Modern iskola, régi értékek!
Erzsébet utcai iskola régi épülete:
átadás a tervezettnél egy hónappal korábban!

Mindannyian tudtuk, hogy nagy fába
vágtuk a fejszénket akkor, amikor június elején megkezdtük az Erzsébet utcai
iskola régi épületének felújítását, míg a
szorosan mellette álló forfa épület elbontását, és egy teljesen új építését. Reméltük, hogy a munkálatokat nem fogja
hátráltatni az időjárás, s persze bíztunk a
kivitelező gyors és precíz munkájában.
Ennek ellenére minden várakozásunkat felülmúlta, hogy már augusztus
hatodikán megtörtént a régi épület műszaki átadása! Ez azt jelenti, hogy akár
már most azonnal a gyerekek birtokba
is vehetnék, hiszen – a táblákat leszámítva – minden a helyén van. Az átadáson részt vettek a tanári kar tagjai is,
akik alig hittek a szemüknek a rengeteg
változás láttán. Az összes nyílászáró ki

lett cserélve, így a legmodernebb hőszigeteléssel rendelkező ablakok, valamint
mutatós ajtók kerültek a régiek helyére.
Az új elektromos hálózatnak köszönhetően hosszú évekig nem lehet gond
ezen a területen sem. A vadonatúj vizesblokkokban minden csillog – villog,
és a hatályos jogszabályoknak megfelelően külön mozgáskorlátozottaknak
fenntartott illemhelyet is kialakítottak.
A falak sárgás színe nyugalmat és eleganciát sugároz, jól illeszkedve az épület műemléki jellegéhez. A járófelületek
is új borítást kaptak, úgyhogy valóban
teljesen megújult az épület!
Mindez persze nem véletlen, hiszen
már a tervezés fázisába is bevontuk a tanárokat, hiszen ők látják át a legjobban,
hogy mire is van szükség. Elmondásuk
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szerint szeptembertől sokkal jobb hangulatban
folyhat majd a tanítás, hiszen nagyon fontos
a megfelelő környezet. Márpedig ez immáron
abszolút adva van. Remélhetőleg a gyerekek is
legalább ennyire értékelik majd a szünidőben
végzett munkálatokat, és a tanárokkal közösen
vigyáznak majd az iskolájukra.
Az új épület kivitelezése a terveknek megfelelően halad. A tetőszerkezet elkészült, az ablakokat beépítették, a napokban a cserepezés zajlik.

Ezt követően kezdődnek a belső
szakipari munkálatok. Jelen állás szerint az új épület átadása
szeptember 30-án várható. Az iskola vezetése már kidolgozta azt
a koncepciót, melynek köszönhetően gyakorlatilag zökkenőmentesen folyik majd a tanítás a
szeptemberi időszakban, míg el
nem készül az új épület. Eszerint
szeptember elsején az Erzsébet
utcában kezdi meg a tanévet az
első és második évfolyam, míg
a többiek a központi iskolában
kapnak tantermeket. Az érintett
szülők részletes felvilágosítást
kapnak majd a gyermekük tankönyvcsomagjában elhelyezett
tájékoztató kiadványból!
Hauser Antal
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Ha augusztus 20. – akkor Eskü tér!
Szent István napi Vígasság
Hamarosan vége a nyárnak, azonban előtte mindenkit egy fergeteges hangulatú ünneplésre
hívunk az Eskü térre. Ahogy az előző számban beharangoztuk, nagyon színes és kellemes hangulatú Szent István Napi Vígasság van előkészülőben augusztus 20-án.

Az immár hagyományosnak mondható alkalom programja
a következőképpen alakul:
9.00

Aszfalt rajzverseny a gyerekeknek
Délelőtt további gyerekprogramok (kötélhúzás, dinnyeevő verseny és még sok minden más)

10.00

Ünnepi beszédet mond városunk polgármestere, Gyenes Levente
Kenyérszentelés a három történelmi egyház gyömrői vezetőjével
Az új kenyeret megáldja: Lakatos Tibor református lelkész és Óvári Péter evangélikus lelkész
Kenyérszentelés: Szekeres Mihály római katolikus plébános

11.00 – 11.30

A monori Strázsahegyi néptáncosok bemutatkozása

11.30 – 12.00

Fairplay Project – bepillantást nyerhetünk az instrumentális rock világába

13.00 – 13.30

Farkas József gitár előadóművész műsora

13.30 – 14.30

Kovács Sándor fokozza a hangulatot

14.30

Solymos Tóni fellépése

15.30

Mosonyi Ferenc Máté Péter dalokat énekel

16.15

Lengyel néptáncosok fellépése

17.00

Sun shine on the Moon együttes zenél

18.00

Sokol 69 zenekar magyar slágereket énekel rockos feldolgozásban

18.45

Tombola számos nyereménnyel

19.15

Alstar Punk and Roll

20.00

Torzió

21.00

PancseRock

22.15

Bon-Bon zenekar

23.00

Jerry Lee Lewis Emlékzenekar
fergeteges rock and roll party

24.00-tól

Sleapy Heads házibulit varázsol a térre

Sleapy Heads

11 órától folyamatosan gyermekprogramok, vetélkedők lesznek, 13 óra 30-tól pedig a felnőttek
mérettethetik meg ügyességüket.
Déltől mindenkit ínycsiklandó falatokkal várunk!
Egész nap büfé, csapolt sör, hűtött üdítők, ugrálóvár, interaktív vetélkedők, bemutatók, körhinta és kirakodó vásár várja a kicsiket és nagyokat egyaránt!
A 21 órakor kezdődő tűzijátékra a Tó-fürdőhöz, valamint az esemény végén vissza az Eskü
térre – a további programokra – a helyi busz szállítja az érdeklődőket!
A program rendezői fenntartják a jogot a műsorváltozás lehetőségére és szélsőséges időjárás esetén a rendezvény beszüntetésére! Az eseményen mindenki saját felelősségére tartózkodhat!
Jöjjön el családjával, barátaival, hogy együtt ünnepelhessünk! A kikapcsolódáshoz minden feltétel biztosított!
Mindenkit nagy szeretettel várnak a szervezők! Kellemes szórakozást kívánunk!
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Vízmű hírek

Július 11-én egy komolyabb hálózati üzemzavarunk volt a Táncsics Mihály út és Liszt Ferenc
utca sarkán. Két hatalmas fa gyökerei megroppantottak egy nyomóvezetéket. Mivel gerincen
volt csőtörés, kollégáink nem tehettek mást, haladéktalanul ki kellett zárniuk az adott szakaszt,
ami nagy területet és sok fogyasztót érintett. Súlyosbította a helyzetet, hogy egy nyári szombat
lévén nyilván sokan kívántak otthon nagyobb
mennyiségű vizet fogyasztani. A hiba teljes körű
elhárítását meghiúsította a fák mérete. A gyökerek között nem lehetett a sérült csövet kicserélni,
így végül az adott szakasz előtt és után beépítettünk egy tolózárat és a víz egy
kerülőágon, ideiglenesen látja el
az érintett területet. Ez a megoldás átmeneti, hiszen ha az adott
körvezetéken keletkezik egy
hasonló fatális hiba, akkor egy
szakaszon teljesen megszűnik a
szolgáltatás. A gyökerek ritkításával vagy azok ívben való kikerülésével ekkora fák mellett nem
lehet új csövet vezetni, hiszen
könnyen kidőlhetnének, ezzel
akár komoly balesetet, anyagi
kárt okozva. A teljes megoldás a
fák kivágása – szakszerű bontás
– utáni vezetékszakasz-csere lehet. A mellékelt fotón is látszik,
hogy a fák túlnőtték már a helyet, elérik a túloldali légvezetéket, a szomszédos ház fölé magasodnak. Ennek ellenére sajnálom a fákat. Sorsukról nem a vízmű fog dönteni,
egyeztetünk a Műszaki Osztállyal. Az üzemzavar során fellépő vízhiány miatt megköszönjük
fogyasztóink türelmét.
2007-ben a szennyvíztelep a bővítést követő
többször meghosszabbított, majd lejárt próbaüzem után végre eljutott abba az állapotba, hogy
a hatóságok minden szempontból megfelelőnek
találták. 2008-ban meg is kaptuk rá a vízjogi
üzemeltetési engedélyt, amelyben szerepelt azért
néhány nem kis költséggel járó feladat is, többi között a Gyáli patak egy szakaszának kotrása, két figyelőkút létesítése, a szennyvíztelepen
egy havaria-tározó megépítése, valamint a teljes
szennyvízhálózat vízjogi üzemeltetési engedélyének megszerzése is. A várhatóan 25-30 milliós
beruházások előkészítése, tervezése folyamatban
van. A hálózat engedélyezési dokumentációját
többhónapi munkával elkészítettük, benyújtottuk

