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KÖLTSÉGVETÉS

A jogszabályok szerint március közepéig kell min-
den testületnek elfogadnia a  település aktuális évi 
költségvetését. A jelenlegi veszélyhelyzet miatt tes-
tületi ülés nem tartható, így a polgármesterek dön-
tenek a büdzsé elfogadásáról is.
Lapzártánk idején még nincs elfogadott költségvetése 
Gyömrőnek, bár a tervezet gyakorlatilag elkészült. Ezt online 
osztja meg a képviselőkkel a városvezetés, majd ezt köve-
tően születhet rendelet róla. 
Az már most látszik, hogy a város költségvetése érdem-
ben nem változik: a 2020-as 2,9 milliárd forinthoz képest 
2%-kal többől, 2  981  964  410 forintból gazdálkodhat 
a város. Az államtól érkező támogatások némileg emel-

kedtek, az előző évhez képest ez mintegy 200 millió fo-
rint többletet jelent. Mindez azonban ténylegesen nem 
eredményez érdemi növekedést, hiszen a közhatalmi be-
vételek, magyarán szólva az önkormányzat adóbevételei 
drasztikusan csökkennek. Ennek oka a súlyadó elvétele, 
valamint a vállalkozások által fizetendő helyi iparűzési adó 
mértékének állami csökkentése. 2020-ban ezekből 405 
millió forint bevételt várt az önkormányzat, idén viszont 
már csak 234 millió forintra számíthat, vagyis ezen a terü-
leten 171 milliós kiesés keletkezik. 
Természetesen a  jogszabályi előírásoknak megfelelően 
a  2021-es költségvetési tervezet nullás, vagyis amennyi 
bevétellel, annyi kiadással tervez. A kiadási oldal jelentős 
tétele a beruházások sor, mely 8%-kal haladja meg a tavalyi 
szintet, idén 418 millió forinttal terveznek. Ennél is nagyobb 
a  felújításokra szánt forrás emelkedése: az előző évi 74 
után idén 134 millió forint szerepel a tervekben. A kiadások 
jelentős része személyi jellegű juttatások formájában jelenik 
meg, ami a polgármesteri hivatal és minden önkormányzati 
intézmény (bölcsőde, óvodák, Művészeti Központ, könyv-
tár stb.) dolgozóinak bérét foglalja magában.
Fontos tudni, hogy ezek a  számok az idei évi előirány-
zatok, ezektől el lehet térni az aktuális gazdasági helyzet 
és az önkormányzat befolyó bevételei tükrében. 

Hauser Antal

2021-es városi költségvetés 2021-es városi költségvetés 
a számok tükrébena számok tükrében
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EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTÉS

Február 3-án lezajlott a műszaki 
átadás-átvétel, újságunk megje-
lenésével egy időben pedig már 
az orvosok és kis betegeik is bir-
tokba vehetik városunk új gyer-
mekorvosi rendelőközpontját.
A Bercsényi utca és Táncsics Mihály 
út sarkán lévő egykori KIOSZ-épület 
az elmúlt három hónapban elképesz-
tő belső átalakuláson esett keresztül. 
A  kivitelező sok esetben hétvégén 
is dolgozva alakította ki a  terveknek 
megfelelő belső tereket. Nem túlzás 
azt mondani, hogy az épület tégláig 
lett visszabontva, és valóban minden 
elemében megújult. A  kor követel-
ményeinek megfelelő elektromos és 
vízhálózat, aljzatbeton és szigetelés is 
a munkák között szerepelt. 
Az intézményben négy orvosi rendelő 
mellett egy elkülönített fertőzőbeteg- 
vizsgáló is helyet kapott, amely egy 
teljesen elszeparált útvonalon közelít-
hető meg, így adott esetben a beteg 
nem érintkezik a  többi várakozóval. 
A betegek és orvosok számára külön 
mellékhelyiségek állnak rendelkezés-
re, valamint orvosi pihenő és konyha 
is helyet kapott az épületben. 
A kivitelezés során a beépített anya-
goknál is törekedtek a  minőségre, 
valamint figyelembe vették azt is, 
hogy (betegként) gyermekek láto-
gatják majd a  rendelőt. A  falszínek, 
a  minták próbálnak vidámabb han-
gulatot varázsolni az épületbe, de 

külön játszósarok is helyet kapott 
a váróteremben. 
Fontos volt a  fenntarthatóság is, 
ennek jegyében hőszivattyús rend-
szerrel lett ellátva az orvosi központ. 
Az épület udvarán megfelelő számú 
parkolóhely kialakítása is megtör-
tént, amit egy sorompóval zárnak le. 
A sorompót a rendelőben érvényesí-
tett kártyával lehet nyitni, így valóban 
csak azok parkolhatnak majd ide, 
akik orvoshoz jöttek. 
Gyömrő új gyermekorvosi központ-
jában az alábbi orvosok rendelése 
lesz megtalálható: Dr.  Kocsis Ilona, 
Dr.  Pongrácz Kálmán, Dr.  Berla Zita 
és Dr. Péterfai János. 

A  vegyes praxist folytató Dr. Török 
Gábor és Dr. Ágó Katalin az eddigi 
helyen rendel tovább. 
A  beruházás nyáron folytatódik, ak-
kor az épület külső része, valamint 
tetőszerkezete újul meg. Gyömrő Vá-
ros Önkormányzata a kivitelezést tel-
jes egészében saját forrásból valósítja 
meg, eddig közel ötvenmillió forintot 
fordítottak a központ kialakítására.

