A népszámlálás kötelező!
A népszámlálás első hetének elteltével már több mint negyedmillió család
választotta az internetes válaszadást.
Az elektronikus kitöltésre október
16. éjfélig van lehetőség – tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal. A
számlálóbiztosok szeptember 30-ig
minden lakcímre eljuttatták az adatszolgáltatói borítékot. Azoknál, akik
nem kapták meg, október első napjaiban jelentkezik a számlálóbiztos, hogy
személyesen adja át a kérdőíveket és
a tájékoztatót tartalmazó csomagot.
Az ő esetükben ugyanis valószínűleg nem sikerült pontosan azonosítani a címet. A KSH felhívta a figyelmet
arra, hogy aki az október 10-ével kezdődő héten sem kapta meg a kérdőíveket, feltétlenül jelezze ezt az ingyenesen hívható 06-80/200-014-es, illetve a

06-80/200-224-es telefonszám valamelyikén, vagy az info.nepszamlalas@ksh.hu
e-mail címen.

Fontos tudnivalók:

Az adatszolgáltatói borítékokban csak 1
darab lakáskérdőív és 1 darab személyi
kérdőív található. Aki papíron szeretné
kitölteni a kérdőíveket, az a számlálóbiztostól tud még annyi kérdőívet igényelni, ahány személy a háztartásban
él. Fontos, hogy minden személyről
ki kell tölteni az adatokat – nemcsak
a felnőttekről, hanem a kisdedekről is,
tehát részükre is önálló kérdőívre van
szükség. Az internetes kapu a www.
enepszamlalas.hu oldalon található.
Itt a lakáskérdőíven szereplő internetes belépési kód és az azonosító beírásával kezdődhet az online válaszadás.
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Amennyiben valaki illetéktelenek tekintete elől
rejtett módon kíván online válaszolni, választhatja a jelszóval védhető eljárást. Lényeges,
hogy mindenki maga döntheti, el, hogyan tölti
ki a kérdőíveket: elektronikus úton, önkitöltéssel
vagy a számlálóbiztos segítségével – de háztartásonként minden személyre azonos módon.
Ha nehézség mutatkozna valamelyik kérdés
megválaszolásában, érdemes tanulmányozni a
lakáskérdőív utolsó két oldalán található útmutatót. Internetes kitöltésnél a felület „i” (információ) pontjára kattintva érhető el segítség.
Amikor a számlálóbiztos becsönget, a biztonság érdekében mindenki győződjön meg róla,
hogy az igazolványán az a név és sorszám szerepel-e, mint az adatszolgáltatói boríték bal
felső sarkán. A népszámláló egy kék igazolván�nyal jön, ami csak fényképes hatósági okirattal
együtt érvényes, adatai telefonon is lekérdezhe-

tők. A kék színű igazolványon szerepel a biztos
neve és aláírása, az azonosítószáma, valamint a
kártya hátoldalán a település jegyzőjének az aláírása. (A 06-80-200-014, 06-80-200-224 ingyenesen hívható zöld számokon lehetőség van az
adatok valódiságának ellenőrzésére).
A népszámlálás során egyébként a személyes
okirataikat a számlálóbiztosok nem kérhetik el,
ők viszont hitelt érdemlően, a fent felsorolt okmányaikkal igazolják magukat. A KSH közlése
szerint a számlálóbiztosok „elsöprő többsége
remek munkát végez, feladatát magas szakmai
színvonalon látja el”. Ezért a hivatal arra kéri
a válaszadókat, hogy miután meggyőződtek a
számlálóbiztosok személyazonosságáról, „tüntessék ki bizalmukkal az összeírást végző szakembereket, és tegyenek eleget válaszadási kötelezettségüknek”.
(Forrás: KSH, MTI)

