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Gyömrô választ!
Kérjük, szánjon 10 percet 
vasárnapjából városunk 

következô 5 évére október 12-én

2014 Október

V asárnap reggel 6.00 órától este 19.00 
óráig várják a lakosokat a választókö-

rökben. A mostani önkormányzati választáson 
már mind a polgármestert, mind a képviselő-
ket 5 évre választjuk. A jól működő demokrá-
cia alapfeltétele, 
hogy a közösség 
tagjai minél na-
gyobb arányban 
részt vegyenek a 
lakosságot érintő 
döntések megho-
zatalában. A mos-
tani választáso-
kon is az itt élők 
mindennapjait je-
lentős mértékben 
befolyásoló kér-
désben döntünk. 
Döntünk arról, ki 
legyen városunk 
polgármestere, 
mely szervezet 
irányítsa önkormányzatunkat a következő 5 
évben. A döntés felelőssége nagy, hiszen vá-
rosunk jövője, fejlődése, békéje múlik rajta. 
Éppen ezért fontos, hogy 

Gyömrő ne csak fejlettségével, hanem a 
lakosság választáson való részvételében is 
mutasson példát. Az országgyűlési válasz-
tások  62%-os részvétele helyett most vi-
gyük 80% fölé a részvételi arányt! 

Hiszen itt most 
nem a tőlünk 
távol eső Par-
lament mun-
kájáról, hanem 
közvetlen kör-
nyezetünkről , 
városunk jövő-
jéről döntünk. 
Gondolkodjunk 
ezért felelősség-
teljesen, éljen 
mindenki alkot-
mányban rögzí-
tett demokrati-
kus jogával, és 
vegyünk részt 

minél többen a most vasárnapi választáson! 
A szavazásra fordított néhány perccel tar-
tozunk városunknak. Menjünk mindnyájan 
szavazni!  
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Elköszöntek a képviselôk
Utolsó ülését tartotta ebben a ciklusban vá-
rosunk önkormányzatának képviselő-tes-
tülete. A 17 napirendi pont tárgyalását 
megelőzően napirend előtti felszólalásában 
Gyenes Levente polgármester összefoglalta 
azt a munkát, melyet az önkormányzat eb-
ben a négy évben végzett. 

Értékelte az elért eredményeket, és a hatékony 
képviselő-testületi munka fontosságát hangsú-
lyozta. A választási kampány utolsó két hetére 
vonatkozóan felhívta a képviselők figyelmét a 
higgadtságra és a város békéjének és nyugal-
mának a megőrzésére. Reményét fejezte ki, 
hogy az eddig egy oldalról tapasztalt sajnála-
tos negatív kampány más szervezetek számá-
ra nem lesz követendő. Ugyancsak napirend 
előtti felszólalásban értékelte az eltelt négy 
évet Fábián Béla, a képviselő-testület korelnö-
ke. Mivel korelnökként ő nyitotta meg a négy 
évvel ezelőtti választásokat követő alakuló 
ülést, ezért méltó keretet jelentett a négy éves 
ciklus végén, hogy ő is zárja az utolsó ülést. 
A polgármester munkájának megköszönése 
mellett úgy nyilatkozott, hogy „olyan eredmé-
nyekben és beruházásokban gazdag munkát 
tudhat maga mögött ez a képviselő-testület, 
mely után nem kell szégyenkeznie egyetlen, 
ennél az asztalnál helyet foglaló városáért és 
nem a saját érvényesüléséért dolgozó képvi-
selőnek sem”. Az ünnepélyes zárógondola-

tok elhangzását követően a képviselő-testület 
munkarendjének megfelelően döntött a Bursa 
Hungarica ösztöndíjpályázaton való részvé-
telről, melynek keretében minden évben 10 
gyömrői fiatal részesül támogatásban felsőfo-
kú tanulmányaihoz. Elfogadták a képviselők a 
költségvetési rendelet féléves beszámolóját is, 
melyből kiderült, hogy a költségvetés egyen-
lege a tervezetthez képest pozitív irányban 
tért el, így a pénzügyi mutatók kedvezőbben 
alakulnak a vártnál. A tervezett kiadások és 
beruházások kifizetése is időarányosan telje-
sült. A településüzemeltető cég beszámolóját 
is tárgyalták a képviselők, melyet egyhangú 
döntéssel elfogadtak. A beszámoló során az 
ügyvezető külön kitért a strand üzemeltetésre.
Tájékoztatta a testületet, hogy a rendkívül csa-
padékos és hűvös nyár miatt az elmúlt évek-
hez képest sokkal kevesebb jegyet tudtak érté-
kesíteni. Az eddig megszokott 50 000-60 000 
körüli jegyeladáshoz képest idén ez az érték 
alig haladta meg a 20 000-et, pedig az idei 
évben épített, ingyenesen használható csúsz-
da is plusz vonzerőt jelentett. A kedvezőtlen 
időjárás, amint fogalmazott, olyan körülmény, 
mely a szabadvizes fürdőhely adottságai miatt 
nem befolyásolható. 

A bizottsági beszámolók elfogadásával zár-
ták az ülést, melyen a választások után felál-
ló testület munkáját befolyásoló, hosszú távú 
döntést már nem hoztak a képviselők. 
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Új sportszékház épül
Korábban már beszámoltunk róla, hogy 
egy sikeres pályázatnak köszönhetően 
mintegy 10 millió forint összegű felújítás-
ra lesz lehetőség a sportszékház épületén. 
Mára kiderült: egy teljesen új székház 
épül. Erről kérdeztük Gyenes Levente pol-
gármestert.

Induljunk az alapoktól! Milyen pályázaton zz
nyertek pénzt a munkára?

Gyenes Levente: Az UFC Gyömrő és önkor-
mányzatunk egy ideje szorosan együttműkö-
dik azért, hogy a lehetőségekhez képest minél 
jobb körülményeket tudjon teremteni a focis-
táknak. Ennek egyik eleme volt egy pályázat 
benyújtása a Magyar Labdarúgó Szövetség-
hez. Többször jártam Vági 
Márton főtitkár úrnál, sikerült 
egy erőteljes lobbival elérni, 
hogy támogassák a pályáza-
tunkat. Mintegy 10 millió fo-
rintot sikerült nyerni a székház 
felújítására. Elkezdtük a ter-
vezgetést, a tárgyalásokat az 
esetleges kivitelezőkkel. Eb-
ben az időszakban jött egy ba-
rátom, aki jó kapcsolatot ápol 
a Fradi stadiont is építő Mar-
ket Zrt.-vel. Azt mondta, hogy 
a cég szívesen együttműködne 
velünk.