Hauser Antal
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Beruházunk és felújítunk – 2021-es terveink

A tavalyi évben a  járvány, és fő-
ként annak gazdasági következ-

ményei természetesen nálunk is je lent-
keztek, és a  következő időszakban 
is itt maradnak velünk a  negatív té-
nyezők. Mást ne mondjak, ebben az 
évben a  tavalyi évhez képest az adó-
bevételeink 42%-kal csökkennek az 
állami elvonások, átszervezések okán. 
Ennek ellenére – folytatva a 2020-ban 
megkezdett munkát – idén is igen sok 
és jelentős beruházást, felújítást ter-
vezünk. Ezek fedezetét a  2021-es 
költségvetésünk is tartalmazza, de 
továbbra is tartom magam ahhoz az 
elvhez, hogy csak addig nyújtózko-
dunk, amíg a takarónk ér. Vagyis any-
nyit költünk majd el, amennyi bevéte-
lünk lesz, így a tervek megvalósítását 

az év során a pénzügyi helyzetünkhöz 
fogjuk igazítani. Mindezt figyelembe 
véve is azt hiszem, elég prosperáló 
esztendőnek nézünk elébe.

Tervezett beruházásaink

Néhány napja adtuk át orvosainknak 
az új gyermekorvosi központot. Az 
épület belül modern, európai, XXI. 
századi színvonalú lett. Szeretnénk, 
ha ezt az épület külső része is tük-
rözné, így az idei évben megtörténik 

a felújítása, beleértve a tetőszerkeze-
tet is. Erre 23 millió forintot szánunk. 
Két és félmillió forint értékben terve-
zünk játszótéri játékokat vásárolni, va-
lamint beterveztük egy gördeszkapá-
lya megépítését is a fiatalok számára. 
Évtizedes problémát oldhatunk meg 

Idén is igen sok és 
jelentős beruházást, 
felújítást tervezünk.

2019-ben, a választások előtt a csapatunk lerakott az asztalra egy öt-
éves városfejlesztési tervet. Az Önök bizalmának köszönhetően a meg-
választásunk után ennek mentén kezdtünk dolgozni, mondhatni ez a mi 
sorvezetőnk, amihez minden körülmények között tartjuk magunkat.

Szeptemberre teljesen felújítják az egykori EKI-raktárat
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Beruházunk és felújítunk – 2021-es terveink
azzal, hogy a Pataki lakótelepen lévő 
ingatlanokat is rákötjük a városi csa-
torna- és ivóvízhálózatra. Az ott élők-
kel egy ideje zajlanak az egyeztetések 
a  költségek megosztásával kapcso-
latban. A  rendelkezésre álló tervek 
szerint 50 millió forintos beruházást 
hajthatunk végre ezzel kapcsolatban. 
Jelentős közútfejlesztési tervet állítot-
tunk össze. Ennek részeként meg-
újulhat a Szent Imre utca, több helyen 
zebra épül majd, városszerte padká-
zási munkálatokat végeztetünk el, és 
elindulhat a  Tövesmajorban a  Péteri 
út útalap elkészítése. Összességében 
csak a  városi kezelésű utakra közel 
60 millió forintot szánunk 2021-ben. 
Ahogy minden évben, úgy idén is 
tervezünk fejlesztéseket a strandon, 
a  stranderdőben, valamint a  Gumi 
úton is. Tízmilliós összegeket köl-
tünk majd a  vízelvezető rendszer 
fejlesztésére, valamint a belső csa-
padékvíz-elvezető rendszer teljes 
monitorozására.
2021 egyik kiemelt beruházása lesz 
a  Városi Könyvtár elköltöztetése. 
A korábbi tervekkel ellentétben végül 
nem a volt inkubátorházba (annak át-
alakítási költségei átlépték volna az 
ésszerűség határait), hanem a  volt 
EKI-raktárak egyikébe. Ezt az épüle-
tet úgy újítjuk fel és alakítjuk ki, hogy 
mindenben megfeleljen a  könyvtár 
igényeinek. Ez a  beruházás több, 
mint 30 millió forintba kerül majd.

Felújítások

A  tervezett beruházások mellett ez 
a másik nagy csoport, amely jelentős 
anyagi forrásokat igényel. 
Ezek közül is kiemelkedik a  védő-
női szolgálat épületének felújítása és 
a  fűtési rendszer átalakítása, melyre 
30 millió forintot költhetünk el idén, 
jelentős részben pályázati forrásból.  

