
Április 23-án választhat új  
polgármestert a lakosság  – 11. oldal

Összefogás a gyömrői  
rendelőintézetért – 9. oldal

Ünnepi megemlékezés a művészeti 
központban – 16. oldal 

2017 FEBRUÁR

Egymilliárd forint felett az 
idei évre tervezett városi 
fejlesztések
3. oldal



2 GYÖMRŐ

TARTALOM
Búcsúzunk .....................................................2
Egymilliárd forint feletti fejlesztések Gyömrőn .....3
Elfogadták városunk költségvetését ...............7
Utolsó szakaszában a sportcsarnok felújítása 7
Kátyúzás és útfelújítás ...................................8
Összefogás a gyömrői rendelőintézetért ........9
A csapadékvíz lefelé folyik. Ha tud… ...........10
Április 23-án polgármester-választás ........... 11
Interjú az új háziorvossal ..............................12
Űrlények költöztek Gyömrőre! ......................13
Únyi István rajzverseny  ...............................15
A Hankó István Művészeti Központ ajánlása ...16
Könyvtári tájékoztató  ...................................17
Jótékonysági edzés Budaörsön ....................18
Kézilabda: sikeres szezonrajt! ......................19

GYÖMRŐ
Közéleti és információs magazin 2017/2

Felelős kiadó: SIGNAL Média és Informatika 
Nonprofit Kft.

Főszerkesztő: Király Erzsébet
Nyomda: Pannónia Nyomda Kft.

                     Megjelenik 6000 példányban
***

Észrevételeiket az ujsag@gyomro.hu  e-mail címre várjuk.
A magazin  a www.gyomro.hu weboldalon is olvasható.  

Búcsúzunk
Életének 81. 
évében, hosz-
szan tartó, mél-
tósággal viselt 
betegség után 
elhunyt Dr. 
Szántay György 
fogszakorvos , 
városunk dísz-
polgára. Szinte 
nem volt olyan 
lakos, aki ne 
ismerte volna, 
hiszen nem 

csak orvosként, hanem közéleti szereplőként is 
aktív volt. 1967-ben indította el fogorvosi pra-
xisát Gyömrőn, melyben 50 éven át dolgozott. 
Csaknem két évtizeden keresztül volt a Szak-
orvosi Rendelőintézet igazgatója. 1990-től egé-
szen haláláig a Helyi Választási Bizottság elnö-
keként felügyelte a választások tisztaságát. 
Utoljára 2016 augusztusában dolgozott ebben 
a tisztségében. Akkor már súlyos betegsége 
tudatában, minden erejét összeszedve végezte 
feladatait. Közéleti munkásságáért és a váro-
sért végzett tevékenységéért 2006-ban első-
ként kapta meg a díszpolgári címet. Vallotta: a 
díszpolgári cím nemcsak egy kitüntetés, hanem 
életre szóló felelősség is. Ehhez mérten élte 
életét, végezte munkáját. Városunk egy olyan 
embert veszített el, akit nem lehet pótolni.

Gyömrő Város Önkormányzata osztozik a csa-
lád gyászában. Isten nyugosztalja!
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Egymilliárd forint felett az idei 
évre tervezett városi fejlesztések

AKTUÁLIS

Alig több mint egy hónap telt el 
azóta, hogy átvettem a polgár-
mesteri jogkörök gyakorlását és 
mondhatom, hogy igen mozgal-
mas volt ez az időszak. Az idei 
fejlesztések alapjainak megte-
remtése és a költségvetés szo-
kásos év eleji elfogadása mellett 
olyan sürgős megoldást jelentő 
feladatokkal is kellett foglalkoz-
nom, mint a rendelőintézet bezá-
rásának elhárítása vagy a belvíz 
helyzet. Utólag elmond-
ható, hogy szerencsére 
mindegyik feladattal sike-
rült megbirkózni, és váro-
sunkban minden halad 
tovább a már megszokott 
kerékvágásban. 

Egyik kiemelt feladatom-
nak emellett azt tekintettem, 
hogy megteremtsek a város 
közéletén belül és a képvi-
selő-testületben is egy olyan 
egységet, mely az idei évi 
fejlesztések megvalósításá-
hoz elengedhetetlen. Remé-
lem, az előttünk álló válasz-
tási kampány más lesz, mint 
az eddigiek. Elérkezett vélemé-
nyem szerint az idő, hogy végre 
megszűnjenek az ellenségeskedé-
sek, és a gyömrői közélet minden 
szereplője városunk érdekére és 
fejlesztésére koncentráljon. 

Ennek a gondolatnak megfele-
lően mostani cikkemben kifejezet-
ten városunk jövőjével és az idei 
évre tervezett fejlesztésekkel sze-
retnék foglalkozni, erről tájékoz-
tatni városunk lakosságát és meg-
nyugtatni mindenkit, hogy fejlesz-
tésekben idén sem lesz hiány. Mint 
a címben is olvasható, az idei évre 

tervezett fejlesztési beruházásaink 
összege – melyekre a pénz már 
rendelkezésre áll – meghaladják az 
1 milliárd forintot. Ebbe pedig még 
bele sem számoltam a közvetve 
önkormányzathoz kapcsolódó új 
sportcentrum építésének több mint 
600 millió forintos idei összegét. 

Elsőként arról az örömteli hírről 
szeretnék beszámolni, hogy pont 
lapzárta előtt kaptuk a hivatalos 
értesítést arról, hogy negyed mil-

liárd forintot nyert városunk isko-
lák felújítására. Már nagyon vár-
tuk ennek a pályázatnak az ered-
ményét, mert a megvalósítandó 
fejlesztésre nagy-nagy szüksége 
lenne ezeknek az iskoláknak. Úgy 
tűnik, alappal bíztunk a sikerben, 
mert hivatalos formában arról tájé-
koztattak, hogy 248 millió forin-
tot nyertünk a Csokonai iskola, a 
Weöres Sándor Általános Iskola 
központi épületének és a Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola régi épület-
szárnyának felújítására. A munkák 
várhatóan már az év első felében 

elkészülhetnek, színvonalasabb, 
komfortosabb modernizált környe-
zetet teremtve az ide járó gyer-
mekeknek. A jövőben is kiemelten 
kívánjuk kezelni az oktatás terüle-
tét, hiszen az üzemeltető szemé-
lyétől függetlenül nagyon fontosak 
számunkra az idejáró gyermekek, 
és a munkájukat végző pedagógu-
sok. Intézményeink állapota pedig 
nagyban meghatározza közérze-
tüket és városunk arculatát. Ahogy 

eddig, úgy a jövőben is sze-
retném, ha intézményeink-
nek példamutató, jó és gon-
dos gazdái lennénk. 

Egyáltalán nem látvá-
nyos, azonban rendkívül 
fontos és szükségszerű a 
szennyvíztelep fejleszté-
sére és a városi csatorna 
és vízhálózat fejlesztésére 
idén fordítandó több mint 
félmilliárdos beruházás. 
Erre saját forrásunk mellett 
370 millió forint EU-s támo-
gatást nyertünk, melynek 
összege a műszaki tartalom 
bővülése miatt várhatóan 

500 millió forint fölé fog emel-
kedni. Ez a szükséges kapacitás 
biztosítása és a közműhálóza-
tok üzemeltetésének biztonsága 
szempontjából.

Intézményeinknél maradva saját 
önkormányzati forrásból szeret-
nénk jó néhány felújítási munkát 
végezni és fejlesztéseket megva-
lósítani óvodáinkban. Az ütemezett 
munkatervezésnek megfelelően az 
idei évben az Arany Óvodára fogunk 
koncentrálni, ahol a nyári szünidő-
ben egy egész óvodaszárny teljes 
körű felújítását tervezzük.

Mezey Attila, alpolgármester
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Az úthálózat felújítása is elenged-
hetetlenné vált. Az idén egy újonnan 
alkalmazott technológiának köszön-
hetően már a tél folyamán is folya-
matosan tudtuk kátyúzni városunk 
útjait. Talán ebből annyi feltűnhetett 
az autóval közlekedőknek, hogy már 
nem kellett bosszankodni a hatal-
mas kátyúk miatt. Az idei évben 
városunk legfontosabb gyűjtőútjait 
állapotuknak megfelelő sorrendben 
kívánjuk felújítani, így a Táncsics 
Mihály utat és a József Attila utat, 
illetve ha elegendő forrást tudunk 
biztosítani, akkor a Nefelejcs utcát 
is teljes szélességben felújítjuk. A 
Táncsics Mihály út rehabilitációjára 
és a költségek fedezetére pályáza-
tot nyújtottunk be a napokban, és 
bízunk benne, hogy sikerül is ehhez 
forrást nyernünk, ami ebben az 
esetben az önkormányzati tehervál-
lalást csökkenti.

