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Elindult az Általános Város-felújítási Program
Akik családi házban laknak, azok tudják, 
hogy otthonuk bármennyire is szép és él-
hető, valahogy soha sincs kész úgy igazán. 
Mindig lesz egy-egy előbukkanó pici hiba, 
mindig lesz egy-egy zug, amely még szé-
pítésre szorul, valami apróság, amelyet 
mégis másképpen szeretnének benne, vagy 
egy-egy olyan berendezés, amely a több 
éves használat során már korszerűtlenné 
vált és megérett a cserére, felújításra.

Egy város is hasonló, csak nagyobb lépték-
ben. Hiába érezzük az összképén, hogy mi-
lyen szép és jól élhető, mégis mindig vannak 
olyan részek, amelyek felújításra, megszépí-
tésre várnak, vagy csak újra kell gondolni a 
működését, használhatóságát.

Az elmúlt 12 évben, amióta polgármester va-
gyok Gyömrőn, minden évben - csakúgy, mint 
egy „családfő” az otthonában - én is terveket 
készítek városunkra, hogy a következő évben 
mit kell felújítani, rendbe tenni, átalakítani. 

Tennivaló mindig akad bőven, és azok 
rangsorolásában, megvalósításában, hason-
lóan mint egy háztartásban a családi költség-
vetés, nekem a város pénzügyi lehetőségei 
szabnak határokat.

Nagyon sok pályázatot nyertünk az elmúlt 
évben is, azonban azok nem nyújtanak fede-
zetet a sok pici, de összeadódva mégis jelen-
tős kiadásokkal járó felújításokra, karbantar-
tásokra. Azokat a napi működési költségekből 
kell megoldanunk.

2014 első felében – a nyár közepéig – az 
alábbi feladatokat tűztem ki, amelyek végre-
hajtása már meg is kezdődött, sőt, az ütem-
tervnek megfelelően már van, ami el is ké-
szült az elmúlt hetekben.

2014 Március

 Weöres iskola sportudvarának 
teljes felújítása 

 Az iskolai focipálya aszfaltozása 
 Térkő burkolatra cserélni 

a töredezett bejárati beton 
burkolatot

 Kerítés építés a sportudvar köré, 
iskolai időn kívüli megnyitása a 
lakosság részére 

 A megnyitott részbe új játszótér 
megépítése, amelyet nyáron is 
lehet használni

 MÁV állomás homlokzatának 
újra festése

 MÁV állomáson padok 
felülvizsgálata, új virág-dézsák 
kihelyezése 

 MÁV állomás melletti 
díszparkban felnőtt 
sport-eszközök telepítése 

KÖZPONTI
VÁROSRÉSZ
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 MÁV állomás Erzsébet telepi 
oldalán sikeres pályázat esetén 
(a pályázatot már beadtuk) P+R 
parkoló építése, de legalább fe-
dett kerékpár tárolók megépítése

 Liget lakóparkra a városi térfigye-
lő rendszer kiterjesztése

 Eskü téren CSAKMA épület mel-
letti parkoló térburkolása

 járda építése az Eskü utcai sarok-
tól az Eskü téri buszmegállóig

 Eskü térnél, Miklós-CBA bolt 
előtt gyalogos korlát építése, jár-
da rendbetétele 

Maglódra vezető 3111-es úton, 
Kóczán úti csatlakozásnál 1-1 db 
fedett buszváró kihelyezése va-
lamint járda kiépítése 

 Nefelejcs úton járda felülvizsgála-
ta, új díszfák ültetése 

 Állomás utca vasúti átkelő utáni 
szakasza, Szent Imre utca sarokig 
útpadka felújítás 

 Szent Imre utcán az Állomás u-tól 
a Wekerle u-ig útpadka felújítás

 Az Állomás utcai vasúti átkelő-
től gyalogos járda építése a piac 
kapujáig 

 Fásítás a faluban a Péteri busz-
fordulóig, valamint városszerte a 
főutak melletti kiszáradt díszfák 
pótlása 

 Járdaprogram befejezése a Szent 
István úttól a Péteri buszfordulóig

 Járdaépítés a falusi játszótér körül 
 Térburkolás a Kossuth téren 
 Zebrák megterveztetése és kivite-

lezése a Dózsa György út – Szent 
István sarok és Mendei út (Go-
dány sarok) SPAR Szupermarket 
mellé a Kastély domb ovinál, a 
Péteri buszforduló mellé a Baj-
csy-Zsilinszky útra

 A Péteri a buszfordulónak a fel-
újítása, új, fedett buszmegálló 
építése 

 Pataki lakótelepre vezető úton 
kamerarendszer kiépítése az ál-
landósult szemétlerakások ellen

 Pataki lakótelepre vezető úton 
közvilágítás kiépítése a lakótele-
pi buszforduló buszmegállójáig 

ERZSÉBET ÉS 
PETŐFI TELEP

FALUSI  
VÁROSRÉSZ
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Természetesen mindezek mellett a már ko-
rábban hírül adott sikeres pályázatainkon 
nyert fejlesztések, építkezések is megvaló-
sulnak, így feladatunk és teendőnk bőven 
lesz az idei évben is. 

Kérek mindenkit, segítse munkánkat! Vi-
gyázza, gondozza portáját, háza előtti járda-
szakaszát. Kiemelt fontosságot kap idén a 
szemetelések és rongálások visszaszorítása, 
amelyhez minden olvasónk, minden lako-
sunk támogatására, figyelmére, segítségére 
szükség van, hogy jelmondatunk ne legyen 
üres szlogen „JÓ ITT ÉLNI - GYÖMRŐ!”

Gyenes Levente
 polgármester

 Általános járdaprogram: kisebb 
szakaszok cseréje, felújítása

 Weöres iskola udvari homlokza-
tának kijavítása

 Csokonai iskola külső homlokza-
tának kijavítása

 Erzsébet iskola külső omlokzatá-
nak kijavítása 

 Pihenő padok és asztalok ki-
helyezése : 
• Eskü tér 
• Nefelejcs úti játszótér 
• Falusi játszótér 
• Csütörtöki piaci játszótér 

 Gyömrő bevezető útjai mellett 
lévő fogadótáblák felújítása 
Üllő, Mende, Péteri, Maglód 

EgySZERRE  
Több vároSréSzT érInTŐ 

ProgrAmok:

 A strand-játszótér komplett 
cseréje EU-szabványosra

 A strand épületeinek (büfék, öltö-
zők) külső, a vizesblokkok belső 
felújítása

 A vízbe vezető lépcsők csúszás-
gátló gress lapokkal történő 
újraburkolása 

STrAnD
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Elfogadták városunk 2014-es költségvetését
Képviselő-testületi hírek

Február 28-án Gyömrő Város Önkormány-
zatának képviselő-testülete elfogadta váro-
sunk 2014-es költségvetését. A megalkotott 
költségvetési rendelet alapján ebben az évben 
önkormányzatunk 1.865.265.000 forintból 
gazdálkodhat. Önkormányzati támogatásban 
részesült a Gyömrő Városi Sportklub, a Ka-
eshi Waza harcművészeti Egyesület, a Széki 
Teleki Közalapítvány (gimnázium működte-
tése), Boglárka Nyugdíjas Klub, a Kulturiszt 
Egyesület, a Jó hátszelet Alapítvány (Tour de 
Gyömrő), valamint a Polgárőr Egyesület. Ösz-
szesen több mint 20 millió forintot kapnak.  
Rajtuk kívül különböző közvetett támogatást 
ad az önkormányzat többek között  a Gyömrői 
Sport Egyesületnek és az UFC Gyömrőnek is 
(ingyenes pályahasználat, stb.).

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is két 
alkalommal lesz nyáron igazgatási szünet a 
polgármesteri hivatalban – erről döntött a kép-
viselő-testület. A hivatal július 21-től 25-ig, 
illetve augusztus 11-től 15-ig tart majd 
zárva.