A Bóbita, Arany és Fejlesztő Óvoda 
tekintetében a  legjelentősebb mun-
ka a  fejlesztő csoportok vizesblokk-
jainak teljes felújítása lesz. Termé-
szetesen ezen felül minden oviban 
végzünk felújításokat. 
A  Mesevár, Varázskert és Kastély-
domb ovik is jelentős forrásokat kap-
nak idén, így megvalósulhat a  falusi 
óvoda régi fűtésrendszerének átalakí-
tása. Ezen túl főként festési munkák-
ra kerül majd sor az intézményekben. 
Az idén tízéves Hankó István Művé-
szeti Központban folytatjuk a tavaly 
megkezdett felújításokat. Ebben az 
évben az alagsori foglalkoztató fel-
újítására, a  korábbi károk helyreál-
lítására kerül sor, valamint a  hátsó 
bejáratnál lévő lejáró támfalának ja-

vítására és ott korlát építésére külö-
nítettünk el forrásokat. 
Úgy gondolom, hogy a nehéz gazda-
sági helyzet ellenére is igen jelentős 
összegeket, összesen közel 400 mil-
lió forintot tervezünk beruházásokra, 
felújításokra fordítani. És ami a legfon-
tosabb: egytől egyik olyan munkákra 
kerülhet majd sor, melyek érezhetően 
javíthatják lakosaink életminőségét, 
komfortérzetét. A tavalyi évi rendkívül 
feszes gazdálkodásunknak köszön-
hetően tehát pozitívan nézhetjük az 
idei évet, de én magam csak akkor 
leszek valóban elégedett, ha év vé-
gén minden tervünket kipipálhatjuk. 
Mi ezen fogunk dolgozni 2021-ben!

Gyenes Levente
polgármester

VÁROSFEJLESZTÉS

Az óvodákban is zajlanak idén felújítások
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COVID-19: szakszerűen 
és tényszerűen az oltásokról

Azt gondolom, hogy nyugodtan kije-
lenthető, a  jelenlegi járványhelyzet 
már mindenkinek okozott nehéz-
ségeket és veszteségeket. Vala-
ki maga is megbetegedett, sokan 
a szeretteik közül vesztettek el vala-
kit, és rengeteg ember egyensúlyoz 
a létbizonytalanság határán a régóta 
tartó korlátozások miatt.
Az egészségügy rendkívül túlterhelt, 
ugyanakkor a betegek is egyre türel-
metlenebbek az egészségügyi szak-
emberekkel szemben. Mindannyian 
szeretnénk visszatérni a  normális 
életünkhöz. Mivel a  vírus szabadjára 
engedése sem etikailag, sem egész-
ségügyi, sem pedig gazdasági szem-
pontból nem elfogadható, várhatunk 
éveket korlátozások közepette, hogy 
a  nyájimmunitás kialakuljon (vissza- 
visszatérő vírusos időszakokkal), 
vagy pedig használhatunk védőoltást 
a  nyáj immu nitás hamarabbi elérésé-
nek érdekében.

Miért is hatékony védekezési 
lehetőség a védőoltás?

Rendkívül leegyszerűsítve és dióhéj-
ban összefoglalva: a  vírusokat nem 
soroljuk az élőlények közé, mert 
ugyan van örökítőanyaguk, de nincs 
önálló anyagcseréjük, és csak akkor 
tudnak szaporodni, ha gazdasejtre 
találnak. A  vírusok tartalmaznak egy 
fehérjét, ami olyan, mint egy „zászló”, 

ha az kikerül a megtámadott gazda-
sejt külsejére, azt az immunrendsze-
rünk sejtjei megtalálják és azonosít-
ják mint idegent, amit megpróbálnak 
megsemmisíteni.
Ezen az elven alapulnak a  legrégebbi 
védőoltások, amik elölt/gyengített víru-
sokat tartalmaznak, és a bejuttatott fe-
hérjéik kiváltják a kívánatos immunvá-
laszt. Így amikor a tényleges vírus bejut 
a szervezetbe, az immunrendszer már 
felkészülten várja, és specifikusan tud 
védekezni ellene. A  modernebb vak-
cinák már nem a  teljes vírust tartal-
mazzák, hanem csak az előbb említett 
„zászlónak” (tüskefehérjének) a génjét, 
azaz tervrajzát. Az oxfordi AstraZeneca 
és az orosz Szputnyik V. védőoltás ezt 
a tervrajzot egy ember számára ártal-
matlan, szaporodni nem képes vektor-
vírussal juttatja be az oltás során, ami 
a feladata végeztével lebomlik. Hason-
ló elven működik a legmodernebb Pfi-
zer-Biontech és a Moderna vakcinája 
is, csak itt vektorvírus helyett úgyneve-
zett hírvivő (messenger) mRNS juttatja 
a sejtbe a vírus fehérjéjének tervrajzát. 
Az mRNS az emberi fehérjeszintézis-
ben nagyon fontos szerepet tölt be, ez 
viszi a sejtmagunk DNS-éből az infor-
mációt a sejtmagon kívül, de a sejten 