engedélyezésre. Az iratmennyiségnek csupán a
fénymásolása több százezer forintra rúgott. Az
üzemeltetési engedélyt megkaptuk, munkánkat
sikeresnek tekinthetnénk, hiszen így már friss
engedélyek birtokában teljesen szabályosan működhetnénk. Azonban az örömbe némi üröm is
vegyül. Az új engedélyben is vannak kikötések,
ami további feladatokat és költséget jelent.
A vízjogi üzemeltetési engedély megléte azt
is jelenti, hogy a település immár hivatalosan ellátott csatornával. Az önkormányzatnak ezután
törvény adta kötelessége bevezetni a talajterhelési díjat. Ez nem hálás feladat így a válság közepette, de ismétlem kötelessége.
Akkor követne el törvénysértést,
ha nem vezetné be. A talajterhelési díj nagyon leegyszerűsítve
egy környezetvédelmi adó. Azok
fizetik, akiknek a háza előtt van
csatorna, de nem kötöttek rá.
Mértékét több tényező határozza meg, arányos a felhasznált
ivóvíz mennyiségével és csökkenthető a bizonylattal igazoltan
elszállított szennyvízzel arányos
tényezővel. A rendeletet az önkormányzat alkotja, de főbb tartalmi elemeit törvény szabályozza. A talajterhelési díjból befolyt
összeget környezetvédelemmel
kapcsolatos tevékenységre, beruházásra kell fordítani. A rendelet előkészítése
megkezdődött, várhatóan az ősz folyamán elkészül és még az idén hatályba lép.
A talajterhelési díj nem jelent többlet terhet
csatornás fogyasztóinknak! Akik pedig ezután
szándékoznak rákötni, jó, ha tudnak a várható
változásról és van idejük felkészülni. Nem biztos, hogy egy novemberi-decemberi igénydömpinget zökkenőmentesen tudunk kezelni, bár
igyekszünk rá felkészülni. Az sem biztos, hogy
a késő őszi, téli időjárás alkalmas lesz a kivitelezésre.
A fentiekkel összefüggésben szeretnék egy
tévhitet eloszlatni. Óracserét végző kollégáink
jelezték, hogy a lakosság egy része úgy tudja,
hogy jelenleg nem lehet rákötni a csatornára. A
szennyvíztelep 2005-ben befejezett bővítése óta
nincs kapacitáshiány. A csatorna rákötésnek jelenleg nincs akadálya néhány csatornázatlan
utcaszakasz kivételével.
Kertész Gyula

KÖZÉLET

Testvérváros – testvértelepülés

Július 4-én ünnepélyes külsőségek között az Országos
Rákóczi Napok keretében írták alá Gyömrő város és
Regéc község polgármesterei a két testület jelenlétében
a testvértelepüléssé nyilvánítás okmányait.
Gyömrő városi létének ez az első
ilyen jellegű eseménye. Joggal felmerül a kérdés, mire való ez az egész testvérvárosi kapcsolat, miért kell ennek
ilyen nagy feneket keríteni?
Regéc egy 160 fős kis település
Borsod-Abaúj-Zemplén megye északkeleti részében, a Zemplén hegység
szívében. A regéci vár volt otthona
gyermekévei első öt évében a későbbi II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelemnek. Itt kezdett tanulni latinul, és
itt ismerkedett tanítói révén a magyarok történelmével. A vár a Thököly
szabadságharc alatt a kuruc csapatok
„logisztikai” bázisa volt. Később elvesztette katonai jelentőségét. A várból messze ellátni a Hernád völgyébe, és alkonyat előtt
tiszta időben látni lehet a Tátra csúcsait. A ma is festői
környezetű kis falu lakói híresek vendégszeretetükről,
kitűnő konyhájukról és barackpálinkájukról. Jószerivel
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saját erőből, kétkezi munkával láttak hozzá már évekkel
ezelőtt a vár régészeti feltárásához, állagmegóvásához.
Mi a „hozadéka” Gyömrő számára ennek a konkrét
kapcsolatnak? A közös történelmi hagyományokon túl
a Regécre látogató nem kevés turista
felfigyelhet a főváros közeli Gyömrő
természeti, turisztikai adottságaira, és
el fog látogatni hozzánk. Iskoláskorú
gyermekeink tanulmányi kirándulások
alkalmával megismerkedve Regéccel
és környékével gyarapíthatják történelmi, természettudományi ismereteiket.
A testvértelepülési megállapodás
nemcsak egymás kölcsönös megismerését tűzi ki célul, hanem folyamatos
és rendszeres látogatásokat, közös
rendezvényeket céloz meg Regécen és
Gyömrőn. Szó van diákok nyaraltatásáról és más jellegű eseményekről is.
Eltökélt szándékom, hogy az ilyen
jellegű kapcsolatok kiépítésére további
partnereket fogok keresni idehaza és külföldön is. A Rákóczi hagyományok nagyszerű hátteret és apropót adnak ezekhez a kezdeményezésekhez.

Szabó László Dezső

Kalákában

ár szinte eltűnőben ez a fogalom, melynek jelentése: baráti összefogás. Általában zárt közösségekben,
főleg házépítéseknél vagy betakarításnál fogtak össze az emberek a munka könnyebb, gyorsabb elvégzésére. Szűkebb pátriárkánkban, Gyömrőn még létezik egy ilyen csapat, mely időről időre felbukkan egy
nemes cél érdekében. Kb. tíz éve sürgősségi okból hidat épített a csemetekert mentén a Tápió patakon. Ez nagy
szolgálatot tett az akkori csatornaépítés által felbontott utcák elkerülésére. Teltek az évek és egyre több társasház épült, amely nagy terhelésnek tette ki az oszlopgyámból összeállított átkelőt. Nem kímélték a több tonnás
teherautók sem, mígnem egyszer csak leszakadt egy beton elem. Így aztán veszélyessé vált az átkelés a hídon.
Csodára nem lehet várni, neki kell állni és meg kell javítani. Néhány hetes szervezés után a kézi erő mellett felsorakoztak a munkagépek. Bontás, mederkotrás, egyengetés, fűnyírás, gallyazás. A megrendelt építő anyagok
megérkezése után néhány óra elteltével elkészült a vasbeton szerkezetű hidacska. Azért ez a megnevezés, mert
csak személy és kisteherautók tudnak közlekedni rajta.
Így remélvén a tartósságát. Ezzel a feladattal párhuzamosan kénytelenek voltunk egy nemkívánatos munkát
is elvégezni. Néhány nappal korábban, mint kiderült, a
szomszéd településről kettő fuvar kommunális hulladékot borítottak a patak mellé. Hála a gyors reakciónak,
az illetékesek felkutatták a szemét forrását és az eljárás
megindult a szemetelő ellen.
Köszönet: Vízmű, T.Ü.F Kft, Hochrein Dezső, Kökény
István (Mazsi), Kabai Lajos, Bodócs József (Tápi), Ifj.
Kifut József, Grabecz Károly, Molnár Péter, Ifj. Rada
Ferenc, Mizsei László, Kossuth Levente, Kossuth Pál és
külön köszönet az anyagi támogatásért.
Kossuth László
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POLIKTIKA – KULTÚRA