És hogy lett a felújításból egy teljesen új zz
székház építése?

Gy. L.: Éppen emiatt, a Market Zrt.-nek kö-
szönhetően. Megvizsgálták az épületet, és amit 
eddig is tudtunk, az bizonyítást nyert: jóval 
többet kellene rákölteni, mint amennyi pénz 
rendelkezésre áll. Az alapokkal is baj van, mi-
vel egy nagyon öreg épületről van szó, nagyon 
sok munka lenne vele. Egy átlagos felújítással 

csak pénzt dobnánk ki az ablakon. A Market 
Zrt. ezért azt mondta, hogy megterveznek egy 
új székházat, és a meglévő pénzből vállalják 
is a felépítését. Mivel ez az összeg nem fedezi 
a teljes költséget, a cég a további szükséges 
anyagi forrásokat szponzorációként adja az 
UFC Gyömrő számára. 

Ennyire megkedvelték volna Gyömrőt?zz
Gy. L.: Azt nem tudom, de biztosan szimpa-
tikus volt számukra az a hozzáállás, amit ta-
pasztaltak. Természetesen arról, hogy miért 
döntöttek így, értelemszerűen ők tudnak nyi-
latkozni. Mi mindenesetre megköszöntük a 
felajánlást, és élünk is vele.

Milyen lesz az új szék-zz
ház?
Gy. L.: Modern, minden 
igényt kielégítő épület! 133 
m2-es hasznos alapterülettel 
rendelkezik majd. Ez magá-
ban foglal négy öltözőt vizes-
blokkokkal, bírói öltözőt, il-
letve sportirodát és szertárat 
is. Természetesen lesz benne 
külön mellékhelyiség a szur-
kolóknak. Ami még lényeges: 
nem a régi helyén épül majd! 
A teniszpálya mögötti részen, 
a két bejárati kapu között kap 

helyet. A régi székházat ön-
kormányzatunk fogja elbontatni, a helyén egy 
kulturált parkolót alakítunk majd ki.  

Mindez mikor valósul meg?zz
Gy. L.: Ismét tárgyaltam Vági Márton MLSZ 
főtitkárral, és sikerült elérnem, hogy a szö-
vetség hozzájáruljon ahhoz, hogy a pályázati 
pénzből ne felújítsunk, hanem egy újat épít-
sünk. Már csak az építési engedélyre várunk. 

Gyenes Levente, polgármester
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Ha minden jól alakul, akkor október végén 
kezdődhet a munka. Ismerve a Market Zrt. 
tempóját, nem hinném, hogy sok időbe telik 
majd felhúzni az épületet. Ha az időjárás is 
kegyes lesz hozzánk, akár már karácsonyra át-
adhatjuk az új székházat. 

Mennyire lehet ez végleges megoldás? Maga zz
a pálya sincs jó állapotban.

Gy. L.: Ez így igaz. Sajnos a sportpálya igen 
rossz helyen van ebből a szempontból. Köz-
vetlenül a tavak mellett, nagyon alacsonyan 
fekszik. Ebből kifolyólag állandó probléma a 
vizesedés. Készültek tervek a felújításra. Mint-
egy 120-130 millió forintba kerülne a pálya fel-
szedése, becsövezése, a vízelvezető szivattyúk 
elhelyezése, majd a visszatöltés és újragyepesí-
tés. Ehhez jönne a környezet rendezése, lelátó-
építés stb. Viszont az alap probléma továbbra 
is megoldatlan maradna. Azt gondolom, ennyi 
pénzből sokkal inkább érdemes egy új sport-
központot létrehozni a város olyan pontján, 
ahol a környezet alkalmas arra. Jelenleg három 
terület van, ami szóba jöhet. Sajnos a mostani 
telepen nincs mód bővítésre sem, pedig szük-
ség lenne edzőpályákra, műfüves pályára vagy 
épp további teniszpályákra is. 

Azért ez igen sok pénz.zz
Gy. L.: Valóban az, most nem is áll rendel-
kezésünkre. De 5-10 éves távlatban ennek le-
het realitása. Mindenképpen szeretnénk egy, a 
városhoz méltó sportközpontot létrehozni, ez 
szerepel a májusban meghirdetett 7 éves ter-
vemben is. De én nem szoktam belekiabálni a 
világba, hogy ezt vagy azt most aztán megcsi-
náljuk. A földön járok, reálisan gondolkozom. 
Ismerem az anyagi lehetőségeket, így csak azt 
tudom ígérni, hogy tudatosan, folyamatosan 
készülünk arra, hogy valóban megvalósuljon 
ez a projekt.   

Ha a régi székház eltűnik, megszűnik a zz
kocsma is, amelynek a bevétele az egyesület 
kasszáját gyarapította.

Gy. L.: Igen, éppen ezért 2015-ben az így 
kieső mintegy 1 millió forintot az önkormány-
zatunk a rendelkezésükre fogja bocsájtani. 
Hátrány nem éri őket, az biztos. A sporttámo-
gatási rendszerünket is át szeretném alakítani. 
A versenysport helyett sokkal nagyobb hang-
súlyt fogunk fektetni az utánpótlásra, a spor-
toló gyerekekre. Ők a jövő generációja, a le-
hetőségeinkhez mérten minél jobb feltételeket 
kell nekik teremtenünk.                           HA
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Az ôsz folyamán is folytatódnak 
a közterület fejlesztések

A tavaly kidolgozott ütemtervnek megfelelően 
haladnak városunkban, közterületeinken az 
építési munkák. A járdaépítési program is to-
vább folytatódott, így új járdaszakaszok ké-
szültek el a Dózsa György úton és a Kossuth 
téren, illetve a város több pontján. 