belül történő „fehérjegyártás” helyére. 
Ez a bejuttatott mRNS NEM JUT BE 
A  SEJTMAGBA. Csupán legyártatja 
a sejttel a koronavírus tüskefehérjéjét. 
Az mRNS a gyártás után lebomlik, és 
amúgy is nagyon instabil (ezért kell 
a  vakcinát –70 fokon tárolni). Az így 
legyártott tüskefehérjét az immunrend-
szer felismeri, és képes lesz védekezni 
a vírus ellen is.
Tehát a leggyakoribb tévhiteket elosz-
latva, egyik vakcina sem képes módo-
sítani a DNS-ünket, és nem fogunk to-
vább fertőzni, ha beoltatjuk magunkat.
A  védőoltások már bizonyítottak, hi-
szen míg a  szüleink, nagyszüleink 
gyermekkorát meghatározták a  víru-
sos megbetegedések (szamárköhö-
gés, gyermekbénulás, torokgyík stb.), 
addig manapság ezek már csak elret-
tentő tankönyvi példák.
Sokan félnek attól is, hogy ezek a vé-
dőoltások viszonylag hamar, 1 éven 
belül elkészültek, azonban ennek nem 
az elsietés az oka. Sem az mRNS, 
sem a vektorvírus alapú vakcinák nem 
újkeletűek, csak kicsit specializálni 
kellett azokat kifejezetten erre a koro-
navírus típusra. Illetve szinte végtelen 
mennyiségű forrás állt rengeteg kuta-
tócsoport rendelkezésére, hiszen az 
egész világ minden kormánya össze-
fogott, míg ezelőtt egy kutatást igen 
nehézkes volt finanszírozni.
Nagyon fontos az átoltottság elérése, 
de nem minden áron, ezért az Európai 
Unió csak azokat az oltóanyagokat 
hagyja jóvá, amik valóban biztonsá-
gosak.
Bízzunk a  kutatókban, a  modern or-
vostudomány eredményeiben, hogy 
még ebben az évben a kedvenc étter-
münk teraszán koccinthassunk a  jár-
vány végére!

Gyenes Dorottya
védőnő, önkormányzati képviselő
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A volt EKI-raktárba költözik a városi könyvtár

Újratervezés
A  tervek szerint a  Táncsis Mihály úti 
korábbi „inkubátorház” volt a célpont, 
amely átalakítása utána alkalmas lett 
volna a könyvtár fogadására. A 2021-
es beruházásra előzetesen 20-25 mil-
lió forintot tervezett a  városvezetés.  
A  januárban beérkezett árajánlatok 
azonban messze meghaladták ezt az 
összeget: ötvenmillió forint feletti költ-
ségek merültek fel. 
Gyenes Levente polgármester elmond-
ta: a költségek túl magasak lennének 
ahhoz képest, hogy sok esetben csak 

A  városvezetés már 2019-ben 
tervezte, hogy egy jóval nagyobb 
méretű, és a kor követelményei-
nek mindenben megfelelő helyre 
költözzön a városi könyvtár.

kényszermegoldások születtek volna 
az átalakítás során. Több egyeztetés 
és helyszínbejárás után végül meg-
született a  döntés: a  városi könyvtár 
egy másik helyre, a városháza mögötti 
egykori EKI-raktárak egyikébe költöz-
het. Az önkormányzat az épületet tel-
jes egészében felújíttatja, a  belső tér 
pedig a könyvtár igényeihez igazodva 
lesz kialakítva. 
Szabó Gerda könyvtárvezető lapunk-
nak azt mondta, örülnek az új helyszín-
nek, hiszen minden szempontból jobb 

választás, mint az inkubátorház volt. 
„Számunkra fontos, hogy ne emeletes 
épületben legyünk, hisz alapvetően ke-
vesen vagyunk sok olvasóra. Ez itt meg-
valósul, mint ahogy sok más szakmai 
kérésünk is nyitott fülekre talált a város-
vezetésnél” – mondta a könyvtárveze-
tő. Szabó hozzátette, nagyon várják az 
új épület kialakítását, majd a költözést 
is, hiszen utána még magasabb színvo-
nalon tudják kiszolgálni olvasóikat. 
Gyenes Levente szerint minden szem-
pontból jó megoldást sikerült találni. 
„Ez a verzió az önkormányzat számára 
anyagilag vállalható, a könyvtárosaink 
számára pedig jobb, mint a  korábbi 
elképzelés. Azt gondolom, az olvasók-
nak is az lesz, hiszen a városközpon-
ban, nagy parkolóval, tágas helyen lesz 
elérhető a megújuló, modern könyvtá-
runk” – fogalmazott a polgármester. 
A tervezés már megkezdődött, az épü-
let átalakítása, felújítása a nyár folyamán 
valósulhat meg. A tervek szerint a váro-
si könyvtár ősszel költözhet új helyére. 
Az üresen álló inkubátorház irodáit és 
üzlethelyiségeit az önkormányzat piaci 
alapon fogja bérbe adni tavasztól. HA

Előző lapszámunkban beszámoltunk róla, hogy meg-
kezdődött az évek óta üresen álló tóparti „szellemház” 
bontása, miután az önkormányzat és a  tulajdonos 
megállapodást kötött. A bontási költségek egy részét 
az önkormányzat fizette, mostanra pedig már el is tűnt 
a romos épület, megtisztították a burjánzó növényektől 
a területet. A megállapodás szerint a telek egy része, 
amely a  Weöres Iskola felé esik, az önkormányzaté 
lett. Ezen a területen hamarosan parkolókat alakítanak 
majd ki, illetve rendezik a környezetét is. A városveze-
tés tervei szerint az új parkolóhelyek segíthetik a nyári 
időszakban a Tófürdőre érkezőket, csökkentve a nyo-
mást a városközponti parkolókon.  HA