A politika mostohagyerekei

Tudták Önök azt, hogy a legfrissebb felmérés szerint a
magyar ﬁatalok 46%-a a diktatúrát jobb rendszernek tartja, de legalábbis nem rosszabbnak, mint a demokráciát?
Tudták azt, hogy a ﬁatalok 4 évvel ezelőtt, még toronymagasan a drogok terjedését tartották korosztályuk legégetőbb problémájának? Ma már a munkanélküliséget és
a pénztelenséget (38%-uk). És azt tudták, hogy a magyar
ﬁatalok többsége úgy gondolja, hogy nincs beleszólása a
helyi (78%) és országos (84%) ügyekbe? Ha még azt is
hozzávesszük, hogy a biztos szavazónak számító ﬁatalok
körében a FIDESZ támogatottsága 70%-os, akkor bizonyára sokan fogalmaznák meg a vádat, hogy e felmérést
az említett jobboldali párt „szponzorálta”. Pedig nem. Az
Ifjúság 2008 kutatást a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából készítették el nyolcezer 15-29 év
közötti magyar ﬁatalember bevonásával.
A legutóbbi népszámlálás szerint a 20 és 30 év közötti korosztályból élnek városunkban a legtöbben. Ez
kimagasló az országos átlaghoz képest. Ha viszont csak
a természetes szaporulatot vesszük alapul, akkor évente
kb. 120 fővel csökken Gyömrő lakossága! Hogy ennek
ellenére mégis szépen gyarapodik városunk, az szinte
csak annak az évi kb. 420 betelepülőnek „köszönhető”,
akiknek túlnyomó része a fentebb említett korosztályt
képviseli.
Az adatokból látni, hogy Gyömrőn folyamatosan nő
azon ﬁatalok száma, akik egy normális Magyarországon
a város húzóerőivé válnának. Ám ezek a ﬁatalok ma nem
mernek gyereket vállalni, félnek, hogy elveszítik munká-

jukat, létbizonytalanságban élnek, s abban sem hisznek
már, hogy beleszólhatnak Magyarország vagy Gyömrő
életébe. Szinte semmilyen kapcsolatuk nincs a helyi
politikusokkal. Ezen szeretne gyökeresen változtatni a
gyömrői Fidesz, s ezért kér minden itt élő, vagy ide költöző ﬁatalt, hogy keresse meg szervezetünket!
Téves az a felfogás, hogy a ﬁataloké a jövő. Nem a
jövő, hanem a jelen nemzedéke vagyunk! Erős ﬁatalokból épülnek majd erős családok. És csak erős családokból jöhet létre egy erős Magyarország!
Ducsai Sándor
a gyömrői Fidesz alelnöke
+36-20-553-4645
gyomro@ﬁdesz.hu

azinczy Ferenc születésének kétszázötven éves évfordulója alkalmából a Magyar IroK
dalmi Hagyományápolók Országos Egyesülete emléktúrát szervezett, melynek során
középiskolás diákok Érsemjénből indulva Kazinczy emlékhelyeket érintve érkeztek meg

Tápiógyörgyére.
Az emléktúrán résztvevő diákok egy-egy települést képviseltek, illetve hárman – köztük
én is - az ez alkalomból meghirdetett levélíró verseny révén kerültek be a jelenlévők közé.
A feladatunk az volt, hogy Kazinczy nevében, korának stílusával, szóhasználatával levelet
írjunk egy barátunknak a lakóhelyünkről – adott esetben Gyömrőről. Leveleinket szakmai
zsűri bírálta. Pontozásuk alapján harmadik helyezést értem el, így májusban, Abonyban csatlakozhattam a túrázókhoz.
A Beöthy-Kazinczy kúria emléktáblájának megkoszorúzása után lovaskocsikkal indultunk el a túra utolsó állomására, Tápiógyörgyére. Az itt eltöltött két nap alatt különböző programokon volt
alkalmunk részt venni. Volt komoly és vidám program is - ellátogattunk egy méhészetbe, lovaskocsikáztunk a
pusztában, idegenvezetéssel, megismerve a helyi állat-, és növényvilágot, illetve megtekinthettük még a falumúzeumot és tájházat is, ahol igazi, kemencében sült kenyérlángossal vártak minket. Másnap részt vettünk egy
irodalomtörténeti konferencián, ahol neves egyetemi tanárok, irodalmárok tartottak előadást – például Kováts
István és Debreczeni Attila – Kazinczyról és a nyelvújítás koráról.
A hangulat nagyon kellemes volt és a túrázók is igazán kedvesek voltak. Annak ellenére, hogy kissé félve indultam el otthonról, hogy mi vár rám, nagyon jól éreztem magam, örök emlék marad számomra. Hálás vagyok
azoknak, akik segítettek nekem eljutni idáig, és ezúton is szeretném megköszönni nekik. Hegyi Füstös István
bácsinak és Szende Márti néninek a helytörténeti könyveket, melyekből sikerült történelemhűen megírnom
a levelet, és a felkészítő tanáromnak, Kuruczné Kiss Éva tanárnőnek a lehetőséget és a rengeteg segítséget a
munkámhoz.
Kelemen Zsófia
a Teleki László Gimnázium 11.A osztályos tanulója
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Weöres Sándor Általános Iskola 2008/2009 tanéve
Intézményünk az előző tanévben új iskolavezetéssel kezdte meg a munkáját. A feladatokat a kollégák
együttműködésével sikeresen elvégeztük, munkájukat ezúton is köszönjük. Nagy öröm számunkra,
hogy ősszel az Erzsébet-telepen felújított épületben
kezdődhet meg a tanítás.
Céljaink az oktató-nevelő
munka területén: Kiemelt
feladatok: a fejlesztés
megszervezése, és a nem
szakrendszerű oktatás elindítása az 5. évfolyamon. A
szakmai megújulás támogatására tantestületünk belső képzéseket szervezett, a
tavaszi nevelési értekezletünkre a település iskoláiban dolgozó kollégáinkat
is meghívtuk. Intézményünk integrációs programot
folytatott, amelynek keretében a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása, támogatása
valósult meg. Fontosnak tartjuk a gyerekekben rejlő tehetség felismerését és kibontakoztatását. Ezért
csatlakoztunk ilyen témájú szakmai fórumokhoz, a
Tehetségpont hálózathoz. Az elképzelések anyagi
hátterét benyújtandó uniós pályázatokból szeretnénk bővíteni.