Elkészültek a Szent István úton a vasúti átjáró 
előtti szegélyépítési munkák, így a vasúti átkelő 
mindkét oldalán épülhet és várhatóan egy-két hé-
ten belül el is készül az új kis park, így nőnek a 
zöldfelületek. Október közepére már a vasúti át-
kelő mind a két oldala rendezett, gondozott, igé-
nyes képet fog mutatni. Ugyancsak október elején 
készülnek el az idei évre tervezett útburkolatfes-
tések. Megrendeltük ugyanis a Tulipán utca - Dó-
zsa György út sarkánál, a városközponti körforga-
lomnál a gyalogátkelőhelyek festését, valamint a 
Szent István út és Táncsics Mihály út útburkolati 
jeleinek az újrafestését. Ezzel is szeretnénk javíta-
ni a sötétebb téli hónapokban a város közlekedés-
biztonságát. A településüzemeltető cég felkészült 
az őszi nagyobb mennyiségű zöldhulladékot je-
lentő lomb elszállítására. Mint ismeretes, miután 
a ceglédi hulladékkezelő kivonult a zöldhulladék 
elszállításból, azt városunk saját költségvetéséből, 
saját szervezésben tartja fent továbbra is. Ezt az 
alapvetően környezetvédelmet szolgáló rendszert 
szeretnénk a jövőben is megtartani. Még a tél be-
állta előtt elkészül a játszóterek őszi parkrendezé-
se, hogy ezek a terek is gondozottak, rendezettek 
legyenek a téli időszakban is. 

M. A.

Szlovák–Magyar pályázat 
a határon átnyúló magyar 

kapcsolatokért

K iemelten támogatottak az Európai Unió által 
azok a projektek, melyek a határokon kívül élő 

nemzeti kisebbségek és az anyaország közötti gaz-
dasági kapcsolatokat erősítik. Több szlovákiai gaz-
dasági érdekeltséggel, illetve Csallóközcsütörtökkel 
és az ottani vállalkozókkal, illetve önkormányzati 
vezetőkkel is sikerült az elmúlt években kiváló kap-
csolatot kialakítani. Ennek eredményeképpen tudtuk 
idehozni városunkba azt a pályázatot, melynek révén 
megépülhetett városunk központjában az úgyneve-
zett inkubátorház. Ez az irodaház, mely több mint 
100 millió forint pályázati forrás felhasználásával 
gyarapítja városunk vagyonát, az értéknövelés mel-
lett a gyömrői vállalkozók számára is lehetőséget 
jelent. Lehetőséget arra, hogy a külföldi, elsősorban 
magyar tulajdonú vállalkozásokkal alakítsanak ki, 
mindkét fél számára gyümölcsöző együttműködést.  
Nem lehet eléggé hangsúlyozni ennek fontosságát a 
mai világban és azt, hogy minden pályázati forrás, 
melyet elnyerünk, növeli városunk vagyonát. Megér-
te tehát lobbiznunk és örülünk neki, hogy a jó szlová-
kiai kapcsolatok révén sikerült ennyi pénzt városunk-
ba hoznunk. A jövőben is arra fogunk törekedni, hogy 
hasonló pályázatokon minél több eurót, euró milliót 
pályázzon meg sikeresen önkormányzatunk. Az így 
megvalósuló épületek és fejlesztések hosszú-hosszú 
évtizedekig szolgálják majd városunk boldogulá-
sát, mert ezeknek a fejlesztéseknek, mint beáramló 
pénzeknek, mind az önkormányzat, mind városunk, 
mind a városban működő vállalkozók számára csakis 
előnyei vannak. 

Mezey Attila, alpolgármester 
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Választási eredmények elsô kézbôl: 
élô választási mûsor a SIGNAL TV-ben!

Október 12-én, vasárnap 20:15-től élő választási műsorral jelentkezik a SIGNAL TV. Itt tud-
hatják meg először a helyi választási eredményeket. Az élő műsor vendége lesz a megválasztott 
polgármester és a képviselők is, valamint remélhetőleg minden jelölőszervezet egy-egy kép-
viselője, akik röviden értékelik majd a választási eredményeket. 
A televízió mindhárom szolgáltatónál (DIGI TV, T-home és UPC) fogható, ha esetleg valami-
lyen hiba folytán valaki nem tudja behangolni, keresse a szolgáltatóját!

A SIGNAL TV szerkesztősége

24 órás
ügyelet 
a gyömrői lakosokért!

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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KÖSZÖNTÖTTÜK NYUGDÍJASAINKAT
Október 1. az Idősek Világnapja

Mint minden évben, idén is a város veze-
tése gyönyörű virágokkal kívánt jó egész-
séget nyugdíjasainknak szeptember 27-én, 
a Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület által 
szervezett ünnepi előadás alkalmával.

Bajzáth István elnök bevezetőjében köszön-
tötte a megjelenteket, majd elismerő okleve-
leket adott át azon tagoknak – a klub 35. éves 
fennállása alkalmából –, akik az augusztus 2-i 
rendezvényükön nem tudtak ott lenni.

Hodruszky Lajos alpolgármester köszöntő-
jében átadta Gyenes Levente polgármester jó 
kívánságait, amit a jelenlévők vastapssal kö-
szöntek meg. Amíg a segítők körbehordták a 
jelképes pohár pezsgőt mindenkinek, alpol-
gármesterünk néhány szóban ecsetelte a vá-
rosvezetés munkáját, s azt kérte, amennyiben 
továbbra is elégedettek velük, ismét szavazza-
nak bizalmat a jelenlegi vezetőknek. 

A pohárköszöntő végén „megígértette” a 
jelenlévőkkel, hogy jövőre is eljön mindenki 
e rendezvényre, ugyancsak erőben és egész-
ségben.

A bevezetők után következett az est fő mű-
sora a kultúrcsoport előadásában. A közönség 

vastapssal jutalmazta Balogh Béla, Palotai 
Károly és a csoport vezetője, Gajdos Ferenc 
nótáit. Természetesen a humorból sem volt hi-
ány. A humoros jelenetek után a kórus a nép-
szerű pálinkadalokat adta elő a közönség nagy 
örömére és kedvére.