A rengeteg idei évre tervezett 
fejlesztés közül most csak néhány 
lényegesebbet szeretnék még meg-
említeni. Kiemelt figyelmet kívánok 
fordítani a vasútállomás utazókö-
zönség kényelmét javító beruházá-

saira. Ehhez kapcsolódóan pedig 
szeretném majd megkeresni a vas-
úttársaságot, hiszen a 120 A jelű 
szolnoki vonal állapota több mint 
siralmas, ami főként késésekben 
jelentkezik. 

Elindulna az idei évben egy 
városrészközpont fejlesztési prog-
ram, melynek keretében az Ófalu-
ban, a Liget Lakóparkban, a Petőfi- 
és Erzsébet telepen is fejlesztenénk 
azokat a kis településközpontokat, 
amilyen például a Csillag csomó-
pont és környéke. 

Rendkívül népszerű fejlesztés 
volt a tavalyi évben a tőzeges körül 
kiépített térkövezett sétány. Renge-
tegen látogattak el ide kirándulni, 
sétálni, sportolni, így idén megépít-
jük a sétányt körülvevő közvilágítást 
is. A tófürdő, mint legnagyobb ide-
genforgalmi centrumunk fejleszté-
sére is gondoltunk. Átépítésre kerül 
a főbejárat és a pénztárépület, vala-
mint nem halasztható tovább a stég 
és a körbár tartóelemeinek cseréje 
sem. Tovább folytatjuk a játszótér 
építési programot, melynek kereté-
ben idén is építünk új játszóteret, 

valamint továbbfejlesztjük a már 
meglévőket. A járdaépítési progra-
mot is tovább visszük, így ennek 
keretében több kilométernyi járdát 
szeretnénk megépíttetni a Telepü-
lésüzemeltető cégünkkel, valamint 
továbbra is minden lakosunk szá-
mára ingyen biztosítjuk az anya-
got, aki ingatlanja előtt szeretné 
megépíteni a járdát. Városunkban 
több mint 160 kilométernyi járda-
szakasz húzódik, így ebből a szám-
ból jól érzékelhető, hogy lakossági 
összefogás nélkül az önkormányzat 
nem tudja megoldani a járdák meg-
építését. A körzetben megválasztott 
önkormányzati képviselőink eddig is 
nagy segítséget nyújtottak a lakos-
sági járdaépítési program szerve-
zésében, így őket a jövőben is arra 
fogom kérni, hogy végezzék tovább 
ezt az aktív, szervező munkát. 

Természetesen rengeteg egyéb 
más kisebb-nagyobb fejlesztés van 
még, melyet a korlátozott terjedelem 
miatt itt lehetetlen felsorolni, azon-
ban azokról folyamatosan beszá-
molunk majd az év során. Remé-
lem, hogy további pályázati sikerek-
ről és a fejlesztési lista bővüléséről 
is be tudok majd számolni év köz-
ben újságunk hasábjain. Azt min-
denképpen megígérhetem, hogy a 
fejlesztések ugyanolyan ütemben 
folytatódnak majd, mint ahogy azt 
eddig mi gyömrőiek megszokhattuk, 
és ahogy azt jogosan elvárjuk.

Mezey Attila 
alpolgármester
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Elindult a Jó Itt Élni weboldal! 
     
Február elején elindult a Jó Itt Élni weboldal, 
ami az alábbi címen érhető el: www.joittelni.hu 
Az oldal kettős céllal jött létre, hiszen egyrészt 
városmarketing oldalnak szánjuk, ahol a Gyömrő 
felől érdeklődők megismerkedhetnek a város 
nyújtotta lehetőségekkel, másrészt pedig a már 
itt lakók számára készült, akik információs 
bázisként használhatják azt. Az oldal 
közszolgálati jelleggel született, így fizetett 
hirdetésekkel, kiemelésekkel, politikai 
irányultágú tartalommal nem találkozhat rajta a 
látogató. 
A weboldal különböző témakörök szerint bontva 
mutatja be a település adta lehetőségeket 
képpel, egy rövid leírással, és amennyiben 
elérhető, akkor egy linkkel kiegészítve. A 
témakörök az alábbiak szerint oszlanak meg:  
Szórakozási Lehetőségek; Éttermek; Sportolási 
Lehetőségek; Kirándulóhelyek; Hivatalok, 
Intézmények; Szálláshelyek; Egészségügy; 
Oktatás; Vallás; Állattartóknak 
Elérhető az oldalon továbbá: 
Fórum: Különböző témakörök szerint 
folytathatunk csevegést vagy oszthatunk meg 
információkat (Pl. Kutyások Klubja, 
Álláslehetőségek). 
Képek: Ha van egy jó képe Gyömrőről, küldje el 
nekünk. Lájkolható, letölthető tartalmak. 

Eseménynaptár: A településen megtartott 
rendezvények listája, havi bontásban. 
Térkép: A település részletes térképe. 
Tömegközlekedés: hivatkozás a 
www.gyomrobusz.hu oldalra, ahonnan a helyi 
járat, illetve MÁV-, Volán- és Auchan busz 
menetrendek is elérhetőek. 
Üzletek, Szakik: Ez a menüpont egyelőre 
fejlesztés alatt áll, hosszú távú célunk, hogy 
minden gyömrői üzlet és vállalkozás felkerüljön 
elérhetőséggel. 
Fejlesztések: Rövid áttekintés a település elmúlt 
néhány évtizedéről, és az itt történt 
változásokról. 
Történelem: Hauser Antal részletes beszámolója 
a város történetéről, nevezetességeiről. 
Városvezetés: Tájékoztató az önkormányzat 
szerkezetéről, céljairól. 
Ezen kívül főbb rendezvényeinkből, 
közösségünkről is olvashat az érdeklődő a 

portálon. 
A kényelmesebb böngészés 

érdekében külön 
mobiltelefonra optimalizált 
nézet is elérhető bármilyen 
mobil eszközről. 
Az oldal tartalmilag 
folyamatosan bővül, és 
bővülni is fog. Ehhez kérjük 
az Önök segítségét is; 
amennyiben van egy jó 
ötlete, vagy hiányol valamit 
a feltüntetett intézmények, 
szolgáltatások, lehetőségek 
közül, írja azt meg nekünk 
erre az email címre: 
joittelni@gmail.com  

 
Szalóki Tamás 
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Elfogadták városunk 
költségvetését
Testületi hírek

Február 16-án tartották soron követ-
kező ülésüket városunk képviselői. 
Kétség kívül az egyik legfontosabb 
napirendi pont a 2017-es költségve-
tés tárgyalása és a vonatkozó ren-
delet elfogadása volt. Mezey Attila 
alpolgármester elmondta, hogy a 
város gazdálkodása továbbra is 
stabil, az egyre szűkülő állami for-
rások mellett is jut pénz fejleszté-
sekre, támogatásokra. A költség-
vetés bevételi és kiadása oldala 
egyenlő, egyaránt 2.999.405.898 
forint. A testület döntése nyomán 
minden kérelmező civil szerve-
zet (tizenhárom volt idén) részesül 
önkormányzati támogatásban, erre 
a célra összesen 32.7 millió forintot 
fordít az önkormányzat. 

Az ülés keretében bemutatko-
zott a képviselőknek városunk 
új háziorvosa, Dr. Török Miklós, 

aki Bató László praxisát vette át 
nemrég. 

Döntés született az idei évi pol-
gármesteri hivatali igazgatási szü-
netek rendjéről is. Eszerint az 
alábbi időpontokban zár be a hiva-
tal: július 10–14., augusztus 7–11., 
valamint december 21–január 3.

A képviselők az ülésen elfogad-
ták az összes tavalyi évben támo-
gatásban részesült civil szervezet 
beszámolóját. 

