email címen.

Mezey Attila 
alpolgármester

A következő személyek nyújtottak egyenként 
30.000 forintos támogatást a polgárőr járőr-
autó üzemeltetéséhez:   

Gyenes Levente polgármester
Mezey Attila alpolgármester

Sas Zoltán a közbiztonsági bizottság elnöke
Hochrein Dezső H-BUS Kft.
Tóth László Új egészségház
Vincze János Vektor-Bau kft

Király Lajos Luigi-Csemegéi üzlet
Bognár Csaba Deliver Kft.
Albert István Albertház Kft

Tajti Gábor Új Halászkert étterem
Baranyai Pál CBA üzlet

Hochrein Zsolt Laluna söröző

Mobiltelefon  
polgárôreinknek is!
Tavaly Gyenes Levente polgármester egy mobiltelefont 
adott a Gyömrői Rendőrőrs munkatársainak egy feltöl-
tött mobil telefonkártyával együtt, mely a nap 24 órá-
jában a szolgálatban lévő járőröknél van, így lakosaink 
közvetlenül hívhatják őket baj esetén. Mivel a rendszer 
jól működik, januárban a polgárőreink is kaptak egy 
készüléket. Azt Mezey Attila alpolgármester vásárolta. 

Így már ők is elérhetők mobilon. A cél az, hogy a 
bajba került lakosok a lehető leggyorsabban jussanak 
segítséghez. Természetesen fontos, hogy csak indo-
kolt esetben keressék a rendőröket vagy a polgárőrö-
ket, hiszen egy felesleges hívás egy valódi veszély-
helyzet elhárításától vonhatja el az erőket.

HA 



6

Képviselôi összefogás
Évek óta küzdünk, lobbi-

zunk azért, hogy a telepü-
lésünkön átmenő két fő köz-

lekedési útvonalon (Mendei út - Gróf Teleki 
út - Üllői út (4503. sz.) és Dózsa György út 
- Bajcsy-Zsilinszky út (3111. sz.)) minimális-
ra csökkenjen az átmenő nehéz tehergépjár-
művek forgalma, mert az általuk keltett zaj- és 
rezgéshatás az ott lakók nyugalmát zavarja. A 
sofőrök többsége a maximális sebességhatárt 
nem tartja be, az előzési tilalmi területeket 
nem veszi figyelembe, így életveszélyessé te-
szi a lakott területeken belüli és kívüli gyalo-
gos közlekedést az említett útszakaszokon ke-
resztül, illetve mellettük.

A 2013. július 1-én életbe lépő KRESZ vál-
tozás jogi lehetőséget biztosít arra, hogy az al-
sóbbrendű (három-, négy számjegyű) utakon 
megszűnjön az átmenő teherforgalom.

A Gyömrő 2000 Kör képviselői indítványban 
fogadtatták el azon javaslatukat, hogy azonnali 
intézkedés szükséges a lakosság nyugalma ér-
dekében. Az operatív érvénybeléptetési javaslat 
szerint önkormányzatunk jelzést küld a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. felé, hogy településünk 
igényli a jogszabályban meghatározottak be-
tartatását. Annak ellenére, hogy nem kötelező 
„tehergépjárművel behajtani tilos (kivéve cél-
forgalom)” táblák kihelyezése várostábláink 
alá, mégis szükséges az a figyelem felhívása 
végett. A Monori Rendőrkapitánysággal és a 
Gyömrői Rendőrőrssel felvettük a kapcsolatot, 
hogy folyamatos, szigorú ellenőrzéssel szűrjék 
ki az átmenő teherforgalmat.

Reméljük, törekvésünk célt ér, és lakosaink 
továbbra is büszkén mondhatják: Gyömrő, jó 
itt élni!

Hodruszky Lajos, alpolgármester

Február 7-én kormányablak nyílt Vecsésen
A Market Central bevásárló központ területén, 9 
munkaállomáson várják az ügyfeleket hétköznap 8-20 
óra között. Itt mintegy 2500 ügytípust lehet intézni. A 
rendszer lényege, hogy az ügyfél mindent egy helyen, 
egy ügyintézőnél tud leadni, a papírokat utána elküldik 
a megfelelő helyekre – egy napon belül. 

AKTUÁLIS
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Munkáltatói fórum volt Gyömrôn
Február 4-én munkáltatói fórumot tartottak 
Gyömrőn, a Hankó István Művészeti Köz-
pontban. A rendezvényt Gyömrő Város Ön-
kormányzata, valamint a 
Nemzeti Munkaügyi Hi-
vatal közösen szervezte. 
A fő cél az volt, hogy a 
legnagyobb gyömrői mun-
káltatókkal megismer-
tessenek olyan aktuális 
pályázati és egyéb lehető-
ségeket, melyek segíthe-
tik őket a fellendülésben, 
újabb munkavállalók fog-
lalkoztatásában. A munka-
ügyi hivatal munkatársai 
több témában is tartottak 
prezentációval kísért előadást. Ismertették a 
munkahelyteremtő pályázatot, a bérgarancia 
programot, de bemutatták a virtuális munka-
erő-piaci portált is. A jelen lévő mintegy 40 
vállalkozó érdeklődve hallgatta a lehetősége-
ket, és jónéhány kérdést is feltettek a szakem-
bereknek. 

A fórumon jelen volt Szűcs Lajos, a Pest 
Megyei közgyűlés elnöke, aki köszöntőjében 
kitért arra, hogy a 2014-ben induló 7 éves uni-

ós költségvetési ciklus 
kiemelten támogatja majd 
a kis- és középvállalkozá-
sokat, így a kormány és a 
megye is ennek mentén 
tervezi a gazdaságfejlesz-
tési irányvonalakat.