Megkezdődött a városközponti park felújítása!
A városközpont rehabilitációs pályázat keretében
a hónap közepére befejeződtek a művelődési ház
építési munkálatai. A következő két hónap során
a belsőépítészeti fény és hangtechnika szerelési
munkák és a próbák fognak zajlani. Így október
közepére elérkezett az idő, hogy megkezdődjön
a Szabadság téri park felújítása, mely ugyancsak része az említett pályázatnak. A parképítési
munkák részeként új viacolor burkolattal ellátott
sétányok épülnek majd a parkban és a meglévő régi sétányok is ugyancsak ezzel a burkolattal lesznek átépítve. A városháza régi gyönyörű
szép épülete mellett
díszvirágágyások
lesznek kialakítva.
Az elkészült sétányok
mellé a kényelmes és
biztonságos közlekedést és alkalmanként
pihenés érdekében
közvilágítási kandeláberek és új padok
lesznek elhelyezve.
Mivel városunk kulturális és társadalmi
élete rendkívül aktív,
ezért régi vágyunk
teljesül azzal, hogy
egy fix, jól kialakított
szabadtéri
színpad
is helyet kap majd a

park területén. A színpad előtti nagy füves terület, mely öntözőrendszerrel is be lesz hálózva,
mostantól kulturált környezetet nyújt majd a szabadtéri előadásoknak, gyereknapi koncerteknek,
vagy egyéb rendezvényeknek. A park szélén a
központi iskolával szembeni oldalon, illetve az
új művelődési ház melletti területen több mint 70
db új viacolorozott parkolót építünk, mely várhatóan hosszútávra megoldja a városközpont, az
iskola, az új művelődési ház és a nyári strandüzemeltetés parkolási problémáit. A parkfelújítási munkák az elöregedett, többségében korhadt
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túlkoros fák kivágásával kezdődött.
Emellett, mivel a cél egy jól gondozható, esztétikus rendezett közpark kialakítása, szükséges a túlzsúfolt, túlárnyékoltságot okozó magról kelt fák
tervszerű ritkítása is. Kivágásra kerülnek ezért a parkba nem illő és egyébként vágásérett akácfák, az összevis�sza magról kelt egy csoportban álló
néhány juhar, teljesen felkopaszodott,
kiöregedett tujafák és egy-két már
csak részben kihajtott krisztustövis fa
is. A favágások célja természetesen az,
hogy lehetőséget teremtsünk a parkban egy esztétikus egybefüggő parkarculat megteremtésére. A kidolgozott
parkterveknek megfelelően igen sok
új fa és cserje lesz elültetve. A növények kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy kifejezetten
parkba illő, dekoratív és őshonos magyar fajtákat ültessünk. A változatos faj és fajta használatnak köszönhetően szeretnénk, ha a park nemcsak
dekoratív és rendezett képet sugározna, hanem
egy kicsit botanikus kert hangulatot is nyújtana.
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Az építési munkákat itt is helyi vállalkozó végzi,
a befejezési határidőnek november végét tűztük
ki. A sétányépítési és parképítési munkák ideje
alatt ezúton is szeretnénk kérni az erre járók türelmét.

