Lesz-e Gyömrő járásközpont?
A
közigazgatási
rendszer teljes átszervezésének egyik
lépése a járási hivatalok kialakítása.
A tanácsi, illetve a
háború előtti időszakokból emlékezhetünk még a járási
rendszerre, mely a
Mezey Attila
kormány határozaalpolgármester
tának megfelelően
újra létrejönne a magyar közigazgatásban. A sajtó mostanában viszonylag sokat foglalkozott a járások témájával és városunk lakóit is érthető
módon foglalkoztatja a kérdés, hogy
Gyömrő járásközpont lesz-e.
Erről a témáról, az új járások kialakításáról szeretnék most részletes tájékoztatást adni és mivel a közérdeklődés központjába került mostanában ez a téma,
talán megengedhető, hogy hosszabb terjedelemben, részletesen számoljak be az
ezzel kapcsolatos tudnivalókról.
Egy történelmi visszatekintéssel kezdeném. A háború előtti időben Gyömrő
járásközpont volt és a környékbeli települések közigazgatási központjaként
működött. Járási szerepét településünk
a II. Világháború után veszítette el, amikor politikai okokból elvették Gyömrőtől a járási rangot. Innentől kezdve politikai célkitűzés volt a monori járás és
ezen belül Monor, mint város és mint
járásközpont fejlesztése a kommunista,
majd később szocialista szemléletnek
megfelelően. Monornak, mivel a pártbizottság is itt működött, vezető szerepet
szántak a térségben. Ez látható az akkori
időkben épült épületeken, intézménye-

ken, illetve az akkori kor modern szellemiségét megjelenítő panelházakban is.
A jelenlegi koncepció szerint a létrehozott járások (a megyei kormányhivatalok alá rendelve) az önkormányzatoknál végzett feladatok jelentős részét
átvennék. A lakossági ügyek intézésének többsége ezekben a járási hivatalokban zajlana. Ez a járásrendszer kialakítás is beleillik a jelenlegi kormányzat
központosító törekvéseibe. Az új rendszerről eddig egy tavaly nyáron meghozott kormányhatározat rendelkezik
csupán, mely alapján a Közigazgatási és
Igazgatásügyi Minisztérium megkezdte a területi járásrendszer kidolgozását.
Várhatóan idén márciusban terjesztik
a Parlament elé a járásokról szóló törvényt. Ez a jogszabály fogja meghatározni, hogy milyen feladatokat fog ellátni a járási hivatal, milyen feladatokat
vesz át az önkormányzatoktól. A területi
kialakítást, hogy mely település, melyik
járásközponthoz fog tartozni, várhatóan
az év közepén megjelenő kormányrendelet határozza majd meg.
Nézzük hát akkor, mik az esélyei
annak, hogy városunk járásszékhely
legyen? Annak, ha járásközpont lennénk, két előnye lehet. Az egyik, hogy
városunk lakosai utazás nélkül, továbbra is itt, helyben intézhetnék ügyeiket.
A másik, hogy vitathatatlanul magasabb
presztízst jelent egy városnak, ha egy
kisebb régió központjaként működik,
mely kereskedelmi fellendülést is elősegíthet.
Hogyan is állunk most? Mint a sajtóból arról már értesülhettek, megjelent a minisztérium hivatalos oldalán a
járások területi beosztásának tervezete. Ezzel egy időben megkezdődött az
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A minisztérium jelenlegi járási tervezete