Iskolánk tanulói az elmúlt tanévben számos kiemelkedő eredményt értek el versenyeken. Az eredmények
a honlapon láthatók: www.weoresiskola.fw.hu
Céljaink az iskolai programszervezések területén:
Iskolánk diákcsere programokat szervez tanulóinak. A
székelykeresztúri kapcsolat
mellett az előző tanévben tovább bővültek kapcsolataink:
az eTwinning programba történő bekapcsolódással, és az
olasz diákcsere programmal.
Az eTwinning programok
Európa országaiban található partneriskolák internetes
együttműködését segíti elő.
A projektben 11 uniós iskolával működtünk együtt. Az
olasz diákcsere program keretében két utazás is megvalósult. 2010-től őszétől közös Comenius projektet indítunk a testvériskoláinkkal.
A tanév során egyéb táborokat is szerveztünk: sítábor,
német nyelvi tábor, hagyomány őrző helyi tábor, alsós
táborok, túlélő tábor, néptánc tábor. Fontosnak tartjuk,
hogy céljaink csak a szülőkkel összefogva valósulhatnak meg, köszönjük a szülői munkaközösség támogatását és vezetőjének munkáját. Évkezdéshez információk
a honlapunkon láthatók. Spaitsné Rónaszéki Mária

Rendszerváltásról – történelemtanároknak

Kárpát-medencei emlékezet 20 év távlatából
Július végén nyitotta meg kapuit a mátrafüredi hagyományos, történelemtanároknak rendezett egyhetes konferenciasorozat. Ausztria és Szlovénia kivételével az
összes szomszéd, határon túli magyarsága képviseletet
kapott a Rákóczi Szövetség rendezvényein. Idén először,
egy kisebb lengyel tanárküldöttség is tiszteletét tette hazánkban. Az előadássorozat, évek óta megszokott magas
színvonalú, hazánk legismertebb és legmegbecsültebb
történészeit, kutatóit, előadóit vonultatja fel.
Immár külföldi előadók is megörvendeztették a hallgatóságot. Az apropó a rendszerváltozás/rendszerváltás
húsz évének történése. A határon túli magyarság 1945
utáni történelme nemcsak tabukérdés volt (sajnos ma is
az, annak tűnik néha), hanem igen kevés ismeretanyaggal
bír nemcsak a hazai „átlagpolgár”, de a hivatását gyakorló értelmiség, a pedagógustársadalom is. Annak fényében, hogy a regnáló diplomáciánk gyenge, erélytelen és
fokozatosan leépülőben vannak kapcsolataink, örömteli
volt nyugtázni, hogy külföldi (lengyel, cseh és szlovák)
előadóink felvállalták a rázós témákat is. A témák jelentettek csak feszültséget, a hallgatóság nyílt, szókimondó

véleményei, kérdései tovább árnyalták az összetett problémafelvetést, amit rendszerváltás, modellváltás, rendszerváltozás címszavakban összegzünk és sokféleképp
értékelünk. A könnyed szórakozást néptáncbemutató, a
Vinum Primatis borászati bemutatója és egy egész napos
egri – szilvásváradi kirándulás, Eger városvezetésének
hivatalos fogadásával egybekötve jelentette.
A felvezető előadás Szarka László történész interpretálásával, a kisebbségi magyar közösségek helye és szerepe a rendszerváltásban kiváló bevezetésnek bizonyult.
Csaba László makro- és nemzetgazdasági kérdésekről,
adósságcsapdákról, Kun Miklós a szovjet és orosz politika kiváló ismerője, a „Nagy Testvér” és a Kárpátmedence kapcsolatrendszerét állította mondanivalója
középpontjába. Balogh László, az ELTE tanára, történész modellváltásról, a szerkezetátalakítás sajátosságairól, társadalmi torzulásokról beszélt. Szaniszló Ferenc
újságíró, televíziós műsorvezető-szerkesztő igen nagy
nyíltsággal beszélt a magyar külpolitika trianoni kudarcáról a jelenkori diplomáciai útvesztésig. A Panoráma
c. műsorból ismert, a délszláv frontokat haditudósítóként

8

OKTATÁS – KÖRNYEZETVÉDELEM

megjárt, ismert szakember a közeljövő változásait, egy
eljövendő világrend kialakulását, felépítését latolgatta.
A Rákóczi Szövetség elnöke, Halzl József előadóként,
’56-os szerepéről, a legnagyobb energiaipari vállalat vezetőjeként, élményeiről szólt. Az eredetileg másfél órás
előadások legnagyobb ráadását Tölgyessy Péter „duplázása” jelentette. A rendszerváltó liberális párt ex-elnöke,
olykor a hallgatósággal is vitázva, de mégis könnyed
stílusban gazdagította a rendezvényt. 20 év után? Kiss
Gy. Csaba tette fel ezt és társadalmi kor- és kórképe, a
rendszerváltozás, a meghasonlott, fásult társadalmának
elemzéseként. A lengyel Jan Malicki Szolidaritás és földalatti mozgalmak Közép- és Kelet-Európában címmel
mutatta be a társadalom szerepét, különös tekintettel a
Solidarnosc bemutatásával.
Dicséretes, hogy szlovák értelmiségiek, történészek is
józan ésszel, megfontoltan és a kapcsolatot keresve készek szemébe nézni a másik nemzet polgárainak is. Juraj
Marušiak érdeme mindenképpen ez. Bár, főképp a szovjet politika és a térség általános kérdései kaptak nagyobb
figyelmet, ám mégsem kerülte meg a nekiszegezett kérdéseket. Rudolf Kučera nemzetközileg is nagyra tartott,
történész-politológus. A Charta ’77 egykori aláírója
maga is a rendszer üldözöttjévé, közéletből, szakmából
számkivetett „belső emigránsává” vált. Előadásában a
cseh tudományos akadémia professzora Csehszlovákia, a
cseh nép szemszögéből adta elő a korszakról ismereteit,
átéléseit. Csehország – lehet, hogy magyar szemszögből
irigyelt, ám a térség egyik legnagyobb társadalmi válságával küzd, nem egyedülállóan a mi kis abszurd „őszödi

köztársaságunk” keserves mindennapjaival. Az előadássorozatot A mások élete c. német film zárta le.
Egyszerre felemelő és megrázó, helyenként megborzongtató a téma. Kibeszéletlen, befejezetlen és homlokegyenest radikálisan ellentmondásos. Ilyen a mi kis rendszerváltásunk, annak húsz éve. Felemelő, reményt keltő,
porba sújtó, botrányos, elkeserítő és sikeres-kudarcos.
De a mienk. Tagadhatatlanul.
Forgács Attila

Tisztelt olvasók!

Örömmel vesszük, hogy az olvasók szívesen olvassák
a cikkeinket és hogy érdeklődnek a környezetvédelem
iránt. Röviden illik reagálni a feltett kérdésekre.
Köszönjük annak az olvasónak az észrevételét,
aki felhívta a figyelmünket több gyömrői szennyvízleeresztéssel kapcsolatos problémára, szembeállítva
ezeket a mendei problémával. Azt gondoljuk, hogy
(egy részét már privát levelezésünk során megbeszéltük) ez a fajta egymásra mutogatás nem fogja
megoldani egyik problémát sem. Mindenütt vannak
kisebb – nagyobb gondok, de azért semmiképpen
sem hasonlítanám össze Mendét - Gyömrővel, ami
a szennyvízkezelés és a környezetvédelemért tett tehervállalásokat és törekvéseket illeti. Nem gondoljuk,
hogy az esetlegesen Gyömrőn előforduló, nem megfelelő szennyvízkezelés okán, bármennyivel is kevesebbet kell foglalkoznunk a mendei (jelentősen nagyobb
mértékű) szennyezéssel. Ráadásul az közvetlen veszélyt jelent az arra kirándulókra, hiszen a szennyvíztó
el sincs kerítve.
Egy másik olvasónk az után érdeklődött, hogy miért nem lehetséges a mendei szennyvizet a gyömrői
szennyvíztisztítóban elhelyezni? Tavasszal találkoz-

tunk először a mendei vezetéssel és természetesen
kész alternatívákat is ajánlottunk a probléma megoldására. A találkozó előtt megkerestük a gyömrői vízmű
elnökét, aki arról tájékoztatott minket, hogy Gyömrő
tudja fogadni a mendei szennyvizet. Ezt mi felajánlottuk az egybegyűlteknek, akik ígéretet tettek arra, hogy
élni fognak a lehetőséggel és felveszik Gyömrővel a
kapcsolatot. Ezután a tárgyalások egyszer csak megszakadtak. A napokban bukkantam a „Mendei Híradó”
című írásra, amiben meg is leltem a választ:
„Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyömrői
újságban és a gyömrői telephelyű KIGYE környezetvédelmi szervezet honlapján megjelent írásokban támadják a mendei önkormányzatot a községi szennyvízleürítő hely miatt. Valószínűleg már többen olvasták
ezeket a cikkeket. A lakosságnál keletkező kommunális
szennyvizet a házi szennyvíztárolókból egy illegális,
de tőrt állapotú szennyvízleürítő helyre szállítjuk. Ez
a hely a volt termelőszövetkezet homokbányájának a
területe, az ún. Vincellér-ház felé vezető út mentén.
Megközelíthető Gyömrő irányából is a vasúti sorompótól a Mende felé vezető földúton.