Hosszasan tárgyalták a képvise-
lők Horváth István (HEGY) önálló 
képviselői indítványát, melyben arra 
tett javaslatot, hogy a testület osz-
lassa fel magát. A beterjesztő szerint 
ez azért szükséges, mert az újabb 
időközi polgármester választás kap-
csán felmerül a képviselők felelős-
sége, mivel tavaly nyáron Gyenes 
Leventét támogatták és indították, 

idén viszont a bíróság megfosz-
totta tisztségétől. A napirend vitájá-
ban Mezey Attila azt mondta, hogy 
a képviselők akkori ismereteik és 
információk birtokában a lehető leg-
jobb döntést hozták. Hozzátette: 
egy olyan ügyről van szó, melyben 
még a felettes szervek sem érte-
nek egyet, mást mondott a Belügy-
minisztérium és mást a Kormányhi-
vatal.  Sas Zoltán (JOBBIK) is arról 
beszélt, hogy soha nem vett részt 
törvénysértő testületi döntésben, és 
sem Ő, sem pedig a jelölőszerve-
zete nem érzi úgy, hogy támogatnia 
kellene a testület feloszlatását. Az 
alpolgármester kiemelte, hogy ha 
feloszlatná magát a testület, akkor 
egyrészt a választás minden költ-
sége a várost terhelné, másrészt 
pedig a lakosok előbb áprilisban pol-
gármestert, majd májusban képvi-
selőket választhatnának, ami közel 
sem optimális megoldás. A képvise-
lők végül 9 nem és 2 igen (Horváth 
István és Ducsai Sándor) szavazat-
tal nem támogatták a feloszlatást.  

Hauser Antal

Utolsó szakaszában a 
sportcsarnok felújítása

Az elmúlt években több ütemben 
újult meg az Ignácz Ilona Városi 
Sportcsarnok. Új, modern sportpad-
lót kapott a játéktér, öltözők és vizes-
blokkok épültek, míg a korábbiakat 
felújították. Energiatakarékos, ellen-
ben a korábbinál nagyobb fényt adó 
lámpák kerültek a pálya fölé, valamint 
egy napkollektor parkot is beüzemel-
tek, ami az egész csarnok energia-
szükségletét biztosítja. Ezen felül fel-
újították a tetőszerkezetet is. 

A napokban a munkák utolsó 
üteme kezdődött meg: új nyílászá-
rókat és külső hőszigetelést kap 

az épület. Ezzel párhuzamosan a 
homlokzat is megújul. A legmoder-
nebb, egyben legmagasabb beso-
rolású nyílászároknak és szigete-
lésnek köszönhetően tovább csök-
kenhetnek az épület üzemeltetési 
költségei is. A mostani munkála-
tok értéke eléri a 100 millió forin-
tot.  Ahogy korábban, úgy most is 
TAO-s forrásokból valósulhat meg 
a fejlesztés. Ezzel kapcsolatban 
Gyenes Levente korábbi polgár-
mester hivatalos oldalán azt írta: 
örül neki, hogy saját céges kap-
csolatrendszerén keresztül sikerült 

a felújításhoz szükséges pénzeket 
megszerezni.

A csarnok teljeskörű megúju-
lása már csak azért is fontos, mert 
a több száz sportolón kívül a Weö-
res Sándor Általános Iskola diákjai 
is ezt használják tornaóráik meg-
tartásához. Baranyai Pál, a csarno-
kot használó Gyömrő VSK elnöke 
kiemelte, nagyon fontos, hogy a 
játékosok a lehető legjobb körülmé-
nyek között készülhessenek, vala-
mint játszhassák a hazai mérkőzé-
seiket. Hozzátette: ma már büsz-
kén mutatják meg az ellenfeleknek 
a csarnokot, akik rendre elismerően 
beszélnek az épületről, míg koráb-
ban sokkal inkább szégyenkeztek 
annak rossz állapota miatt.    HA
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Kátyúzás és útfelújítás
Az idei tél időjárása a korábbi 
évekhez képest jóval zordabb 
volt. Mindez nemcsak az embe-
reket, hanem az utakat is meg-
viselte. Országos probléma lett 
a komoly kátyúsodás, amin csak 
rontott a február eleji belvízhely-
zet. Bár Gyömrő úthálózata még 
mindig kifejezetten jó állapo-
túnak mondható (kivéve legin-
kább a Dózsa György és Bajcsy 
Zsilinszky utakat, melyek állami 
kezelésben vannak), de így is 
számos komoly kátyú keletke-
zett a tél folyamán. 

Mezey Attila alpolgármester ezzel 
kapcsolatban azt mondta, hogy bár 
csak a teljes úthálózat alig 1-2%-a 
érintett a problémával, de így is a 
lehető leggyorsabb megoldást sze-
rették volna megtalálni az úthibák 
kijavítására. 

Új anyag, új eljárás
Az aszfaltkeverő üzemek csak 
tavasszal nyitnak, ám a városveze-
tés nem akart addig várni a javítá-
sokkal. Ezért úgy döntöttek, hogy 
kipróbálnak egy új, kétkomponensű 
ún. zsákos aszfaltot. Ennek hasz-
nálata nem igényel nagyobb előké-
születet, a megtisztított kátyúba kell 
önteni, majd lapvibrátorral bedol-
gozni. Ezt a városüzemeltetés is el 
tudja végezni. Az első tapasztala-
tok kifejezetten jók – mondta Agócs 
Zoltán a Városüzemeltető Kft. ügy-
vezetője. Az anyaggal jól lehet dol-
gozni, és tartósnak is tűnik – tette 
hozzá. A cégvezető kiemelte, hogy 
ez az anyag nem morzsolódik szét, 
nem tudják az autók kihordani a 
kátyúból. A gyártó szerint előbb fog 
a kátyú széle letörni, mint, hogy ez 
az anyag kijöjjön belőle. 

A cég munkatársai minden kátyút 
befoltoztak, és bíznak benne, hogy 
legalább tavaszig, de akár tovább 
is kitartanak a javítások.  

Amin már a foltozás  
sem segít

Van egy olyan útszakasz a város-
ban, amit meg sem próbál-
tak kátyúzni. Ez a piacra vezető 
Bánáti utca, mely több száz méter 
hosszan teljesen tönkrement. Nem 
csak az útfelület, hanem az alap is 
sérült a talaj felfagyása miatt, így 
itt teljesen új utat kell építeni. Ezt 
az utat bő egy évtizede a Liget 
lakópark beruházója építette, és 
eddig problémák nem is voltak 
vele, egészen eddig. Mezey Attila 
alpolgármester elmondta, hogy 
több lehetséges megoldási lehe-

tőséget is vizsgálnak. Az biztos, 
hogy ez egy komolyabb munka 
lesz, mivel összesen 2200 m2 útfe-
lületről van szó. Ez az út három-
negyede, így vélhetően érdemes 
az egészet újjáépíteni. Az előze-
tes kalkulációk szerint 20-30 mil-
lió forint közötti összegbe kerülhet 
majd a kivitelezés. 

50 millió forintos  
útfelújítás jöhet

Jó hír az utakkal kapcsolatban, hogy 
ebben az évben csaknem ötven mil-
lió forintból újulhat meg több utca 
is Gyömrőn, miután az önkormány-
zat sikeresen pályázatott állami for-
rásokra. Ebből a pénzből jut majd 
a Csillag Kálmán utca, a Só út, a 
Baross utca valamint a Boglárka 
utca rendbetételére is. A szükséges 
előkészítő munka után hamarosan 
a kivitelezés is megkezdődhet.  