Gyenes Levente pol-
gármester örömét fejezte 
ki, hogy ilyen sok helyi 
munkáltató részt vett a fó-
rumon. Mint mondta: az 
önkormányzat is kiemelt 
figyelmet szán azoknak a 

helyi vállalkozásoknak, akik összességében 
több száz gyömrőinek adnak munkát. 

Ez volt a térség első ilyen jellegű munkál-
tatói fóruma, melyet mind a szervezők, mind 
pedig a részt vevő vállalkozók nagyon hasz-
nosnak ítéltek.  

HA

Járási közbiztonsági fórum Monoron
A vecsési és monori járás polgármesterei 

meghívásával tartottak közbiztonsági fórumot 
február 12-én Monoron a Pest Megyei Rend-
őr-főkapitányság szervezésében

Fekete Csaba dandártábornok, a főkapitány-
ság rendészeti igazgatója, valamint Szmodics 
Róbert, a Monori Rendőrkapitányság vezetője 
tartott közbiztonsági tájékoztatást. A fórumon 
az országos és megyei technikai-műszaki fej-
lesztésekről, valamint a közeljövő feladatairól 
beszéltek. 

Gyenes Levente, városunk polgármestere 
felszólalásában azt kérte,  hogy kiemelten ke-

zeljék Gyömrőn a rendőri jelenlétet, városunk 
kapja meg létszámban és technikai eszközök-
ben azt a mennyiséget, ami a csaknem húsz-
ezer lakosú településünkön a közbiztonság 
fenntartásához, javításához elengedhetetlenül 
szükséges. Polgármesterünk elmondta, hogy 
a gyömrői önkormányzat korábban egy járőr 
mobil-telefon és egy Lada Niva használatba 
adásával támogatta a rendőrök munkáját, most 
pedig egy több tízmillió forintos – részben pá-
lyázati – fejlesztés keretében még az idei év 
első felében felújítjuk a rendőrőrs épületét. 

HA
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A képviselő szemével
A januári számban megkezdett riportsoro-
zatot folytatva, a 4. számú választókörzet 
képviselőjét, Garamszegi Sándort kérdez-
tem.

Miért döntött úgy, hogy részt vesz a helyi zz
közéletben?

G.S.: Ennek több oka is van. Amikor Gyömrő 
2000 Kör lett az Eskü Téri Baráti Körből, ak-
kor arról beszélgettünk, hogy ugyan mi nem 
politizálunk, de 
valamilyen szin-
ten politikusnak 
kell lennünk ah-
hoz, hogy a vá-
rosvezetésben 
szerepet tudjunk 
játszani.  Kép-
viselőket kellett 
állítani, meg 
kellett szervez-
ni, hogy a vá-
lasztásokon rész 
tudjunk venni. 
Úgy esett a vá-
lasztás, hogy 
abban a körzet-
ben, amelyben 
lakom, nem volt 
más képviselőjelölt a Gyömrő 2000 Kör szí-
neiben. 1998-ban, amikor először állítottunk 
mindegyik – akkor még 10 – választókörzet-
be képviselőt, két mandátumot szereztünk 
listás helyről. Ettől kezdve lettem tagja a vá-
rosvezetésnek. 2002-ig a Gyömrő 2000 Kör 
elnöki tisztségét is betöltöttem. Később a Kör 
támogatottságának folyamatos erősödésével, 
2002-ben már 8, 2006-ban már 9, 2010-ben 
pedig minden választókörzetben elnyertük a 
mandátumokat, erős támogatottsággal.

Családi hagyomány részt venni a közélet-

ben. Édesapám tanácstag, utcabizalmi volt. 
Bár én akkor azt sem tudtam, mi az, nem 
foglalkoztam ezzel, mert néptáncoltam, szín-
játszó körben is játszottam, éltem a diákok 
életét.  

Feleségem is tagja a Gyömrő 200 Körnek, 
rendszeresen ott van velem a rendezvényein-
ken, de talán többet szeretett volna férjként 
és családapaként látni. Két dolgot nem le-

het tökéletesen 
művelni, meg-
osztani az időt 
a család és a 
közélet között. 
17 éve presbi-
ter is vagyok a 
helyi evangéli-
kus egyháznál, 
emellett szíve-
sen sportolok, 
motorozom. Ah-
hoz, hogy a kép-
viselői munka 
tisztességesen 
legyen végezve, 
ahhoz minden-
honnan le kel-

lett csípni egy 
kicsit az időből.

Mit csinál egy képviselő, hogyan értesül zz
Gyömrő – ezen belül a polgárokat érintő – 
kérdésekről, problémákról?

Egy képviselő elsősorban találkozik a pol-
gárokkal. Én itt élek és itt is dolgozom, nem 
csak reggel elmegyek, este megjövök, hanem 
a vállalkozásom, munkám is ideköt, így nap 
mint nap találkozom az emberek problémái-
val. Utcán megszólítanak, bejönnek az iro-
dámba és itt beszélgetek a lakosokkal. Az 
irodám szinte a körzetem közepén van, úgy-

Garamszegi Sándor
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hogy könnyen megtalálnak. Ha időm engedi, 
azonnal válaszolok a felmerülő kérdésekre 
vagy egy mindkettőnknek megfelelő időpon-
tot ajánlok fel.