9

KÖRNYEZETVÉDELEM
Az említett környezetvédelmi szervezet észrevételére eljártunk a felettes környezetvédelmi hatóságnál,
ahol két alternatívát javasoltak számunkra. Ahhoz,
hogy ez a tőrt állapotú szennyvízleürítő maradhasson,
legálissá kell tennünk. Monitoring rendszert kell körülötte kiépíteni, ami azt jelenti, hogy szonda kutakat kell
létesíteni és azt a jogszabályban előírt időközönként
akkreditált laboratóriumban vízminta vételezésével
ellenőriztetni kell. A tervezés és a kutak telepítése 750
ezer forint lesz. Ehhez társulnak még a
földmérési, valamint
az igazgatási eljárási költségek. Egy
másik lehetőség is
volna: a gyömrői
s z e n n y v í z t e l e p r e
szállíthatnánk át a
keletkezett szennyvíz
egy
részét.
Azonban az ottani
leürítési díjjal és
a
megnövekedett
szállítási költséggel
a lakosság terhei
növekednének. A jelenlegi 5.500 Ft helyett 9-10.000
Ft lenne egy IFA tartályos szennyvíz szállítás.
Képviselőtestületünk a február 12-i ülésén úgy határozott, hogy a szennyvízleürítő hely legálissá tételét
választja.
A költségvetésben biztosítja a munkákhoz szükséges fedezetet.
Mint Önök előtt is ismeretes, önkormányzatunk
évek óta szeretné a szennyvíz csatornahálózatot megépíteni. Ennek érdekében a terveket elkészíttettük, a
lakosság megalakította a csatornaközmű társulatot.
Az önkormányzat húsz Tápiómenti településsel együtt
egy konzorciumot hozott létre. Ebben az évben befo-

gadja az Európai Unió a konzorcium pályázatát, és
azután megkezdődhet a csatornahálózat építése.
Trefák Istvánné polgármester”
Ez nem egészen így van. Azt a pályázatot meg is
kell nyerni. Elbírálási idő stb. Jó esetben is évek. Milyen alapból hoztak létre konzorciumot és milyen céllal? Tehát csatornaközmű társulatot alapítottak, meg
konzorciumot. De a szennyvíz továbbra is a tóban
meg az árkokban
van. Sajnálatos,
hogy környezetvédőként szemlélve,
mennyire levegőbe
beszélésnek tűnik
ez az egész. Politikailag viszont
lehet, hogy sikeres. Gondoljunk
csak bele, milyen
jól hangzik, hogy
a
polgármesterasszony vigyáz a
pénzetekre,
nehogy elköltsétek!
Milyen kár, hogy talán nincs is tisztában vele, hogy
hosszútávon milyen sokat árt ezzel a településnek
és a környezetnek. Hogy mennyire visszaveti a már
így is több évtizedes lemaradásban lévő Mendét.
Nem utolsó sorban a mendei fekália tó üzemeltetői közel évi több 10 millió forintos haszonra tesznek szert.
Személyes véleményünk az, hogy inkább arra figyelhetne a polgármester asszony, hogy azt a pénzt
igazán értékes dologra költsék és a környezetünk, az
egészségünk ezt az „áldozatot” igazán megérné!

K.I.GY.E Környezet Ifjúság
és Gyermekvédelmi Egyesület

Úton a fenntarthatóság felé
Az elmúlt két-három évtized során nyilvánvalóvá vált,
hogy az emberiség képes elpusztítani, lakhatatlanná
tenni életterét, a Földet. Az első technológiai forradalom óta elképesztő mennyiségű természeti erőforrást
használtunk fel szükségleteink kielégítése céljából.
Ennek köszönhető, hogy egyes számítások szerint az
emberiség létének folyamatos fenntartásához még két
földgolyónyi területre lenne szükségünk.
Ha manapság valaki a környezet védelméről beszél, biztosan beleszövi mondandójába a fenntartható fejlődés fogalmát, aminek lényege, hogy a Földet
lakható, élhető állapotban hagyjuk örökségül a jövő
generációk számára. Olyan fejlődés tehát, amely úgy

elégíti ki a mai generációk igényeit, hogy közben nem
befolyásolja károsan a következő generációk ugyanazon igényei kielégítését.
Ezen cikksorozat nem titkolt célja, hogy felhívja
minden olvasó figyelmét a környezetünkre, a környezetünket érő terhelések csökkentésének lehetséges
módjaira, a felelős gondolkodásmódra; egyszóval
a környezettudatosságra! Hónapról hónapra olyan
témákat fogunk feldolgozni, melyek rávilágítanak
arra, hogy akár csekély ráfordítással is komoly eredményeket érhetünk el lakókörnyezetünk megóvása
érdekében.
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Minden ember számára könnyen belátható, hogy a
gyakorlatban művelt környezetvédelem egyik legjellemzőbb vonása, hogy nemcsak állami feladat, hiszen
az állampolgárnak kell észrevennie, hogy már más az
érdeke, mint amit az ipari társadalom diktál. Rá kell
végre ébrednünk, hogy a vélt rövid távú érdekek hajszolása helyett környezetünk megóvásáért kell küzdenünk.
Városunk környezeti adottságai jók (gondoljunk
csak a központban elterülő „Zöld szívre” – Tófürdő,
Tőzeges-tó, park), városunk vezetése elkötelezett a
fenntartható és élhető város eszméje mellett, rajtunk
hát a sor, Kedves Olvasó! Tegyünk meg mindent,
hogy dédunokáink is ilyen élhető, szerethető városban
nevelkedhessenek fel!

Borbás Bálint

Tisztelt Maglódi, Ecseri és Gyömrői Lakosok!
A Központi Orvosi Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft tájékoztatja Önöket, hogy 2009. szeptember 1-től az ügyeleti
hívások rendje megváltozik, mivel minden hívás az Országos Mentőszolgálat központjába fut be, és az ott szolgálatot
teljesítő tapasztalt diszpécserek intézkednek arról, hogy az
ügyelet vagy esetleg az OMSZ vonuljon ki egy-egy adott
esethez.
Az új hívószám szeptember elsejétől: 104

06-53-310-150.

A zökkenőmentes ellátás érdekében a jelenlegi hívószámunkon érkező hívásokat az időveszteség elkerülése végett
már a központban átirányítjuk az OMSZ felé. Mi az OMSZszal megbízható rádiókapcsolatban leszünk, így ők – bárhol
vagyunk – a területen biztosan elérnek.
Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy nagy az
igény ügyeleti időben is betegséggel kapcsolatos konzultációra (pl. lázcsillapítás, vérnyomáscsökkentők
használata, stb.) ezért az ügyeletünk továbbra is elérhető konzultáció céljából az alábbi telefonszámon:

29/ 33-22-99.