HA
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Polgármesterek összefogása  
a gyömrői rendelőintézetért

EGÉSZSÉGÜGY

A napokban megbeszélésre hív-
tam városunkba azon települések 
polgármestereit, melyek a Gyömrői 
Szakrendelő Intézet ellátási terü-
letéhez tartoznak. Örültem annak, 
hogy az öt település Úri, Sülysáp, 
Mende, Maglód és Ecser polgár-
mesterei elfogadták a meghívást, 
és közösen tudtuk egyeztetni állás-
pontjainkat a rendelőintézettel kap-
csolatban. Rendkívül fontos dolog 
ez, hiszen hat önkormányzat veze-
tőjének együttes fellépése már olyan 
súlyt képvisel, melyre az illetékesek 
minden bizonnyal odafigyelnek. A 
polgármesteri találkozón egyetér-
tés volt abban a kérdésben, hogy 
mindegyik település lakosságának 
fontos, hogy a rendelőintézet hosz-
szú távon végezze minél jobb szak-
mai színvonal mellett a járó beteg 
ellátást. Senki nem szeretné azt, 
hogy szakorvosi ellátásért, labor 
vizsgálatért Budapestre vagy Mo-
norra kelljen utaznia. Mint arról már 
beszámoltam a legutóbbi lapszám-
ban, az önkormányzat képviseleté-
ben egy javaslatcsomaggal érkez-
tem az egészségházat működtető 
Bajcsy Kórház vezetéséhez. Ennek 
fő eleme a gyömrői rendelő felújítá-

sával kapcsolatban tett önkormány-
zati vállalás volt, de tartalmazta az 
intézmény üzemeltetésének átvé-
telét és a jövőbeni fejlesztésekben 
való önkormányzati szerepvállalást 
is. Rendkívül örültem annak, hogy a 
rendelőintézethez tartozó környező 
települések polgármesterivel meg-
lévő kiváló személyes viszonynak is 
köszönhetően vállalták, hogy együtt-
működnek velünk az ezzel kapcso-
latos kérdésekben. Megállapodás 
jött létre abban, hogy anyagilag 
is szerepet vállalnak a beruházás 
egy részének finanszírozásában. 
Ez minden település lakosságának 
érdeke, bár ennek jóváhagyásához 
még szükséges a képviselő-testü-

leteik döntése is. A legfontosabb 
azonban az, hogy a rendelőintézet-
tel kapcsolatos minden egyes cél-
ban egyetértettünk, és úgy vélem, 
hogy ez az intézmény megmen-
tése szempontjából rendkívül fon-
tos mérföldkő. Ígéretünk van a Baj-
csy Kórház vezetése részéről arra, 
hogy a városunk önkormányzatával 
kötendő megállapodás aláírására a 
napokban sor kerülhet. Ha ez meg-
történik, és a felújítási munkák elin-
dulnak, akkor megnyugodhatunk, 
hogy a jövőben is lesz rendelőinté-
zet városunkban, sőt szebb, jobb, 
modernebb lesz, mint jelenleg.

Mezey Attila 
alpolgármester

Helyi adózással kapcsolatos hírek
2017-ben a befizetési határidők az alábbiak szerint 
alakulnak:

Építményadó befizetési kötelezettség: 2017. már-
cius 16. és 2017. szeptember 15.

számlaszám: 11742197-15392017-02440000
Iparűzési adóelőleg befizetési kötelezettség: 2017. 

március 16. és 2017. szeptember 15.
számlaszám: 11742197-15392017-03540000
Gépjárműadó befizetési kötelezettség: 2017. már-

cius 16. és 2017. szeptember 15.
számlaszám: 11742197-15392017-08970000
A befizetéshez szükséges csekkeket CSAK EGY 

ALKALOMMAL 2017. március első hetében küldjük. 

Amennyiben szükséges, további csekkeket irodánkban, 
ügyfélfogadási időben biztosítunk.

A helyi iparűzési adóbevallással kapcsolatos 
nyomtatványokat – az elmúlt évekhez hasonlóan – 
NEM KÜLDÜNK, azok az Önkormányzat honlapjáról –  
www.gyomro.hu/KözérdekűAdatok/Adóhatósági 
Iroda nyomtatványai menüpont alatt – letölthetők.

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8.00-17.30

szerda: 8.00-12.00
péntek: 8.00-12.00

Adóhatósági Iroda
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A csapadékvíz lefelé folyik.  
Ha tud…

A több hétig tartó -10-15°C-os 
éjszakai és a hosszantartó nappali 
fagyok hatására a feltalaj 60-80 cm 
vastagságban átfagyott Gyömrő 
közigazgatási területén. Február 
elején, a hirtelen jött nappali 8-13 
°C felmelegedés hatására azt azt 
megelőzően a talajra hullott 10-15 
cm vastagságú hó és jégréteg olva-
dásnak indult. A belterületet övező 
szántóföldekről az olvadék a lakó-
ingatlanok felé kezdett utat törni 
magának. A belterületi ingatlanok 
udvarai és árkai sem tudtak szik-
kasztani, ezért sok helyen lokális 
vízelöntések jelentkeztek.

Az ilyen esetek is bizonyítják, 
hogy mekkora szükség van telepü-
lésünkön a szikkasztó- és vízelve-
zető árkokra, átereszekre. Szinte 
már meg kell szoknunk, hogy az 
esőzések is egyre intenzívebbek, 
özönvízszerűek. A víznek pedig el 
kell folynia valamerre, csak nem a 
pincékbe, házakba. Súlyosbítja a 
helyzetet az is, hogy településünk 

egyre sűrűbb beépítettségű lesz, 
a szép nagy kertek és ingatlanok 
elaprózódnak. Ahol eddig el tudott 
szikkadni a víz, már nem minden-
hol tud a lebetonozott, leburkolt 
udvarok és egyre nagyobb alapte-
rületet elfoglaló házak miatt. Már 
eleinknél is jelentkeztek a csapa-
dékvíz elvezetési problémák, ame-
lyeket nemes egyszerűséggel úgy 
oldottak meg, hogy minden utca – 
lehetőség szerint – mindkét olda-
lán jó mély árkokat ástak. Ha egy 
portára bejárót készítettek, minden 
esetben jó nagy átmérőjű átereszt 
is lefektettek, hogy a víz tudjon 
átfolyni alatta.

Ezt az okos hagyományt kellene 
csak megtartanunk magunk és 
szomszédjaink miatt is. Az ingat-
lanunk, lakásunk előtti árok meg-
felelő mélységének és tisztántar-
tásának feladata minket, lakosokat 
terhel (lásd keretes jogszabályun-
kat). Utcabejárókat, gépkocsi beál-
lókat csak önkormányzati enge-

déllyel lehet létrehozni. Sok eset-
ben a bejáró alá kötelező megfe-
lelő átmérőjű átereszt is beépíteni. 
A meglévő szikkasztó árkokat nem 
szabad feltölteni, az idők folyamán 
feltöltődötteket vissza kell ásni az 
eredeti mélységűre.

Lakosaink kéréseit, bejelentéseit 
és jelzéseit gyűjtjük, amely alap-
ján tavasszal-nyáron egy átfogó 
ellenőrzést tartunk településünkön. 
A szabálytalanul, engedély nélkül 
kivitelezett bejárók esetében elő-
ször megoldási javaslatokat aján-
lunk fel a belvíz elhárítása érdeké-
ben lakosainknak. A mintegy 70000 
méternyi útszakaszunk mellett 
húzódó árokrendszert is lehetősé-

Vonatkozó jogszabályok:
Gyömrő Város Önkormányzatá-
nak 15/2002. (VI. 13.) számú köz-
tisztasági, közterületi és környe-
zetvédelmi rendelete és szabályai

6. § (2) Az ingatlanok előtt lévő 
járdaszakasz állandó tisztántar-
tásáról, a hó eltakarításáról, a 
síkos járdaszakasz szórásáról, 
locsolással történő portalanításá-
ról, gyomtalanításáról a tulajdo-
nos (használó) köteles gondos-
kodni. Ahol nincs kiépített járda, 
ott a tisztántartási kötelezettség 
szempontjából az ingatlan előtt 
lévő 1 m széles területsávot kell 
járdának tekinteni.

6. § (4) A belterületi ingatlan 
tulajdonosa (használója) a járda-
szakasz melletti hidak létesíté-
séről, karbantartásáról, folyókák-
nak, vízelvezető árkoknak, átfo-
lyóknak, csatornanyílásoknak a 
megtisztításáról folyamatosan 
köteles gondoskodni.
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Fontos elérhetőségek
Gyömrői Polgármesteri Hivatal

Gyömrő, Fő tér 1.
Telefon: 06-29/330-011

E-mail: pmhiv@gyomro.hu
Ügyfélfogadás: 

Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–17.00
Szerda: 8.00–12.00
Péntek: 8.00–12.00

Pest Megyei Kormányhivatal Monori 
Járáshivatal Gyömrői Kirendeltsége

Gyömrő, Fő tér 1/A. 
(régi hivatali épület)

Telefon: 06-29/330-056, 
06-29/330-057

Okmányiroda: 
Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00–16.30

Szerda: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–12.00

Az okmányiroda nem időpontra, hanem 
sorszámos rendszerben dolgozik.