Az önkormányzatban összeállítják a fel-
adatokat és a felmerülő problémákat az ülések 
keretén belül megpróbáljuk orvosolni. Tagja 
vagyok három bizottságnak, a Jogi Ügyren-
di Bizottságnak, a Pénzügyi és Településfej-
lesztési Bizottságnak továbbá a Szociális és 
Egészségügyi Bizottságnak az elnöki tisztsé-
gét is betöltöm.

Volt különösen emlékezetes, meghökkentő zz
esete?

Ez érdekes, mert 1998 óta önkormányzati 
képviselő vagyok, az első ciklusban nem volt 
körzetem, hanem mint listás képviselő dol-
goztam. De hogy mi volt kimagasló, extrém 
történet? Szerencsére nem volt ilyen. Egy do-
logért harcolni kellett, hogy a Dózsa György 
úton kijelölt gyalogátkelő létesüljön. Nem 
volt egyszerű, mert nem a város, hanem a 
közútkezelő hatáskörébe tartozik, de szeren-
csére már ez is megoldódott. 

Bár jobban belegondolva, egyszer egy la-
kos a Boglárka utcában azt mondta, hogy még 
egy hetet ad, ha nem egyenlítik ki az útegye-
netlenségeket, akkor kimegy a vonat elé egy 
transzparenssel. Gyakorlatilag megfenyegette 
az önkormányzatot. Kérelmemre a település-
üzemeltető rövid időn belül kijavította a hi-
bákat.

Szerintem ilyen hosszú idő alatt, amióta 
képviselő vagyok csak erény, hogy nem tör-
tént semmi kiemelkedően negatív.

Mi a véleménye a jelenlegi helyzetről, a vá-zz
ros változásairól?

Mivel végigéltem az elmúlt 16 évet, tudom, 
hogy milyen sokat küzdöttünk azért, hogy a 
városról kialakult jó véleményem meglegyen. 
Én remélem, hogy Gyömrő lakói is így látják, 
és érzik a pozitív változásokat. Szinte hétről 
hétre változott városunk, ezt inkább a rend-

szeresen idelátogatók veszik észre, nem mi, 
akik benne élünk. A mi képviselői munkánk 
alatt hatalmas változások következtek be. Ha 
lenne egy videofelvétel 15 évvel ezelőttről a 
Táncsics utcáról, óriási változásokat láthatná-
nak. Felújított épületek, új beruházások, kert-
városias jelleg - ez jellemzi ma Gyömrőt.

Meséljen a jövőbeni terveiről, amiket meg zz
szeretne még valósítani!

A járásközponttá válást szeretnénk nagyon el-
érni. A környező települések polgármesterei 
is támogatnak minket ebben a kezdeménye-
zésben. A gyakorlatias haszna mellett törté-
nelmi vonatkozása van a központtá válásnak, 
hiszen Gyömrő korábban már volt járásköz-
pont. Magam is járom a körzetemet, hiszen 
aláírásgyűjtési akcióba kezdtünk ez ügyben. 
Több száz aláírás összegyűlt már nálam, és 
látom, hogy milyen pozitív fogadtatásban ré-
szesül ez a Gyömrői polgárok részéről.

Saját körzetemen belül nagyon szeretném 
elérni, hogy kialakítsunk egy játszóteret, a 
pontos helyét még sajnos nem tudjuk, mert a 
körzeten belül nincsenek nagy területek, par-
kok, amelyek alkalmasak lennének erre. A 
Dózsa György út és a Táncsics u. valamint 
kicsit feljebb a Tulipán utca igen veszélyes 
kereszteződést képez. Itt körforgalom kiala-
kításával, vagy a keresztező utak más módon 
történő elvezetésével meg lehetne szüntetni 
ezt a baleseti gócpontot. Erre már a tervek is 
készültek.

Mit csinál szabadidejében?zz
Nagy szenvedélyem a motorozás. Nagy tú-
rákat szoktunk megtenni barátaimmal, ez 
igazán kikapcsol. A helyi színjátszásban is 
igyekszem minél nagyobb szerepet vállalni, 
több darabban is játszottam, a teljesség igé-
nye nélkül például a Csínom Palkó; az István, 
a király; és a jelenleg is futó Hegedűs a ház-
tetőn-ben - Lazar Wolfot, az idős mészárost 
alakítom. 25 éve néptáncolok, ha időm engedi 
ilyen rendezvényeken is részt veszek.
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A szép szavak sokszor belülrôl jönnek…
„Csúnyán beszélni mindenki tud, de szépen 
szavalni annál kevesebben! És még keve-
sebben olyan bátrak, hogy ki merjenek kö-
zönség elé állni! Ezért, minden résztvevőnek 
szurkolok!” Így bíztatta Hodruszky Lajos al-
polgármester az induló 
gyerekeket az Általá-
nos Iskola Speciális 
Szakiskola Diákotthon 
és Gyermekotthonban 
megrendezett szavaló-
versenyen. Megható 
volt az az elszántság 
a hátrányos helyzetű 
gyerekektől, hogy szin-
te nem törődve testi és/
vagy szellemi fogyatékosságukkal, kiálltak 
a zsűri elé megmérettetni magukat. A ver-
senyen volt olyan induló is, aki saját maga 
költeményét olvasta fel számkivetettségéről, 
kilátástalan sorsáról. Sőt, volt olyan is, aki 
elhunyt testvérét siratta versében. Volt olyan 
produkció is, ahol az egész osztály József 
Attila versét jelnyelvvel kísérte végig. Profi 
tévéseket és filmeseket meghazudtoló videó-
klip is készült a versenyre. Természetesen, 

egész végig érezhető volt, hogy az itt tanító 
pedagógusoknak hihetetlenül sok munkájuk 
és szeretetük húzódott meg a háttérben. S 
hogy minden induló nyerjen, a GyömrőSzín-
ház minden versenyző részére ajándékjegyet 

ajánlott fel.
Készségfejlesztő 

iskola versenyzői: I. 
helyezett Espár Ti-
móteus, II. helyezett 
Révész Zsófia, III. he-
lyezett Csikós Klau-
dia és Csorba zoltán; 
további versenyzők: 
Botos Tamás, Juhász 
Orsolya, Bodor Kata.