Az est további részében igen finom marha-
lábszár gulyást ehettek a jelenlévők. A vacso-
ra alatt a klub 35. éves rendezvényéről, Tölli 
László képviselő által készített fotókat néz-
hették kivetítőn. A tombola után Paviás István 
„húzta” a talpalávalót kifulladásig.

H.L.
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Köszöntô Idôsek Világnapja alkalmából
Intézményünkben október 1-én megemlékeztünk az Idősek Világnapjáról. 
Az intézményi köszöntő után Lakatos Tibor református lelkész üdvözölte az időseket. 
A szál virág, kis ajándék átadása után együtt beszélgettek, emlékeztek, nevetgéltek a múlt 

eseményein. Ezzel a kis verssel köszönti a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 
minden dolgozója azokat a településen élő embereket, akik hosszú élet munkáját, tapasztalatait 
tudják maguk mögött. 

Blaskó Mária 

Jó tanács
Hallgassunk az okosabbra és jól fogunk járni,
Okos szóra ki nem hallgat, meg fogja még bánni.
Hallgassunk az öregekre, ők sokat átéltek,
Ifjú ész, új könyv, divat ezzel föl nem érnek.
Hallgassunk jó szüleinkre, az ő szavuk drága,
Áldott leszel, hogyha hallgatsz szüleid szavára.
Hallgassátok, szíveteknek mit súg a Jóisten,
Mert őnála bölcsebb, szentebb és szeretőbb nincsen.
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Szent István napi vigalom  
és székelykapu-avatás

Augusztus 16-án már reggel 9 órától várták a 
különböző vetélkedők, kirakodóvásár, vidám-
park, családi és gyermekműsorok a térre kilá-
togató kicsiket és nagyobbakat. 

A színpadon folyamatosan váltották egymást a kü-
lönböző stílusokat képviselő előadók, zenekarok. 
Gasztronómiai különlegesség a helyszínen – nyár-
son készült ökörsült – volt a nap egyik szenzáció-
ja. A sokak által kedvelt tombolahúzás nagy töme-
geket vonzott a színpad elé. 

10 órakor a székelykapu ünnepélyes felava-
tásán még lovas huszárok is voltak, a gyerekek 
nagy örömére. A csaknem egyórás műsorral, me-
lyet a GyömrőSzínház rendezett – méltón em-
lékeztek meg a székely vértanúkról. Az Aradon 
kivégzett vértanúinkról, akik életükkel fizettek a 
magyar szabadságért. Tiszteljük mártírságukat, 
és örökké maradjon meg emlékezetünkben hő-
siességük! 

Gyömrő város lakosai példásan álltak az emlé-
kükre állított székelykapu megvalósításához, és eh-
hez jelentős anyagi támogatással is hozzájárultak.

Köszönet mindazoknak, akik részt vállaltak ab-
ban, hogy ez az alkotás hűen tükrözze az utókor 
számára, hogy lelkiekben valamennyien egyek va-
gyunk. 

A nap egy fergeteges utcabállal zárult, ahol töb-
bek között Gáspár Laci is fellépett.

Hálánkat és köszönetünket szeretnénk kifejezni az 
alábbi személyeknek, illetve civil szervezeteknek: 
Agnecz József, Árvai Család, Bakos Albert, 
Balogh Béla, Baranyai Pál, Bardóczy Árpád, 
Bárdos Család, Bodócs József, Buzsik József, 
Csirkó József, Csirkó Sándor, Csonka József, 
Fábián Attila, Fábián Család, Fekete Sándor, 
Fitos László, Gál Krisztián, Garamszegi Lász-
ló, Garamszegi Tamás, Garamszegi Sándor, 
özv.Garamszegi Sándorné , Gerse-fivérek, Gra-
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becz Károly, György Károly, Horváth István, 
Hochrein Dezső, Hodruszky Lajos, Inglis Ist-
ván, Juhász András, Juhász Gábor, Kalapos Pál, 
Kassai Mihály, Kassai Tamás, Káló Pál, Kertész 
Gyula, Király József, Kossuth László, Kossuth 
Pál, Kökény István – Mazsi, Majzik József, Ma-
kai Gusztáv, Mizsei László, Molnár Pál, Mol-
nár Péter és Családja, Nagy Ferenc, dr. Óbert 
György, Pekula Tamás, Pekula-Székely Csilla, 
ifj. Sas Zoltán – Jobbik MM, Simon László, Soós 
Mátyásné, Spaits Miklós, Szabó András, Székely 
Attila, Székely Tibor – Ibolya, Szűcs István, Ta-
kács Attila, Tölli László, Varga Imre, Verseczki 
Csaba, Boglárka Nyugdijas Klub, Gyömrő 2000 
Kör, GyömrőSzínház Alapítvány, Gyömrő Váro-
sért Közalapítvány, Kulturiszt Egyesület, Teleki 
Erdélyi Kör, Zabhegyező Lovarda

A tombola felajánlásokat köszönjük: Ani-
kó Divat, Ábrahám Krisztina fodrász (Kék 
ház), Bió bolt, CBA West Shop, Crystal 
Kft.,Cserna pékség, Dzsungel Pizzéria, Eri-
ka Divat, Fagyizó (Táncsics út), Fodrászat 
(Szegfű u), Frizó hentes, Gabi gyermekdivat, 
Gazok háza virágüzlet, Gyöngy Fotó, Ham-
bi büfé, Hisztéria cukrászda, Illatszer (Tán-
csics út), Kínai ruhaüzlet (Agora), Klein Vi-
rág, Konyhafelszerelés (Agora),Lottózó (Kék 
ház), Miklós CBA, Negresco Étterem, Optika 
(Agora), Reál üzlet, Ritus Butik, Sándor Zol-
tán hentes, Séf bácsi, Szabó László zöldséges, 
Szolárium (Táncsics út), Tengerszem Autóal-
katrész üzlet, Új Halászkert Étterem, Viola – 
virág, West Go Divat, Zénó pékség, Zöldajtós 
Pizzéria. 