Hatósági osztály:
Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.30

Kedd: 8.00–12.00
Szerda: 8.00–12.00, 13.00–18.00

Csütörtök: 8.00–12.00
Péntek: 8.00–12.00

Gyámügyi osztály:
Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.30

Szerda: 8.00–12.00, 13.00–18.00
Péntek: 8.00–12.00

Gyömrői Városi Településfejlesztő 
és Üzemeltető Nonprofit Kft.

Gyömrő, Táncsics Mihály út 65.
Telefon: 06-29/331-920

E-mail: kht@gyomro.hu

Hankó István Művészeti Központ
Gyömrő, Fő tér 1/b.

Telefon: 06-30/652-1052
Web: www.gyomromuvkozpont.hu

E-mail: gyomro-muvhaz@freemail.hu

Közvilágítás hibabejelentés:
Eurovill Kft. 

Tel.: 06-40/980-030
Fax: 06-29/530-101

E-mail: kozvilagitas@eurovill.hu
Web: www.kozvilagitas.hu

Április 23-án választhat 
új polgármestert a 
lakosság

A Helyi Választási Bizottság ápri-
lis 23-ra tűzte ki az időközi polgár-
mester választást városunkban. 
Ezzel párhuzamosan a jogszabá-
lyok szerint a különböző határidő-
ket is megszabta. Eszerint a támo-
gató aláírások gyűjtése március 
6-tól március 20-ig lehetséges. 
Ennyi idő áll a jelölt vagy jelöltek 
rendelkezésére, hogy a szükséges 

számú lakossági támogató aláírá-
sokat összegyűjtsék. 

A kampányidőszak hivatalosan 
március negyedikén kezdődik, és 
egészen a választás napjáig tart. 

Kérdés egyelőre, hogy ki fog való-
ban kampányolni? Lapzártánkig csu-
pán egyetlen jelöltről tudni hivatalo-
san, ő pedig Mezey Attila jelenlegi 
alpolgármester, akit a Gyömrő 2000 

Kör jelöl a választáson. 
Nyilvántartásba vetette 
magát a Munkáspárt is, 
így vélhetően – hason-
lóan a tavaly augusztusi 
választáshoz – ők is állí-
tanak majd jelöltet. Az 
összes helyi párt, civil 
szervezet egyelőre hall-
gat ebben a kérdésben, 
mint ahogy egyéni induló-
ról sem tudni. 

HA

geinkhez mérten átvizsgáljuk. Ahol 
nagy a baj, azt a területet vesszük 
előre a fontossági sorrendben.

Mivel hatalmas munkáról és költ-
ségről van szó, sok idő is eltelhet, 
mire településünk jelentős részét fel 
tudjuk térképezni, a valós munkálato-
kat el tudjuk végezni. Ehhez szüksé-
günk van lakosaink törvénytisztelő, 
lakhelyéért tenni akaró együttműkö-
désére is. Aki kíváncsi szűkebb kör-
nyezete vízrendezési tervére, hiva-
talos facebook oldalamon megtekint-
heti (https://www.facebook.com/hod-
ruszky.lajos.hivatalos/). Ugyancsak 
e felületen vagy az info@gyomro.
hu email címen lehet jelezni felénk 

belvízzel kapcsolatos problémákat, 
észrevételeket.

Köszönetünket fejezzük ki a feb-
ruár eleji védekezésben résztvevő 
személyeknek és szervezetek-
nek Gyömrő Város Önkormány-
zata nevében: Gyömrői Önkéntes 
Tűzoltó és Polgárőr Egyesület-
nek, DAKÖV Gyömrői Üzemének 
(Vízmű), Gyömrői TÜF Kft.-nek, 
Monori Kapitányság Gyömrői 
Rendőrőrsének, Polgármesteri 
Hivatalnak és azon lakosainknak, 
akik tevőlegesen részt vettek a víz-
kár elhárításában.

Hodruszky Lajos
polgári védelmi referens
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„Magamtól és a betegeimtől is 
elvárom a következetességet”
Interjú Dr. Török Miklós háziorvossal

Az mindenki előtt ismert, hogy a hazai egészségügy helyzete nem nevezhető éppen rózsásnak. Sok 
város küzd a problémával, hogy a nyugdíjba vonuló háziorvosok helyére nem érkezik új szakember, 
aki tovább vinné a praxist. Ezért is örömteli, hogy Gyömrőn azonnal sikerült Bató László utódlásáról 
gondoskodni, ráadásul egy helyi fiatalember, Dr. Török Miklós jóvoltából. 

Édesapját, Dr. Török Gábort ��
szinte mindenki ismeri a város-
ban. Egyértelmű volt, hogy a 
nyomdokaiba lépve az orvosi 
pályát fogja választani?

Dr. Török Miklós: Nem volt egyér-
telmű. Mindig is csodálattal néztem 
Édesapám odaadását minden általa 
elvégzett munkával kapcsolatban, 
beleértve orvosi elhivatottságát is. 
De ennek az árát is éreztem “gye-
rekkori bőrömön”, hiszen ponto-
san emiatt jutott számunkra kevés 
vele együtt eltölthető idő. Így e ket-
tős érzések között vívódva csak a 
gimnázium után tudtam meghozni 
azt a döntést, hogy igen, én orvos 
szeretnék lenni. Amit Édesapám-
tól megtanulhatok, elleshetek, azt 
követem, azzal a megkötéssel, 
hogy én nemcsak orvos vagyok, 
hanem családos ember, két gyö-
nyörű kisgyermek édesapja.

Hol végezte a tanulmányait?��
Az általános iskolát Gyömrőn 
végeztem, majd középiskolai tanul-
mányaimat a Deák Téri Evangélikus 
Gimnáziumban folytattam. Orvosi 
diplomámat a Szegedi Tudomány-
egyetem Általános Orvostudomá-
nyi Karán szereztem.

Eddig hol dolgozott, milyen ��
szakmai tapasztalatokkal bír?

Már egyetemista koromban dol-
goztam a gyömrői Központi Orvosi 
Ügyeleten gépkocsivezetőként, bár 

e munkakört próbáltam kiegészíteni 
a betegellátásban való aktív részvé-
tellel. Orvosi pályámat a makói kór-
ház belgyógyászati osztályán kezd-
tem, több éven keresztül idősza-
kos váltásban dolgoztam aktív és 
krónikus belgyógyászati osztályon, 
illetve folyamatosan sürgősségi 
betegellátó osztályon is. 2013-ban 

pályámat Szegeden, az I. sz. Bel-
gyógyászati Klinikán folytattam bel-
gyógyászati és nephrologiai osztá-
lyon. Emellett több városban láttam 
el ügyeletes orvosi munkakört.

Miért döntött úgy, hogy haza-��
tér, és praxist vállal?

Hazatérésem egyik fő oka és remé-
nye az volt, hogy visszaköltözve 
családom közelébe új, élhetőbb, 
családcentrikusabb életet alakítha-
tok ki.

Jelenleg hány lakos tartozik 
Önhöz, mekkora lehet az optimális 
ellátotti létszám?

Jelenleg csaknem 1300 lakost 
látok el. Én egyértelműen a minő-
ség híve vagyok, így nem célom 
túlságosan nagyra felduzzasztani 
a körzetemet. Meggyőződésem, 
hogy én 2000 körüli létszámú kör-
zetnél nagyobbat nem tudnék  fele-
lősségteljesen, a magamtól meg-
követelt minőségben ellátni.

Mire számíthatnak azok, akik ��
felkeresik Önt?
Arra törekszem, hogy a bete-

geimmel olyan kölcsönös bizalmi 
viszonyt alakítsak ki, amely előse-
gíti a hatékony minőségi együtt-
működést. De emellett betegeimtől 
és magamtól is elvárom a követke-
zetességet, a rendet és a meglévő 
szabályok betartását.

HA

Rendelés helye:
2230 Gyömrő, Szent István út 55., 

tel.: 06-29/330-190

Rendelési idő: 
H: 08.00–12.00,  

K: 13.00–17.00, Sz: 08.00–12.00, 
Cs: 08.00–09.00

várandósgondozás (mely idő 
alatt a kismamák védelme céljá-

ból betegek a váróban  
nem tartózkodhatnak), 

09.00–12.00 normál rendelés, 
P: 08.00–12.00.