Mezey Attila
alpolgármester
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Mezey Attila, alpolgármester
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Lakosaink bizonyára tudják és érzékelik, hogy
városvezetésünk és civil egyesületünk (Gyömrő
2000 Kör) elkötelezett híve a környezetvédelemnek. Annak idején ezért is emeltük fel hangunkat
a helyi veszélyes hulladék égető mű építése ellen is. Az eltelt évek alatt több ezer facsemetét
ültettünk. Útjaink mellett és parkjainkban is folyamatosan cseréljük az elöregedett, túlnőtt fákat
nemesebb, szebb fákra. Folyamatosan takarítjuk
környezetünket az illegálisan lerakott szeméttől,
sőt takarítási akciókat is szervezünk közös összefogással a többi civil szervezettel és Önökkel. Bevezettük a kerti zöldhulladék elszállítását, idéntől pedig a szelektív hulladékgyűjtést is. Ennek
kapcsán gondoltuk úgy, hogy okafogyottá vált
az égetés, így szolgálva lakosainkat
és levegőnk tisztaságának megtartását. Lakossági kérésre, mégsem
olyan döntést hoztunk, hogy teljesen megtiltjuk az égetést, hanem a
heti két napot lecsökkentettük heti
egy napra. A szakbizottsági ülésen felvetődött az az észrevétel, ha
heti egy napra korlátozzuk az égetést, azon a napon nem lehet majd
megmaradni településünkön a füst
koncentrációja miatt. Ezért hangzott el az a javaslat, hogy osszuk
körzetekre településünket, hogy
így csökkentsük az égetéssel okozott bosszúságot területenként. Ezt
a bizottság egyhangúlag támogatta (amelynek többek között tagja
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a helyi környezetvédelmi egyesület képviselője
is), majd a képviselő-testület rendeletet alkotott
a javaslat alapján. Így tettük többször közzé eme
újság lapjain is, s a szeptemberi számban még
térképpel is jeleztük, hol, mikor szabad égetni.
Azóta több lakossági észrevétel érkezett, hogy
szinte minden nap majd meg lehet fulladni
városunkban a füsttől. Természetesen azonnali
vizsgálatot indítottunk, hiszen a saját tapasztalatunk is az, hogy valami nincs rendjén az égetési rend betartásával. Ezért rendkívüli bizottsági
ülésen tárgyaljuk a problémát, s remélem, a következő lapszámunkban már mindenki számára
megnyugtató megoldással szolgálhatunk.
Hodruszky Lajos
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Csatorna fejlesztés...

Feltört a víz a talajból, biztos a csőtörés!

Elöregedett golyóscsap

Az új csap üzembiztosan működik!

AKTUÁLIS

Városi megemlékezés 1956 tiszteletére
Helye: PetĘ Sándor MĦvelĘdési Ház

IdĘpontja: 2011. október 23. 17 óra

ElĘadják a Theatrum Irodalmi Színpad Egyesület és a GyömrĘi
Ifjúsági Kör • KözremĦködik a Maglódi Kacamajka Néptáncegyüttes • Beszédet mond: Dr. Gyenes Levente polgármester

2011. október 23-án (vasárnap) 11.00 órakor Gyömrőn az Üllő felé
vezető úton, a Teleki kastély bejárata melletti területen
székely-magyar rovásírással HELYSÉG NÉVTÁBLA kerül avatásra.
Avató beszédet mond: Gyenes Levente polgármester,
Sas Zoltán önkormányzati képviselő.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Mesemondó verseny a könyvtárban

Minden év szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján ünnepeljük a Magyar Népmese Napját.
A Gyömrő Városi Könyvtár ebből az alkalomból
városi mesemondó versenyt rendezett a helyi általános iskolák közreműködésével.
Ezen a délutánon a kis mesemondók „Meseországot”
varázsoltak a városi könyvtárba. Élvezetes mesemondásukkal kellemes pillanatokat szereztek a jelenlévőknek, amit ezúton is köszönünk nekik.
A legjobb mesemondók értékes könyvjutalmat és
apró ajándékokat kaptak, élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodva térhettek haza.

A városi mesemondó verseny eredménye:
1-2.osztály:
I. helyezett: Tóth Dániel, 2. o., II. Rákóczi Ferenc
Ált. Isk. – felk. ped. neve: Rojtosné Gál Andrea
II. helyezett: Bajusz Eszter, 2/a o., Fekete István Ált.
Isk. – felk. ped. neve: Sárkányné Tóth Katalin
III. helyezett: Pomlényi Márton, 2/a o., Weöres Sándor Ált. Isk. Csokonai egység – felk. ped. neve:
Hámoriné Kasza Eszter
Különdíjasok:
Bukor Anita, 1.o., II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. –
felk. ped. neve: Szabóné Márton Etelka
Magyari Melinda, 2/b o., Fekete István Ált. Isk. –
felk. ped. neve: Kocsisné Kádár Mária
Csóti Zóra, 2/c o., Weöres Sándor Általános Isk.
Csokonai egység – felk. ped. neve: Hartainé Csikós Ildikó
Hajdu Gábor 2/d, Weöres Sándor Általános Iskola, felk.ped.neve: Kőváriné Vass Csilla