Az OMSZ-szal való együttműködésnek alapvetően pénzügyi háttere van, de reméljük, hogy a lakosságnak csak haszna származik ebből, hiszen nem kell egy adott szituációban mérlegelni a hívónak, hogy
kit hívjon, hanem a megadott számot kell csak csengetni.
Reményeink szerint rövidül az a várakozási idő is, melyet súlyos betegeknél a mentőre várás tett ki.
Az orvosi ügyelet sürgősségi ellátásra berendezkedett ellátási forma, az OEP ezt finanszírozza. Kérem,
erre vegyük igénybe. Ez nem pótrendelés!
Az ellátottról számítógépes feljegyzést kell készítenünk, melyhez a TAJ számra is szükség van.
A rendelőbe bejövő betegek ellátása semmit nem változik.
Még egyszer tehát a telefonszámok 2009 szeptember 1-től:
Sürgős vagy életveszélyes esetekben: 104 vagy 06 / 53-310-150.
Konzultációs vonalunk: 06 / 29-33-22-99.
A járóbeteg ellátás ügyeleti időben változatlanul a Gyömrő, Szt. István u. 55. alatt zajlik.
Ügyeleti idő:
hétköznap: 18-07 óráig.
Hétvégén és ünnepnapokon: 08-08 óráig
Dr. Török Gábor
az ügyelet vezetője
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Hasznos tanácsok a kánikula
idejére a hőguta megelőzése és
kezelése érdekében
Az
utóbbi
években
többször figyelhető meg
rendkívüli,
gyakran hos�szantartó meleg időjárás
hazánkban.
A kánikula
bárkinek
okozhat egészségi panaszokat (fejfájás, szédülés),
vagy kellemetlen tüneteket, rosszullétet, de vannak
különösen veszélyeztetett csoportok. Ilyenek például
a várandósok, a csecsemők és a kisgyermekek, a 65
évnél idősebbek, vagy a szívbetegségben és magas
vérnyomás betegségben szenvedők.
Kánikulai napokon - ha csak tehetjük – a különösen meleg dél körüli, kora délutáni órákat töltsük
otthon, besötétített szobában, viszonylag hűvösben.
Nagy melegben ajánlatos zuhanyozni langyos vagy
hideg vízzel naponta akár többször is! A nap égető
erejétől széles karimájú kalappal, napszemüveggel és
napkrémmel védje magát. Fényvédő krémmel naponta
többször is kenje be a bőrét!
Lehetőleg éjjel szellőztessen! Akinek van elektromos ventillátora, használja a nagy melegben!
Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (kutyát)
zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban, még árnyékban sem!
Ne sétáltassuk a napon és ne öltöztessük túl a hőségben a fiatal csecsemőt sem! Kisgyermekeket ár-

nyékban levegőztessünk!
Ha mindenképpen szabadban kell tartózkodnia a
kánikula idején:
– Korlátozza a szabadlevegőn való tartózkodást a
kora reggeli (6-10 óráig) és esti órákra (18-22 óráig)!
– Napközben árnyékos helyen próbáljon pihenni!
– Ha túl sokáig tartózkodik szabadban, akkor
próbáljon legalább 1-2 órát légkondicionált környezetben eltölteni, míg szervezete lehűl és ezt követően
ismét visszatérhet a kánikulába!
Mit és mennyit igyunk? – Mit ne igyunk?
Nagy melegben ajánlott napi 4 liter folyadékot
inni. Fontos a sópótlás is!!
Fogyasszon: vizet, ásványvizet, teát, szénsavmentes üdítőket, paradicsomlevet, aludttejet, kefirt, joghurtot, leveseket!
Kerülje a kávét, alkohol tartalmú italokat, magas
koffein és cukor tartalmú szénsavas üdítőket!
Hőségben sokkal több folyadékot kell fogyasztani!
A meleg és a fizikai munkavégzés fokozza az izzadást,
a folyadékvesztést. Ne várjon addig, amíg szomjas
lesz! Tudatosan igyon többet ilyenkor a szokásosnál!
Ne fogyasszon olyan innivalót, amely sok cukrot,
koffeint, vagy alkoholt tartalmaz – ezek fokozzák a
szomjúságérzetet, még több folyadékot vonnak el a
szervezettől.
Azok, akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás
mellett is fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot a forró napokon, azaz a szokásosnál egy
literrel többet.
ÁNTSZ Monori Nagykátai kistérségi Intézet

In Memoriam dr. Klein László
(1946 – 2009)

Harmincegy esztendő hosszú idő. Ha valaki ennyi ideig űzi szívvel - lélekkel munkáját, az bizony megbecsülendő. Főként, ha ezt az egyik legszebb hivatás keretén belül, a
mindennapi gyógyításban teszi. Klein doktor 1977-től 2008-ig dolgozott városunkban
körzeti orvosként, és kijelenthetjük: a lehető legnagyobb tisztelet és szeretet övezte
városszerte. Háziorvosként harmincegy éven át szolgálta Gyömrő lakosait, nemcsak
rendelési időben, hanem sokszor azon túl is. Mindenkihez volt egy kedves szava, s
folyton törekedett arra, hogy mindenkinek a legjobb és leggondosabb ellátást nyújtsa.
2008-ban, nyugállományba vonulása alkalmából Gyömrő Városért Kitüntető Díjban
részesült. Már ezután is nagyon hiányzott a rendelőből, a mindennapi életünkből.
Mostantól még jobban fog…
Isten nyugosztalja Doktor Úr!
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Ajándék-táborozás Káptalanfüreden
A Gyömrő Általános Iskola Speciális Szakiskola
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon tanulói ajándék-táborozáson vehettek részt Káptalanfüreden, a helyi
KHT és Sigmond Zsolt támogatásával.
Ezúton köszönjük a lehetőséget! Most, amikor megéltük az ott töltött pillanatokat, csak kellemes emlékek idéződnek fel bennem. A szülők
és szponzorok segítségével utaztunk, szerveztük
a napi programokat. Igyekeztünk előre tervezve
élni, de örömmel mondhatom, hogy sokkal több
jót éltünk meg a támogatók segítségével, mint
gondoltuk. 2009. június 15-én meglepetés programot kaphattak a gyermekek, s talán ez a program
maradt meg a lelkükben legjobban. Elmehettünk
a balatonfüredi Viziparkba. A víz, az időjárás és a
hangulat csodálatos volt, ott ebédeltünk a vendéglőben, s ez még hab volt a tortára. Kihasználtuk
a helyi utaztatási lehetőséget, többnyire motoros
kis vonattal utaztunk, ami nincs Gyömrőn, ezért
maradandó emlékké vált. Hajón utaztunk Tihany-

ba, megnéztük az Apátságot. 16-án vitorlás hajón
utazhattak gyermekeink. Barlangnéző, kilátó túrát
szerveztünk tanulóinknak. 17-én a szegedi színház színészei vidám percekkel örvendeztettek
meg minket. Ezen a napon ajándékkészítő, kézműves és kertészkedő programmal kedveskedtünk
a házigazdának. 18-án különjárattal Veszprémbe
utaztunk, az Állatkertedbe, majd, a nagyvázsonyi
Kinizsi várat néztük meg. A tábortűz mellett megkérdeztem, kinek, mi tetszett, a többség azt mondta, minden. Ez az egy szó éreztette velünk, hogy
megérte. Jó érzés örömöt nyújtani, úgy gondolom,
ha csak ennyi programja lesz tanulóinknak a nyáron, már azt mondhatják, jót nyaraltam. Megláthattam és élvezhettem a Magyar Tengert.
Köszönjük a Világítótorony Alapítványnak, a
Kehely Patikának, az Együtt a Gyermekeinkért
Alapítványnak, a Szent Vitus Alapítványnak és a
gyömrői vállalkozóknak!
Zsemberi Andrásné