Rendelés vége előtt
45 perccel ajtózárás.
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Űrlények költöztek Gyömrőre!
A NyugiOvi Program csoportfoglalkozásainak megvalósítása Gyömrőn

Szeptember végén két óvodánkba, a 
Mesevár Micimackó csoportjába illetve 
a Bóbita Őzi és Nyuszi csoportjaiba 
megérkezett Szepi, a kis cuki űrlény a 
Zérusz bolygóról. Februárban további 
5 űrhajó indult útnak a Zéruszról, hogy 
a Fejlesztő óvoda két csoportjában, 
a Mesevár Kisvakond csoportjában, 
továbbá a Kastélydomb Pillangó és 
Mókus csoportjában otthonra leljen. 
Hogy kerültek az űrlények pont ezekbe 
a csoportokba? Természetesen Timo 
és Zille, a két tündér segítettek nekik, 
és mutatták meg számukra az óvo-
dába vezető utat, hiszen jól tudták, ott 
kedves és elfogadó gyerekek veszik 
majd körül őket, akik segítik és meg-
védik minden olyan veszélytől, ami 
az ilyen kicsi, zöld, hosszúfülű, furcsa 
űrlényekre leselkedhet a Föld nevű 
bolygón. 

A NyugiOvi csoportfoglalkozásai-
nak célja

A NyugiOvi csoportfoglalkozásainak 
bevezetésével az volt a célunk, hogy 
a gyermekek között előforduló agresz-
szív magatartásformát, a bántalmazást 
megelőzzük és kezeljük.  Az egyszeri 
bántás vagy agresszió még nem bán-
talmazás, igen nehéz elkülöníteni a ket-
tőt, főként az óvodás életszakaszban. A 
bántalmazást (idegen szóval bullying) 
az különbözteti meg a bántástól, hogy 
szándékosan és ismétlődően fordul elő 
olyan helyzetben, ahol a gyengébb fél 
nem képes megvédeni magát. Az óvo-
dások ezen a kritériumok teljesülését 
még nehezen öntik szavakba, nehezen 
fogalmazzák meg, így a kívülálló fel-
nőtt könnyen elmehet az ilyen helyze-
tek mellett.

4 éves korig a gyerekek gyak-
ran azért agresszívek, hogy megvéd-

jék tulajdonukat, érdekeiket, később 
viszont már arra is felhasználhatják az 
erőszakos megnyilvánulásokat, hogy 
másokat megfélemlítsenek. A környe-
zet viszonyulásán is múlik, hogy a 
bántásból kifejlődik-e a bántalmazás, 
mivel a gyermekre megerősítően hat, 
ha eredményesnek tapasztalja ezt a 
viselkedést és célt ér vele. Ha a szem-
lélő gyerekek is azt látják, hogy a bán-
talmazó van nyerő pozícióban, sajnos 
ők is magukévá teszik ezt a viselke-
dést. Éppen ezért rendkívül fontos, 
hogy a felnőttek észrevegyék a bán-
tást, beavatkozzanak és határozottan 
leállítsák azt. 

A fentiek tükrében döntöttünk amel-
lett, hogy egy olyan hatékony bántal-
mazás (bullying) megelőzési módszert 
választunk, amely a biztonságos szer-
vezeti légkörön és az aktív közösségen 
alapszik, vagyis a felnőttek egysége-
sen lépnek fel az agresszióval szem-
ben, a gyerekeket pedig arra érzéke-
nyítjük, hogy miként tudják megsegí-
teni, megvigasztalni a társukat. 

Az óvónénik a csoportokban 5 héten 
keresztül tematikus foglalkozásokat 
tartottak, melyek célja a biztonságos 
társas légkört megalapozó csoportsza-
bályok elsajátítása, továbbá a bántal-
mazás elkerüléséhez szükséges érzel-
mi-társas készségek fejlesztése volt. 
A csoportok minden héten egy-egy 
témakört jártak körül, amelyeket egy 
kedves kerettörténet kötött össze. A 
történet szerint a csoportba érkező 
űrlény, Szepi meg van szeppenve, és 
csak akkor mer előbújni az űrhajójá-
ból, ha biztonságban érzi magát. Az ő 
beilleszkedését segítik Zille a tündér-
lény, aki kívül hordja a szívét, így meg-
érzi, ha valaki szomorú, bánatos, eset-
leg fél, illetve Timo, aki pajzsával bár-
kit képes megvédeni. Szepi levélben 

kommunikál a gyerekekkel, amelyet a 
foglalkozások elején az óvó néni olvas 
fel. A tevékenységek, játékok ehhez a 
kedves történethez kapcsolódnak. 

Szabályok mentén
A csoportfoglalkozások során a cso-
portokban a gyerekek 5 héten keresz-
tül 5 szabályt tanultak, amelyek a kéz 
ujjaihoz kapcsolódnak:
1. „Mindenkit befogadunk a cso-

portba.” 
2. „Elmondjuk, amit érzünk.” 
3. „Nem bántjuk egymást!” 
4. „Megvédjük, ha valakit bántanak!” 
5. „Szólunk, ha valakit bántanak!” 

A csoportfoglalkozások után a tanul-
tak nem tűntek el nyomtalanul, hiszen 
Szepi és az űrhajó, sok más eszközzel 
együtt ott maradt a csoportban a gye-
rekek legnagyobb örömére.  

Alternatív konfliktuskezelés
A játékos foglalkozáson keresztül a 
gyerekek eljutnak oda, hogy elutasít-
sák a bántást és megtanulják, hogy a 
bocsánatkérés nem elegendő, a kap-
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csolat helyreállításához szükséges a 
jóvátétel valamint a másik megvigasz-
talása is. 

Az alternatív konfliktusrendezés 
központi gondolata, hogy ne bünte-
téssel vegyük rá a gyereket a helyes 
viselkedésre, hiszen a tapasztalat 
azt mutatja, hogy ennek hosszútávon 
nincs eredménye, hiszen a büntetés 
során a vétkes csupán passzívan vesz 
részt a folyamatban, ahol valaki felülről 
kioktatja és megmondja, hogy mit kell 
tennie, ami sokszor ellenkezést vált ki 
az elkövetőből. A megszégyenítés csu-
pán rövid ideig tart vissza a „rosszal-
kodástól”, sőt a megbélyegzés integ-
rálódik az elkövető énképébe, ami 
további „rosszaságok” felé tereli őt. 
Természetesen nagyon fontos, hogy a 
gyermek szembesüljön a tette követ-
kezményével, de ahelyett, hogy őt 
magát ítélnénk el, csak a tettét utasít-
juk el, és arra motiváljuk, hogy vállal-
jon felelősséget, illetve buzdítjuk, hogy 
a közösség teljes jogú tagjaként tegye 
jóvá, amit elrontott, valamiképp állítsa 
helyre a kárt, amit okozott. Fontos 
szempont, hogy ilyenkor figyelembe 
vegyük az áldozat, a közösség és az 
elkövető érzelmi szükségleteit is. Ez 
semmiképp sem jelenti azt, hogy túl-
zott engedékenységgel legyintünk, és 
következmények nélkül hagyjuk a tet-
tet, hanem olyan módokon oldjuk meg 
a gyerekekkel közösen a konfliktuso-
kat, amelyek figyelembe veszik a kap-
csolatok és a tett következményeinek 
helyreállítását/jóvátételét is. Az alter-
natív konfliktusrendezés segít abban, 
hogy a gyereket ne bélyegezzük meg, 
hanem megtapasztalhassa, hogy aktív, 
értékes tagja a közösségnek.

A NyugiOvi csoportfoglalkozások 
konkrét tapasztalatai 

Végül álljon itt egy-egy rövid beszámoló 
azoktól az óvónéniktől, akik megaján-
dékozták a gyerekeket ezeknek a cso-
portfoglalkozásoknak a megtartásával 

és időt-energiát-hétvégét nem kímélve 
űrhajót barkácsoltak, csillagkaput épí-
tettek és számtalan más varázslatos 
dolgot alkottak, hogy a gyerekeknek 
átadhassák ezeket a nagyon fontos 
értékeket. 