Az általunk kidolgozott javaslat a gyömrői járásra
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úgynevezett társadalmi konzultáció is, melynek
keretében a települések megfogalmazhatták véleményüket erről a koncepcióról. A városvezetés
részéről mi már a társadalmi egyeztetést megelőzően, tavaly novembertől próbáltunk lobbyzni
annak érdekében – megkeresve a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztériumot –, hogy Gyömrő
is bekerüljön járásszékhelyként a tervezetbe. Sajnos a megjelent koncepció nem jelölt ki gyömrői
járást, minket Monorhoz soroltak, a környékbeli,
jelenleg okmányirodai és egyéb szolgáltatásban
Gyömrőhöz tartozó települések pedig három másik járásba lettek besorolva.
Már tavaly megkezdtük azt az egyeztetést, melynek keretében a környékbeli települések polgármestereinek egyetértésével javaslatot tettünk egy
gyömrői központú járás kialakítására. Az általunk
kezdeményezett gyömrői járásban, Gyömrő központtal a következő települések szeretnének tartozni: Gyömrő (székhely), Pécel, Mende, Sülysáp,
Úri, Péteri, Maglód, Ecser. A felsorolt nyolc település lakosság létszáma 65 000 fő, mely pontosan
kiadja a járások kialakításánál kívánatosnak tartott
70 000 fő körüli ideális lakosságszámot. A felsorolt települések szinte mindegyike kapcsolatban áll
Gyömrővel, többségük az okmányirodai, közigazgatási, építéshatósági, gyámhivatali, egészségügyi,
járóbeteg ellátási és orvosi ügyeleti feladatokat jelenleg is Gyömrőn veszi igénybe. Az általunk javasolt járás kialakítás megfelel a járásokról szóló kormányhatározat minden előírásának, mely
szerint cél, hogy a járásba tartozó településeknél
megvalósuljon „a létező ügyintézési helyszínek
megőrzése”, „gyors és könnyen hozzáférés biztosítása az államigazgatási szolgáltatásokhoz” ,
„olyan, számukra kívánatos járásrendszer, melyben a beosztott települések jól érzik magukat”.
Ezen álláspontunk érvényesítése érdekében levelet írtunk a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkárának, illetve levélben és
személyesen is felkerestük dr. Zöld-Nagy Viktóriát, a minisztérium helyettes államtitkárát, akinek hatáskörébe tartoznak a járások kialakításai.
Január elején Gyenes Levente polgármester vezetésével, a nyolc település képviseletében, az önkormányzatok polgármestereinek hét fős delegációja felkereste a helyettes államtitkár asszonyt.
A megbeszélésen a polgármesterek ismertették
álláspontjukat, hogy szeretnének az általuk képviselt települések egy gyömrői központú járáshoz
tartozni. A minisztériumban meglepetést okozott,
hogy ennyi polgármester egyetértésben, egymással láthatólag jó baráti kapcsolatban és valóban
önszerveződően tud lobbyzni egy szakmailag tel-
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jesen megalapozott javaslat mellett. Állítólag ez
országos szinten egyedülálló volt a járásszékhelyek társadalmi vitájában. A helyettes államtitkár elismerte, hogy a kérés logikus, valóban
megfelel a szakmai elvárásoknak. A több mint
egy órás, jó hangulatú megbeszélésről feljegyzés
készült, egyenesen a miniszter felé. Városunk részéről azt is felajánlottuk, hogy az önkormányzat
jelenlegi ingatlanjai közül tudunk alkalmas épületet felajánlani, vagyis tudunk helyet biztosítani
a járáshivatalnak. Az általunk javasolt járáskialakítást az általunk készített térkép szemlélteti.
Ebből látható, hogy egy ideális méretű, jelenlegi
kapcsolatokat megtartó javaslatot sikerült kialakítani. A lobbyzásunk természetesen nem fejeződött
itt be, hiszen egészen addig szeretnénk kardoskodni a gyömrői járás kialakítása mellett, míg el
nem érjük célunkat. A többi település polgármestere a saját kapcsolataival is próbálja segíteni az
elképzelés jogszabályba foglalását. A közeljövőben újabb levéllel, illetve ugyanezen delegációval
személyesen szeretnénk felkeresni dr. Navracsics
Tibor közigazgatatási és igazságügyi minisztert,
hogy érveinket vele is megismertethessük. Városunk vezetése természetesen mindent elkövet
és minden követ megmozgat annak érdekében,
hogy Gyömrő járás lehessen az új rendszerben.
Tudni kell, hogy az újonnan létrehozandó járásrendszer és a törvénykoncepció igen nagy port ver
fel és igen nagy vitákat váltott ki a parlamentben
is, illetve az ország 3200 települése között. A törvény beterjesztését a kormány minapi információnk szerint februárról márciusra halasztotta. Pest
megye helyzete az országon belül is kifejezetten
problémásnak mondható, és ezen belül még bonyolultabb a kép a Budapest körüli, úgynevezett
agglomerációs területen. A Pest megye tervezett
felosztását szemléltető térképen látható, hogy a
járásméretek között óriási az aránytalanság. A megye legkisebb tervezett járása a szobi, 12 000 fős,
míg a legnagyobb a gödöllői, tizenötször ekkora,
178 000 fős. Az átlag 60-70 000 fő között mozog,
melybe kifejezetten beleillene a mi javaslatunk.
Számunkra elsődleges feladat városunk lakosainak érdekképviselete és Gyömrő fejlődésének
biztosítása. Emellett ugyancsak fontos, hogy felvállaljuk a környékbeli települések lakosságának érdekét is. A városvezetés és a polgármester
elsődleges feladatának tekinti a jövőben, hogy
ezt az érdekérvényesítést sikerre vigye és ennek
eredményeként létrejöhessen egy nyolc települést magába foglaló gyömrői járás.
Mezey Attila
alpolgármester
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Tragédia nélkül vészeltük át a hideg napokat
A szokatlanul gyorsan jövő, meglehetősen hideg időjárás beköszöntével önkormányzatunk is
csatlakozott az országos felhíváshoz, miszerint
kiemelt figyelmet szenteljünk a hajléktalanok
felé, illetve azon lakosaink felé, akik nem tudják
fűteni lakásaikat. Az Öregek Napközi Otthonát
jelöltük ki melegedőnek, ahol forró teával, fürdővel vártuk minden nap reggel 8-tól este 10-ig
a rászorulókat. A helyi rendőrök és polgárőrök
járőrözésük során figyelemmel kísérték, hogy
látnak-e, találnak-e olyan személyt, akinek nincs
hova mennie, akit a kihűlés veszélye fenyeget.
Azonnali, gyorssegélyként több mint 70 mázsa
fát utaltunk ki azoknak, akik fűtés nélkül maradtak, s esélyük sem volt önerőből tüzelőanyagot
szerezni. Így értük el, közös összefogással, hogy
településünkön a szokatlan hideg miatt nem tör-

tént tragédia. Az előrejelzések szerint, a zord téli
időjárásnak már lassan vége lesz, s kellemesebb
hőmérsékletű napokkal köszönt be nálunk a várva várt tavasz.