Vincze Alíz, 4/b o., Weöres Sándor Általános Isk.
Csokonai egység – felk. ped. neve: Hochreinné
Kókai Ibolya
Szászi Dorka, 3/b o., Fekete István Általános Isk.
– fel. ped. neve: Tóthné Gyetvai Gertrúd
II. helyezettek:
Székely Dániel, 4/d o., Weöres Sándor Ált. Isk. Erzsébet egység – felk. ped. neve: Lóczi Zsuzsa
Balogh Eszter, 3/a o., Fekete István Ált. Isk. – fel.
ped. neve: Kaszáné Daragó Tímea
Gyetvai Dorottya, 3.o., II. Rákóczi Ferenc Ált.
Isk. – felk. ped. neve: Badacsonyi Judit
III. helyezettek:
Szabó Angéla, 3/b o., Weöres Sándor Általános
Isk. Csokonai egység – felk. ped. neve: Szabó
Lászlóné
Ujvári Hajnalka, 4.o., II. Rákóczi Ferenc Általános Isk. – felk. ped. neve: Dédesi-Tózsáné Pemlényi Csilla
Gratulálunk a versenyzőknek!
Megköszönjük a zsűri tagoknak a segítséget, Angyal
Jenőnének és Daragó Lászlónénak, valamint a felkészítő pedagógusoknak a gyerekek felkészítése során
nyújtott munkát.
Könyvtárosok

3-4.osztály:
I. helyezettek:
Pataki Izabella, 4/a o., Weöres Sándor Általános
Isk. Csokonai egység – felk. ped. neve: Szabóné
Varga Erika

Az Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon dolgozója, Zsemberi Andrásné gyógypedagógiai asszisztens kolléganő „Pest Megye Szolgálatáért” díjat kapott.
A díj átadására 2011. június 24-én került sor Pest Megye Önkormányzatának
dísztermében, a közgyűlés előtt. A kolléganő fontos feladatának tekinti a partneri
kapcsolatok ápolását. A tanév során több alkalommal szerepelnek tanulóink az
általa összeállított és betanított műsorral a helyi idősek otthonában és a városi
rendezvényeken.
Sajtóreferensként rendszeresen tájékoztatja fenntartónkat az intézményben zajló rendezvényekről, eseményekről. Napi kapcsolatban áll a helyi városi televízióval, kéthavonta jelennek
meg írásai a helyi újságban. Mércéül szolgál azzal, amit tesz. Elkötelezett a minőség, a kiemelkedő munka iránt és vállalja az évekre való kötődést egy szakmához.
Munkájával, tevékenységével intézményünk hírnevét öregbiti. Gratulálunk!
Kácsándiné Kottász Katalin, igazgató
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Évkezdő csapat összejövetel
Az útvonal, a végcél évenként ugyanaz, mégis mindenki várja.
A régi csapattagok örömmel mesélik az új jelölteknek, hogy a történelmi Só-úton járunk, mindenki felmászik a dombra, amely az utazók utolsó
pihenőállomása volt Pest előtt. Ezért is nevezik a
szekeresek helyének. Hamarosan megérkezünk a
nevezetes kőhídhoz, amely történelmet őriz. Innen
pillantunk rá a folyóvölgyre, ahol hatalmas települése volt a bronzkori embernek, majd megjelöljük
az egykori vízimalom helyét. Ez mind fontos lesz,
amikor a tagfelvétel előtt a szülőföld örökségét választják meg új jelöltjeink.
A híd most mint számháborús célpont válik fontossá. Már fölállt a két csapat, s a támadók a haditervet tárgyalják. Ilyenkor kell az ifjúvezetői segítség,
a szabályok ismertetése. Tilos a tankolás, a földimádás, a tettlegesség. Ezekre még a játék hevében is
figyelmeztetni kell. Persze, hogy ismétlést kér a nép, s
a híd új védőket kap. Harmadjára nincs ismétlés, majd
jövőre. Vagy a télen, hóban - hangzanak a kiáltások.
Ebben megegyezünk, s mindeni elindul száraz gallyat
keresni, nyársat vágni. Bizony, az újoncoknak jól jönnek a szalonna pirítás mesterfogásai. Jövőre már ők
lesznek a mesterek.
Száz évnél is öregebb fűzfa alá ülünk, s megadjuk
a szót a „patakiaknak”–, a sárospataki vezetőképző táborban volt felfedezőinknek. Először mindenki a jelvényeik történetére kíváncsi, s főleg arra, hogy mit
kellett érte tenni. Ők az új őrstisztjeink, s a kisebbek
örömmel hallják, hogy ők lesznek az Árpád népe kiscsapat vezetői. Tábori dalokat énekelnek, az elsőnél