Szellemház helyén parkoló

Év végére elköltözhet a régi épületből a városi könyvtár

Az épület eltűnt, hamarosan parkoló lesz a helyén
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Minden idők legnagyobb beru-
házásának keretében épül új is-
kola városunkban. Ahogy arról 
már olvashattak korábban, tel-
jes egészében állami beruházás 
keretében elbontják a  Fekete 
István Általános Iskolát, a  he-
lyén pedig egy modern, nagyobb 
intézmény épül.
A  bontás idén nyáron 
kezdődhet, majd annak 
befejezése után indul-
hat az építkezés. Opti-
mista jóslatok szerint is 
legalább két, de inkább 
három tanévet érintenek 
a  munkálatok. Az idő-
szerű iskolaépítés mind-
annyiunk számára nagy 
öröm, a  körzet önkor-
mányzati képviselőjeként 
viszont most elsősorban azokhoz for-
dulok, akik a környező házakban, ut-
cákban élnek. 
Nincs mit szépíteni, nehéz időszak 
elé nézünk. Az iskola környékén és 
szomszédságában lévő ingatlanok 
lakói a  bontás és építés alatt is je-
lentős megpróbáltatásoknak lesz-
nek kitéve. Egyebek mellett ezért is 
szerette volna a  városvezetés, hogy 
ne itt, hanem egy másik helyszínen, 
zöldmezős beruházásként épüljön 
meg az iskola. Nem így lett, így most 
alkalmazkodnunk kell a  helyzethez. 
Polgármester úr az egyeztetések 
során folyamatosan hangsúlyozta, 
hogy az iskola megközelítése csak 

Önkormányzati képviselő
segíti a lakosokat

szűk utcákon ke-
resztül le het séges, 
míg az épü let körül 

mindenhol lakóingatlanok helyezked-
nek el. A mun ká latok során jó esély 
van rá, hogy sérülni fognak az érintett 
utak vagy épp a környező házak. 
Sikerült elérnünk, hogy a munkálatok 
megkezdése előtt a kivitelező felmérje 
az érintett utak állapotát, és a  kivite-
lezés végén azokat az eredeti állapo-
tukba állítsa majd vissza. Fontos szá-
munkra, hogy a  környező ingatlanok 
állapotában se álljon be romlás, így 
azok folyamatos ellenőrzésére is ja-
vaslatot tettünk. Tudom, hogy olykor 
nehéz szót érteni az állami szervekkel 
vagy épp a  kivitelezőkkel, ezért úgy 
gondoltam, lehetőségeimhez mérten 
segíteni szeretném a  beruházás kör-

nyezetében élőket abban, hogy az 
esetleges problémák esetén a hangjuk 
eljusson a megfelelő szintekre a minél 
gyorsabb megoldások érdekében.
Még a  tavasz folyamán minden érin-
tett lakos postaládájába tájékoztató 
anyagot juttatok el, amiben szerepelni 
fognak azok az elérhetőségek, ame-
lyeken kapcsolatba léphetnek velem. 
Bízom benne, hogy nem lesz rá szük-
ség, de ha mégis valakit bizonyítha-
tóan kár érne a beruházás kapcsán, 
azokat segíteni fogom abban, hogy 
megnyugtató megoldást találjanak 
a problémára. Úgy hiszem, ez a kul-
csa annak, hogy amikor átadhatjuk 
az új iskolát, valóban mindenki örüljön 
a város újabb jelentős fejlődésének. 

Romanov Vivien Anni
önkormányzati képviselő

Az iskola utcája és az ott élők is nehéz időkre számíthatnak
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2011 decemberében a Padlás című 
előadással avattuk fel a Hankó Ist-
ván Művészeti Központot. A sokat 
megélt Szent István úti Művelődé-
si Ház után hatalmas lépés volt ez 
a gyömrői kulturális életben.
Az impozáns épületet igyekeztünk 
tartalommal is megtölteni ez elmúlt 
tíz év során, így számos színházi 
elő adásnak, zenei produkciónak és 
kulturális eseménynek adtunk ott-
hont. Fő célunk azóta sem változott: 
változatos programokkal minél több 
gyömrőit kiszolgálni, szórakoztatni. 
A 2020-as év a vírus miatt sajnos elég 
keserűre sikeredett, hiszen sok progra-
munk elmaradt, az év jelentős részében 
zárva kellett tartanunk. A helyzet nem 
változott 2021-ben sem, hiszen tavaly 
november óta a  kormányzati dönté-
sek miatt nem nyithatjuk ki a kapukat, 
nem szervezhetünk rendezvényeket. 
Töretlenül bízunk benne, hogy ebben 
az évben előbb-utóbb normalizálódik 
a helyzet, és végre újra élettel telik meg 
a gyömrői kulturális élet központja!
Mi magunk nagyon készülünk, hiszen 
az idei egy jubileumi évad lesz, és 
szeretnénk Önökkel együtt ünnepel-
ni megnyitásunk tizedik évfordulóját! 
Elsősorban az őszi időszakra készü-
lünk, jelenleg ennek látjuk realitását. 
Az ünnepi évad keretében színházi 
előadások, zenei produkciók és sok 
gyermekprogram várja majd az érdek-
lődőket az év második felében. Ezek-
ről várhatóan a  következő lapszám-
ban már részletesen is olvashatnak. 
Az élet persze addig sem áll meg, hi-
szen köszönhetően a fenntartó Gyöm-
rő Város Önkormányzatának, folyta-