Napközis tábor a Fekete István Általános Iskolába
A hagyományokhoz híven az idén is
volt iskolánkban alsós napközis tábor.
Összesen 44 gyerek gyűlt össze.
Egész héten különböző programok várták a gyerekeket. Hétfőn az esős idő
ellenére egy teljes napot töltöttek el az
uszodában, ahol mindenki a kedvére
lubickolhatott, illetve az ügyesebbek az
úszást is gyakorolhatták. Kedden már
kézműves foglalkozások voltak, az iskola alsós termeiben. Ezen a délelőttön
a nemezelés fortélyaival is megismerkedhettek a gyerekek, és gyöngyből
különféle karkötőket, nyakláncokat
készíthettek. A délután folyamán ken-

SZABADIDŐ – RENDŐRSÉGI KÖZLEMÉNY
dőt batikoltak. Szerdán a kézműves foglalkozás mellett már
sportverseny is volt.
Amíg a csoport egy
része bábot készített,
addig a többiek a
tornacsarnokban különböző labdajátékokat játszottak. Ebéd
után a csoport egy
része „termésházat”
készített, különféle
magokból, termésekből, a többiek pedig
só-liszt gyurmáztak.
Csütörtökön
egy
nagyszerű kirándulás
keretén belül a Magyar Nemzeti Bank
látogatótermét tekinthették meg tanulóink. A pénz történetét, fejlődését
követhették végig, és színes önarcképes fabatkát
nyomtathattak, saját érmét verhettek és a különleges mérlegen megtudhatták, hogy mennyit érne a
súlyuk aranyban, euróban számolva. Délután a Vá-
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rosliget modern játszóterén játszhattak. A záró nap
délelőttjén közlekedési napot tartottunk. Iskolánkba
látogatott a három fontos szerv: a mentők, a tűzoltóság és a rendőrség. Tanulóink játékos formában kaptak felvilágosítást az ő munkájukról. Megnézhették
a mentő, a tűzoltó és a rendőrautó felszereléseit.
Kipróbálhatták a különféle használati tárgyakat.
Mindannyian nagyon készségesek és segítőkészek
voltak. Délután, az egész hét zárásaként a gyerekek
vetélkedőn vettek részt.
Összességében egy nagyon jó hét volt, ami felejthetetlen élmény marad mindenkinek.
Köbli Brigitta
napközis csoportvezető

Rendőrségi közlemény

Marihuanat termesztett
A Monori Rendőrkapitányság Gyömrői Rendőrőrse jelentős mennyiségre elkövetett visszaélés
kábítószerrel bűntett megalapozott gyanúja miatt indított eljárást K. Gábor (41) gyömrői lakos
ellen.
2009. augusztus 4-én a délutáni órákban Gyömrő, Tömesmajori utca egyik családi házában
tartottak ellenőrzést a gyömrői rendőrök, ugyanis felderítő munkájuk során olyan információhoz jutottak, hogy a ház tulajdonosa
otthonában marihuanat termeszt.
Az ellenőrzés során a ház pincéjében 271 különböző nagyságú indiai
kendertövet találtak a rendőrök.
A helyszíni szemle során jelen
lévő botanikus szakértő előzetes véleménye megerősítette, hogy a rendőrök valóban jelentős mennyiségű
kábítószert találtak.
Az eljárás során a marihuanaval
együtt a kiépített elektronikai melegítő-szellőztető rendszert is lefoglalták a rendőrök.
K. Gábor jelenleg őrizetben van, a
további eljárás során a rendőrség indítványozza előzetes letartóztatását.
Monori Rendőrkapitányság
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Családi nyaralás
a Gyömrői Ifjúsági táborban
Balatonalmádi-Káptalanfüreden!
Elhelyezés komfort nélküli faházakban,
vizesblokk külön, házias ételek, tábori
büfé, programajánlatok!

Közhasznú beszámoló
A Nepomuki Szent János Templom
Alapítvány 2008 évi működéséről
Szívből köszönjük mindenki segítségét, aki a személyi jövedelem adójának 1 %-át alapítványunknak
ajánlotta fel az elmúlt év folyamán. Ebből az alapítványnak 2008-ban 98.711.- Ft bevétele született:

Családi csomag:

A kuratórium úgy döntött, hogy ezt az összeget és
egyéb adományokat, mint a korábbi években is, a
Nepomuki Szent János kistemplom szigetelésére és
faljavítására tartalékolja. A kistemplom bal oldalán
a külső vakolat omlásnak indult, és a templom belsejében is megjelentek vizesedő falfelületek. Ezeket
a munkálatokat 2009 első felében elvégeztük.

Összkomfortos, 12 személyes ÜDÜLŐHÁZ
ideális elhelyezés családoknak ill.
baráti társaságoknak.

A 2008. évben a következő pénzügyi
mozgások történtek:

83.000 Ft/család/hét/teljes ellátás
(2 felnőtt+2 gyermek) további gyermekek
esetén kedvezmény életkortól függően.
Egyéni jelentkezőknek: 3.400 Ft/fő/éj
teljes ellátással

Ár: 105.000 Ft/hét/ház ellátás nélkül
Ellátás igényelhető!
Esküvők, születésnapok, családi rendezvények lebonyolítását is vállaljuk!
Üdülési csekket elfogadunk!
Érdeklődni: Sigmond Zsolt táborvezetőnél
06 30 216 9791
Bővebb információk találhatók a tábori
honlapunkon: www.gyomro.hu/tabor
e-mail: gyomroitabor@freemail.hu

Nyitó pénzkészlet: bank: 372.581 Ft
pénztár: 36.973 Ft
Nyitó összesen: 409.554 Ft
Bevételek: Kamatbevétel: 1.227 Ft
Adomány: 255.000 Ft
APEH 1%: 98.711 Ft
Bevétel összesen: 354.938 Ft
Kiadások: Bank- és postaköltség: 11.720 Ft
Egyéb kiadás: 400.000 Ft
Kiadások összesen: 411.720 Ft
Záró pénzkészlet: 352.772 Ft
Az egyéb kiadásként jelentkező 400 ezer forint az
alapítvány támogatása egy egyházközeli egyesületnek. Az alapítvány visszatérítendő kölcsönnel
segítette az egyesületet, hogy az karitatív célját
megvalósíthassa. Ezt a kölcsönt az egyesület 2009.
májusában visszafizette. Az eddig tartalékolt SZJA
1%-ból származó bevételekből a tervezetteknek
megfelelően 2009. tavaszán elvégeztettük a kistemplom külső és belső faljavításait, ami 204.000
Ft-ba került.
Továbbra is kérjük és várjuk, hogy aki teheti,
támogassa alapítványunkat.
Nepomuki Szent János Templom kuratóriuma

FIGYELEM!
Önkormányzati építésű új
társasházban lakások eladók!
Cím: Gyömrő, Bajcsy-Zs. u. 34.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal
műszaki irodáján lehet.
Tel.: 06/29-330-011/116 mellék.

KÖZLEMÉNYEK – SPORT

PATIKAI ÜGYELET
Hétköznapokon továbbra is a Szent Erzsébet
Patika tart ügyeletet este 10 óráig. Hétvégeken
a három patika felváltva tart nyitva. A következő hétvégék ügyeleti rendje a következő:

Augusztus 15-16.
Augusztus 20.
Augusztus 21.
Augusztus 22-23.
Augusztus 29-30.
Szeptember 5-6.
Szeptember 12-13.