Hétvégi hangoskodás
Szakbizottságaink a választás előtti utolsó pillanatig is dolgoznak

Sok lakosunk jelezte, hogy az egész heti mun-
kája után jólesne hétvégén vagy ünnepnapokon 
egy kicsit pihennie. De nem tud, mert egy-egy 
szomszédnak szombat vagy vasárnap kora reg-
gel jut eszébe füvet nyírni (természetesen rob-
banómotoros fűnyíróval), fát hasogatni vagy 
valamit csiszolni. Ugyancsak problémát okoz 
– főként a kisgyermekes szülőknek –, hogy késő 
este még dolgoznak a szomszédban, kalapál-
nak, fúrnak-faragnak.

A hétvégén működő szórakozóhelyek zajhatása is 
sokszor őrületbe kergeti a lakosokat. Hangos zene, 
gépkocsi ajtó csapkodása, ittasan hangos és obsz-
cén kiabálások.

Az úgynevezett „csendrendelet” már régen meg-
szűnt,  az országos és helyi törvényeket, rendelete-
ket is az EU-s normákhoz kellett és kell igazítani. 
A lakóövezetekre vonatkozó szabályok szerint, a 
megengedett zajhatás nappal 60 dB (6 órától este 
10 óráig), este (22 órától reggel 6 óráig) 40 dB.

Lakossági jelzések alapján bizottságunk foglal-
kozik helyi rendelet alkotásával, mely szerint hét-
végén (szombat és vasárnap) és ünnepnap délelőtt 
10 óra előtt és délután 18 óra után ne lehessen zajos, 
hangos tevékenységet végezni lakóövezeteinkben.

Sokan panaszkodnak az éjjel-nappal egyfolytá-
ban ugató kutyákra is. Mivel vissza kellett vonnunk 
az állattartásra vonatkozó helyi rendeletünket (ép-
pen az EU-s jogharmonizáció miatt), nem korlá-
tozhatjuk az állattartást, ha a tulajdonos (állattartó) 
megfelel az EU-s normáknak. Amennyiben azt néz-
zük, hogy településünkön több mint 6000 lakóin-
gatlan van, s többségében állat is található (kutya, 
csirke stb.), a hivatalnak több évébe telne végigel-
lenőrizni a települést állattartás szempontjából. Így 
marad azoknak az eseteknek a kivizsgálása, amely-
re konkrét bejelentés érkezik.

Ha észrevétele, javaslata van a felvetett té-
mával kapcsolatban, írjon az info@gyom-
ro.hu email címre vagy hívja hivatalunkat a 
06-29-330-011/127-es telefonszámon!

Hodruszky Lajos
alpolgármester
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iRun harmadszorra is!
Szeptember 20-án, szombaton került meg-
rendezésre a III. iRun amatőr futóverseny 
Gyömrőn.

Ezen a versenyen a fő szempont nem a győ-
zelem, hanem a testmozgás, a kiválasztott táv 
teljesítése és a környezetvédelem volt.

Ez ugyanis egy olyan futóverseny, ahol a 
nevezés nem pénz, hanem papír hulladék, az 
értékes díjakat pedig a távokat teljesítők kö-
zött, a rajtszámaik alapján sorsoltuk ki. Ezt 
azért találtuk ki, hogy mindenkinek azonos 
esélye legyen az értékes nyeremények meg-
szerzésére. 

Természetesen a teljesítményt is díjaztuk, 
az érmek mellé a nyertesek extra ajándékokat 
kaptak. Idén például értékes Hervis utalvá-
nyokat, az iPhone tulajdonosok pedig EyeFly 
3D fóliákat.

A versenyzők három távon, összesen több, 
mint 200-an álltak rajthoz. A három táv pedig 
idén is rendhagyóan: 2,5 km, 5 km és 10 km 
volt.

Köszönjük a támogatóknak és lelkes segí-
tőinknek a támogatást és a sok munkát, amivel 
ismét egy felhőtlen, klassz napot tudott min-
den kilátogató család eltölteni.

Szabó Zsolt, elnök
Kulturiszt
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Biztonságos távolságban 
az elektromos vezetékektôl!

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, 
hogy a fás szárú növények (fák, bokrok, 
cserjék) telepítésével kapcsolatban mind a 
közterületeken, mind a magánterületeken 
az ültetendő fák kifejlettkori magasságát 
kell figyelembe venni, ezért az elektromos 
hálózat vezetékeinek közelében az alábbi 
ajánlott biztonsági övezetek kerültek meg-
határozásra:

 

Földfeletti vezeték biztonsági övezete (a név-
leges feszültségtől függően) településünkre 
jellemzően 5 méter, a vezeték azon szaka-
szán, amely belterületre és a fokozott bizton-
ságra vonatkozó előírásainak megtartásával 
létesült, 2,5 méter. 

 
 A föld feletti vezeték biztonsági övezeté-

ben tilos olyan növényzet telepítése és tűrése, 
amelynek a magassága kifejlett állapotában 
meghaladja a 4 métert, illetve olyan növény-
zet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal 
és az oszlopok járművel való megközelítését 
akadályozza.

 
Fa vagy más növény akkor telepíthető, 

hagyható meg, ha véglegesen kifejlett ál-
lapotában a fa vagy növényzet esetében 2 
méternél jobban annak legkedvezőtlenebb 
helyzetében sem közelíti meg az áramve-
zetőt.

 
Azaz sem hónyomás hatására, sem a szél 

erejének hatására, sem függőleges, sem víz-
szintes irányban nem közelíti meg az áram-
vezetőt. Kérjük, hogy az őszi fatelepítések 
során és a jelenleg meglévő fák esetében 
ezen korlátozásokat tartsák be!

Légvezetékek alatti utcafásításra 
alkalmas néhány fafajta:

Gömbjuhar
Nagyon szép gömb koronájú, 3-5 m magas fa, 
melynek lombja ősszel élénksárgára színező-
dik. Nagyon gyakran találkozunk vele városi 
parkokban vagy sétányokon sorfaként, mert 
nagyon jól tűri a városi levegőt.

Gömbakác
2 méteres törzsre oltott gömb koronájú fa, 
amely formáját időnként alakítani kell met-
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széssel. Virágot sohasem hoz, a városi klímát 
jól tűri. 

Gömb virágos kőris, „Mecseki” kőris
Gömbkoronájú, lombfakadás után gazdagon 
virágzik. Nem igényes, a városi klímát is jól 
tűri. Ha túl nagyra nő, a koronaágakig vissza-
vágható. 