10 éves a Hankó István Művészeti Központ

Ünnepi évad

a  jelenleginél jóval magasabb szín-
vonalú megoldásokra ad majd lehe-
tőséget. Jelentős fejlesztésen esik át 
a színházterem világítása is, ahol egy 
speciális megoldásnak köszönhetően 
lehetőségünk lesz majd ültetett asz-
talos rendezvények, bálok esetében 
a  nézőtér professzionális megvilágí-
tására. Ezeken felül kábelcserék és 
további eszközbeszerzések is meg-
történnek a tavasz folyamán.
A Művészeti Központ dolgozói, valamint 
a  fenntartó önkormányzat a  jelenlegi 
nehéz időszakban is mindent megtesz-
nek azért, hogy amikor ismét kinyithat-
juk a kapukat, akkor egy még szebb, 
még jobb Művészeti Központ várja 
a  látogatókat. Bízunk benne, hogy az 
idei jubileumi évad sokakat megmoz-
gat, és sok-sok telt házas elő adással 
ünnepelhetünk együtt Önökkel!

Székely Attila
igazgató

tódhat az épület megújulása, valamint 
a technikai fejlesztés is. A tavalyi évben 
a színházterem és az aula teljes újrafes-
tése valósult meg, valamint a színház-
terem klimatizálása is megtörtént, míg 
az idei tavasz során a hátsó (játszótér 
felőli) bejáratunknál lévő fal felújítására 
kerül sor, egyúttal pedig egy korlát is 
helyet kap a lejárónál. Az alagsori fog-
lalkoztató termeknél is több munkát 
elvégeznek a  szakemberek, így a  ter-
veink szerint az újranyitást követően 
sokkal jobb körülmények közé térhet-
nek vissza a foglalkozások résztvevői.
Ahhoz, hogy minél színvonalasabb 
programoknak adhassunk otthont, 
szükség van a  folyamatos technikai 
fejlesz té sekre is. Az idei évben egy 
pályázatnak, valamint az önkormány-
zati önerőnek köszönhetően ebben is 
nagyot léphetünk előre. Új fénypultot 
vásárolunk az első negyedévben, ami 
kiegészülve az új színpadi lámpákkal, 

A lefelé vezető lépcsőhöz korlát is kerül A rossz állapotú fal is megújul
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ÖNKORMÁNYZAT

Év végi jutalmakÉv végi jutalmak
E gész éves munkájuk el- 

  ismeréseként jutalmazta 
Gyömrő Város Önkormányza-
ta a helyi rendőröket, mentő-
söket, valamint a tűzoltókat és 
polgárőröket. 
A  decemberi átadó ünnep-
ségeken Gyenes Levente 
pol gármester hangsúlyozta: 
2020-ban a  kialakult vírus-
helyzet miatt minden terület-
re a  szokásosnál is nagyobb 
nyomás nehezedett, az ott 
dolgozóknak pedig olykor 
mostoha körülmények között 
is helyt kellett állni. A városve-
zető hozzátette: ez a helytállás 
minden esetben megtörtént, 
hisz az érintettek mindig szem 
előtt tartották, hogy Gyömrő 
lakosságát szolgálják. 
A  jutalmazott szervezetek 
képviselői megköszönték, 
hogy az önkormányzat gon-
dolt rájuk, és biztosították 
a  városvezetést arról, hogy 
2021-ben is mindent meg-
tesznek az itt élők biztonsága 
és ellátása érdekében.  HA

A helyi rendőrőrs állománya,
középen Csipler Norbert
monori rendőrkapitány

A gyömrői mentősök, középen Varga Ernő jegyzővel

Az önkéntes tűzoltók és a polgárőrök vezetői is átvették a jutalmat
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Rendszeresen felmerülő lakossági igény Gyömrőn, hogy 
időközönként szervezzenek a városban különböző hul-
ladékgyűjtéseket. A háztartásokban időről időre keletke-
zik olyan szemét, melyet a kommunális hulladékba nem 
rakhatnak, mint ahogy a csomagolási hulladék körébe 
sem tartozik. Úgy tűnik, hogy az idei évben meghallga-
tásra találnak a lakosok kérései, és az önkormányzat te-
matikus hulladékgyűjtéseket szervez. 
Régi probléma a különféle speciális hulladékok leraká-
sa, hiszen sokan nem tudják egy-egy távoli hulladék-
udvarba vinni ezeket a szemeteket – mondta a Gyömrő 
Magazinnak Tóth János alpolgármester. Néhány kör-
nyező településen rendszeresen szerveznek gyűjtése-
ket, megnéztük, mi a  lehető legjobb megoldás. Végül 
úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk a  lehető legszé-
lesebb palettán mozogva, tematikusan megoldani 
a gyűjtést – vázolta az elképzelést Tóth János. 
Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy évente több al-
kalommal szervez az önkormányzat lakossági hulladék-
gyűjtési akciókat. Elsőként március 20-án a  használt 
autógumikat adhatják le a lakosok. A gyűjtés helyszíne-
ként a Tófürdő parkolója szolgál majd, ahol ellenőrzött 
körülmények között lesz lehetőség a gumik leadására. 
Az összegyűlt hulladékot egy szakcég a megfelelő mó-
don és helyre szállítja majd el. 
Tóth alpolgármester szerint a  sikeres akció esetén 
lesz folytatás is. Úgy tervezzük, hogy még ebben az 
évben hasonló módon megszervezzük az elektronikai 
hulladékok gyűjtését, de nincs kizárva a használt sütő-
olaj begyűjtése sem. A városvezető hozzátette, a fel-
merülő költségeket az önkormányzat állja majd.  HA