A képviselők elfogadták azt az intézkedési 
tervet, melyet a tavalyi Állami Számvevőszéki 
vizsgálat kapcsán készített a hivatal, az ÁSZ 
jelentésében és ajánlásában foglaltak alapján. 

A terv a polgármester számára két, míg a jegy-
ző számára csupán egy javaslatot tartalmaz.  

A képviselők ezen kívül több beszámolót is 
elfogadtak, többek között a Széki Teleki Lász-
ló Közalapítványét, valamint a Családsegítő- 
és Gyermekjóléti Szolgálatét.

A testület hozzájárult ahhoz, hogy az ön-
kormányzat a tulajdonában álló 068/89 hrsz-ú 
ingatlant elcserélje az Árvácskák Állatotthon 
jelenlegi telephelyével, mely a Farkasdy út 1. 
szám alatt található. Ezt már a tavaly is kérel-
mezte Maszló Györgyné, az otthon tulajdono-
sa. Az új telken az elektromos áram és a víz-
vezeték kiépítéshez szükséges pénzt Gyömrő 
Város Önkormányzata biztosítja.

Március hatodikai, rendkívüli ülésükön a 
képviselők eredményt hirdettek a védőnői 
szolgálat, valamint a rendőrőrs épületének 
energetikai korszerűsítésére kiírt közbeszer-
zési pályázatokban. Ahogy újságunkban is 
olvashatják, 31 millió forintból valósul meg a 
két épület felújítása, ebből mintegy 26 milliót 
az Európai Unió biztosít, míg a többit önkor-
mányzatunk állja önerőként. A testület döntése 
nyomán megkezdődhettek a védőnői épülettel 
kapcsolatos kivitelezési munkák.

Hauser Antal

Elindult a gyomroihirek.hu!
Érdeklik a gyömrői és országos történések? • Szereti a sportot? • Lottózik?  
Tudakozódna a helyi és országos rendezvényekről? Itt a legjobb helyen jár!

www.gyomroihirek.hu a város mértékadó információs oldala

Tények, információk helyi és országos vonatkozásban. Cikkeinkre reflektálhatnak már a facebookon 
is! Észrevételeiket, javaslataikat várjuk a gyomroihirek@gyomro.hu email-címen.
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Együtt a Gyömrõi járásközpontért!
Kaszanyi Józsefet, Mende polgármesterét kérdeztem, hogy mi a véleménye  

Gyömrő járásközponti törekvéseiről 

„Az elsők között támogat-
tam ezt a kezdeményezést. A 
Gyömrő környéki települések 
polgármestereihez hasonlóan 
magam is úgy hiszem, hogy a 
jelenlegi rendszer hatékonysá-
gát csak javítaná egy gyömrői 
járásközpont.

Mende lakosainak vélemé-
nyem szerint nem mindegy, 
hogy két kilométert tesznek 
meg Gyömrőre, hogy hiva-
talos ügyeiket intézzék, vagy 
harmincat Nagykátára. Sokan 
bevásárlásaikat is Gyömrőn intézik, nem be-
szélve az Egészségházról, ahol többen veszik 

igénybe az egészségügyi szol-
gáltatásokat.

Gyakorlatias oka is van ezen 
kívül, amiért Gyömrő járásköz-
pontá válása a mendei lakosok 
számára is jó volna. Mégpedig, 
az, hogy sok mendei Budapest-
re jár dolgozni, így oda bérletet 
váltanak a vonatra. Gyömrő útba 
esik, így nem jár külön költség-
gel, mint egy nagykátai utazás.

Remélem, hogy a kezdemé-
nyezést támogató települések 
és a több ezer ember véleménye 

számít és Gyömrő járásközpont lesz!” 
M. G.

Kaszanyi József 
Mende polgármestere

Jótékonysági bál: 1.000.000 forint 
a mentõállomás felújítására!

Amikor a Gyömrő 2000 Kör tagságának elő-
ször felvetettük egy jótékonysági városi bál 
megszervezésének ötletét, két cél lebegett a 
szemünk előtt: egyrészt szerettük volna visz-
szahozni a régi városi bálok hangulatát, hiszen 
a 2012-ben átadott Művészeti Központ erre tö-
kéletesen alkalmas. Másfelől pedig szerettünk 
volna segíteni a gyömrői mentőállomás dol-
gozóinak, hogy az igencsak rossz állapotban 
lévő mentőállomás megújulhasson. Tagsá-
gunk vállalkozói, szakemberei rögtön felaján-
lották, hogy a felújítási munkálatokat társadal-
mi munkában vállalják, így csak a szükséges 
anyagköltséget kellett a bál keretében össze-
gyűjteni. Lelkes csapatunk hatalmas munká-
val igen rövid idő alatt megszervezte a bált. 
Büszkék vagyunk arra, hogy március 1-jén 

megtelt a Hankó István Művészeti Központ 
segíteni akaró emberekkel. Mert itt – sok más 
bállal ellentétben – nem a rongyrázás, a maga-
mutogatás volt a fontos, hanem az, hogy jól 
érezzük magunkat a régi bálok hangulatában, 
és mindezek mellett egy nemes ügyet támo-
gassunk. Akik ott voltak, tanúsíthatják hogy 
egy fantasztikusan sikerült este, éjszaka volt! 
A vendégek 19 órától foglalhatták el helyeiket 
a szépen díszített asztaloknál. Gyenes Levente 
polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, 
majd megnyitotta a bált. Szűcs Lajos, a Pest 
Megyei Közgyűlés elnöke rövid köszöntője 
után 100.000 forintos felajánlást adott át Kos-
suth Lászlónak, szervezetünk egyik oszlopos 
tagjának, így ezt az összeget is hozzátehettük 
a többihez. A jelenlévők ezután kivetítőn meg-
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nézhették az est fővédnökének, Győrfi Pálnak, 
az OMSZ kommunikációs igazgatójának vi-
deó üzenetét, majd egy rövid összeállítást a 
mentőállomás jelenlegi állapotáról. Ezt köve-
tően remek hangulatú retro-disco vette kezde-
tét, egészen este 11-ig ropták a vendégek. Bár 
pontosabban fogalmazva ezután ropták csak 
igazán, hiszen ekkor lépett színpadra az est 
sztárvendége, Fenyő Miklós. A Rock’n Roll 
hazai királya fergeteges bulit csapott! 

Alig ment le a színpadról, máris tombolá-
kat sorsoltunk. Tucatnyi szerencsés nyertes 
ment haza kisebb-nagyobb ajándékkal. A fő-
díjat, egy 1962-es évjáratú hatputtonyos To-
kaji Aszút Erényi Ervin vihette haza. Az est 
legfontosabb pillanata viszont csak ezután 
következett. Miután összeszámoltuk a teljes 
bevételt (belépőjegy, támogatójegy, tombola, 
valamint Szűcs Lajos felajánlása), jelképe-
sen átadtuk az összeget Herczku Lászlónak, a 
gyömrői mentőállomás vezetőjének. A karton 
táblára 800.000 forintot írhattunk, ennyit sike-
rült összegyűjteni ezen az estén! Polgármeste-
rünk elmondta, ebből a pénzből megvalósul-
hat mindaz, amit elterveztünk, de ha mégsem 
lenne elég, akkor ki fogjuk egészíteni. Az 

öröm percei után újra a táncé lett a főszerep: 
hajnalig tartott a mulatság. 

A bál után pár nappal kiderült, hogy az ösz-
szeg emelkedik, hiszen a báli büfét szolgálta-
tó Újhalászkert étterem vezetője, Tajti Gábor 
a büfé teljes nyereségét felajánlotta a nemes 
célra, illetve érkeztek további felajánlások is, 
így összesen egymillió forintot sikerült ösz-
szegyűjtenünk.