Ernyős szivarfa 
3-5 m magasra nő, lapos gömb koronájú fa. 
Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos 
fekvésbe való. Elviseli az időszakos részleges 
vízborítást, de az enyhén szikes talajt is.

Gömb csepleszmeggy 
Óriási fehér labda! Ez a gömbkorona a leg-
szabályosabb és legtömöttebb az összes kerti 
növény között. Szárazságtűrő a fa. 3-5 m ma-
gasra nő, termést nem hoz. Szűk utcák fásítá-
sára jól használható, vezetékek alatt is elfér. 
Mobil kertekbe, nagyobb edényekbe ültetve 
teraszoknak is szép növénye.

Amit NE:
Kerüljük azokat a fajtákat és változatokat, 
amelyek hirtelen, gyorsan nőnek, azaz rövid 
idő alatt érnek el jelentős méreteket. Ezek a 
fajták általában laza (puha) rostszerkezetet 
tartalmaznak, így a viharokra, más egyéb kül-
ső behatásokra könnyen törnek. Ilyenek álta-
lában a NYÁR (ezek általában a „pelyhedző” 
egyedek) fák és a füzek.

Kerti telepítéseknél kerüljük továbbá azo-
kat a fajokat, amelyek nem gyorsan, de a vég-
leges méretüket tekintve mégis jelentősre nő-
nek. Ezek az egyedek az idő múlásával csak 
problémákat okozhatnak, nemcsak a lehulló 
levéllel és terméssel, hanem gondoljunk arra 
is, hogy egyszer ezt a fát el kell onnan távo-
lítani. 

Gyömrő Város Önkormányzata
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Hankó István Mûvészeti 
Központ

Szabó Leslie és zenekara
2014. október 18. szombat 20 óra 

Előzenekar: Smith and Friends - Gyömrő
Kapunyitás: 19 óra

Belépő: 1.500 Ft (elővételben és a helyszínen)
Elérhetőség: hi.muvkozpont@gmail.com,  

06-30/652-1052, 06-30/652-0690

***
Tisztelettel meghívjuk Önöket 

az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett 
városi megemlékezésre

2014. október 23-án, csütörtökön 17 órára 
a Hankó István Művészeti Központba

Polgármester ünnepi beszéde
„Muskátli” -Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola műsora

***
A Domján Edit Dráma-, és Színházművészeti Stúdió 

FELVÉTELT HIRDET 
szeptember közepétől induló színházi tanfolyamára, melynek célja a gyerekek 

játékra épülő, komplex személyiségfejlesztése, színi nevelése a dráma  
és a színház eszközrendszerével.

A Hankó István Művészeti Központban heti egy alkalommal (2 óra) megtartott foglakozásokon 
a következő tárgyakat tanulják:

Színjáték, drámajáték, beszédtechnika, színpadi mozgás, kreatív mozgás, 
színházismeret, színháztörténet.

KULTÚRA
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Az tanév folyamán két színházi előadással mutat-
koznak be a gyerekek.

Stúdióvezetők: 
Poór Mara és Zalavári Béla 

színművészek, dráma-, és színházpedagógusok
Érdeklődni lehet: 
06-30/378 7381, 

poormara@gmail.com

***
GERINCVÉDELEM JÓGÁVAL GYÖMRŐN
Kortól, nemtől, testalkattól függetlenül, mindenki számára biztonságosan összeállított rendszer, 
a Hatha jóga egyedi eszközeivel.

A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni!
A foglalkozások időpontjai:
Délelőtt: Szeptember 8-tól, hétfőnként 10.00–11.30-ig
INFORMÁCIÓ:
Tamás Edit: Tel.: 06-30/403-9436, tamas_edit@hotmail.com
Délután: Augusztus 22-től, péntekenként 17.30–19.00 óráig.
INFORMÁCIÓ:
Mikes Krisztina: Tel.: 06-20/423-4411, mikes.krisztina@gmail.com
HELYSZÍN:
Hankó István Művészeti Központ
RÉSZVÉTELI DÍJ:
1.200 Ft/alkalom – 5500 Ft/5 alkalmas bérlet

Ha fontos számodra az egészséged, a gerinced védelme, szeretnéd megtapasztalni a belső 
békét, a harmóniát, gyere el, és élvezd a jóga áldásos erejét tanfolyamainkon!
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Újra DanceParty Gyömrôn!
A nyári szünidőt követően ősztől újra beköl-
tözik a DanceParty és a tánc varázsa a Han-
kó István Művészeti Központba! Örömmel 
várjuk visszatérő és új táncosainkat, hogy 
közösen hozzunk az iskolai évkezdés felhős 
hangulatába vidámságot és vadonatúj ko-
reográfiákat. 

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 kisebb eredményekkel büszkélkedhet-
nek, mint az International Dance Organisation 
(Nemzetközi Tánc Szövetség) magyarországi 
bajnoki címével. Munkájának további elisme-
rése, hogy több hazai megmérettetésen is zsű-
riként vett részt és értékelte az előadásokat.

Február óta már Gyömrőn is csatlakoz-
hatnak kicsik és nagyok, hogy megismerjék 

a koreográfiákban rejlő energiát, a letisztult 
mozdulatok harmóniáját és azt az élvezetet, 
amelyet a tánc okoz művelőinek. A táncoslábú 
gyerkőcök mosolyánál már csak szüleik büsz-
ke öröme lehet nagyobb, amint látják, hogy mi 
mindenre képesek a csemeték, ha élvezettel 
egybekötve tanulják a lépéseket.

A DanceParty nyitott kapui minden korosz-
tályt egyaránt örömmel fogadnak. Legyen szó 
ovis táncról, disco showtáncról, disco fitness-
ről vagy hip-hopról.  

Szerző és fotó: Snoj Péter

KULTÚRA

Könyvtári Hírek
A Magyar Népmese Napja alkalmából meg-
rendezett mesemondó-maratonon szép szám-
ban jelentek meg kicsik és nagyok. Külön 
öröm, hogy sok érdeklődő hallgatta meg a me-
séket. Itt szeretnénk megköszönni a részvételt 
mesemondóinknak név szerint is!