Tematikus 
hulladékgyűjtési 

akció indul

2021 januárjában a Rossmann Magyarország Kft., valamint 
segítő munkatársai meglepték a gyömrői Mesevár, Varázs-
kert, Kastélydomb- és Tündérsziget óvodáink minden gyer-
mekét több doboznyi csokoládés Baby dream pudinggal. 
A gyermekek hatalmas örömmel fogadták a desszertet. 
Az egészséges finomságok pillanatok alatt megtöltötték 
a  gyermekek pocakjait, és megajándékozták őket mo-
solygós csokoládébajuszokkal is.
Ezúton is hálásan köszönjük óvodásaink nevében a  fel-
ajánlást, hiszen a  gyermekek egészsége és boldogsága 
a legfontosabb számunkra is.

Mesevár, Varázskert, Kastélydomb- és 
Tündérsziget Óvoda összes gyermeke és dolgozója

Kanálnyi boldogság
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A  tavalyi év végén a  Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság, valamint Gyömrő Város Önkormányzata 
közösen újíttatta fel a gyömrői rendőrőrs épületét.
A beruházás a belső tereket érintette, és a szükséges 
tisztasági festéseken túl a vizesblokkok felújítását, bur-
kolatok cseréjét, valamint a nem megfelelő szigetelés 
okozta vizesedés megszüntetését foglalta magában.
A kész szervezet megállapodása alapján a munkák-
hoz szükséges anyagok költségét teljes egészében 
a rendőrség finanszírozta, míg a munkadíjat az önkor-
mányzat fizette. 
A  fejlesztés kapcsán Tóth János alpolgármester el-
mondta, kiemelten fontos az önkormányzat számára, 
hogy azok, akik a városért dolgoznak, megfelelő kö-
rülmények között tehessék ezt. A városvezető hozzá-
tette: a  rendőrőrs épülete az önkormányzat tulajdo-
na, azt csupán használatra kapta meg a rendőrség, 

így a mostani felújítással is az önkormányzati vagyon 
gyarapodott.  HA

Összefogásban újult meg
a gyömrői rendőrőrs

A folyosó is kifestve
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A műszaki átadás után nem sokkal 
már a gyerekek is birtokba vehet-
ték a városi bölcsőde új szárnyát. 
Az állami támogatásból, mintegy 
180 millió forintból megépült két 
új csoportszoba a hozzájuk tarto-
zó vizesblokkal, valamint a konyha 
teljes felújítása és korszerűsítése 
időszerű és szükséges volt.
A bölcsődei férőhelyek száma a beru-
házásnak köszönhetően 24 fővel nőtt. 
Az már most látszik, hogy rövid időn 
belül ez a kapacitás is kevés lesz, így 
a városvezetés már tárgyal az esetle-
ges további bővítésről. 
Gyenes Levente polgármester la-
punknak elmondta, a  korábban 
az épületben működő, de nemrég 
megszűnt Mikkamakka korábban 
használt helyiségeit csatolnák be 
a bölcsődei ellátásba. Az új szárnyat 
építő vállalkozó kifogástalan munkát 

végzett, így vele kezdtük meg a mű-
szaki egyeztetéseket arról, hogy 
a  most üres szobákat hogyan le-
hetne alkalmassá tenni csoportszo-
bának. Ha a  tervek és koncepciók 

elkészülnek, akkor tudunk hozzájuk 
költséget beállítani. Terveink szerint 
ez a  férőhelybővítés önkormányzati 
forrásokból valósulna meg – mond-
ta a polgármester. HA

Újabb bölcsődei bővítésekÚjabb bölcsődei bővítések

Az új épületszárny

Új csoportszoba

Falrajzok várják a gyerekeketSzínes és minőségi a mosdó is
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Köszönetnyilvánítás

Nyár elejére befejeződhetnek a most folyamatban lévő 
optikai internet kivitelezés munkálatai a  Liget Lakó-
parkban, illetve a Béla utcai lakóterület esetében is.
Fontos választási ígérete volt a Jó Itt Élni! Közösségnek, hogy 
lehetővé tegyük, minden eszközünkkel segítsük és lobbiz-
zunk érte, hogy a szolgáltató ezeken, a sok család által lakott 
területeken is minél gyorsabban elérhetővé tegye az optikai 
internetet. A  mai digitalizált világban elengedhetetlen infra-
struktúra lett a gyors és stabil internetkapcsolat.  
2019 végén rengeteg utánajárás után elhárultak a jogi akadá-
lyok, megkezdődhetett a tervezési folyamat. Az önkormányzat 
minden engedélyt gyorsított eljárásban megadott a szolgálta-
tónak, a projekt megvalósulásához szükséges, a hatáskörébe 
tartozó intézkedéseket pedig pár hét alatt meg is tette.
2020. január és november hónapokban is széleskörű, élő és 
online lakossági fórumot, kérdőívezést szerveztem, hogy az 
érintett területek lakosai számára a  legelfogadhatóbb, kon-
szenzusos műszaki megoldás lehessen. Ezeken a  fórumo-
kon teret biztosítottunk a  szolgáltatónak, hogy bemutassa 
a projekt részleteit. Mindkét területen a szolgáltató kontaktálni 
fogja a lakosokat a rákötési munkákkal, illetve a szolgáltatás 
igénybevételének lehetőségeivel összefüggésben is. 
A munkálatok során a földmunkák, helyreállítási vagy kábe-
lezési feladatok alatt időszakos kényelmetlenségek lehetnek, 
amelyek miatt a megértésüket és szíves türelmüket kérjük.
Bízom benne, hogy az új internet-szolgáltatási infrastruk-
túra a  lakosok és a  területeken működő kisvállalkozások 
megelégedésére fog szolgálni, a mindennapi internetezési 
lehetőségeiket pedig érdemben javítani fogja.