még senki se kapcsolódik, de a második – harmadik
népdal már kórusban megy. A többség még nem döntötte el, hogy milyen próbát választ. Jól jön most a
csapatvezető bejelentése: aki ma részt vett a felfedezőúton, megismerte a szülőföldjének egy szép táját –
több próbafeladatot is teljesített. Szavazással választottuk meg a nap emberét. A legkisebb fiú nyerte el a
hídi csata hőse címet és egy elismerő jelvényt. Visszaúton az 1848-49-es szabadságharc gyömrői honvédjének kopjafájánál állunk meg.
A Kossuth dallal emlékeztünk az egykori huszár
káplárra.
Az évkezdő csapat összejövetelről a gyömrői
Rákóczi iskola Rákóczi Hagyományőrző Népe
felfedező csapat számolt be
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Feketések őszi kirándulásai

Idén is, mint minden évben, általános iskolánkban ősszel
kirándulni mentek az osztályok. Ezek a programok az új tanulók beilleszkedését hivatottak megkönnyíteni, de ha nem
változott semmi, akkor is jó egyet túrázni, míg szép az idő.
Több helyen is jártak a gyerekek: libegőztek, teljesítménytúrát hajtottak végre Dobókőn, de kirándultak Leányfalu - Pilisszentlászló - Visegrád túraútvonalon és Ócsán, érdekességképpen pedig elmentek a Kutatók Éjszakájára, ahol
megfigyeltek különböző kísérleteket. A Természettudományi Múzeumba is ellátogattak, megnézték a Ludas Matyit a
Madách Színházban és még repülőtéri körtúrára is mentek.
Ezt a szép hagyományt a gyerekek és tanáraik örömére
szeretnénk megőrizni a jövőben is.

Rendhagyó kirándulás

Majd félszáz 3. osztályos vehetett részt a Liszt Ferenc repülőtér meglátogatásán szeptember 24-én a Fekete István
Általános Iskolából.
Olyan arcát láthatták a gyerekek ennek a városnyi méretű repülőtérnek, ami csak keveseknek adatik meg. Kamerákon keresztül figyelhették a várócsarnok forgalmát,
helikopterek pilótafülkéibe ülhettek, a gépek biztonságát
vigyázó solymásszal beszélgethettek. A központi tűzoltó
hangár épületében gyakorlatozhattak, igazi tűzoltóautóban
ülhettek és megérezhették a vízsugár erejét. Kézközelből
vizsgálhatták a tűzoltók gyakorló gépeit, felöltözhettek
tűzoltóruhába, sisakba. Nincs csodálnivaló azon, hogy
ilyen élmények után igen sokan tűzoltónak készülnek azóta…
A repülőtér dolgozóinak köszönjük azt, hogy türelemmel, kedvességgel vezették körbe a gyerekeket. Köszönet
Babos Rolandnak, aki megszervezte ezt a különleges kirándulást és köszönet Túrós András Rendőrségi Ezredes
Rendőr Főtanácsos Úrnak, hogy engedélyezte látogatásunkat. Még egy köszönet: a H-S Transnak, a megbízható
és gondos szállításért.
Tóthné Gyetvai Gertrúd