Speciális szakiskola: I. helyezett Rózsa 
Anna, II. helyezett Nagy Ferenc Richárd, 
III. helyezett Matusz Ákos; további ver-
senyzők: Körmöndi László, Simon Ádám, 
Kömöcz Bence, Tóth Annamária, Dömötör 
Zsuzsanna.

A csoportos produkciókban a zsűri mindkét 
induló osztály versenyszámát maximálisra ér-
tékelte, így itt mindenki első helyezett lett.

H. L.

Helyi adózással kapcsolatos hírek
Tájékoztatjuk Gyömrő Város lakosságát, hogy a 2014. 
évben a befizetési határidők az alábbiak szerint alakul-
nak:
Építményadó befizetési kötelezettség: 2014. április 15. 

és 2014. szeptember 15.
számlaszám: 11742197-15392017-02440000

Iparűzési adóelőleg befizetési kötelezettség: 2014. 
március 17. és 2014. szeptember 15.

számlaszám: 11742197-15392017-03540000

Gépjárműadó befizetési kötelezettség: 2014. április 
15. és 2014. szeptember 15.
számlaszám: 11742197-15392017-08970000

A talajterhelési díj befizetési határidejével kapcsolatosan 
a későbbiekben adunk tájékoztatást.

A befizetéshez szükséges csekkeket – az elmúlt évekhez 
hasonlóan – CSAK EGY ALKALOMMAL 2014. 
március hónapban fogjuk megküldeni. Amennyiben 
szükséges, további csekkeket irodánkban, ügyfélfogadá-
si időben biztosítunk.

A helyi iparűzési adóbevallással kapcsolatos nyomtat-
ványok – az elmúlt évhez hasonlóan - NEM KERÜL-
NEK megküldésre, azok az Önkormányzat honlapjáról 
- www.gyomro.hu/Közérdekű Adatok/Nyomtatványok 
menüpont alatt - letölthetők.

Ügyfélfogadási idő: 
hétfő: 8.00-17.30

szerda: 8.00-12.00
péntek: 8.00-12.00

Gyömrői  Adóiroda
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„Egészséges és boldog gyerekeket kell nevelni!”
Nyugdíjba vonult Lévai Zsuzsanna

22 évnyi szolgálat után nyugdíjba vonult 
Lévai Zsuzsanna, az Arany János óvoda ve-
zetője. Január 15-én kollégák, pályatársak 
és a városvezetés búcsúztatta a polgármes-
teri hivatalban. 

Gyömrőre először 1984. január 16-án ke-
rült, a Pázmány utcai – mai Bóbita Óvodába. 
1992-ben üresedett meg az 
Erzsébet telepen lévő óvo-
da vezetői állása, melyet 
megpályázott, és Gyömrő 
Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete bizalmat 
szavazva, megbízta az in-
tézmény vezetésével. Ettől 
az időponttól a mai Arany 
Óvoda intézmény-vezető-
jeként dolgozott. Az intéz-
mény pedagógiai program-
ját először 1992-ben az ő 
irányításával alkotta meg az akkori nevelő 
testület és közös munkájuk eredménye a mára 
kialakított magas szintű, szervezett és eredmé-

nyes szakmai munka az intézményben. Lévai 
Zsuzsa búcsúbeszédében elmondta: munkás-
sága évtizedei alatt rengeteg minden válto-
zott, ám a legfontosabb dolog állandó maradt: 
egészséges és boldog gyerekeket kell nevelni. 
Az ünnepségen Gyenes Levente polgármester 
átadta Balog Zoltán Emberi Erőforrások mi-
nisztere által szignált Pedagógus Szolgálati 

Emlékérmet, míg a kollé-
gák nevében Hajdú András, 
a Fekete István Általános 
Iskola igazgatója méltatta a 
búcsúzó ünnepeltet.

Önkormányzatunk ezú-
ton is köszöni Lévai Zsu-
zsanna áldozatos munkáját, 
melyet 22 éven keresztül a 
gyömrői gyerekekért, és az 
Arany Óvodáért végzett.

Nyugdíjba vonulása al-
kalmával köszöntjük őt és 

kívánunk hosszú, békés és boldog nyugdíjas 
éveket.

HA

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves Családját

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc  
évfordulója alkalmából rendezett

ünnepi megemlékezésre,  
a Hankó István Művészeti Központba

2014. március 15-én, 10 órakor
Ünnepi beszédet mond: Gyenes Levente polgármester

A Teleki László Gimnázium és Informatikai  
Szakközépiskola és a Mesevár Óvoda közös ünnepi műsora

Koszorúzás a Petőfi, majd a Kossuth szobornál
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DanceParty: február végétôl  
új foglalkozás  

a Mûvészeti Központban!
Február végén új szín költözik a Hankó István Művészeti Központba. A Szigethalmon 
már több éve népszerű DanceParty Sporttánc Egyesület Gyömrőn is felrázza a port a 
színpadon!