Most rajtunk a sor, hogy a tőlünk elvárt és 
megszokott lendülettel és alapossággal elvé-
gezzük a munkát. Terveink szerint március 
17-én megkezdjük a felújítást, és ha minden 
jól alakul akkor április elsejére végzünk is. 
Ezután egy szép, kulturált állomásra költöz-
hetnek vissza mentőseink.

Ezúton is köszönöm mindazok munkáját, 
akik részt vettek és segítettek a bál szervezé-
sében! És legfőképp köszönjük azoknak, akik 
eljöttek, és egy nemes cél érdekében jótékony-
kodtak. Biztos vagyok benne, hogy hagyo-
mányteremtő rendezvény volt ez, és mostantól 
rendszeresen lesz igazi városi bál Gyömrőn!

Baranyai Pál
a Gyömrő 2000 Kör elnöke

Fotó: Tölli László
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A közterület-felügyelô és a mezõõr – hivatalos személy
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy 2013. január 1-től a közterület-fel-
ügyelők és mezőőrök, mint rendészeti fel-
adatot ellátó, hivatalos személyek teljesíte-
nek szolgálatot. Mint hivatalos személyek 
különböző jogokkal és kötelezettségekkel 
rendelkeznek. Fontos tudni, hogy aki jog-
szerű eljárása során a hivatalos személyt 
erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz-
za, az bűncselekményt követ el és a Bün-
tető Törvénykönyv alapján szabadságvesz-
téssel is szankcionálható. 

A közterület-felügyelő
Feladata a közterületek 
jogszerű használatának el-
lenőrzése, annak rendjére 
és tisztaságára vonatkozó 
jogszabály által tiltott tevé-
kenység megelőzése, meg-
akadályozása, megszakítá-

sa, megszüntetése, illetve szankcionálása, 
közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési 
feladatok megvalósításában, a közbizton-
ság és a közrend védelmében, a köztiszta-
ságra vonatkozó jogszabályok végrehajtá-
sának ellenőrzésében, állat-egészségügyi és 
eb-rendészeti feladatok ellátásában. Továb-
bá feladatkörébe tartozik még a mozgásában 
korlátozott személy parkolási igazolványá-
nak, jogszerű használatának és birtoklásának 
az ellenőrzése.

A felügyelő egyenruháján kitűzve vise-
li az országosan egységes, egyedi azonosító 
számmal ellátott felügyelői jelvényt, vala-
mint köteles magánál tartania szolgálati iga-
zolványát is.

A felügyelő jogkörében eljárva igazoltat-
hat, figyelmeztethet, helyszíni bírságolhat, 
büntetőpontokat is adhat. Meghatározott 
esetekben közigazgatási bírságot szab ki.

Ha a kívánt cél helyszíni bírságolással nem 
érhető el vagy az elkövető a helyszíni bírsá-
golás tényét nem veszi tudomásul, esetleg a 
helyszíni bírság összegét vitatja, a közterü-
let-felügyelő feljelentést tesz.

A felügyelő jogosult a tetten ért személyt 
bűncselekmény vagy szabálysértés esetén, 
a rendőrség közreműködésével előállítani, 
ruházatát, csomagját és járművét átvizs-
gálhatja, ennek során azt a dolgot, amely 
törvény alapján lefoglalható, bizonyítékként 
felhasználható, illetve a támadásra vagy az 
önveszély okozására alkalmas tárgyat átvételi 
elismervény ellenében ideiglenesen elveheti. 
A felügyelő – törvényben meghatározott ese-
tekben – a helyi közúton jogosult megállíta-
ni, illetve feltartóztatni a szabályokat meg-
szegő járműveket.

A felügyelő a mozgáskorlátozott igazol-
ványt a helyszínen elveszi, ha az érvénytelen, 
vagy megalapozott gyanú van arra, hogy az 
igazolvány hamis vagy azzal visszaéltek.
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A közterület-felügyelő az intézkedés kikény-
szerítése céljából testi kényszert és vegyi 
eszközt, kizárólag önvédelmi célból szolgála-
ti kutyát, valamint rendőrbotot, az előállítás-
nak ellenszegülő személy támadásának, vala-
mint szökésének megakadályozása érdekében 
bilincset alkalmazhat.

A mezőőr
Feladata a termőföldek őrzé-
se, azokon lévő termények, 
termékek, felszerelések, esz-
közök, haszonállatok, épít-
mények, földmérési jelek 
védelme.

A mezőőr feladatának el-
látása során zöld színű formaruháján, a bal ol-
dalán, jól látható helyen mezőőri jelvényt vi-
sel, szolgálata során a szolgálati igazolványát 
köteles magánál tartani.

Intézkedései során jogosult az őrzött va-
gyont veszélyeztető, vagy károsító cselek-
mények elkövetésén tetten ért személyt 
igazoltatni, felszólítani a cselekmény abba-
hagyására, illetve a terület elhagyására, to-
vábbá jogosult az ellenőrzött járművön lévő 
szállítmány eredetének vizsgálatára, szükség 
esetén rendőri közreműködéssel történő 
előállításra. A jogosulatlan személytől joga 
van elvenni a terményt, a terméket, az állatot, 
az elkövetés eszközét, amelyet átad a rend-
őrségnek.

Ezen tevékenysége során ugyanazon kény-
szerítő eszközök használatára jogosult, mint a 
közterület felügyelő.

Kérjük a lakosságot, hogy a közterület-fel-
ügyelői, mezőőri intézkedések során tanúsít-
sanak együttműködő magatartást.

Dr. Kerékgyártó Rita
aljegyző

MIBEN VÁLTOZIK A KÖZÉTKEZTETÉS?
A Junior Vendéglátó Zrt. cégvezetője, Boros 
Attila, tájékoztatót tartott az intézményveze-
tőknek és önkormányzatunknak a bevezeten-
dő Mintamenza programmal kapcsolatban. A 
program előírja a közétkeztetési szolgáltatók-
nak, hogy az elkészített ételek só-, cukor- és 
liszttartalma csökkenjen, így megelőzve a ké-
sőbbiekben kialakulandó szív- és érrendszeri 
betegségeket. Aggályát fejezte ki azonban, 
hogy az előírásoknak megfelelően elkészített 
ételek nem lesznek olyan ízletesek, mint az ed-
dig megszokottak. A megjelent óvodavezetők 
ezt alátámasztották. Véleményük szerint ez a 
szülők között egyelőre nem talál megértésre, 
mert a gyerekek nem fogyasztják a menzát 
olyan jó étvággyal mint eddig, sőt a tea is íz-
telenebb lett. Nagymértékben megnövekedett 
a meghagyott ételmennyiség, a gyerekek sok-
szor éhesen mennek haza. 

A cégvezető felajánlotta, ha a szülői munka-
közösségek kívánják, továbbiakban is szí-
vesen eljön személyesen erről a témáról be-
szélni, tájékoztatót tartani. Azt is felajánlotta, 
hogy írják össze a vezetők intézményenként 
az öt legnépszerűbb ételt, amelyet feltétlenül 
szeretnének megtartani, ugyanakkor írják ösz-
sze az öt legnépszerűtlenebb ételt is, amelyet 
nem szeretnének a továbbiakban az étrendben 
megtalálni, s ezt figyelembe fogják venni a 
menü összeállításakor.
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Elkezdôdött a védônôi szolgálat 
épületének felújítása

Önkormányzatunk tavaly ősz-
szel nyert el egy KEOP-os uni-
ós pályázatot, melynek kereté-
ben a védőnői szolgálat, illetve 
a rendőrőrs épületének energe-
tikai felújítása valósulhat meg. 
A két beruházásra összesen 
31.370.150 forint áll rendelke-
zésre, melynek 85%-át, azaz 
mintegy 26 millió forintot biz-
tosít az unió, míg a fennmara-
dó részt önkormányzatunk adja 
önerőként.