OKTATÁS

11

12

BIZTONSÁG

CSELLENGŐK
Rendőrségi közlemény

Közigazgatási eljárás indult eltűnés miatt két gyermekkorú személy ügyében, mivel
2011.szeptember 29-én 12 óra 20 perckor bejelentés érkezett a Monori Rendőrkapitányságra, hogy egy gyömrői óvodából eltűnt két 5 éves gyermek. A bejelentést
követően a kapitányságon azonnali kutatás lett elrendelve, bevonva az éppen vezetői
értekezleten lévő parancsnoki állományt is, és az eltűnt gyermekek keresésére indultak. Térfigyelő
kamerák, Volán társaság segítségével, azonnali adatgyűjtéssel, tanúkutatással kezdődött a keresés,
majd a bejelentést követően kb. 1 órán belül egy szabadidős rendőrkolléga jelentette, hogy a 31-es
sz. főút 27 km/szelvényében megtalálta, az úttesten egymás kezét fogva gyalogló két gyermeket. A
gyerekek elmondták, hogy vásárolni indultak egy maglódi bevásárlóközpontba.
A gyermekeket ezt követően sérülésmentesen a Gyömrői Rendőrőrsre beszállították.
Monori Rendőrkapitányság

Szigorítást javasol a gyömrői Fidesz
A két öt év körüli óvodás kisfiú abból a célból szökött meg az intézmény udvaráról, hogy a szomszédos településen lévő bevásárló központban játékot
vásároljon magának. Meg nem erősített információk szerint a gyermekeket
egy az óvoda közelében lakó személy jelzése után kezdték el keresni. Információk szerint egy idősebb hölgy volt az, akinek szemet szúrt, hogy feltűnően fiatal gyermekek közlekednek egyedül az óvoda környékén. A két kisfiút
végül egy civil ruhás rendőr szólította le Maglód közelében, így szerencsésen
ért véget a gyermekek „akciója”. Jelenleg a rendőrség vizsgálja, hogy a szülőket, az óvónőket, esetleg mást terhel-e felelősség a gyerekek szökése, így veszélyeztetése miatt.
A Pest Megyei Rendőrfőkapitányság október 6-án arról tájékoztatott minket, hogy közigazgatási eljárás keretein belül folyik a vizsgálat.
A FIDESZ gyömrői szervezete szerint a mostani eset sajnos azt bizonyította, hogy az óvodákban
működő biztonsági szabályzat nem megfelelő, vagy nincs megfelelően betartva. Annak érdekében,
hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek a hasonló esetek, a FIDESZ javasolja az önkormányzati óvodákban jelenleg életben lévő biztonsági szabályzat felülvizsgálatát, s szükség szerint annak szigorítását. Szigorú szabályozással, anyagi ráfordítással, vagy új munkaerő felvételével biztosítani kell a
gyömrői gyermekek védelmét.
(gyömrői Fidesz)

Néhány szót a közbiztonságról

Önöknek-önökért címmel közös lakossági fórumot tartott Gyenes Levente polgármester
és Szabó László r. főhadnagy, a Gyömrői Rendőrőrs parancsnoka 2011. szeptember 23-án
a Petőfi Sándor Művelődési Házban.
A lakossági fórum témája Gyömrő Város közbiztonsága, a rendőrség és lakosság kapcsolatának javítása volt. Az esti fórumra kb. 40-50 lakos jelent meg. A fórumot a polgármester
nyitotta meg, majd felkérte a parancsnokot, hogy a jelen lévő lakosokat tájékoztassa a helyi bűnesetekről és adjon bűnmegelőzési tanácsokat.
Szabó László parancsnok elmondta, hogy a tapasztalatok alapján a nappali órákban az
idősek sérelmére követnek el csalásokat, míg az éjszakai órákra jellemző bűncselekmények
a besurranásos lopások. Arra kérte a lakosságot, hogy figyeljenek szomszédjaikra és ha valamilyen gyanús dolgot tapasztalnak, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget.
Továbbá kérte a lakosságot, hogy az éjszakai órákban se hagyják nyitva ajtókat és ablakokat, mert ezzel megkönnyítik a bűnözök dolgát. A rendőrőrs munkatársai bűn megelőzési