Hodruszky Lajos
alpolgármester

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felkészülési
tevékenysége a rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező
katasztrófavédelmi feladatok ellátására
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a feltételek megteremtésével és a személyi állomány felkészítésével felkészült a
rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására. A megtartott megyei és a helyi védelmi
bizottságok ülésein egyeztették a polgármesteri hivatalokra, a katasztrófavédelemre, az
ÁNTSZ-re és a rendőrségre háruló feladatokat, és ezzel felkészültek a szervezetek az
esetlegesen bekövetkező veszélyhelyzetre.
A települési önkormányzatok közreműködésével felmérték a megyében található élelmiszerés gyógyszerkészleteket, a szükségellátási-,
melegedési helyeket, a mentési munkálatokba
bevonható gépjárműveket, a technikai eszközöket a településen rekedt, más településen dolgozók, diákok, úton rekedtek mentése, az ideiglenes elhelyezés és ellátás érdekében.
Az igazgatóság a népegészségügyi szakigazgatási szervvel együttműködve összegyűjtötte a
folyamatos, rendszeres ellátást igénylő betegek,
illetve a szülés előtt álló kismamák számát, lakhelyét, szállításuk módját.
Állandó kapcsolatban állunk a területileg
illetékes áram-, gáz-, víz- és távhő szolgáltatókkal, a társszervekkel, az együttműködő szer-

vezetekkel, szervekkel a megelőzési, mentési
tevékenység összehangolása, logisztikai támogatás biztosítása érdekében.
A hivatásos, valamint az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok szükség esetén megerősített szolgálattal biztosítják a védelmet. Benkovics Zoltán pv. dandártábornok, a Pest MKI
Igazgatója elrendelte, hogy azoknak az úton
rekedt személyeknek, akiknek gépjárműve a
megye területén elakadt, a közúti mentés idejére, tekintettel a zord időjárásra, a tűzoltó laktanyákban tartózkodjanak.
A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőjének közleményét továbbítottuk a megyében veszélyes áru szállításával foglalkozó
vállalkozások felé. Ebben a közleményben felhívtuk a vállalkozók figyelmét a rendkívüli téli
időjárási viszonyokra, illetve felszólítják őket,
hogy lehetőség szerint ezen időszakban korlátozzák-, vagy függesszék fel a veszélyes áru
szállító tevékenységüket.
A lakosság a médiából, valamint a
www.katasztrofavedelem.hu, a www.pest.katasztrofavedelem.hu honlapokon, illetve az
Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján
(www.met.hu) tájékozódhat a részletekről.
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VÍZMŰ HÍREK

Mostanában a nagy hideg miatt nem tervezünk hálózatos munkát, azonban rendszeresen adódik magától.
A csőtöréseket ilyenkor nehezebb felfedezni, hiszen a
vastagon átfagyott földön nehezebben jön föl a víz.
A későbbi észlelés miatt magasabb a vízveszteség és
általában nagyobb területen ázik fel a föld és keletkezhet akár hónapokkal később is nyomvonal besüllyedés, beszakadás. Ha a felszínen nem is látszik semmi,
azért nyomáscsökkenés szokott lenni a fogyasztóknál.
Ha ilyesmit tapasztalna, kérem, hívja ügyeletünket az
ismert 330-082 számon.
Jelen időszak „slágere” az elfagyás. Bár fogyasztóink túlnyomó többsége megfelelően beszigetelte vízóráját, azért minden napra jut több elfagyásos esetünk.
Megesett, hogy a fagyás nem is a vízóránál, hanem azt
követően a nem elég mélyen lefektetett csövön, vagy
egy nyitva felejtett és áthűlt pincében, illetve fűtetlen
helyiség falában történt. A szétfagyott órákat külön díjazás ellenében kiolvasztjuk, kicseréljük, a belső hibákon nem tudunk segíteni.
Január utolsó napjaiban az egyik külterületi kutunknál lopás és rongálás történt. Kerítés oszlopokat
vittek el és némi vasbeton hálót. Az elkövető talán pár
ezer forintot kapott a vashulladékért. Mi viszont új
áron kellett megvegyük az anyagot. A nagyobbik kár
mégsem ez volt. Az elkövető tönkretette a kommunikációt: ledöntötte az árbocot, összetörte az antennát,
kitépte a kábelt. A kútakna fedelét is felfeszítette. A
teljes helyreállítási költség négyszázezer forint. Ezt
közvetve a fogyasztók fizetik meg. Egy ilyen kárös�szeg visszabontva úgy 50 fillér minden egyes vízköbméterben. Ha tíz ilyen kár van egy évben, az már öt
forint. Éves szinten akár 1000 Ft is lehet, amit egy fogyasztó közvetve megfizet a rongálók – tolvajok miatt.
Kérem, segítsen megelőzni a bajt! Ha valami gyanúsat észlel, jelezze ügyeletünkön vagy a rendőrségnél!
Ha gyanús gépkocsit lát, jegyezze fel a rendszámát!
Ami mostanában sok fejtörést okoz a szolgáltatóknak, az a víziközmű törvény. Próbáljuk értelmezni és
hozzá igazítani a működésünket. A törvény december
31-én 23 órától hatályos, tehát nekünk alkalmazni kell
akkor is, ha a szabályozás nem teljes körű, tehát a vég-
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rehajtási rendeletek még nem születtek meg. A működésre illetve a kis szolgáltatók kényszerű beolvadására
vonatkozó részletes szabályozás kialakítására azt az
ígéretet kaptuk egy konferencián, hogy várhatóan az
év első felében meglesz. Ez azért is érdekes, mert a
cégek átalakításának szempontjából kiemelt határidő
július 1. Vagyis a képviselőtestületeknek úgy kellene
tárgyalni, eldönteni, majd megvalósítani a cégek átalakítását, hogy még nem ismerik a feltételeket. További
komoly probléma, hogy a törvényt előkészítők nagy
állami szolgáltatók vezetői. Nem ismerik a kis szolgáltatók helyzetét, problémáit, előnyeit. A víziközmű
törvény nem csupán a szolgáltatók életében hozott
változásokat. Ami sokakat érint, az a kötelező rákötés. Akinek az ingatlanáról elérhető a hálózat, annak a
szolgáltatás igénybevétele kötelező. (A törvény betűje
szerint már most törvénysértésben vannak azok, akik
a 15 éve épült csatornára nem kötöttek rá.)
Még egy fontos változás. Komolyabb sajtóhír
nélkül, de módosították a környezetterhelésről szóló
törvényt február elsejei hatállyal. Ebben szerepel a
talajterhelési díj, amit azoknak kell fizetni, akiknek
az ingatlana ellátható közcsatornával, de nincsenek
rákötve. Az elfogyasztott vízköbméterből levonható
a hivatalosan elszállított szennyvízmennyiség, ami
után a díjat évente kell bevallani és befizetni az önkormányzathoz. Alapdíjat és területi szorzót tartalmaz
a törvény. A területi szorzó (Gyömrőn és Ecseren) 1.5,
az alapdíj az eddigi 120 Ft-ról 1200 Ft-ra változottt. A
ténylegesen fizetendő díj az el nem szállított szennyvíz után 180 Ft-ról 1800 Ft-ra emelkedett köbméterenként (egy havi 15 m3-t fogyasztó család esetén évi
324.000 Ft). A csatornára nem bocsátott szennyvíz ára
kb. háromszoros. Arra számítunk, hogy a lakosság részéről a pénzhiány ellenére meg fog nőni a rákötési
igények száma. Ügyfélszolgálatunk készséggel áll az
ügyfelek rendelkezésére. Törekszünk a gyors és pontos tájékoztatásra és kivitelezésre. Azt azonban kérem,
hogy a fenti hírek által esetlegesen kiváltott felfokozott
érzelmeit ne kollégáinkon vezesse le! Igyekszünk segíteni, de a játékszabályokat nem mi írjuk.
Kertész Gyula