Első ütemben a védőnői szolgálat épülete 
újul meg, várhatóan március végére. Külső 
hőszigetelést és homlokzat felújítást végez-
nek, és kicserélik a nyílászárókat.

A rendőrőrs épületében a fentieken túl tető-
javításra is sor kerül, mivel nagyon rossz ál-

lapotú a lapos tető. A kerítés is hátrébb kerül, 
és virágosítás is megvalósul az épület előtt. 
Terveink szerint május végére ez is elkészül 
majd. Ezzel a két beruházással immáron vá-
rosunk minden (köz)intézménye méltó módon 
várja majd lakosainkat.                              HA

Felhívás!
Az Eskü Téri Baráti Közösség ismét egy új ötlettel állt elő, mégpedig  

egy székely kapu felállítására gondolt. 
A térkővel burkolt parkoló (amelyet az Eskü utca sarkán újítottunk fel) kerítésének vonalában len-
ne elhelyezve a képen látható székely kapu.

Ezzel az alkotással állítanánk emléket a 48-49-es székely vértanuknak, illetve a Székely Sza-
badság Napjának. 

Társadalmi összefogás keretén belül szeretnénk anyagi támo-
gatáshoz jutni úgy, hogy a meglévő adományok összegét egy-két 
ezer forintos hozzájárulással támogatnák városunk polgárai, 
ki-ki anyagi lehetőségei és szándékai szerint. 

A szárny nélküli kapu néhány százezer forintból megvalósít-
ható.

Augusztusban az új kenyér ünnepére szeretnénk átadni a lát-
ványos szimbólumot.

Várjuk az ezzel kapcsolatos ötleteket, véleményeket.
Kossuth László 06-20-53-66-977

Kossuth Pál 06-30-95-00-804
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A képviselő szemével
Folytatjuk önkormányzati képviselőinkkel 
készült interjú-sorozatunkat.

Közismerten régen vesz részt Gyömrő kö-zz
zösségi életében. Meséljen erről, hogyan 
kezdődött!

A nyolcvanas évek közepétől indítottam új 
szemléletű ifjúsági klubot, amely hallatlan 
sikert aratott az akko-
ri fiatalok körében. A 
klubtagok azóta tele-
pülésünk hasznos tag-
jaivá váltak, családot 
alapítottak, sikeres 
vállalkozókká váltak. 
Az Eskü téri Bará-
ti Körhöz csatlakozva 
segítettem rendezvé-
nyeik lebonyolítását, 
majd tagjaik közremű-
ködésével alakítottam 
meg az első helyi ci-
vil csoportot, amely a 
helyhatósági választá-
son indult. Később, eb-
ből a csoportból nőtt ki a Gyömrő 2000 Kör 
tagsága, amelynek ugyancsak alapító tagja va-
gyok. A kilencvenes évek elején a helyi Pro és 
Kontra újság főszerkesztője, később számos, 
lakosságot tájékoztató média kiadója voltam. 
2000-ben hathatósan megszerveztem, hogy 
ne épülhessen veszélyes hulladékégető tele-
pülésünkön, s azóta is elkötelezett híve va-
gyok környezetünk védelmének. De nemcsak 
a helyi politikai életben vettem, veszek részt, 
hanem számos helyi hagyomány, kulturális 
rendezvény kiötlője, szervezője vagyok illet-
ve voltam. Pl. Mikulás-járás, Tour de Gyömrő 
kerékpárverseny, helyi tűzijáték Szent István 

ünnepén, Tószépe verseny, Tóparti Táncparty, 
strandröplabda bajnokság, stb.

Mióta képviselő, illetve alpolgármesterként zz
mik a feladatai?

2002-től vagyok önkormányzati képviselő a 3-as 
választási körzetben. Éppen a civilek iránt érzett 
elkötelezettségem miatt feladataim közé tarto-

zik a társadalmi, sport és 
civil szervezetekkel való 
kapcsolattartás, polgá-
ri- és katasztrófavédelmi 
feladatok intézése, kis-
térségi és mikrotérségi ta-
nácsokban való részvétel, 
településünk képviselete. 
Tófürdőnk kialakításával 
és üzemeltetésével kap-
csolatos feladatokat látok 
el, de a helyi TV megal-
kotása, beindítása is hoz-
zám köthető. Számos, 
hétköznapi kis ügyet is 
intézek, amelyek viszont 

az érintett lakosnak nagyon 
fontos. Hitvallásom szerint, a kis embernek van 
a legnagyobb szüksége a segítségre, s számára 
kell megadni a maximális támogatást, hiszen 
neki se pénze, se összeköttetése, se ismerete 
nincs jogai érvényesítéséhez.

Milyen fejlesztési lehetőségeket lát Gyöm-zz
rő érdekében?

A lakosság érdekében egyértelműen a helyi mun-
kahely teremtés és az ezzel összefüggő infra-
strukturális fejlesztéseket. Természetesen csakis 
olyan, akár ipari jellegű fejlesztés jöhet számítás-
ba, amely nem környezetszennyező hatású. Óriá-
si lehetőségek rejlenek még tófürdőnk kulturális 

Hodruszky Lajos, 
Gyömrő alpolgármestere
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és rekreációs fejlesztésével kapcsolatban is. Min-
denképpen szükségszerű lenne a fürdőszezont 
négy évszakossá tenni úgy, hogy megépítjük a 
2005-től dédelgetett tervünket, s termálfürdő-
vel és egyéb szolgáltatásokkal bővülne Gyömrő 
vonzereje. A lakópark fejlesztésekkel óvatosan 
bánnék, mert a lakosságszám növekedésével a 
településünkre háruló feladatok, kötelezettségek 
aránytalan mértékben, hosszú távon megterhelik 
településünk kasszáját.

A közeljövőben megvalósuló tervek?zz
Remélem, sok apró, ám fontos dolgot tudunk 
megvalósítani a közeljövőben. Elindult a védő-
női épület energetikai korszerűsítése, a rendőrőrs 
épülete is új kinézetet kap. Sikeres jótékonysági 
bál keretében jelentősebb összeget tudtunk ösz-
szegyűjteni a mentőállomás épületének renoválá-
sához is. A jó idő beköszöntével a járdaprogram 
is folytatódik. Gyalogosaink biztonsága érdeké-
ben a már megvalósult Dózsa György út-Tulipán 
u. gyalogátkelőhely építését a Dózsa György 
út-Szent István útival tudjuk folytatni, de készül-
nek a tervek a Mendei úti, Spar áruház előtti gya-
logátjáróhoz is. Ugyancsak engedélyes terv van a 
Táncsics M. út mindkét oldalán kialakítandó sok 
férőhelyes parkolóhoz is, amely kivitelezéséhez 
az ott működő vállalkozások támogatását vár-
juk. A Tófürdő is kibővült napozófelülettel, s új 
látványelemekkel várja idén látogatóit. Terveink 
listája meglehetősen hosszú, s többi képviselőtár-
sam is e hasábokon fogja tájékoztatni a Tisztelt 
Olvasót a körzetét érintő tervekről.

Ön szerint mik voltak Gyömrő sikerei az zz
elmúlt 12 évben?