Gyermekek: Diószegi Ágnes, Hajzer Máté, 
Jankó Zalán, Koncz Hanna, Krausz Virág, 
Marton Gergő, Pataki Izabella, Reichert Réka, 
Szabó Laura, Vass Virág

Felnőttek: Angyal Jenőné, Bíró Mária, Dió-
szegi Ágnes, Lóczi Zsuzsanna

Novemberi programjaink:
2014. november 6-án, csütörtökön a kézműves 
foglalkozás keretében gyöngyből fűzünk ékszert.

2014. november 20-án, csütörtökön a Né-
pek és országok programsorozatunk témája 
Skócia.

Sok szeretettel várunk minden kedves érdek-
lődőt a Városi Könyvtárba!
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Mégsem árvák az árvácskák!
Bizonyára kevesen tudják, hogy 
az Árvácska kutyamenhely gon-
dolata tizenöt évvel ezelőtt Kos-
suth László képviselőtársunk 
fejéből pattant ki, s az akkori 
menhely létrehozatalánál is ő 
bábáskodott. 

Az eltelt idő alatt a telep kinőtte 
magát, s az üzemeltetők nem tud-

ták teljesíteni az ÁNTSZ és a főállatorvos által előírt 
higiéniás és állattartási körülményeket. Sok önzetlen 
segítő és nem csak papíron és interneten irkáló, va-
lódi állatbarát segítségével, nagy nehézségek árán si-
kerül életben tartani a menhelyet. Több évvel ezelőtt 
a menhely vezetője megkereste önkormányzatunkat 
segítségkérésével. Hodruszky Lajos alpolgármester 
vette kezébe a segítő szándékú megoldáskeresést 
Gyenes Levente polgármester megbízásából. 

Tölli László, aki családjával 2007 óta a menhely 
segítője és anyagi támogatója, időközben a terület 

képviselője lett. Az ő hathatós közvetítői közben-
járására az álláspontok közeledtek egymáshoz, s 
mindkét fél a megoldásokra törekedett. A probléma 
megoldását nehezítette, hogy a menhely jelenlegi 
helye zavaró a környék lakosságára nézve, s a te-
mető is mellette van. 

A kérdés megoldása nem volt egyszerű, hiszen 
a városvezetésnek elsősorban a lakosságot és nyu-
galmát kell képviselnie, de mellette állatbarátként 
is jó ötlettel kellett előállni. Jelen pillanatban ki-
mondható, hogy a tárgyalások, egyeztetések ered-
ményeképpen, fokozatosan új helyre tud költözni a 
menhely, ahol hosszútávon és méltó körülmények 
között lesznek elhelyezhetőek az elárvult állatok. 
Az ötezer négyzetméteres önkormányzati területet 
csereként ajánlotta fel városvezetésünk, ahol lakott 
területtől távol, a kutyák jelenléte lakosainkat a leg-
kisebb mértékben sem fogják zavarni.

Tölli László
önkormányzati képviselő és igazi állatbarát

Gyere a gyömrői gimibe! 
Tovább szeretnél tanulni egyetemen, főiskolán? 
Szakmát szeretnél? Használható nyelvtudásra vágysz? 
De nem szeretsz korán kelni, a napodat időrabló 
ingázással kezdeni és zárni? 
Szerezd meg mindezt helyben! 

A gyömrői Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola 
felvételt hirdet az általános gimnáziumi, informatikai szakközépiskolai, 
valamint a belügyi - rendészeti fakultációs osztályaiba a 2015/16-ös 
tanévre. Nem csak a gyömrői, hanem a környéken lakó diákokat is 
szeretettel várjuk! 

Nézz be hozzánk nyílt napra 
2014. november 12-én és 20-án! 

Minden kérdésedre örömmel 
válaszolunk. 



18 KÖZLEMÉNYEK

Jelentkezzen Polgárôrnek 
vagy önkéntes Tûzoltónak!

A Gyömrői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület várja azon gyömrői lakosok jelentkezését, akik kedvet 
és elhivatottságot éreznek a polgárőr vagy az önkéntes tűzoltó munkához. 

Olyan 18. életévüket betöltött személyek jelentkezését várjuk, akik úgy gondolják, hogy tevékenyen 
részt szeretnének venni városunk közbiztonságának javításában, a lakosok nyugalmának megóvásában, 
akik nem azt kérdezik, hogy „Miért nem tesz már valaki valamit?”, hanem ők maguk is aktívan hozzájárul-
nak ahhoz, hogy elvárásaiknak megfelelő legyen Gyömrő közbiztonsága.
A jelentkezőkkel szembeni elvárásaink: 

elhivatottságzz
lelkesedészz
jó problémamegoldó képességzz
büntetlen előéletzz
kellő mennyiségű szabadidő a havi minimum 1 szolgálatra vagy önkéntes munkárazz
a járőrszolgálat iránt érdeklődőktől elvárás továbbá a szolgálati szabályzat ismerete és annak betartásazz

A jelentkezők oktatáson vesznek részt, polgárőr vagy tűzoltó igazolványt kapnak, ezután kezdhetnek hozzá 
feladataik ellátásához. Az oktatás természetesen ingyenes. A polgárőr és tűzoltó munka pedig társadalmi 
munka, melyet mindenki azért végez, mert nem csak nézni akarja a környezetében zajló történéseket, 
hanem maga is alakítani szeretné azt, hiszen lakókörnyezetünk, tereink, parkjaink, intézményeink és a 
lakosok magántulajdonának védelme mindannyiunk közös érdeke.

A jelentkezők hívják bizalommal Hayth Andor polgárőr szolgálatvezetőt a +36-30/650-4379-es telefonszá-
mon vagy az andorhayth@gmail.com email címre küldjék el belépési szándékukat.
Aki az önkéntes tűzoltói részre szeretne jelentkezni, az hívja bizalommal Juhász János Gyömrői Önkéntes 
Tűzoltóság vezetőjét a +36-30/261-8064-es telefonszámon vagy a juhaszjanos70@gmail.com email címre 
küldje el szintén a belépési szándékát.

Egyesület vezetősége

Szelektív és zöldhulladék elszállítási időpontjai
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy a szelektív- és zöldhulladék-szállítási idő-
pontok az alábbiak szerint alakulnak.