A fotókon a hiányzó kerítésoszlopok illetve a ledöntött árboc látható.
A tolvaj 100-szor akkora kárt csinált, mint amennyi a haszna.
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ÜNNEPELJÜK EGYÜTT MÁRCIUS 15-ÉT!

„Nagyapáink és apáink,
Míg egy század elhaladt,
Nem tevének annyit, mint mink
Huszonnégy óra alatt.”
(Petőfi Sándor)

A KISKŐRÖSI PETŐFI KULTUSZ ÉS
SZLOVÁKSÁG – TABLÓKIÁLLÍTÁS
A KISKŐRÖSI PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS
EMLÉKMÚZEUM, SZLOVÁK TÁJHÁZ
VENDÉGKIÁLLÍTÁSA a Hankó István Művészeti Központban

Megtekinthető: 2012. március 12-15. között
Petőfi Sándor 1823. január 1-jén Kiskőrösön született. A város méltó módon őrzi a költő emlékét.
A vendégkiállítás anyaga része a „Paraszti polgárosodás tárgyi világa. Nemzeti jelképek a magyarországi tájházakban” 2010-2011-ben a Felemelő század program keretében megvalósuló időszaki
kiállításoknak.
A csereprogram a „Kossuth hagyomány Gyömrőn és vonzáskörzetében” című kiállítás 2011-es
kiskőrösi bemutatásával valósult meg!
Az együttműködésért köszönetünket fejezzük ki Kispálné dr. Lucza Ilona múzeumigazgatónak!

Március 15. csütörtök Nemzeti ünnep
Meghívó

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

2012. március 15-én, 10 órakor

Ünnepi beszédet mond: Gyenes Levente polgármester
„Szabadnak születtél!”

a GyömrőSzínház társulatának ünnepi műsora

Petőfi Sándor – Kacsóh Pongrác: János Vitéz

szcenírozott, jelmezes keresztmetszet
a SZIRT együttes előadásában
Iluska: Cecilia Lloyd
János vitéz: Turpinszky Béla
Francia király: Rozsos István - Kiváló és Liszt-díjas művész
Mesélő, Bagó, Strázsamester: Andrássy Frigyes
Szerkesztő-rendező: Andrássy Frigyes
Zongorán kísér: Andrássy Krisztina

Koszorúzás a Petőfi, majd a Kossuth szobornál
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KULTÚRA
2012. MÁRCIUS 24. SZOMBAT 16 ÓRA
VÁLOGATÁS A L’ART POUR L’ART TÁRSULAT LEGSIKERESEBB MŰSORAIBÓL
DOLÁK-SALY RÓBERT • SZÁSZI MÓNI • LAÁR ANDRÁS • PETHŐ ZSOLT

Jegyek a Hankó István Művészeti Központban válthatók:
elővételben: 2500 Ft, helyszínen: 3000 Ft

***

A HANKÓ ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT MŰKÖDŐ SZAKKÖREI:

HÉTFŐ

ZUMBA – 8.30–9.30
SIMONNÉ KATI (70/332 34 97)
STARLIGHT DANCE – 16.30–19.30
korosztályos bontásban
TÓTH TAMÁS (70/ 310 50 22)
LATIN FITNESS – 19.00–20.00
SZÜLLŐ ÉVA (30/581 62 48)

KEDD

LÉLEKUTAZÓ – 15.30-19.30
a mesék szimbólumvilágán keresztüli belső utazás,
a bennünk rejlő kincsek felfedezése! 10–15, 15–18
éveseknek és felnőtteknek korosztályos bontásban!
GRANDPIERRE ARANKA (70/384 50 06)