Amikor a jelenlegi testület átvette a város veze-
tését, már a jelentősebb közművek a helyükön 
voltak, így el tudtuk indítani a teljes település 
aszfaltozási programját. Számos közintézményt, 
iskolát, óvodát bővítettünk, helyrepofoztunk, 
de nemrég még új ovit is tudtunk építeni. Régi 
ígéretünknek megfelelően, új nyugdíjas klu-

bot, majd új művelődési központot hoztunk 
létre. Átépült, megújult városközpontunk is, 
de igyekszünk településünk egyéb területei-
re is odafigyelni, így a faluban az artézi kút és 
környéke lett átépítve, nemrég pedig az Eskü 
tér új, viakoloros parkolóját adhattuk át a lako-
soknak. Erkölcsileg egyértelműen azt tartom 
sikeresnek, hogy az előző önkormányzataink 
hangos, veszekedős üléseihez képest (éveken 
keresztül mint külsős ültem végig azokat), hig-
gadt, célratörő, összefogott üléseket vezényel le 
Gyenes Levente polgármesterünk. Akik régóta 
kísérik figyelemmel településünk fejlődését, 
igazolni tudják azt, hogy nemcsak ígérgettünk, 
hanem be is tartottuk azokat, s szemmel látha-
tóan megszépült településünk. Sokszor vicce-
sen mondom azoknak, akik pár hétre elutaznak 
Gyömrőről, hogy ne ijedjenek meg attól, hogy 
mire visszaérnek, nem ismernek városukra.

Véleménye szerint, minek köszönhetőek zz
az elmúlt évek során bekövetkezett pozitív 
változások?

Hiszek abban, hogy települési szinten nem 
pártoknak kell prosperálni, hanem jóérzésű 
lokálpatrióta, becsületes helybelieknek. Nem 
kell a városvezetőknek polihisztornak lenni, 
mert a polgármesteri hivatali vezetők, dol-
gozók maximálisan segítik munkájukat akár 
jogilag, akár technikailag. Az sem mellékes, 
hogy városunk és cégei élére dinamikus, vál-
lalkozói szemléletű egyének kerültek, így 
gyorsan és jól tudnak dönteni. Természete-
sen, ez nem azt jelenti, hogy nem hibázunk. 
Én vagyok az első, aki saját csapatát is figyel-
mezteti, ha csak egy árnyalatilag is felmerül 
az, hogy olyan döntést szándékozunk hozni, 
amely esetleg kételyeket ébreszthet az embe-
rekben. Fontosnak tartom az önkritikát, mert 
így tudjuk az egészséges visszacsatolást meg-
tartani abban, hogy soha ne felejtsük el, kinek 
bizalmából ülünk abban a székben, s mire es-
küdtünk annak elfoglalásakor.
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A képviselő szemével
Következő interjú-alanyunk Sas Zoltán, a JOB-
BIK Magyarországért Mozgalom képviselője. 

Hogyan értékeli első önkormányzati képviselői zz
ciklusát?

Az elmúlt ciklus munkával és kihívásokkal teli csak-
nem négy év volt. Jobbikos képviselőként igyekeztem 
a ránk szavazók értékrendjét képviselni az önkormány-
zatban. Az ellenzéki képviselők közül messze a legtöbb 
önálló képviselői indítványt terjesztettem elő, de a város 
vezetését adó civil szervezet képviselőinek többségét is 
megelőztem e téren. Úgy gondolom, hogy egy képviselő 
„képviseleti értékét” a hatékonysága, 
az érdekérvényesítő képessége hatá-
rozza meg. E szempontból is sikeres-
nek értékelhetem a ciklust, mivel az 
összes benyújtott önálló képviselői 
indítványomat elfogadta a testület. 
Ezt olyan visszajelzésnek értékelem, 
hogy nem hiába való munkát vé-
geztem, ezt ellenzéki képviselőként 
mindenképpen sikerként tudom el-
könyvelni. Itt szeretném kiemelni, 
hogy természetesen nem kizárólagos 
érdem ez, mivel én csak a képviselője 
vagyok egy olyan helyi közösségnek, 
melyet a gyömrői Jobbik szimpati-
zánsok alkotnak. Megragadom az al-
kalmat, hogy a nyilvánosság előtt is ezúton mondjak kö-
szönetet mindannyiuknak segítségükért.

Mennyire működött hatékonyan a képviselő-tes-zz
tület ebben a ciklusban?

Úgy gondolom, a képviselő-testület a törvényben elő-
írtaknak mindenben meg tudott felelni. Annak ellenére, 
hogy nem volt egyszerű ciklus, mivel az elmúlt évtize-
dekben megszokott önálló önkormányzati önrendel-
kezési jog jócskán megváltozott. Sok esetben alakult 
ki olyan helyzet, hogy nem kaptunk kielégítő tájékoz-

tatást, amikor a felettes szervek is csak találgattak a 
jövőt illetően. Ennek ellenére az akadályokat sikerrel 
teljesítette a testület. Azt mindekképpen kudarcként 
értékelem, hogy nem sikerült elérni, hogy városunk is-
mét járásközpont legyen. Ez azonban nem a város kép-
viselőin múlott.

Ez most ismét egy nyitott kérdés. Létrejöhet gyöm-zz
rői központú járás?

Valóban napirenden van a kérdés, én magam támo-
gattam, és támogatni is fogom. Azért, mert a telepü-
lés a követelményeknek megfelel, korábban is töltött 

be ilyen szerepet a térségben, és ez 
egy nagyon fontos kitörési pont le-
het. Ki kell jelenteni, hogy Gyömrő 
járásközponti rangja nem mások ká-
rára, hanem városunk és a vonzás-
körzetében élők hasznára szolgál. A 
megvalósulással kapcsolatban, - és 
remélem, hogy ebben tévedek - je-
lenleg kétségeim vannak. Hiszen mi 
is változott az előző döntés óta? 
Mert azok, akik döntenek, jelenleg 
azonosak az előző döntést megho-
zókkal. Talán az, hogy választási év 
van, és lehet jó kampányfogás egy 

ilyen ígéret.

A testület Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági bi-zz
zottságának elnöke, de tagja a Településügyi, 
vagyonkezelő és környezetvédelmi bizottságnak is. 
Milyen munka folyik a bizottságokban?

A szakbizottságokban roppant fontos előkészítő mun-
ka folyik. Amikor egy testületi ülésen egy témában 
szavazunk, azt megelőzően több bizottság is, akár több 
alkalommal is tárgyalta a napirendi pontot. Indokolt 
esetben meghívjuk az előterjesztőt, vagy szakkérdések 
eldöntése végett szakértőt is. Volt olyan, hogy egy anyag 
már a bizottsági szakban elbukott, vagy az előterjesz-

Sas Zoltán, 
önkormányzati képviselő 
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tővel közösen átalakítva került a testület elé. Amikor 
a testületi ülésen tárgyalunk egy napirendi pontot, már 
a viták, a támogatói és ellenzői érvek felsorakoztatása 
döntően megtörtént. Természetesen ez nem zárja ki azt, 
hogy bármelyik képviselő ne fejthetné ki álláspontját a 
testületi ülésen is.

Meglátása szerint milyen irányba halad Gyöm-zz
rő? Milyen további kitörési pontok lehetnek a 
jövőben?

Vitathatatlan, hogy a város az elmúlt években több lát-
ványos beruházással gyarapodott, fejlődött. Azonban a 
jövőt illetően azt is látni kell, hogy az önrendelkezési 
jog csorbulásával párhuzamosan olyan, a város szá-
mára jelentős bevételi forrásokat kell találnunk, mely 
biztosítani tudja a további fejlesztések megvalósulását. 
Ezek nélkül elkerülhetetlen lesz a hanyatlás. Remélem, 
a város érdekében, politikai hovatartozástól függetle-
nül, sikerül ebben a roppant fontos kérdésben egysé-
ges álláspontot kialakítani. Véleményem szerint ilyen 
lehetőség városunk tófürdőjének fejlesztése, mellyel 
párhuzamosan az idegenforgalmi bevételek is növe-
kednek.

Sokat kardoskodik egy gyömrői rendőrkapitány-zz
ság létrehozása mellett. Lehet ennek realitása?