A maglódi születésű Kiss Barbara 2005 óta oktat kicsiket és nagyokat a disco showtánc 
rendkívül mozgalmas és erőteljes műfajára. Az általa felkészített DanceParty csoportok nem ki-
sebb eredményekkel büszkélkedhetnek, mint az International Dance Organisation (Nemzetközi 
Tánc Szövetség) magyarországi bajnoki címével. Munkájának további elismerése, hogy több 
hazai megmérettetésen is zsűriként vett részt és értékelte az előadásokat.

Idén februártól kezdve már Gyömrőn is csatlakozhatnak kicsik és nagyok, hogy megismerjék 
a koreográfiákban rejlő energiát, a letisztult mozdulatok harmóniáját és azt az élvezetet, amit a 
tánc okoz művelőinek. 

A DanceParty nyitott kapui minden korosztályt egyaránt örömmel fogadnak!
Legyen szó ovis táncról, disco showtáncról, disco fitnessről, vagy hip-hopról.

Bővebb információ: Kiss Barbara: 06-30/633-4469, dancepartybarbi@gmail.com
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Utolsó előadás: 
2014. március 8. 18 óra

Jegyek elővételben  
2 200 Ft-os áron  
megvásárolhatók  

a Művészeti Központban!

Az előadás napján,  
a helyszínen: 2 500.- Ft

További információ telefonon:  
06-30/652 1052,  
06-30/652 0690, 

e-mailben: hi.muvkozpont@gmail.com



14 KULTÚRA

KÖNYVTÁRI AJÁNLÓ
2014. március 6-án, csütörtökön 13 és 19 
óra között sok szeretettel várunk mindenkit a 
könyvtár TAVASZVÁRÓ kézműves foglalko-
zására. A belépés és a foglalkozáson való rész-
vétel díjtalan. 

2014. március 11-én, kedden 17.30-kor 
folytatódik a Népek és országok c. elő-
adás-sorozatunk, melyben egy adott, általunk 
kiválasztott országot igyekszünk Önöknek be-
mutatni a teljesség igénye nélkül. Olyan elő-
adókat invitálunk ezekre az alkalmakra, akik 

éltek, dolgoztak vagy tanultak az adott ország-
ban. Következő állámásunk Benelux államok 
egyike, a fapapucs és a szélmalmok hazája: 
Hollandia lesz.

További sok érdekességgel, változatlan 
nyitva tartással, újdonságokkal várunk min-
den kedves érdeklődőt! 

Honlapcímünk: gyomroikonyvtar.eoldal.
hu, de fent vagyunk a Facebook-on is Gyömrő 
Városi Könyvtár néven, és programjainkról ol-
vashatnak a gyomro.hu weboldalon is. 

Kulisszák mögött
December 7-én mutatta be Székely Attila 
igazgató úr főszereplésével, és rendezésé-
ben, a „Hegedűs a háztetőn” című musicalt 
a Hankó István Művészeti Központ Színpa-
da. A musical több mint negyven éve hatal-
mas sikerrel jelenik meg a világ színpadain, 
New Yorkban és Londonban is folyamato-
san játsszák. Magyarországon 1973-tól a 
Fővárosi Operettszínházban Bessenyei Fe-
renc színpadi játéka tette feledhetetlenné 
a darabot és előadásában a „Ha én gazdag 
lennék (If I Where A Rich Man)” című be-
tétdal is hallhatatlanná vált. 

Direktor Úr, minek köszönhető a darabvá-zz
lasztás?

A nézői igények kiszolgálásán kívül nem volt 
különösebb oka a választásomnak. Természe-
tesen a szívemhez közel álló darabot igye-
keztem választani, nem utolsósorban olyat, 
amelynek bemutatására megfelelő személyi és 
tárgyi feltételekkel rendelkeztünk. A szereplő-
gárda nyolcvan százaléka már megvolt, akikre 
számíthattam. Már az első összeolvasások so-
rán kiderült számunkra, hogy ha ezt a darabot 

szívvel-lélekkel, teljes odaadással csináljuk, 
akkor nem lehet más, csak siker.

Mikor kezdődtek a darab előkészületei?zz
Hosszú időszak volt, mire a jogdíjjal kapcso-
latos ügyletek lezajlottak. Fel kellett deríteni 
a jogtulajdonost, felvenni vele a kapcsolatot, 
megkérni az engedélyt a darab bemutatására. 
2012 szeptemberében indítottam el a megke-
resést és egy év alatt zajlott le a teljes engedé-
lyeztetési eljárás. Itt külön köszönöm Debre-
czeni Júlia segítségét, munkáját.

Köszönettel tartozom még Szirtes Tamás 
direktor úrnak, hogy a Madách színház jelme-
zeit rendelkezésünkre bocsájtotta.

Az olvasópróbák tavaly februárban kezdőd-
tek és csak a főpróbahéten tudtunk díszletben, 
jelmezben zenekarral próbálni. 

Hogyan sikerült a bemutató?zz
„Ha a főpróba rosszul sikerül – annál jobb 
lesz a bemutató!” Ezt alá tudom támaszta-
ni. Nagyon sok problémánk volt a görög-
függönnyel. Ez a függönyfajta a mindenki 
által leginkább ismert két oldalra, a teljes 
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színpadnyílást lefedő, egyenletesen nyíló 
előfüggönytípus. Viszonylag gyorsan kellett 
volna működnie, azonban ez nagyon lassú 
volt – annak ellenére, hogy a gyorsabb ver-
ziót kaptuk a kivitelezőtől. A színpadi válto-
zások a függöny mögött történtek volna. A 
főpróbán derült csak ki sajnos, hogy a piros 
lassúsága széttördeli az előadás egységét. 
Másnapra kénytelen voltam generálsötétre 
átrendezni a változásokat. Nem mondom, 
hogy nem izzadtunk a bemutatón, de min-
den nagyon jól sikerült. Köszönöm is a pro-
dukcióban résztvevő kb. 60 ember munká-
ját, odaadását.