SZERDA

RINGATÓ (0-3 ÉVES KORIG) 11.00–11.30
CZAPÁRI ZSUZSANNA (70/386 48 20)
STARLIGHT DANCE 16.30–18.30
TÓTH TAMÁS 70/ 310 50 22
ZUMBA Február 15-től újra itt!!! 19.00–20.00
SIMONNÉ KATI (70/332 34 97)

CSÜTÖRTÖK

SZABADSTÍLUSÚ ÖNVÉDELMI
FOGLALKOZÁS 17.00-18.30
LOZSI ÁKOS (70/205 19 85)

FOTÓSZAKKÖR KÉTHETENTE 18.00-20.00
SZUJÓ BÉLA 20/347 59 88
KALÁKA HAGYOMÁNYŐRZŐ KÖR
KÉTHETENTE 18.00-20.00
BAJNÓCZY-KOVÁCS EDINA (30/652 10 52)

PÉNTEK

SELYEM –ÉS MANDALAFESTŐ
TANFOLYAMOK 17.00-20.00
VÁRNAY KRISZTINA (20/964 46 23)
JÓGA 18.00-19.00
BALÁZS GÁBOR (30/293 69 27)
KREATÍV MŰHELY INDUL!
MÁRCIUS 2-TÓL 17.00-20.00
KÓSA MAGDOLNA (30/311 76 67)
NÉPTÁNC 18.00-20.00
15 ÉVES KORTÓL, FELNŐTTEKNEK IS!
PÁLYI JÓZSEF (20/509 66 81)
FENG SHUI KLUB
A harmonikus térrendezés titkai.
Havonta egy alkalommal válasz a kérdésekre,
kötetlen beszélgetés a Feng Shuiról.
Az induláshoz jelentkezéseket vár a klubvezető!
Bányász Imréné Feng Shui tanácsadó
(06-20-236-3288)
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OKTATÁS

Az Öko-Matek Comenius projekt találkozója
Gyömrőn, a Weöres Sándor Általános Iskolában
Két évvel ezelőtt indítottuk projektünket a Comenius
program keretében és anyagi támogatásával, nyolc
európai ország részvételével. Ez a projekt továbbképzést jelent a projekt tanárai számára, akik különböző
témakörökben közös projektmunkákat végeznek el,
és egy-egy találkozó keretében mutatnak be, ezzel tapasztalatokat adnak át egymásnak. Már jártunk Lengyelországban, Spanyolországban, Angliában, Finnországban és Franciaországban.
Február 6-10 között került sor a magyarországi találkozóra. A mi projektfeladatunk a madarak vándorlásosának megfigyelése és az itthon maradt madarakról
gondoskodás volt. A munka az egész iskolát megmozgatta. Lelkes és aktív csapatok dolgoztak iskolánk
alsó- és felső tagozatos részlegeiben, sőt, az előkészítő
osztályaiban is. A projekt feladat megvalósítása mellett az épületek termeit saját lehetőségeink keretében
kicsinosítottuk, és izgatottan vártuk a hét országból érkező tanárokat és diákokat. Összesen 32-en érkeztek
tapasztalatcserére. A diákokat családoknál helyeztük
el, segítve a nyelvi továbbfejlődésüket. A találkozó
február 7-én Comenius Konferenciával kezdődött. A
konferencia résztvevői a külföldi partnerek, iskolánk
nevelőtestülete és további meghívott vendégek. Mezey Attila alpolgármester köszöntése után iskolánk
diákjai gyönyörű dalokat adtak elő a nyolc ország legismertebb dalaiból, fergeteges sikert aratva. Ezután az
önkormányzat oktatási szakreferense, Volcz Zoltánné
mutatta be a helyi közoktatás rendszerét a vendégeinknek. Iskolánk igazgatója, Spaitsné Rónaszéki Mária tartott egy rövid bemutatót az iskola felépítéséről
és életéről. Ezután következett a projekt bemutatása,
beszámoló az eddigi találkozók értekezleteinek tanulságairól, a találkozót megelőző kemény munkáról. A
konferenciát egy kedves jelenet zárta, iskolánk tanulóinak előadásában. A kedd délutánt Budapesten töltötték a vendégek az Országház megtekintésével.
Szerdán ismét a szakmai munka folytatása következett. A Csokonai iskolában köszöntésként a kis elsőseink adtak elő egy mesét. Büszkék lehetünk tanítóink