Valóban képviselőként egyik első dolgom volt, hogy 
a belügyminiszternél kezdeményeztem, vizsgálja meg 
annak a lehetőségét, hogy városunkban, a városi rang-
jának megfelelően rendőrkapitányság létesüljön. Saj-
nos elutasító választ kaptam. Nem adom fel, mivel az a 
véleményem, hogy városunk lakóinak élet és vagyon-
biztonsága nem lehet költségvetési tétel! Véleményem 
szerint szakmailag indokolt, hogy Gyömrőn ez a fej-
lesztés megvalósuljon. A jövőre nézve mind Gyöm-
rőn, mind a térség több településén is fontos biztonsági 
fejlesztésnek tartom, és szeretném elérni, hogy a főbb 
bevezető utakon, a település határában, és a nagyobb 
útkereszteződésekben rendszámfelismerő rendszerrel 
összekapcsolt térfigyelő rendszert tudjunk kiépíteni. Így 
jelentősen csökkenthető lenne az elkövetett bűncselek-
mények száma, és hathatós segítséget nyújthat a rend-
őrség felderítő tevékenységéhez. Szintén fontos, hogy a 

településünk közlekedés-biztonságán javítsunk. Ennek 
érdekében képviselőként javasoltam, a testület pedig el-
fogadta, hogy a vasútállomásnál, az egészségügyi intéz-
ményeknél, gyógyszertáraknál kijelölt gyalogátkelő-he-
lyek létesítését kezdeményezzük. 

Vélhetően sokan tudják már, hogy Ön is parla-zz
menti képviselő-jelölt lett az esedékes választáson 
a Pest Megyei 7-es számú választókörzetben. Mi-
vel lehetne javítani a térség helyzetét?

Köszönöm a kérdést, és egyúttal vissza is térnék az 
előző két kérdésre. Amennyiben egyéni országgyűlési 
mandátumhoz jutok, én haladéktalanul kezdeményez-
ni fogom a gyömrői járás kialakítását, ezzel párhuza-
mosan a törvényi előírásoknak megfelelően a városi 
rendőrkapitányság létesítését. A választókerület város-
vezetőinek összefogásával igyekszem elérni, hogy ne 
egymás kárára, hanem egymást támogatva ki tudjuk 
használni a választókerületet átszelő 0-s főút közel-
ségében rejlő gazdasági lehetőségeket. Fontosnak tar-
tom, hogy közintézményeink fűtő és melegvíz igényét 
geotermikus forrásból fedezzük, így a működési költ-
ségeket 80%.kal csökkenthetjük, az így felszabaduló 
pénzt a városok fejlesztésére fordíthatnánk.  

Mi motiválta abban, hogy a helyi közéletben ilyen zz
jellegű szerepet vállaljon?

A politikai szerepvállalásomat elsősorban az elége-
detlenség motiválta. Meguntam, hogy a kettős mércé-
nek köszönhetően sok esetben másodrendű polgárok 
vagyunk saját hazánkban. Azt is, hogy ennyi évvel a 
társadalmi rendszerváltást követően még mindig csak 
a társadalom egy csekély része az, aki a változás való-
di nyertese, a többieknek pedig csak ígéretek jutnak. 
Hiszem, hogy a magyar nemzet tagjai többre érde-
mesek, mint ami ma osztályrészül jut nekünk, és azt 
is, hogy meg lehet változtatni azt, hogy négyévente a 
kisebbik rossz elve alapján döntsünk sorsunkról. Val-
lom, hogy nemzetünk győztes nemzet, és az is lesz, ha 
elegen döntünk úgy, hogy bátran szembe nézünk a va-
lódi problémákkal, nem várjuk azt, hogy azokat mások 
oldják meg helyettünk, hanem kezünkbe vesszük saját 
sorsunka irányítását.                                               HA
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Minden gyermekben megtalálni  
a szépséget és a jóságot…

Nyugdíjba vonult Gányási Tiborné, Margit Néni

2014. februárjától Városi Bölcsődénk egy 
értékes pedagógussal szegényebb lett; 32 
évnyi szolgálat után nyugdíjba vonul a 
mi, vagyis sokunk Margit nénije. 

1982-ben kezdte hivatását Gyömrőn, 
a helyi bölcsődében, ahol akkor még 
mostoha körülmények uralkodtak, hi-
szen jóval kisebb helyen kellett megol-
daniuk a gondozónőknek a gyermekek 
ellátását, mindezt 3 csoportban. Előfor-
dult, hogy két gondozónőre 17 csecse-
mő is jutott. 

De nagy elszántsággal, kitartással és hatal-
mas energiával, az összetartó kollégák és az 
akkori odaadó bölcsőde vezető, Juci néni, el 
tudták érni, hogy második otthonukba érkez-
zenek a gyermekek.

32 év alatt természetesen megfigyelhetők 
változások, a mostani bölcsisek sokkal moz-
gékonyabbak, elevenebbek,bátrabbak, maga-
biztosabbak, mint korábban.

Generációk jöttek-mentek, de Margit néni 
pedagógiai módszere az évek alatti változások 
ellenére mindenkinél célravezető volt.

Margit néni szavait idézve: „Mindegyik 
gyermekben meg kell találni a szépséget és 
a jóságot. Egész hivatásom alatt próbáltam 

azonosulni minden család gondolkodásával, 
mivel minden családnak sajátos elképzelése 
van a gyermeknevelésről. Következetesség-
gel és állandósággal a gyermekek biztonságát 
helyeztem előtérbe. Azonban a legfontosabb, 
melyet szülőként is megtehetünk, hogy leha-
jolunk gyermekeinkhez és átöleljük őket. A 
legédesebb ajándék életem munkája során a 
gyermekektől és szüleiktől kapott szeretet.

Ti édesanyák és édesapák a tapasztalatai-
mat adjátok tovább gyermekeiteknek, hogy 
így, ilyen szeretetközösséget alkotva kell 
élni.”

Boldog nyugdíjas éveket, Margit néni!
Timi és Andi

Drogprevenciós elôadás 
kiskamaszoknak

2014. március 25-én 12 órakor a Hankó István Művészeti Központban a gyömrői 
13-16 éves iskolásoknak tart előadást Klobusitzky György. Felvilágosító előadá-
sait több ezer tanuló tekintette már meg, melyek során egyéni stílusban ismerteti 
meg a drogfogyasztás veszélyeivel a fiatalokat. 



15OKTATÁS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FELVÉTELI KÖRZETEI
A 2014/2015. TANÉVBEN

Pest Megyei Kormányhivatal a 2011. évi CXC tör-
vény 50.§ (8  bekezdése és a 20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet 24§. (1) bekezdésben foglalt fel-
hatalmazás alapján kijelölte és megküldte a gyöm-
rői székhelyű általános iskolák kötelező felvételi 
körzetét a 2014/2015.évre vonatkozóan, valamint 
a gyömrői területen működő PSZSZ ellátási terü-
leteit. A helyi önkormányzatok feladata ebben a 
munkafolyamatban, hogy a helyben szokásos mó-
don közzétegye a körzethatárokat. A KLIK állás-
pontja szerint minden iskola kizárólag a körzetébe 
tartozó diákot veheti fel. Amennyiben körzeten kí-
vüli gyermeket szeretnének beíratni, akkor a gyer-
mek várólistára kerül és a beiratkozási létszámok 
tükrében kerül elbírálásra a felvétele. 

Köznevelési intézmény:

Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/B.

Felvételi körzet:
Erzsébet telep (kivéve: Máramaros utca 17-től, 
Fogarasi utca 17-től és 25-től, Kassai utca 13-tól 
és 17-től, Rozsnyó-, Zenta-, Bánáti- és Beregszá-
szi utcákat), a 31-es út melletti külterületi rész, 
Klotild telep: a Mátyás király-, Mendei-, Gyömrői 
Aurél-,- Öreghegyi- Béla utca, Szabadság út-Fran-
gepán utca által határolt területek és a Vadászház, 
Csemetekert külterületek. 