„Szeptember utolsó hetétől 5 héten 
keresztül valósítottuk meg a Nyugi Ovi 
foglalkozásokat csoportunkban.  Az 
Őzike csoport 20 fővel vett részt benne. 
Nem kis kihívás volt ez a részünkről, 
hiszen vegyes korosztályról beszélünk, 
valamint integráló óvoda révén termé-
szetesen az SNI gyerekek is részt vet-
tek benne. A tapasztalataink nagyon 
pozitívak. A gyerekek Szepin keresztül 
megtanulták, hogy egymást megvéd-
jék, megtanulták, hogy mindenkit elfo-
gadjanak és befogadjanak, valamint, 
hogy felismerjék, ha valakit bántanak és 
azt jelezzék. Nemcsak a csoport életé-
ben vettünk észre változásokat, hanem 
a szülők is jelezték, hogy megváltozott 
a gyerek viselkedése. Jobb lett a kap-
csolata a testvérével, csak nagyon rit-
kán árulkodik, udvariasabb, figyelme-
sebb lett. 

A csoport életének a program lezárta 
után is tagja maradt Szepi, akit a nap 
bármely szakában megölelhetnek, tit-
kokat súghatnak a fülébe. A szabály-
táblánkon lévő szabályokra rendsze-
resen figyelmeztetik egymást. A  leg-
nagyobb sikernek azt könyvelhetjük el, 
hogy a konfliktusok száma, valamint az 
agresszív viselkedések észrevehetően 
lecsökkentek.” (Kissné Tarsoly Éva 
Őzike csoport- Bóbita Óvoda)

„Szepi kedves karaktere és a tör-
ténetei nagyon elvarázsolták a gye-
rekeket. A  játéktevékenységek során 
a közös játék örömét, az összedolgo-
zás folyamatát, az érzéseinkről való 
kommunikáció jelentőségét élhették 
át az ovisaink. A mondókákat, versi-
kéket gyorsan elsajátították és játék 
közben is gyakran mondogatják eze-
ket is.

A szokás rendszerünkbe beépítet-
tük Szepi 5 legfontosabb szabályát és 
nap mint nap alkalmazzuk is őket.

A gyermekközösségünkre roppant jó 
hatást gyakorolt a program, az esetle-
gesen kialakuló konfliktushelyzetekben 
már rutinosan alkalmazzák a Csillag-
kapu alatti megbeszélést és jóvátételi 
lehetőséget. A közösség építő játékok 
hatására olyan gyermekek is együtt ját-
szanak, akik előtte nem keresték egy-
más társaságát! Ugyanakkor azt is meg-
figyelhettük, hogy néhány gyermekre 
olyan erős hatást gyakorolt Szepi, hogy 
nehezen tudtak elmélyülten figyelni a 
közös tevékenységre. A csoportunk 
tagjai nagyon megszerették Szepit, 
a róla szóló előadást, amit az oviban 
megtekinthettünk lelkesen és önfeled-
ten figyelték és a program alapján meg-
ismert játékokat ők maguk is kezdemé-
nyezik!” (Németh-Matyó Gabriella és 
Szitárné Csontos Marietta, Micimackó 
csoport- Mesevár Óvoda)

„Nagyon hasznos program. A gye-
rekek befogadóbbak, jobban figyelnek 
egymásra, türelmesebbek. Figyelmez-
tetik, aki nem a csoport szabályok sze-
rint viselkedik. Törekednek a kibékü-
lésre, kibékítésre. Gyakorolják a jóvá-
tételt, azaz keresik, hogy mivel, hogyan 
tudják megbékíteni társukat. Fontos, 
hogy a mindennapi élet részévé vált az 
öt szabály.” (Bechlerné Tarsoly Anikó 
Nyuszi csoport- Bóbita Óvoda)

Irodalom illetve a programról bőveb-
ben itt: 
Barbara Coloroso (2014): Zaklatók, 
áldozatok, szemlélők: az iskolai erő-
szak – Óvodától középiskoláig: hogyan 
szakíthatja meg a szülő és a pedagó-
gus az erőszak körforgását?, Harmat 
Kiadó

NyugiOvi kézikönyvei, https://
www.tkki.hu/page.php?mid=332

Szőnyi Lídia, 
óvodapszichológus
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Únyi István 
rajzverseny 

Únyi István emlékének szentelt, Gyömrő 
város általános iskolái között meghirde-
tett rajzversenyre 79 alkotás érkezett. 
A már hagyományos pályázat kiírását, 
szervezését, lebonyolítását idén is a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola vállalta 
fel.

2017-ben bélyegtervek készítésében 
versenyezhettek a diákok. A téma ter-
mészetesen a városhoz kapcsolódott: 
„Gyömrő ékességei”.

Január 31-én a Hankó István Művé-
szeti Központban került sor az ered-
ményhirdetésre, ezzel együtt a tárlat 
megtekintésére is lehetőség nyílt.

Únyi István művészetével Hajzer Zol-
tánné ismertette meg az érdeklődőket. 
Únyi Zsuzsanna csokival és gyümölcs-
csel lepte meg az alkotókat.

Juhászné Balázs Henriette

Díjazottak: 

1-2. évfolyam: 

1. Smigróczki Ketrin 2. o. Fekete István Ált. Iskola 
2. Herrler Laura 1. o. Fekete István Ált. Iskola 

Sulykovszki Csaba 2. o. Weöres Sándor Ált. Iskola 
3. Mona Boglárka 1. o.  Weöres Sándor Ált. Iskola 

Halász Benjámin 1. o. II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola 
Dicséret Komáromi Írisz 2. o. Weöres Sándor Ált. Iskola 

 

3-4.  évfolyam: 

1. Klein Ágoston 4. o.  Fekete István Ált. Iskola 
Nosza Lajos 4. o. Fekete István Ált. Iskola 

2. Magyari Alexa 4. o. Fekete István Ált. Iskola 
3. Tóth Janka 4. o.  Fekete István Ált. Iskola 

Dicséret Vincze Liza 3. o. Fekete István Ált. Iskola 
Fedor Levente 4. o. Fekete István Ált. Iskola 
Szatmáry Dávid 4. o. Fekete István Ált. Iskola 
Szabó Zsanett 3. o. Weöres Sándor Ált. Iskola 

 

5-6. évfolyam: 

1. Varga Eszter 6. o. II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola 
2. Csernyák Eszter 6. o.  Weöres Sándor Ált. Iskola 
3.  Sándor Bettina 6. o. II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola 

Dicséret Csüllög Réka 5. o. Fekete István Ált. Iskola 
Legendi Lilla 6. o. Fekete István Ált. Iskola 
Leszkovits Kíra 6. o. Weöres Sándor Ált. Iskola 

 

7-8. évfolyam: 

1.  Balogh Eszter 8. o. Fekete István Ált. Iskola 
2.  Grandpierre Karina 7. o. Weöres Sándor Ált. Iskola 
3.  Gudra Zsófia 8. o. Fekete István Ált. Iskola 

Dicséret Szász Olívia 7. o. II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola 
Halász Renáta 8. o. II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola 
Grandpierre Gábriel 7. o. Weöres Sándor Ált. Iskola 

 
 
                      Juhászné Balázs Henriette 
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A Hankó István  
Művészeti Központ ajánlása

Március 3. péntek 18 óra

Csak ülök és mesélek…
Ifj. Gellér Nándor előadása
koronaőrökről, színházról, sportról, levéltárról, Gyömrőről
a Hankó István Művészeti Központban
A belépés ingyenes!

Március 15. szerda  
Nemzeti ünnep
Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves Családját
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója  
alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre,  
a Hankó István Művészeti Központba

2017. március 15-én, 10 órakor
Ünnepi beszédet mond: Mezey Attila alpolgármester
Közreműködik: 
Weöres Sándor Általános Iskola
GyömrőSzínház
Maglódi Fúvószenekar
Koszorúzás a Petőfi, majd a Kossuth szobornál

2017-ben ismét Gyömrőn!
Bödőcs Tibor
Nincs idő gólörömre
április 3-án, hétfőn 18 és 20 órától 
a Hankó István Művészeti Központban
Jegyek 3 100 Ft-os áron megvásárolhatók 

a művészeti központban

Infó: 06-30/652-1052, 

06-30/652-0690 

vagy 

hi.muvkozpont@gmail.com.
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Márciusban a következő 
programokkal várunk minden 
kedves könyvtárlátogatót! 

KULTÚRA

Játékos agytorna mindenkinek! 
Beszédművelő Kör találkozók 
márciusi időpontjai a következők: 
március 1, szerda; március 16 
csütörtök; március 29 szerda, 
15.30. 