 Zöld hulladék:
hétfői és keddi körzet október 11. és 25. 

szerdai és csütörtöki körzet: október 4. és 18.
 Szelektív hulladék:

 október 17., november 21., december 19.
Kérjük, hogy a zsákokat lehetőség szerint csak előző este tegyék ki az ingatlanok elé, hiszen 
a korábban kihelyezett - és sokáig otthagyott - zsákok esztétikailag sem szépek és városunk 
összképét is rontják. 

MGM
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Ebzárlat és legeltetési tilalom
A rókák őszi veszettség elleni orális immunizálása 
céljából – Pest megye érintett területén belül, az 
alábbi települések teljes területére a csalétek vak-
cinák kiszórásának időpontjától számított 14 napig 
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a járási 
állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal.

 A csalétek vakcinák kiszórásának időpontja: 
2014. október 4. és 9. között.

Az érintett települések: Bénye, Csévharaszt, 
Ecser, Farmos, Gomba, Gyömrő, Káva, Kóka, 
Maglód, Mende, Monor, Monorierdő, Nagykáta, 
Nyáregyháza, Pánd, Péteri, Pilis, Sülysáp, Szent-
lőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápió-
györgye, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, Tápi-
ószentmárton, Tóalmás, Úri, Üllő, Vasad, Vecsés.

Az ebzárlat tartalma alatt: 
A tartási helyén minden kutyát és macskát el-

zárva, illetve a kutyákat megkötve úgy kell tartani, 

hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkez-
hessenek. Zárt kertekben, ahol a kutya nem tud ki-
szökni, ott nem kell megkötni. 

Kutyát sétáltatni csak pórázon vezetve, szájko-
sárral lehet.

A település területéről kizárólag érvényes ve-
szettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy 
macskát szabad kivinni, a hatósági állatorvos ked-
vező eredményű vizsgálata után és engedélyével.

Az immunizálással érintett területeken jól lát-
ható, piros színű, piktogrammal ellátott plakátokat 
helyeznek el.

Kézilabdázóink a Régió Válogatottban
Óriási örömünkre a Gyömrő VSK Fiú 
2000/2001-es csapatából az elmúlt hónapokban 
már 5 játékos is bemutatkozhatott a Pest megye 
korosztályos legjobbjaiból álló Kovács László 
Régióválogatottban. Hoffmann András csapatunk 
balátlövője, Márkus János irányító, balszélsőnk, 
Bakos Szabolcs, Hegedűs Barnabás irányító, 
jobbátlövőnk, valamint Seprős Bence kapusunk. 
Ők azok a fiatalok, akik több évi szorgalmas, 
alázatos munkájuknak köszönhetően, edzőik ja-

vaslatára, eddigi teljesítményük elismeréseként, 
meghívást kaptak a Kovács László régió, 2000-es 
születésű korosztályos-válogatottjába. Ez a meg-
tiszteltetés az ország 8 régiójában nem sok játé-
kost érint! Legyünk büszkék rá, hogy városun-
kat/egyesületünket 5 játékos is képviselheti a 
válogatottban! Szurkoljunk nekik, hogy további 
kemény, odaadó munkájukkal, töretlen fejlődé-
sükkel elérjék, ne csak városunk, hanem az egész 
régió büszke lehessen rájuk!

Bakos Szabolcs Hegedűs Barnabás Hoffmann András Márkus János Seprős Bence
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Elhunyt Rónaszéki Ferenc
83 éves korában elhunyt 
Rónaszéki Ferenc építész, 
sok gyömrői épület meg-
álmodója, a közösségi és 
vallási élet egyik aktív és 
elismert tagja.

1931-ben született Soroksáron és szüleivel 
1935 óta éltek Gyömrőn, a Sallai utca (ma 
Rudolf utca) 60-ban. Édesapját kilenc éve-
sen vesztette el, így édesanyja nevelte fel há-
rom testvérével együtt. Szigorú nevelésben 
részesült, alapelvei voltak a tisztelet, a sze-
retet és a vallás – ezek formálták az általunk 
is ismert erős, egyenes jellemmé. A családi 
kötelékek mindig fontosak voltak számára, 
mindenben támogatták egymást. Minden 
évben, augusztus 20-án benépesült a Rudolf 
utcai kert a 20 unokával, a feleségekkel, fér-
jekkel. Ez a nagycsalád a mai napig sok-sok 
erőt adhat a gyászoló rokonoknak, s jó példa 
lehet mindannyiunk számára.

1954-ben végzett a Budapesti Műsza-
ki Egyetem Építészmérnöki Karán és több 
beruházást koordinált az országban a 60-as 
évektől a 80-as évek közepéig. Gyömrőn 
pedig nagyon sok családi ház viseli a keze 
nyomát. A mai polgármesteri hivatal épüle-
tének elődje volt a TÖVÁL épülete, ennek 

az építőipari vállalatnak alapító tagja és fő-
mérnökeként dolgozott.

A helyi közélet aktív tagja volt. Fiatal-
korától focizott a gyömrői focicsapatban.  
1954-ben az aranycsapat Gyömrőn játszot-
ta az utolsó meccsét a legendás londoni 6:3 
előtt, ahol Ő „fogta” Puskás Ferencet – erről 
később sok anekdotát hallhattunk. Egy kis 
jegyzet is őrzi az Aranycsapat tagjainak alá-
írását erről az eseményről.

Tudását, ismeretségét mindig igyekezett 
a helyi közösség szolgálatára fordítani, hiá-
nyát mindannyian érezzük.

Temetése 2014. szeptember 25-én 15 óra-
kor volt a falusi temetőben. Temetése után 
16 órakor hálaadó szentmisét mondtak érte 
a Jézus Szíve katolikus templomban. 

Gyömrő Város Önkormányzata a Polgár-
mesteri Hivatal valamennyi dolgozója nevé-
ben részvétét fejezi ki a gyászoló családnak, 
rokonoknak, barátoknak.

Nyugodjék békében! 

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS
Köszönjük mindazoknak, akik Rónaszéki 
Ferencet utolsó útjára elkísérték, sírjára virá-
got tettek. Örökké hiányozni fog!

A gyászoló család 