Pridalkó Patrik
önkormányzati képviselő, 8-as körzet, 

elnök,  
Pénzügyi-Városfejlesztési-Környezetvédelmi Bizottság

Optikai internet
hamarosan!

Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik 
Gyenes Levente polgármester és a  Békebeli Sörkert 
által szervezett, 2020 augusztusában megrendezett jó-
tékonysági esten részt vettek, valamint felajánlásaikkal 
hozzájárultak a  gyömrői lakásotthonban élő gyerekek 
ágycsere-programjához. Február elején az új ágyak át-
adásra kerültek, amiket a gyerekek hatalmas örömmel 
fogadtak. Büszke vagyok rá, hogy városunkban ismét az 
összefogás nagyszerű példáját láthattuk! Köszönettel:

Dóczi István, 
az 5. számú körzet képviselője
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Lapzártánkkor még továbbra is teljes 
tilalom van érvényben a rendezvények 
kapcsán, és bizonytalan, hogy mikortól 
és milyen módon jöhetnek enyhítések. 
Gyenes Levente polgármester az év 
elején asztalhoz ült azon szerveze-
tek képviselőivel, akik rendezvénye-
ket szoktak szervezni városunkban. 
A Gyömrő 2000 Kör jelezte, hogy biz-
tosan nem szervezik meg az idei évben 
sem a gyereknapot, sem pedig a tava-
szi Eskü téri főzőversenyt. Az év végi 
Mikulás-járásól később döntenek. 
A Kulturiszthoz köthető Lecsófesztivál 
is erősen kérdéses, nagyobb az esély 
arra, hogy az idei évben is elmarad. 
Ennek fő oka, hogy a szervezést hó-
napokkal korábban el kell kezdeni, de 
jelenleg ez szinte lehetetlen. A szerve-
zők célja az, hogy az évek óta húzódó 
tizedik Lecsófeszt méltó körülmények 
között fogadja majd a látogatókat, ne 
pedig a vírus árnyékában megbújva.
A  Hankó István Művészeti Központ 
a  tavaszi évadra nem szervez prog-
ramokat, amennyiben ismét meg-
nyithat az intézmény, úgy a Gyömrő-
Színház és az MKSzínpad előadásait 
láthatják majd a nézők. Őszre viszont 
sok programmal készül az idei évben 
tízesztendős intézmény. 
A  sok rossz után azért akadnak jó 
hírek is. Amennyiben az aktuális sza-
bályozások lehetővé teszik, húsvét 
vasárnap, vagyis április 4-én színes 
programokkal készül a családoknak 
a Művészeti Központ a városközpont-
ban. A tervek szerint a nyuszisimoga-
tó és tojáskeresés mellett kézműves 

foglalkozások, gyerekkoncert és sok 
meglepetés várja majd a kilátogatókat. 
Szintén megkezdődött a  szervezé-
se az idei Romantika Ünnepnek is. 
Június 25–27. között a  megszokott 
programokon túl egy korábban so-
sem látott produkcióval is készülnek: 
az Emmy-díjas hegedűművész Edvin 
Marton játékával fémjelzett Kings on 
Ice speciális előadása valósulhat meg 
a régi városháza előtt, egy külön erre 
az alkalomra felállított műjégpályán. 
Edvin Marton mellett magyar és kül-

földi korcsolyázók lépnek majd jégre 
a közel egyórás műsor keretében.
Az önkormányzat kiemelten készül 
az idei augusztus 20-i ünnepségre is, 
hiszen ekkor ünnepli Gyömrő város-
sá avatásának huszadik évfordulóját. 
Az ünnepi programok már szervezés 
alatt vannak. 
Ősszel ismét megrendezik a Gyömrő-
Tök fesztivált, és remélhetőleg az idei 
adventi programok is a megszokott 
módon zajlanak majd. Következő 
lapszámunkban részletesen írunk 
a  2021-re tervezett, és várhatóan 
meg is valósuló programokról, re-
mélhetőleg addigra a  vírushelyzet is 
tisztább képet mutat. 

Hauser Antal

Elmarad a gyereknap, de érkezik 
Edvin Marton és a Kings on Ice

2020-ban a járványhelyzet miatt időszakosan jelentős korlátozásokat 
léptetett életbe a kormány, melyek közül több is érintette a rendez-
vények szervezését, megtartását. Gyömrőn is sok program elmaradt 
a tavalyi évben, és ez a tendencia sajnos idén is folytatódik.

Gyenes Levente és Edvin Marton