Március 2-án, csütörtökön kéz-
műves foglalkozásra várunk kicsi-
ket és nagyokat, főleg fiúkat, mivel 
nőnapra készülünk! A foglalko-
zás 13 órától zárásig tart, belépés 
ingyenes.

Március 3. Péntek 17 óra Népek 
és országok következő előadása. 
Téma: Svédország és a migráció: 

Múlt-jelen-jövő. Előadó: Gönczi 
Dániel. A programot most is diave-
títés fogja színesíteni! A részvétel 
ingyenes!

Március 10. péntek, 17 óra  Az 
idő susogó szövőszéke címmel iro-
dalmi estet tartunk Hendi Ilma szé-
kely-svéd költővel. Versek, emlé-
kek, európai kitekintés, utazások. 

Március 23, csütörtök 15 óra 
Rendhagyó irodalmi foglalkozás, 
író-olvasó találkozó  Howard Mat-
heu különös esete c. könyvsoro-
zat szerzőjével, Holden Rose-sal, 
(Kovács Attilával). 

Március 28. kedd, 17.30 Népek 
és országok újabb állomása a 
Hihetetlen India. Az úti beszámolót 
tartja, és élményeit elmeséli: Oldal 
Ingrid. A belépés ingyenes. 

Értesítjük kedves Olvasóinkat, 
hogy a könyvtár március 14-én, 
kedden és március 15-én szerdán 
a  – nemzeti ünnepre való tekintet-
tel  – zárva tart! Március 16-án, 
csütörtökön a megszokott időben 
9 órától várjuk olvasóinkat! 

További információk: 
www.gyomroikonyvtar.eoldal.hu
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Jótékonysági edzés Budaörsön
A Kaeshi Waza Harcművészeti 
Egyesület ismét Budaörsön tevé-
kenykedett. 2016. december 22-én 
a Budaörsi Család és Gyermek-
jóléti Szolgálat szervezésében, a 
Kesjár Csaba Általános Iskolában 
egy igen változatos három órás 
edzést tartottunk. A program szer-
vezésében nagy segítségünkre volt 
Érczi Zsolt, aki egyesületünk éle-
tében tevékenyen részt vesz. Az 
edzés délelőtt kilenc órától délig 
tartott, egy rövid szünet beiktatásá-
val. Ezen gyerekek híján vannak a 
mozgásnak, közösségi munkának, 
odafigyelésnek és a szeretetnek. 
Igyekeztünk edzésünket változa-
tosan felépíteni. Így az alap lazító, 
erősítő gyakorlatoktól kezdve az 
esésekig, sőt, volt idő kéz- lábtech-
nikai elemek gyakorlására és törő-
gyakorlatokra is.  Mindenesetre 

nagy tapasztalás volt ez mindkét 
részről, hiszen tanítványaim, akik 
segítettek az edzésen (Érczi Zsolt,  
Rohonczy  Dániel,Csóti Vivien, 
Csanádi Benedek, Székely Bende-
gúz és Kis Kurszán Barnabás) lát-
hatták, hogy mit jelent a rendszeres 
mozgás és milyen képességekkel 
ruház fel. Köszönöm a lehetőséget, 

melyben népszerűsíthettük techni-
kai mozgásanyagunkat. Köszönöm 
tanítványaim segítségét és mun-
káját. Bízom benne, hogy akiknek 
vezettük az edzést, kis változást 
hoz életükben, és valahol valami-
lyen közösségi munkában tevéke-
nyen és jól vesznek részt.

Lozsi Ákos
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Kézilabda: sikeres szezonrajt!
Február 18-án folytatódott a pont-
vadászat a Gyömrő VSK NB II-ben 
szereplő kézilabda csapatai szá-
mára. A téli szünetben a férfi keret-
ben több változás is történt, néhá-
nyan távoztak, de voltak érkezők 
is, valamint az utánpótlásból is fel-
került a felnőtt csapathoz három 
tehetséges fiatal. A legnagyobb erő-
sítés azonban kétség kívül az volt, 
hogy maradt a csapatnál a korábbi 
chilei válogatott Patricio Martinez 
Andres, aki igazi vezéregyénisége 
az együttesnek. 

A tavaszi nyitófordulóban hazai 
pályán látták vendégül a RÉV 
TSC csapatát. Az első játékrész 
kiegyenlített volt, a szünetben 
15-15-öt mutatott az eredmény-
jelző. A második 30 perc a gyöm-
rői csapatnak sikerült jobban, és 
szívós játékuknak köszönhetően 
végül 36-31-es győzelmet arattak. 
A csapat két húzóembere az egy-
aránt 11-11 gólig jutó Bakos Tamás 
és Andres voltak. Fontos két pon-
tot szerzett az együttes, hiszen így 
tapad a középmezőnyre, a negye-
dik helyi csak négy pontra van. 

A felnőtt női együttes remek 
tavaszt zárt, csak rosszabb gólkü-

lönbségük miatt teleltek a máso-
dik pozícióban. A téli felkészülés 
Volcz Ákos edző szerint nagyon jól 
sikerült, összejött egy tornagyőze-
lem is. Távozó nem volt, ellenben 
visszatért a csapathoz Hegedűs 
Sarolta. Vele kiegészülve fogad-
ták a Duna-Pent együttesét. Koráb-
ban jellemző volt a lányokra, hogy 
hazai pályán döcögött a játék, nem 
ment annyira, mint idegenben. Most 
azonban az első perctől kezdve len-
dületesen és jól kézilabdázva, sze-
mernyi esélyt nem hagytak ellen-
felüknek. A mutatott teljesítményt 
tükrözi a végeredmény is: 34-21. 

A legeredményesebb gyömrői a 11 
találatot jegyző Kozma Dominika 
lett. Mivel a Tököl csapata meg-
lepetésre vereséget szenvedett, 
a gyömrői lányok átvették a veze-
tést a bajnokságban! Bár sok mér-
kőzés van még hátra, ha ilyen tel-
jesítményt tudnak nyújtani, nagyon 
fényes érem lehet a vége.

A női junior csapat esetében las-
san már csak az a kérdés, mennyi-
vel nyerik meg az adott mérkőzé-
süket. A Duna-Pent ellen 30-20-ra 
győztek, így továbbra is 100%-os 
(!) teljesítménnyel vezetik a bajnok-
ságot.                                        HA
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HIRDETMÉNY 
 

A GYÖMRŐI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
GYÖMRŐ TELEPÜLÉSEN 

 

IDŐKÖZI POLGÁRMESTER VÁLASZTÁST  
TŰZÖTT KI. 

 
A SZAVAZÁS NAPJA: 

2017. ÁPRILIS 23.  
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART. 

 
A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK 

 
A TELEPÜLÉSEN VÁLASZTÓJOGGAL RENDELKEZŐ ÁLLAMPOLGÁROK 

AUTOMATIKUSAN FELKERÜLTEK A NÉVJEGYZÉKBE, AMELYRŐL  
2017. MÁRCIUS 6-IG ÉRTESÍTŐT KAPNAK. 

 
A névjegyzék a Helyi Választási Irodában (polgármesteri hivatal) tekinthető meg. 

Az a választópolgár, aki 2017. február 24-ét követően kerül felvételre a település valamely 
szavazókörének névjegyzékébe, a Helyi Választási Irodától kapja meg az értesítőt.  

 
AJÁNLÁS 

 
A településen választójoggal rendelkező állampolgár 

2017. március 20-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet. 
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltre csak egy érvényes ajánlást tehet. 

 
A SZAVAZÁS 

 
A választópolgár személyesen, a lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat, mely az értesítőn 

feltüntetésre került. 
Mozgóurna iránti igény 2017. 04.21-én 16.00 óráig a Helyi Választási Irodánál, ezt követően a 

lakóhely szerinti szavazókör szavazatszámláló bizottságánál a szavazás napján 15.00 óráig nyújtható 
be. 

A szavazókörök területi beosztása és a szavazóhelyiségek pontos címe megtekinthető a 
www.gyomro.hu weboldalon (Választás 2017). 

 
Részletes tájékoztatásért forduljon a Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodához 

(2230 Gyömrő, Fő tér 1.sz. III. emelet) vagy látogassa meg a www.gyomro.hu weboldalt. 
 

Helyi Választási Iroda 