Telephely: Gyömrő, Csokonai utca 58-60

Béla utca; Csokonai utca; Gyömrői Aurél utca; 
Klapka utca; Liszt Ferenc utca; Mátyás király 
utca; Mendei út; Pázmány utca; Rudolf utca; Apa-
fi utca; Frangepán utca; Pataki lakótelep; Öreghe-
gyi utca; Fürdő utca; Szabadság út; Hattyú utca; 
Sárkány utca; József Attila utca; Felvidéki utca; 
Táncsics út 1-39-ig és 2- 64-ig; Lehel köz; Ernő 

utca; Károly utca; id. Pál Mihály utca; Farkasdi út; 
MÁV Kisállomás; Ady Endre utca; Bubik tanya – 
Vadászház; Csemetekert

Telephely: 2230 Gyömrő, Erzsébet utca 18-24.

Állomás utca; Arany János utca; Bimbó utca; Da-
rányi utca; Erzsébet utca; Határ út; Köztársaság 
utca; Madách utca; Maglódi út; Máramaros utca 
1-15-ig és 2-16-ig; Nefelejcs utca; Orgona utca; 
Segesvári utca; Toldi utca; Turul utca; Wekerle 
utca; Buzogány utca; Szt. Imre utca; Rózsaszál 
utca; Rózsa utca; Fogarasi utca 1-15-ig és 2-24-ig; 
Árva vár utca; Szabolcs utca; Gyóni Géza utca; 
Eskü utca; Kassai utca 1-11-ig és 2-16-ig; 31-es 
út; Dobó István utca; Hársfa utca; Kinizsi Pál utca; 
Bilie telep

Köznevelési intézmény:

Gyömrői Fekete István Általános Iskola  
és Szakiskola

2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc utca 5-7.

Felvételi körzet:
Mária telep: Levél-, Szegfű-, Vörösmarty utca, 
Szent István út, Malom-, Munkás-, Dózsa György 
út 33 és 38-tól, Akácfa sor, Puky út, Gr. teleki utca 
43és 56-tól határolt terület, és a Bánáti-, Fogarasi-, 
Rózsa- és Kóczán út által határolt terület, Pataky 
lakótelep-külterület

Andássy utca; Baross utca; Bercsényi utca; Szt. 
István út; Gyöngyvirág utca; Kassai utca 18-tól 
és 13-tól;Kossuth Ferenc utca; Kölcsey utca; Len-
gyel utca; Rákóczi utca; Simon Mihály tér; Szé-
chenyi utca; Táncsics Mihály út 41- től és 66-tól; 
Tompa utca; Tulipán utca; Vadvirág utca; Viola 
utca; Vörösmarty utca; Zrínyi utca; Dózsa György 
út 38-tólés 33-tól;Malom utca; Munkás utca; Gr. 
Teleki utca 43-tól és 56-tól; Szegfű utca; Puky Mi-
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hály utca; Liliom utca; Deák Ferenc utca; Eötvös 
utca; Jókai utca; Akácfasor utca; Máramaros utca 
17-től és 18-tól; Zenta utca; Rozsnyó utca; Bereg-
szászi utca; Levél utca; Bánáti utca; Bethlen Gábor 
utca; MÁV Nagyállomás; Boglárka köz; Wesselé-
nyi utca; Halas köz; Fogarasi utca 17-től és 26-tól; 
Kóczán út; Bocskai utca; Kálvin utca; Attila utca; 
Árpád utca; Pataky lakótelep

Köznevelési intézmény:

Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
2230 Gyömrő, Bajcsy-Zsilinszky út 79-81.

Felvételi körzet:
Üllői út és kapcsolódó külterületi utak, Tövesma-
jor külterület, Gróf Teleki utca 41 és 54-ig, Dózsa 

György út 29 és 34-ig Gumi út, Magán út, Kossuth 
Lajos utca, Kisfaludi utca, Kastélydomb lakópark 
által határolt területek.

Annahegyi utca; Bajcsy Zsilinszky utca; Cifra 
utca; Dózsa György út 1-31-ig és 2-36-ig; Eper-
fasor utca; Fromm Antal utca; Gr. Teleki utca 
1-41-ig és 2-54-ig; Kisköz utca; Kossuth tér; 
Kossuth Lajos utca; Üllői út; Tövesmajor (külte-
rület); Kisfaludy utca; Kossuth köz; Csillag Kál-
mán utca; Kastély köz; Tóth József utca; Gumi 
út; Magán út; Gróf Almássy utca; Gróf Pállfy 
utca; Zichy utca; Festetics utca; Pátria utca; Sás 
út; Szilas út; Rózsahegyi út; Péteri út; Vásártéri 
út; Öregszőlők útja; Mányaréti út; Vincellér út; 
Rózsahegyi út; Kislápos utca; Újmajor; Töves-
majori út.   

Óvodai és bölcsõdei beiratkozási információk
A beiratkozási időpontok intézményi lebontásban:

Bóbita Arany- és Fejlesztő Óvoda:
Bóbita Óvoda 2014.05.05–2014.05.06 –ig 
Arany Óvoda 2014.05.07–2014.05.08 –ig

Mesevár, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda:
Mesevár Óvoda 2014.05.05–2014.05.06 –ig
Varázskert Óvoda 2014.05.07–2014.05.08 –ig
Kastélydomb Óvoda 2014.05.09

A beiratkozás időszakában meghosszabbított nyit-
va tartással: 8.00 – 18.00 óra között várják a gyöm-
rői óvodák a szülőket és a kisgyermekeket.

Óvodába kötelező beíratni azt a kisgyermeket, 
aki 2009. augusztus 31-ig az ötödik életévét be-
töltötte.

Az iskola előkészítő fejlesztő csoport a Bóbita 
Óvoda 2230. Gyömrő, Szabadság tér 2. szám alatt 
található tagintézményében (a korábbi hellyel azo-
nos helyszínen) működik, ide az óvodavezető elő-
zetes elbírálása alapján íratható be a gyermek. (A 
fejlesztőcsoportba történő átiratkozás a beiratko-

zás időpontjában lesz). Az iskola-előkészítő cso-
portba a beiratkozás a Bóbita Óvoda központi épü-
letében (Pázmány utca 52. szám) alatt történik.

Az óvodai beiratkozás helyszínei:
Arany Óvodában (Arany János u. 28.)
Bóbita Óvodában (Pázmány u. 52.)Mesevár Óvo-
dában (Kossuth Ferenc u. 24.)
Mesevár Óvodában Falusi Tagóvodában (Dózsa 
György út 1.)
Kastélydomb Óvodában (Gróf Pálffy utca 1-5.)
A beiratkozás minden esetben az óvoda vezetői 
szobájában történik.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumen-
tumok:

születési anyakönyvi kivonatzz
TAJ kártyazz
a gyermek személyazonosításra alkalmas zz
dokumentum (lakcímkártya, ha van személyi 
igazolvány)
szülő személyi igazolványa, lakcímkártya zz
(amennyiben releváns, a gyermek elhelyezé-
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séről, láthatásáról szóló bírósági ítélet, gyám-
hivatali határozat)

Kérjük a kedves szülőket, hogy a lakókörzetük-
nek megfelelő óvodában jelentkezzenek!

A Bölcsőde és Gyermekközpont beiratkozási 
időpontjai:
2014.05.05-től 2014.05.09-ig 8.00-16.00 óra kö-
zötti időben 

A bölcsődei jelentkezéshez szükséges dokumen-
tumok:

születési anyakönyvi kivonatzz

TAJ kártyazz
a gyermek személyazonosításra alkalmas zz
dokumentum (lakcímkártya, ha van személyi 
igazolvány)
szülő személyi igazolványa, lakhelyigazolás zz
(amennyiben releváns, a gyermek elhelyezé-
séről, láthatásáról szóló bírósági ítélet, gyám-
hivatali határozat)
mindkét szülő esetében a munkavállalást iga-zz
zoló munkáltatói igazolás

A NEVELÉSI- ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉ-
NYEK SZERETETTEL VÁRJÁK A KISGYER-
MEKEKET!