Ki tervezte a díszletet?zz
A díszletet magam terveztem, magam kivite-
leztem. Korábban a Padlás című darabnál is 
így történt. Nem túl nagy díszletelemek játsza-
nak, de törekedtem a korhűségre. Igyekeztem 
a műszak, színészek munkáját is megkönnyí-
teni, nagyrészt kerekeken guruló nem túl ne-
héz díszleteket csináltam. 

Rendezőként és főszereplőként is jegyzi a zz
darabot. Ez milyen 
nehézségeket jelen-
tett?

Ezzel csak nehéz-
ségek vannak. Nem 
csak a saját szerepem 
kell tudnom, hanem a 
rendező a darab min-
den lépését, szavát, 
fény-hangvál tását 
tudja. Így nem csak 
a saját játékomra kell 
figyelnem, hanem 
mindenre és minden-
kire.

A saját szerepem 
megformálásában a 
többiek is segítettek. 
A rendező szava a 

döntő, de bizonyos mértékig demokrácia van, 
elfogadom a jó, konstruktív észrevételeket.

Milyen koncepciót követett a rendezéskor, zz
kik inspirálták?

Természetesen az 1971-ben bemutatott film és 
több színházi előadás is befolyásolt a rendezés 
során. Azonban vigyáztam arra, hogy valami 
újat, valami sajátosat tudjak adni a nézőknek. 
Szeretném a saját értelmezésemben, az én sze-
memmel láttatva átadni a darabot a nézőknek. 
Minden színdarab a rendező édes gyermeke-
ként, a legtöbbet, legjobbat átadva önmagából 
nevelkedik, ezért nem hasonlít az általam lá-
tott egyetlen másik rendezésre sem.

     Minden előadás végén a taps az, ami fe-
ledteti a nehézségeket. Amatőr szereplőink na-
gyon sok áldozatot hoztak a sikerért. A próbák 
munka után kezdődtek – amikor már minden-
ki a fáradalmait piheni ki – mi ekkor kezdünk 
igazán bele. A szerepet is meg kell tanulni, ez 
sem kis feladat. A taps a mi igazi fizetségünk, 
ez a legnagyobb mozgatórugó.

Köszönöm a beszélgetést  
és sok sikert kívánok a továbbiakra!

Székely Attila rendező
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Új mûsorok, neves vendégek  
a SIGNAL TV-ben

A 2014-es év igen eseménydúsan indult a 
térségi SIGNAL TV számára. A csator-
na több új műsort is elindított, melyek 
mind megvalósításban, mind tartalmilag 
egy új irányvonalat mutatnak. Cooltou-
ra című műsorunk immáron két alka-
lommal is külföldről jelentkezett: előbb 
a bécsi adventi vásárból, majd a szlová-
kiai Chopok sípályáiról láthattak gyö-
nyörű felvételeket. A turisztikai műsor 
további részeiben ellátogatunk a rijekai 
karneválra, de belföldi látnivalókban 
sem lesz hiány!

Hölgy nézőink körében rövid idő alatt igen 
népszerű lett Rúzsozz! elnevezésű műso-
runk, melyben különböző szépségápolási 
tanácsokat, praktikákat láthatnak szakér-
tőinktől. 

A Tánc világa című műsorunkban pro-
fi tánctanárunk és tanítványai kalauzolják 
el nézőinket a 
különféle tán-
cok rejtelmes 
világába. Aki 
pedig kedvet 
érez, a képer-
nyő előtt maga 
is kipróbálhatja 
tánctudását…

A mesevár 
nagymenői – 
vagyis a nagy-
dumás ovisok 
– már decem-
berben bemu-
tatkoztak a SIG-
NAL TV-ben. A 
kis lurkók ez-

után is rendszeresen elmondják véleményüket 
a nagyvilág dolgairól – a maguk módján.

Szemtől szemben című közéleti-politikai 
magazinműsorunk ismét nagyobb teret ka-
pott a közelgő választások miatt. Műsorunk 
vendége volt az elmúlt hetekben Szűcs Lajos, 
a Pest Megyei Közgyűlés elnöke, valamint 
Bajnai Gordon korábbi miniszterelnök, az 
EGYÜTT-PM vezetője. Ebben a műsorunk-
ban láthatnak majd komolyabb beszélgetése-
ket politikáról, közéletről. 

Ahogy láthatják, a 15 településen fogható 
SIGNAL TV mind színesebb műsorválasz-
tékkal próbálja kiszolgálni nézőit. A fentiek 
csak egy vékony szelete a teljes műsorkínálat-
nak, így érdemes ellátogatni a tévé honlapjára 
(www.signaltv.hu), ahol megnézhetik a koráb-
bi műsorokat is, valamint az aktuális adások is 
online elérhetők.

A SIGNAL TV szerkesztősége
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Vetômag rászorulóknak
A múlt év őszi hónapjaiban a NEEKA Hunga-
ry Alapítvány jóvoltából – mely egy nonpro-
fit karitatív alapítvány – fémzárolt, csávázott 
borsó és gyöngybab vetőmag adományt ka-
pott a Mozgáskorlátozottak Foglalkoztatásá-
ért Alapítvány (MOFA). A kilós kiszerelésű 
vetőmagokat azoknak a gyömrőieknek kíván-
ja adni az alapítvány,akik szociális helyzetük 
miatt rászorulónak minősülnek. Reményeink 
szerint olyan kezekbe, illetve földbe kerül a 
vetőmag, akik gondosan ápolják a veteményt. 
Köztudott, hogy optimális időjárás esetén má-
sodvetést is lehet alkalmazni ezekből a vető-
magokból. Napjainkban újra kezdi vissza-
nyerni a konyhakert becsületét és fontosságát. 
Akár hobbi szinten, vagy esztétikai szándék-
kal teszi ezt az ember, mindenképp értéket te-
remt a bele fektetett munka. 