RENDŐRSÉGI KÖZLEMÉNYEK

13

Bűnmegelőzési tanácsok kegyeleti napokra
Közeleg a Mindenszentek és a Halottak Napja,
amikor a temetőkben meglátogatjuk elhunyt szeretteinket.
Sajnos a temetőket nem mindenki lelkiismereti vagy kegyeleti okokból látogatja. A korábbi
évek adatai azt mutatják, hogy ezekben a napokban a temetők közvetlen környezetében gyakrabban fordul elő gépjárműlopás- és feltörés, kerékpárlopás, alakalmi-, illetve zseblopás, továbbá
megnő az esélye a lakástulajdonos távollétét kihasználó betöréses lopásoknak.
Otthonaik elhagyását követően, kérjük Önöket, hogy:
Ne felejtsék el bezárni az ablakokat (kamra,
fürdőszoba, pince, mosdó, WC) ajtókat!
Amennyiben van, aktiválják a biztonságtechnikai eszközöket.
Távollétük idejére kapcsolják ki a csengőt, hogy a lakás elhagyatottsága ne legyen
könnyen ellenőrizhető.
Akár rövidebb (1-2 nap) távolmaradás esetén is kérjék meg rokonaikat, megbízható
szomszédjaikat, hogy nézzenek rá lakására.
Figyeljünk egymás és szomszédjaink értékeire, valamint közvetlen lakókörnyezetünkre.

Gépjárműlopások- és feltörések megelőzésével kapcsolatosan:
Mielőtt a személygépjárművét elhagyja, még akkor is, ha rövid időre marad távol,
- győződjön meg arról, hogy a gépjárműve
ajtajai, ablakai be vannak-e zárva!
Az indítókulcsot tartsák maguknál!
Amennyiben lehetőség van rá, parkoljanak
az arra kijelölt őrzött parkolóban. Az esti
órákban válasszanak olyan helyet, ahol jó a
közvilágítás, illetőleg a parkoló átlátható.
Semmilyen értéktárgyat, okmányt, táskát ne
hagyjanak látható helyen a gépjárműben.
Mielőtt elindulnak a járművel, vizsgálják
meg, hogy a jármű zárszerkezete és az ablakai érintetlenek-e, vannak-e azon látható
külsérelmi nyomok. Amennyiben vannak,
azonnal értesítsék hatóságunkat, hívják a
112 segélyhívó számot.
A biztonság érdekében alkalmazzanak mechanikai és elektronikus vagyonvédelmi biztonsági rendszereket, eszközöket, melyek beszerelését szakműhelyben végeztessék el.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Közlekedés során:
A tömegközlekedési eszközöket igénybe vevők lehetőség szerint használják a pályaudvari érték- és csomagmegőrzőket.
Fokozottan figyeljenek értéktárgyaikra és
irataikra, azokat soha ne hagyják felügyelet
nélkül!
felhívást készítettek, melyet átadtak a jelenlévők részére és megpróbálnak minden lakos
részére eljuttatni. A parancsnok kérte a lakosságot, hogy továbbra is segítse a rendőrség
munkáját bejelentéseivel és ígéretet tett arra, hogy minden bejelentést ellenőriznek és
megteszik a szükséges intézkedéseket.
Lakossági kérdésként felmerült, hogy menyire terjedt el Gyömrőn a kábítószer, amelyre a
parancsnok megnyugtató választ adott. A kábítószer fogyasztás és terjesztés településünkre
nem jellemző. A lakossági fórumot a polgármester zárta azzal, hogy a település vezetősége
mindent elkövet, hogy a lakosság biztonságérzete jó legyen. Kért mindenkit, hogy tartsák
be a bűnmegelőzési tanácsokat. Felhívta a figyelmet a különböző vagyonvédelmi eszközök
használatára. Felvetette annak a lehetőségét, hogy amennyiben valakinek vagyonvédelmi
tanácsadásra lenne szüksége, nyugodtan forduljon az önkormányzathoz, ott javasolnak neki
olyan szakembert, aki ezt ingyen megteszi. A felmerülő problémákat, bejelentéseiket és javaslataikat megtehetik a kozbiztonsag @gyomro.hu e-mail címen. Ne felejtsék el, hogy
bejelentéseikkel segítik a rendőrség munkáját.
Bodoki István
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A műanyag kupakok gyűjtése
nem áll meg!
Ezúton is köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik vették a
fáradságot, összegyűjtötték a műanyag üvegek kupakjait és elhozták
az Erzsébet telepi Eskü téren lévő Szolgáltató Házunkba.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy továbbra is
gyűjtsék a kupakokat!
Címünk: Erzsébet telep, Eskü tér
(CBA áruház mellett)
Telefonszámunk: 06/29-332-971,
vagy mobil: 06/20-533-4639
Nagyobb mennyiségért továbbra is elmegyünk!
Megértésüket és fáradozásaikat megköszönjük!
Szabó Tibor
Mozgáskorlátozottak
szervezetének-alapítványának
elnöke