Monori Tankerület
PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK 

 ELLÁTÁSI KÖRZETE
A 2014/2015. TANÉVBEN

Tagintézmény hivatalos neve:
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Monori 

Tagintézménye

Ügyviteli telephelye:
2200 Monor, Deák Ferenc utca 12.

Tagintézményei telephelye:
2230 Gyömrő, Tompa Mihály utca 21.

2230 Gyömrő, Teleki kastély Üllői utca 3. 

Ellátási körzete:
Bénye, Csévharaszt, Gomba, Gyömrő, Káva, 
Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, Péteri, 

Pilis, Vasad

Ellátási feladatai:
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, 
oktatás és gondozás; fejlesztő nevelés; (tanke-
rületi)szakértői bizottsági tevékenység; logo-
pédiai ellátás; nevelési tanácsadás; konduktív 
pedagógiai ellátás; gyógytestnevelés; isko-
lapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás; 
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; 
kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gon-
dozása

Tilos az égetés 
Gyömrõn!

A tavaszias idő beköszöntével ismét 
találkozhattunk különféle égetések-
kel Gyömrőn. Nyomatékosan felhív-
juk kedves lakosaink figyelmét, hogy 
Gyömrő város belterületén az év 
minden napján tilos bármiféle égetés 
a vonatkozó 306/2010. (XII. 23.) kor-
mány rendelet értelmében. Ez rendel-
kezik arról is, hogy a nyílt téren megva-
lósuló engedély nélküli égetés 100.000 
forintos pénzbírságot von maga után. 
Önkormányzatunk továbbra is biztosít-
ja a zöldhulladék valamint a szelektív 
szemét elszállítását is, így nem szüksé-
ges a levegő szennyezése.                                                                                        

HA

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik 2014. január 4-én Pató Pál temeté-
sén részt vettek, utolsó útjára elkísérték 

és sírjára virágot hoztak.
A gyászoló család
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Hulladékkezelési hírek
Figyelem ünnepi szállításváltozás!
Az ünnepnapok tükrében az érintett területeken ápri-
lis 21-e, hétfő helyett, az ünnepnapot követő pén-
teken, azaz április 25-én és május 1-je után, május 
2-án lesz szemétszállítás. Kérünk minden érintett 
területen lakót, hogy a jelzett napon helyezze ki az 
elszállítandó hulladékot.

Az ünnepi szállításváltozásokat a számlalevélen 
is közöljük. Reméljük, így teljesebb a tájékoztatás és 
ezzel is javítjuk a szolgáltatásunk színvonalát!

Lomtalanítás
A 2014. évi lomtalanítást április hónapban pénteki 
napokra szerveztük. A várost négy szállítási körzetre 
bontottuk, amely körzetek megegyeznek a rendszeres 
heti körzetekkel. Így tehát a lomtalanítás:

a hétfői szállítási körzetben április 4-e péntekzz
a keddi szállítási körzetben április 11-e péntekzz
a szerdai szállítási körzetben május 9-e péntekzz
a csütörtöki szállítási körzetben május 16-a péntekzz

A munkálatokat szerződött partnerünk a megadott 
nap reggelén 6-órakor kezdi meg. A lomtalanítás 
keretén belül csak a feleslegessé vált használati 
tárgyakat szállítjuk el (bútorok, megunt haszná-
lati tárgyak, konyhai eszközök stb.). Az elektro-
nikai hulladékot külön gyűjtjük, annak pontos 
feltételeiről, időpontjáról a következő cikk közöl 
részleteket! Egyéb tárgyakat ne tegyenek ki, mert 
nem szállítjuk el, mert a bánya nem fogadja!!! Nem 
tartoznak az említett kategóriába a veszélyes hulla-
dékok (akkumulátor, autó- és egyéb jármű, gumiab-
roncs), a háztartási szemét (konyhai, udvari hulladék, 
üveg, falevelek, állati ürülék, állati tetem, építési tör-
melék), továbbá nincs eszközünk és lehetőségünk na-
gyobb méretű, súlyú tárgyak elszállítására (pl. roncs 
autó). 

Kérjük a lomtalanítási akcióban résztvevő lako-
sokat, hogy a fent említett kéréseknek megfelelően, 
a jelzett időpontig helyezzék ki elszállítandó tár-
gyaikat! A lomtalanítás az éves szinten összegyűlt és 
feleslegessé vált lomok elszállítására szolgál, így a 
megvásárolt ingatlan kitakarítását kérjük ne a városi 
lomtalanítás keretén belül ejtsék meg.

Zöldhulladék és szelektív szemét  
elszállítása

ZÖLD HULLADÉK: 
Begyűjtés módja: minden háztartásból kéthetente 
szállítjuk el.

A gallyakat kötegelve, a füvet, lombot, egyéb 
komposztálható zöldhulladékot BÁRMILYEN át-
látszó, bekötött zsákban MENNYISÉGI KOR-
LÁTOZÁS nélkül elszállítjuk. A zsákokat mindenki 
magának szerzi be.

SZELEKTÍV HULLADÉK: 
A szelektív hulladékot havonta egyszer gyűjtjük. Az 
előre megadott időpontok technikai okokból változ-
tak.

Ezentúl BÁRMILYEN színű, de ÁTLÁTSZÓ 
zsákba ki lehet tenni a szelektívet. A zsákok beszer-
zéséről mindenki maga gondoskodik. A szelektívet is 
MENNYISÉGI KORLÁTOZÁS NÉLKÜL össze-
gyűjtjük, elszállítjuk.

Változás, hogy a papír hulladékot (újságpapír, 
könyv, kartonpapír, csomagolópapír) a feldolgozás 
megkönnyítése érdekében lehetőleg összekötegelve, 
összekötve, külön kérjük kirakni a zsákok mellé.

Zöld hulladék elszállítása:

április 12 szombat – hétfő-keddi körzet
április 19 szombat – szerda-csütörtöki körzet

április 26 szombat – hétfő-keddi körzet
május 3 szombat – szerda-csütörtöki körzet

május 10 szombat – hétfő-keddi körzet
május 17 szombat – szerda-csütörtöki körzet

május 24 szombat – hétfő-keddi körzet
május 31 szombat – szerda-csütörtöki körzet

Szelektív hulladék elszállítása:

Márciusra meghirdetettek szerint március 19
Áprilisban 23 helyett 18-án.
Májusban 21 helyett 23-án.

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

TÁJÉKOZTATÁS

Gombavizsgáló tanfolyam
Áprilisban indul Gyömrőn az első gombavizsgáló előadás. A tanfolyam heti egy alkalommal nyolc héten át 
tart, alkalmanként két óra időtartamban az Eskü téri szolgáltató házban (CSAKMA).

A tanfolyam végeztével természetesen vizsgát kell tenni, melynek eredményessége esetén a résztvevők 
„Amatőr gombavadász” címet kapnak. Ez a titulus nem jogosít fel piaci gombavizsgáló munkakör betöltésé-
re, kimondottan csak saját felhasználásra, hobbi szinten saját felelősségre alkalmazható. 

További tájékoztatás Kossuth Lászlónál 06-20-53-66-977.

FIGYELEM!
A Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat
ingyenes ruhaosztást szervez

2014. április 3-án
csütörtökön 8.00–16.00 óráig,

április 4-én pénteken  
8.00–12.00 óráig
a régi (Prause J.)  

Művelődési Házban
Szent István út 65–67. szám alatt.

Szívesen fogadunk jó állapotú 
gyermek-felnőtt

ruhaneműt, háztartási eszközöket, 
játékokat.

Adományok átvétele április 2-án 
szerdán

9.00–17.00-ig a ruhaosztás 
helyszínén.

/Csak tisztára mosott, jó állapotban 
lévő ruhaneműt veszünk át/.

Támogatásukat köszönjük!