és a szülők lelkes hozzáállására. Ezután óralátogatások, tapasztalatcsere következett, majd az Erzsébet utcai iskolába látogattak el a külföldi tanárok. Kedves
kis műsorral várták őket ott is. Ebben az iskolarészlegben is beszélgetéssel, tapasztalatcserével folytatódott
a munka. Köszönet illeti az egész tanári kart, köszönjük a szülők segítőkészségét is.
Csütörtökön a felső tagozat várta a vendégeket,
osztályról osztályra járva ismerkedtek a 8 osztályos
iskolarendszerünkkel. Érdekesnek találták a kabinet
rendszert, azt, hogy a 4 évfolyamot hogyan szervezzük egy egységgé, ami az ő meglátásuk szerint is gigászi feladat. Az órabemutató és az iskola körüljárás
után következett a projekt értekezlet. Itt adtuk át egymásnak azokat a tapasztalatokat, ötleteket, amelyek a
munka során felmerültek. A projekt értekezletek fontos keretet adnak az egymástól való tanulásnak, amely
az egyik legfontosabb célja a Comenius pályázatoknak.
A napot a gála műsor zárta, ahol egy mesejelenet
után iskolánk tanulói mutatkoztak be vendégeinknek
egy felejthetetlen táncos bemutatóval. Táncos gyermekeink mind a nyolc ország táncaiból egyet-egyet mutattak be, a nemzetnek megfelelő ruhákba öltözködve.
A sikert az is mutatta, hogy vendégeink felállva, a táncosokat megtisztelve, hangosan tapsolva köszönték
meg a gyerekek produkcióit. A partnerek őszinte elismerő szavai után közös vacsora zárta le a Comenius
hetet a Weöres Sándor Általános iskolában.
Megtisztelve érzem magam, hogy megmutathattuk, hogy országunk kicsi ugyan, de helyén van
a szívünk, minden problémát összefogással, szeretettel és toleranciával képesek vagyunk áthidalni. Köszönet illeti a gyerekek és a szülők munkáját, az önkormányzat támogatását, az iskola
vezetőségét, tanári karát, technikai segítő stábját és
mindenkit, aki szívén viselte a rendezvény sikerét!
KÖSZÖNJÜK A KÖZÖS MUNKÁT!
Németh Zoltánné
projektvezető
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HAGYOMÁNY

„Köszönöm, köszönöm, köszönöm”
Ady Endre egyik legnagyobb magyar költőnk
versének címe jutott eszembe február 4-én délután a Bagoly fogadóban. Közel nyolcvanfős
hallgatóság gyűlt össze a Rákóczi Szövetség helyi szervezetének, a Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett ünnepségén. Délután 3 óra, kint
didergő hideg, gyönyörű havas téli táj, a strand,
röpködő madarak az etetők körül, bent kellemes
meleg. Ki kocsival, ki gyalogosan, ki busszal érkezett – Sülysápról, Monorról, Maglódról, többen Péteriből – az ünnepségre. Bognár Szilvia, a
meghívott népdalénekes kocsija elromlott, késve
jött, amiért elnézést kért, ahogy illik. Első köszönetem dr. Doricsák Erzsébet hölgyé, aki helyet
adott a kultúra napi megemlékezésnek, ahogy az
elmúlt évben is. Második köszönetem a gyömrői iskolákban tanító pedagógusoké, akik kívülről mondva vagy olvasva, de átéléssel, művészi
módon adták át a magyar költők, írók versben,
prózában írott üzeneteit, amelyek lelkünket felüdítették, felemelték. Gyönyörű énekhangon
csendültek fel a felvidéki, csángó népdalok
Bognár Szilvia ajkán. Mindnyájunk számára
igazi ünnepi alkalom volt ez a szombat téli alkonyat. Harmadik köszönetem annak a névtelen jó
lelkű adakozónak szól, aki egy-egy pohár itallal,
jóízű vacsorával megvendégelte a közönséget.
Külön köszönet a szakácsoknak a finom marhapörköltért. A jókedvű adakozót szereti az Isten
– írja a Biblia. Vannak még csodák ebben a zaklatott világban.
Köszönjük!
Azt sajnáljuk, hogy a helyi televízió nem jelent
meg az ünnepségen, így a város lakóihoz nem jutottak el a dalok, versek üzenetei, a jótettekről
szóló köszönetek.
Szende Márta
Rákóczi Szövetség
gyömrői szervezetének
elnöke

Iskolahívogató

a Weöres Sándor Általános és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézményben
Intézményünk nyitott napokat szervez a leendő elsőosztályos gyermekek szüleinek
2012. március 19-én az Erzsébet telepi egységben és március 20-án a Csokonai úti egységben. A napok részletes programja az iskola honlapján február 21-től elérhető.
(www.weoresiskola.hu).

Spaitsné Rónaszéki Mária, igazgató
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TETTHELY

Gyújtogatunk?

Péntek, 13-a.
Este alig nyolc óra előtt csörren a telefon.
A vonal másik végén egy felháborodott hang:
„Gyere, mert felgyújtották a kopjafát!”
Kaptam magam és az Eskü téren voltam.
Kellemetlen üszökszag és a telefonáló fogadott, aki közölte: „Hála Istennek, már eloltotta
egy éber közelben lakó.”
Az Aradi-emlékmű előtt már csak a lecsorgó
víz volt látható és a talapzatnál öblösen kiégett
kopjafa.
Na, itt az a pillanat, amikor az ember nem
zsebkendővel fogja a szavakat. Azt még eltűri az
ember, hogy a csavargó mögé bújik és levizeli
úgy kutya módjára, de hogy felgyújtsák, csak
úgy „balhéból”, az már barbár, galád viselkedés.
Ez olyan, mintha én a temetőben az elkövetők szeretett nagyszülei fejfájánál könnyítenék
magamon. Hol itt a kegyeleti tisztelet és a méltóság? Az igaz, hogy egy köztér kellős közepén
van a vértanuk emlékműve, de akkor is kijár a
mártírok örök tisztelete.
Hogy mást ne mondjak, jó pár éve lefűrészelték a turult az emlékmű tetejéről. A tettes két
évig egy sufniban rejtegette, de az is megkerült,
úgy ahogy a gyújtogatók is meg fognak kerülni.
Nemcsak itt az Eskü téren, sajnos a város szá-

mos területén tombol a „Balkán”. Vandál, perverz, megmagyarázhatatlan rombolás, amit maguk után hagynak a lelkileg alultáplált ifjaink.
Tisztelet a kivételnek!
A felháborodás már a tetőfokra hág. Sokan
mondják, mi is voltunk fiatalok, de ilyet azért
nem tettünk és joggal teszik fel a kérdést: hol a
hatóság? Mikor fogják megvédeni értékeinket?
Nincs intő példa, nincs felelősségrevonás,
csak reménykedhetünk valami csodában.
Kossuth László
Fotó: Tölli László