Ami az öntözést illeti, a csapadékvíz gyűjtése 
költségtakarékos megoldás, gyomlálással és ka-
pálással takaros kis ágyásokat lehet kialakítani.  

Éljenek a lehetőséggel, megéri belevágni a 
kertészkedésbe! 

Beszerzési helyszín: Egészségkárosodot-
tak Szolgáltató Háza Gyömrő, Eskü tér 2. 

9:00 – 18:00 óráig kereshetik Szabó Tibort, 
az alapítvány elnökét. 

Kossuth László
önkormányzati képviselő

Szociális Bizottság

Rajzverseny a Rákócziban
Únyi István Gyömrői festőművészről nevez-
ték el az immár 5 éve megrendezett rajzver-
senyt a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolá-
ban. A mára már tradicionálissá vált versenyre 
közel 150 mű érkezett be.

A korcsoportok szerinti bontásban minden 
résztvevőnek két témakörben lehetett alkotnia. 
A következő témákat adta meg idén a rendező 
Id. Pál Mihály Hagyományőrző és Művészeti 
Kör: „Gyömrő nevezetességei” és „Jó itt élni, 
Gyömrőn!”

Miután a zsűri kihirdette a helyezetteket és 
különdíjakat, a díjazottakat és résztvevőket 
Únyi Zsuzsanna és az iskola némi harapniva-
lóval is jutalmazta.

A díjátadón részt vett Gyenes Levente pol-
gármester is, aki minden résztvevőnek szívből 
gratulált a színvonalas művekért.

Fo
tó
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Romantika ünnep 2014-ben is!
Gyömrő, a romantika fővárosa! – tavaly talál-
kozhattunk először ezzel a szlogennel, mely a 
Romantika Ünnep keretében lett városunk – 
hivatalos – védjegye. 2013-ban Júlia nap kap-
csán egy héten át több mint 100 program várta 
a romantikára vágyókat. Rengetegen keres-
ték fel városunkat, sokan ekkor jártak először 
Gyömrőn, de biztosan nem utoljára!

Az alapötlet, hogy egy olyan fesztivál le-
gyen Gyömrőn, ami máshol még nem, a helyi 
vendéglátósok fejéből pattant ki. A hétköz-
napokon egymás konkurenseiként működő 
vállalkozók összefogtak, és Gyenes Levente 
polgármester koordinálása mellett létrehozták 
a RÜGY névre keresztelt fesztivált. A tava-
lyi év sikerei után egyértelmű volt, hogy lesz 
folytatás. Gyenes Levente polgármester el-
mondása szerint a lelkesedés töretlen a  szer-
vezőkben: már elkezdtük az idei rendezvény 
szervezését, túl vagyunk több megbeszélésen. 

Az már biztosan látszik, hogy a legsikeresebb 
programokat idén is megtartjuk, így biztosan 
lesz erkély-jelenet, gyertyaúsztatás a tófür-
dőn, és a fő attrakció, a csoportos házasság-
kötés sem marad el. Igyekszünk új elemekkel 
színesíteni a kínálatot, így a vendéglátóhelyek 
is sok újdonsággal készülnek. A polgármester 
szerint lesznek változások is: a tavalyi évből 
okulva bizonyos programok kimaradnak, és 
kifejezetten a hétvégére koncentrálunk majd. 
A legnehezebb úgy összeegyeztetni a külön-
böző programokat, hogy a lehető legkevesebb 
átfedés legyen. De mivel ez egy ingyenes 
fesztivál, mindenki szabadon eldöntheti, hogy 
mikor hova szeretne elmenni. 

Aki szeretne minél előbb értesülni a részle-
tes programról, az keresse fel a rendezvény hi-
vatalos weboldalát, vagy a Romantika Ünnep 
Gyömrőn Facebook oldalt.

Hauser Antal
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E.Y.E.S.
2014. február 3. és 7. között a Fekete István Ál-
talános Iskola és Szakiskola szervezésében, Co-
menius Iskolai együttműködési projekttalálkozó 
zajlott Gyömrőn. A projekt, (melynek munkací-
me Entrepreneurial Youth in European Schools 
– E.Y.E.S.) 8 ország (Dánia, Észtország, Magyar-
ország, Németország, Olaszország, Portugália, 
Spanyolország és Törökország) egy-egy iskolá-
jának összefogásával, hazánkban a Tempus Köz-
alapítvány támogatásával jött létre, még 2011 
őszén. A munka 2012 szeptemberében indult, 
és ez év augusztusáig tart. A projekt célja, hogy 
különböző példákon keresztül bemutassa, hogy 
az egyes országokban a középiskolások milyen 
lehetőségekkel találják szembe magukat a pálya-
kezdés területén, milyen módokon tudnak egy 
életpályát felépíteni, milyen segítséget kaphatnak 
a munkakezdéshez. Ehhez a gyerekek interjúkat 
készítenek, és ezekből a beszélgetésekből építik 
fel a „Business Portfolio”-t, ami a központi fel-
adat a projekt során. 