Ízelítő a SIGNAL TV műsoraiból

Több állandó műsorunk is folytatódik október második felében. Biztosan találkozhatnak Önkormányzati félóra című műsorunkkal, melyben a helyi politika és közélet aktualitásaival foglalkozunk
meghívott vendégeink segítségével.
Folytatódik Aranytartalék, pénzügyi tanácsok mindenkinek című műsorunk, mely segítségével
befektetési lehetőségekről értesülhetnek, valamint tanácsokat kaphatnak. Ezen felül aktuális gazdasági helyzetek elemzését hallhatják. Műsorunk színvonalának garanciája együttműködő partnerünk:
a Solar Capital Gold Zrt., valamint a Solar Capital Market Zrt. és állandó szakértőink.
Nemrég indult műsorunk Érdekes állatvilág címmel, melyben egzotikus, ritkán tartott állatokat
ismerhetnek meg. Állatorvosunk pedig a legfontosabb állattartási tanácsokkal látja el nézőinket.
Rendszeresen láthatnak színházi közvetítéseket a GyömrőSzínház társulata előadásairól, illetve az
Ász Drámaiskola növendékeinek különféle fellépéseiről.
Természetesen kameráinkkal ott leszünk minden állami ünnepségen, és nálunk nézhetik majd meg
a Hankó István Művészeti Központ átadó ünnepségét is. (A tervek szerint decemberben).
Minden műsorunkat megtekinthetik honlapunkon: www.signaltv.hu
Nézzenek minket a tévében, kattintsanak ránk az interneten!
H. A.
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TÁJHÁZI
LIBAHAJTÓ

„Gá, gá, gá, menjünk
világgá”
2011. NOVEMBER 12.
SZOMBAT 14-17 ÓRA
HELYSZÍN: TÁJHÁZ
Márton napi játszóház,
népi játékok, libahajtás
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Hulladékkezelési hírek

Figyelem ünnepi szállításváltozás!
Következő ünnep: november
1., keddi nap. Az érintett területen a szállítás az ünnepnapot
követő pénteken, azaz noveber 7-én lesz. Kérünk mindeérintett területen lakót, hogy a
jelzett napon helyezze ki az elszállítandó hulladékot!

TÁNC

A Táncpedagógusok Országos Szövetsége megalakulásának 20 éves
évfordulója alkalmából, jubileumi
találkozót szervez, 2011. október
15-én, 15 órai kezdettel a
Nemzeti Táncszínházban (1014
Budapest, Színház utca 1-3.).
A találkozóra mindazok jelentkezését várjuk, akik 1989-től hallgatói
voltak a Modern-Kortárs Tánc csoportvezetői tanfolyamnak.

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 következőképpen alakul:

Október 15–16.
Október 22–23.
Október 29–30.
November 5–6.
November 12–13.
November 19–20.

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

Elérhetőségek:
Telefon – Fax: 06-1-201-8790;
30/815-3572
E-mail:
tancpedagogusok@gmail.com
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