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat hírei
életvezetési nehézségek feltárása, kezelése, melynek célja az önálló, hatékony életvitel kialakítása
szülő és gyermek kapcsolatában jelentkező problémák megbeszélése
az egyének mentális egészségének helyreállítása,
megőrzése

A januári számban ismertetett szolgáltatásokkal folyamatosan rendelkezésére állunk a településen élőknek.
Aktuális programjaink:

Ruhaosztást szervezünk

2012. március 29-én (8–16 óráig)
és 30-án (8–12-ig).
A lakossági felajánlásokat március 28-án 8–16
óráig fogadjuk (tiszta, jó állapotú gyerekruha, cipő,
játékok, könyvek, háztartási eszközök, ágynemű, szőnyeg, függöny).
A ruhaosztás és az adományok átvételének helyszíne: a régi Művelődési Ház közösségi terme (Szent
István u. 65–67.).

Önsegítő csoportot indítunk felnőtteknek

A csoport célja:
a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése a csoporttagok aktivitásán keresztül

Az első alkalom időpontja: 2012. április 13. 9–11
óráig. Helyszín: a régi Művelődési Ház közösségi terme (Szent István u. 65–67.).
Bővebb információt Velladicsné Lempel Nikoletta
nyújt a 06-30-656-6164 telefonszámon.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett, gyermekek számára tartott önismereti
csoportfoglalkozások helyszíne a Gyermekközpont
tornaterme (Tompa M. u. 21.).
Bővebb információt Telkes Rita nyújt
a 06-30-656-1537 telefonszámon.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Kedves Állatbarátok!

Gyömrő első, engedéllyel rendelkező állatmenhelye, a Kutya Mentsvár
Alapítvány, szeretettel várja számkivetett házi kedvenceinket. Új gazdi jelölteket is szívesen látunk, akik
eme kis állatoknak gondoskodó gazdája lenne. Több száz állat közül lehet válogatni. Itt a kutyákon kívül
cicák és más házi kedvencek is várják szerető gazdijuk jelentkezését.
Ha egyelőre nem szeretne állatot befogadni, az érdeklődőket is szívesen
várjuk egy ismerkedés erejéig.
Elérhetőség és jelentkezés:
06-209-643-025

FELHÍVÁS

Élő- és elpusztult állatok szállítása,
élő állatok befogása éjjel – nappal.
Városi Állatmentő
06-20/9-643-025
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Veszélyes energiaitalok

Vannak olyan országok, ahol az energiaital normál italként történő forgalmazása nem lehetséges pl: Olaszország, Franciaország, Norvégia, Dánia.
De mit is tartalmaznak az energiaitalok? Több fontos összetevője is van pl.: Koffein, Taurin, Guarana, Ginszeng, B2, B5 vitamin, Niacin stb. Ezen anyagok hatásai lehetnek kedvezőek és károsak is. Kedvezőek, ha kevés
mennyiségben alkalmazzák, de nagyon veszélyes, ha többet fogyasztanak el belőle, mint a napi megengedett
mennyiség. (Havonta 50 fiatal kerül kórházba mérgezéssel az energiaitalok miatt - szerk.)
A Taurin napi túlzott fogyasztása elvonási tüneteket, gyomorfekélyt okoz. A Ginszeng túlzott mennyiségek
fogyasztása álmatlanságot, orrvérzést, fejfájást, idegességet, hasmenést, bőrkiütéseket és hányingert okozhat. A
koffein egyszeri 250 mg feletti adagja veszélyes lehet, növeli az infarktus, ill. az agyvérzés kockázatát.
Az energiaital egy bizonyos ideig fokozza az emberi szervezet anyagcseréjét, az ébrenlétet és a teljesítőképességet. Azonban hosszútávon tartós fogyasztása már a szervezetre ártalmas hatásokat idéz elő. A folyamatos
pörgés biztosításához egy idő után növelni kell az adagokat és már nem elég napi 1-2 doboz energiaital a várt
hatás eléréséhez, hanem mindig több kell. Sajnos a szervezet el tud jutni arra a pontra is ahol a visszájára
fordul a folyamat, és amikor nem kapja meg a kívánt mennyiségű serkentőszert, akkor fáradt, levert,
álmos lesz.
Nekünk felnőtteknek kell figyelemmel kísérni, hogy az uzsonnára adott pénzen mit vett aznap a gyermekünk
és példamutatással azt lássa, hogy a szülők sem energiaitalon élnek. Ennek ellenére, ha mindenképp energiaitalt
szeretne, el tudjuk mondani, miért nem ajánljuk.
Különösen figyelni kell a hatásaira:
• terhes nőknek,
• szoptatós anyáknak,
• magas vérnyomásban szenvedőknek,
• szívbetegeknek,
• koffein érzékeny személyeknek,
• alkohollal együtt fogyasztva,
• 14 éven aluli gyermekeknek
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az energiaitalok egészségre gyakorolt káros hatásairól, veszélyeiről, valamint a fiatalok fogyasztási szokásairól információkat gyűjtő kérdőívet készített. A kérdőív bárki számára elérhető a www.antsz.hu honlapról. A kérdőív kitöltése önkéntes és sokat segít az egészségfejlesztés területi
munkájában, ezért kérjük, hogy minél többen töltsék ki!
Monori, Nagykátai Kistérségi Népegészségügyi Intézet