Kehely Patika
Szent Erzsébet Patika
Humanitas Patika
Szent Erzsébet Patika
Humanitas Patika
Kehely Patika
Szent Erzsébet Patika

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
drága halottunkat gondolataikkal, imákkal,
együttérzésükkel, virágaikkal meggyászolták.
Klein család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 2009. május 29-én Kapás Antalt
utolsó útjára kísérték, sírjára virágot helyeztek.
Köszönjük a Szomorú Szív Kft. minden dolgozójának kegyelettel teljes munkáját.
A gyászoló család

Gyömrő Gyermekegészségügyért
Alapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentése
Az alapítvány célja a Gyömrői Gyermekrendelő Tanácsadó fejlesztése, a várakozás körülményeinek
javítása, a gyömrői gyermekek egészségkultúra
oktatásának segítése, gyógyászati segédeszközre
szoruló gyermekek támogatása.
Alapító letét: 100.000 Ft
2008. évi egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása:
Bevétel: 308.000 Ft
Ebből NCA pályázat: 200.000 Ft,
SZJA 1% felajánlásból: 81.000 Ft
Ráfordítás: 199.000 Ft
Tárgyévi eredmény: 109.000 Ft
Valamennyi ráfordítás cél szerint történt, a tisztviselők tiszteletdíjban nem részesültek.
Köszönjük és várjuk további támogatásaikat:
Dr. Kocsis Ilona
kuratórium elnöke
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Kezdődik a foci szezon!

Csapataink augusztusban megkezdik a bajnoki szezonjukat! Az átszervezések során labdarúgó csapatunk
egy osztályt feljebb lépve a megye I/B Déli csoport
bajnokságban kezdi a pontvadászatot!
Az augusztusi mérkőzések időpontjai
a következők:
08. 16. vasárnap 17.30 Gyömrő SE–Abony KID FC
08. 23. vasárnap 17.30 Bugyi SE–Gyömrő SE
08. 29. szombat 17.30 Gyömrő SE–Újhartyán KSE
09. 05. szombat 16.30 Dömsödi SE–Gyömrő SE
Ezek előtt egy nemzetközi utánpótlás és öregfiúk foci torna lesz Gyömrőn augusztus 15-én az UFC
GYÖMRŐ és a MIHÁLY DÉNES SZAKKÉPZŐ ISKOLA szervezésében!
Osztrák csapatok is részt vesznek a rendezvényen,
amely 9.30-kor a legkisebbek mérkőzésével veszi
kezdetét!
Délután kb. 14.30-tól az öregfiúk lépnek pályára
egy négy csapatos villám torna keretében!
Egész nap ugrálóvárral és büfével várják a szervezők a kilátogató gyerekeket és szurkolókat!
És még egy foci hír:
A Gyömrő SE Labdarúgó szakosztálya tervezi a
labdarúgó BARÁTI KÖR ismételt beindítását. Ennek
célja, hogy a gyömrői labdarúgást szeretők ismeretségükkel, lehetőségeikkel közösen segítsék, hogy az
eddig elért eredményeinket meg tudjuk tartani vagy
esetleges további jó eredményeket tudjunk elérni!
Ezért várjuk jelentkezéseiket a 06-70-3-899-847 /Varró József/ telefonszámon illetve a gyomrose@gmail.
com email címen!
A szakosztály hivatalos honlapja, ahol első kézből informálódhatnak a csapatról a http://gyomrose.
gportal.hu címen érhető el!
Gyömrő SE labdarúgó szakosztályának vezetősége

VI. Amatőr strandröplabda
bajnokság
Augusztus 22 – 23.

Az előző évekhez hasonlóan 2009-ben is megrendezzük ezt a nagy népszerűségnek örvendő versenyt a
Tófürdő strandröplabda pályáján. Fontos szempont,
hogy barátságos mérkőzések lesznek, kizárólag a nem
professzionális versenyzők saját szórakoztatására.
Nevezni lehet a gyömrői Tófürdőn található Körbárban, az előre elkészített jelentkezési lapokon, 15 éves
kor felett. A mérkőzések várhatóan 10 órakor kezdődnek. Egy csapat 4 főből áll, lehet vegyes összetételű is.
Esős idő esetén a mérkőzések elmaradnak!
Információ:
Török Réka (06/20-981-51-54
vagy 06/30-381-73-20)
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Borúra derű

A borús, esős napokat végre napsütötte időszak váltotta fel Gyömrőn. A 18.Tour de Gyömrő kerékpár verseny előtt azon izgultunk, hogy vajon a körforgalom
elkészül-e ? Hála a kivitelezőknek, a verseny előtti
napon már tesztelhették a bringások a friss aszfaltot.
Az idei versenyen már a nevezés is zökkenőmentesen zajlott, hála a Gyurján családnak és segítőiknek,
mindenki időben hozzájutott rajtszámához. 9 órakor
Gyenes Levente polgármester úr megnyitója után a
legfiatalabbak rajtjával kezdetét vette az idei TdGy.
Több mint 500 résztvevő állt rajthoz, és az 500 méteres távtól a 80 km-s távig mindenki megtalálhatta a
neki ideális versenytávot. A Giant Gyömrő csapat több
mint 30 bringása indult a versenyen, és közülük sokan
a dobogóra is felállhattak. Az arany érmeket Gyurján
Kitti, Petrán Fanni, Bencsik Márton és Kostenszky
Kristóf, az ezüstöket Szolnoki Szandra, Bukorné Erős
Gyöngyi, Bohács Roland, Gönczy Gergő, Pintér Tamás, Kecskés Zsolt, a bronzokat pedig Kecskés Andrea
és Ilosvai János szerezte ezen a napon. KÖSZÖNJÜK
MINDENKINEK A SEGÍTSÉGÉT, AKI HOZZÁJÁRULT A VERSENY SZERVEZÉSÉHEZ, LEBONYOLÍTÁSÁHOZ !

Az idei szezon nemzeti bajnokságai közül az egyéni időfutam OB-t rendezték meg június 25-én. Szolnoki Szandra 2., Gyurján Adrienn 5. helyen végzett. A
férfiak mezőnyversenyében a nagyon kemény verseny
végén Bohács Roland a 8. helyen végzett.
A montisok Salgótarjánban rendezett Országos
Bajnokságán, július 16-án az olimpiai számban Petrán Fanni és Szikora Márk ezüst, Bencsik Márton és
Fellegi Gábor bronz érmet szereztek. A nyárból még
hátra van néhány hét, és jó néhány verseny. Remélhetőleg versenyzőink továbbra is folytatják érem gyűjtő
akcióikat!
G. István

Az utcai sportok mostoha gyermekei

Legyen Gyömrőn is SKATEPARK!
A nyár kellős közepén járunk és az iskolák szorításából felszabadult fiatalokra szakadnak
az „unatkozom, a mivel töltsem az időm” gondolatok. Erre a problémára lehet gyógyír egy
kicsiknek és nagyoknak épülő játszótér, egy sportpálya, egy SKATEPARK!
A városiasodással elengedhetetlenül előre tört egy régi, de mindig újjászülető sport a
BMX, a gördeszka és görkorcsolya, szabadidős és versenysport. A fiatalok, gyermekek
közötti felméréseink szerint igen nagy népszerűségnek örvendenek a szóban forgó sportok, és egyre többen érzik azt, hogy ezekkel a sportokkal szeretnének foglalkozni, ezek
érdekli őket.
Egy ilyen park létrejötte városunk színvonalát is emelné, hiszen a környék települései
közül csak egy mondhatja el magáról, hogy van ilyen típusú létesítmény a területén (Gyál
- a parkot egyébként egy magáncég építette). Nagyon sok embert vonzana a környező
településekről, akár Pestről is. Gyömrő pedig mindig is a különleges dolgokra törekedett,
városunk vezetősége sosem maradt meg az átlagosnál, ezért még inkább beleillene egy
ilyen típusú létesítmény városunk képébe, arculatába.
A park egyébként nagyon jó motivációt adna a mai felnövekvő fiatalságnak, hiszen egy opció lenne az egész
nyáron számítógép előtt való ülés helyett, vagy a cigarettázás, bandázás helyett, hiszen egy ilyen parkban a fölös
energiákat levezethetnék, és az itt kialakuló ismeretségek egy valahová tartozás érzését is megadnák.
Budai Sándor
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