Természetesen egyéb feladatokat is meg kell 
oldani a tanulóknak: lakókörnyezetük, telepü-
lésük bemutatását, megismerkednek népszoká-
sokkal (Karácsonyi Süti-nap, Karnevál), bepil-
lantást nyernek a résztvevő országok nyelvébe. 
Mindezeket a tevékenységeket az www.eyes-
web.dyndns.org honlapon dokumentálják is.

A vendégeinknek az elmaradhatatlan budapes-
ti városnézésen kívül bemutattuk iskolánk életét, 
néptánc bemutatót láthattak alsós diákjainktól és 
énekkarunk dalcsokrát is hallhatták, mielőtt az 
erre a napra előírt bemutatók és foglalkozások 
le nem zajlottak. 6-án este egy nagyon sikeres 
farsangi esten is aktívan részt vettek vendégeink, 
ízelítőt adva saját országuk kultúrájából. 

A visszajelzések alapján mindannyian elé-
gedetten utaztak haza, kellemes emlékekkel 
gazdagodva. Rendezvényeinkről videó a már 
említett honlapon, fényképek a www.feke-
te-gyomro.sulinet.hu honlapon találhatóak.

Végül ezúton szeretnénk köszönetünket kife-
jezni mindazon vállalkozásoknak és magánsze-
mélyeknek, akik és amelyek segítségünkre vol-
tak, hogy sikeresen lezajlott a projekt-találkozó.

Kostenszky Gábor
Igazgatóhelyettes

Projekt-vezető

A résztvevő tanulók véleménye a projektről:
Tamás Levente 18 éves Fe-
kete István Általános és Szak-
iskola tanulója

Nagyon sokat segített ez a 
projekt abban, hogy az angol 
nyelvtudásom fejlesszem és 

javítsam. A későbbiekben tervezem, hogy egy 
középfokú nyelvvizsgát teszek, mert ez sze-
rintem elengedhetetlenül fontos egy jó mun-
kahely megszerzéséhez.

Maka Melánia 18 éves Feke-
te István Általános és Szakis-
kola tanulója

Úgy gondolom, hogy a cél-
jaim elérésében nagyon sokat 
segít a projekt, mert a távlati 

terveimben a középfokú nyelvvizsga megszer-
zése is szerepel. A kapcsolatépítési lehetősé-
geimet bővítette és nem utolsósorban nagyon 
érdekes kultúrákat ismerhettem meg.

Kadók Bernadett 20 éves 
Fekete István Általános és 
Szakiskola tanulója

Nekem nagyon fontos ez 
a projekt. Felnyitotta a sze-
mem azzal kapcsolatban, hogy 

mennyire fontos az idegen nyelvtudás, mekko-
ra szerepe van az életben. A cserediákokkal 
akár egy életre szóló barátság is kialakulhat. 
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Szükség van a szurkolókra!
Az elmúlt időszakban több változás is történt 
a gyömrői labdarúgás életében, melyek ered-
ményeként mára már csaknem 200 gyermeket 
tudhatunk a sorainkban, akik 90 %-ban gyöm-
rői fiatalok.

A legkisebb ovisoktól kezdve a felnőtt csa-
patunkkal együtt immár tíz korosztályban 
indítunk csapatot minden évben. Ezen csa-
pataink évről-évre kimagaslóan szerepelnek 
bajnokságaikban. A felnőtt focival kapcsolat-
ban sokaknak biztosan a Gyömrő SE jut eszé-
be, mint ahogy az egy évszázadon át igaz is 
volt. Mára a GYSE sok szakosztályának mű-
ködtetési nehézségei, és az átláthatatlanság 
miatt ésszerűbbnek és célravezetőbbnek tar-
tottuk, ha a labdarúgás külön egyesületben, az 
UFC Gyömrőben él tovább. 

Felnőtt csapatunkat jelenleg csak helyi lab-
darúgók alkotják. Kis számú, de annál lelke-
sebb vezetőségünk mindent megpróbál annak 
érdekében, hogy fiataljaink jól érezzék magu-
kat a pályán. Szakképzett edzőink és focizni 
vágyó gyermekeink a garancia a folyamatos 
fejlődésre. Mindemellett folyamatban van a 
székház felújításával kapcsolatos pályázat 
előkészítése, melynek eredményeképpen re-
ményeink szerint egy, a 21. század igényei-
nek megfelelő, modern épület fogadja majd az 
idelátogató vendégcsapatokat.

Ami hiányzik, azok Önök, Gyömrő lakosai, 
a Közönség. Kérjük Önöket, hogy segítsék 
fiataljainkat azzal, hogy kilátogatnak meccse-
inkre és buzdítják a csapatot. Minden második 
hét szombat délutánján varázsoljunk egy kel-
lemes napot magunknak.

Egyúttal szeretnénk meghívni Önöket 2014. 
április 5-i labdarúgó partira, melyet Gyenes 
Levente polgármester úr fővédnöksége alatt 
rendezünk a Hankó István Művészeti Köz-
pontban.

Kérjük, adója 1%-val támogassa alapít-
ványunk működését! Alapítványunk adó-
száma: 18713460-1-13, bankszámlaszáma: 
65100084-11317726.

Hajrá Gyömrő!

Patikák hétvégi és ünnepnapi 
ügyeleti rendje

Hétköznapokon a Szent Erzsébet Patika ügyel 
este 10 óráig. Ünnepnapokon a gyógyszer-
tárak felváltva tartanak nyitva, délután 4 
óráig.
Február 22-23. Szent Erzsébet Patika

Március 1-2. Kehely Patika

Március 8-9. Humanitas Patika

Március 15.  Szent Erzsébet Patika