Helyi adózással kapcsolatos hírek

Tájékoztatjuk Gyömrő Város lakosságát, hogy a
2011. évről szóló talajterhelési díjjal kapcsolatos
bevallás és befizetés határideje: 2012. március 31.
(számlaszám: 11742197-15392017-10080003)
Talajterhelési díj bevallási kötelezettsége van
mindenkinek, aki a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezést
– ideértve az egyedi, zárt szennyvíztározót is – alkalmaz.
Amennyiben a végleges díjfizetés összege az
1000 Ft-ot nem haladja meg, úgy díjfizetési kötelezettség nem keletkezik, azonban a bevallást ebben
az esetben is be kell nyújtani.
A nyomtatvány honlapunkról (www.gyomro.
hu), a nyomtatványok menüpont alatt letölthető,
vagy irodánkban, ügyfélfogadási időben átvehető.
Továbbá felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
a hatályos jogszabályok értelmében 2012. február 1-től a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120 Ft/m3-ről 1200 Ft/m3-re változik. Ez azt

jelenti, hogy a 2012. évről szóló bevallásban már
az 1200 Ft/m3-es díj kerül feltüntetésre, illetve számításra.

További határidők:

Építményadó befizetési kötelezettség
(I. félév): 2012. március 15.
számlaszám: 11742197-15392017-02440000
Iparűzési adóelőleg befizetési kötelezettség
(II. félév): 2012. március 15.
számlaszám: 11742197-15392017-03540000
Iparűzési adó bevallásának határideje:
2012. május 31.
számlaszám: 11742197-15392017-03540000
Gépjárműadó befizetési kötelezettség
(I. félév): 2012. március 15.
számlaszám: 11742197-15392017-08970000
Gyömrői Adóiroda

KÖZLEMÉNYEK

TÁJÉKOZTATÓ

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
2012-es évben Gyömrő Város Polgármesteri
Hivatalánál a Budapest Főváros Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság kihelyezett ügyfélszolgálata az alábbi időpontokban
vehető igénybe:
2012. március 14.
2012. április 18.
2012. május 16.
2012. június 13.
2012. július 18.
2012. augusztus hónapban
az ügyfélszolgálat szünetel
2012. szeptember 19.
2012. október 17.
2012. november 14.
2012. december 12.

PATIKAI ÜGYELET
Hétköznapokon továbbra is a Szent Erzsébet
Patika tart ügyeletet este 10 óráig. Ünnepnapokon 8-tól 16 óráig tartanak nyitva a kijelölt
gyógyszertárak. Hétvégeken a három patika
felváltva tart nyitva este 10 óráig.
A következő hétvégék és ünnepnapok ügyeleti rendje a következőképpen alakul:

Február 18-19.
Február 26-26.
Március 3-4.
Március 10-11.
Március 15.
Március 16.
Március 17-18.
Március 24-25.

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

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS

Köszönjük mindazoknak, akik részvétüket
fejezték ki Garami István temetésén.
Külön köszönet a Szomorú Szív Temetkezési Kft. dolgozóinak, hogy a temetést
tisztességgel elvégezték.

Felesége és családja
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Az Arany Óvoda javára működő közhasznú ARANY ALAPÍTVÁNY kuratóriuma ezúton szeretné megköszönni az
alapítványt támogató magánszemélyek
támogatását, melynek eredményeként a
2010. évi adó 1%-os felajánlásokból

356.457 Ft érkezett a számlánkra.
Köszönjük továbbá a kedves szülők felajánlásait és segítségét, ezzel is megerősítve bennünk, hogy alapítványunk céljaival
egyetértenek, működésére szükség van.
Az alapítvány számlájára érkezett támogatások elszámolásáról honlapunkon
részletes tájékoztatót és beszámolót is olvashatnak.
http://www.freeweb.hu/aranyovi//
Kérjük, hogy 2012-ben is gondoljanak az
ARANY ALAPÍTVÁNYRA, támogassanak azzal az 1%-kal bennünket, amely lehet, hogy Önök szerint kevés, óvodánk számára viszont sokat jelent!
Adószámunk: 18676903-1-13

ADÓ 1% felhasználása 2011-ben:
2008.évi felajánlásból tartalékolt
összeg:
279 850 Ft
2009.évi felajánlásokból
(2010-ben átutalt)
488 870 Ft
Összesen:
768 720 Ft
Felhasználása:
kötél udvari játékhoz
52 300 Ft
rajztábla
8 999 Ft
2db futóbicikli
23 980 Ft
tornaterem PVC
356 850 Ft
tornaterem rácsos ajtó
201 000 Ft
notebook
85 800 Ft
rácsos ajtók
40 000 Ft
Összesen:
768 929 Ft
Óvoda Kapu elkészítése:
Móczár Krisztián felajánlása
200 000 Ft
Felhasznált összeg:
143 640 Ft
Maradvány:
56 360 Ft
Szülői felajánlásokból eddig befolyt összeg:
Alapítványi befizetés a csoportoktól 84 800 Ft
Rendezvények bevétele
149 500 Ft
Adventista Egyház támogatása
51 130 Ft
Összesen:
285 430 Ft
Adó 1% a 2010.évi felajánlásokból
(átutalva: 2011.10.06)
356 457 Ft
Kapott bankkamat
11 860 Ft
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RENDŐRSÉGI
FELHÍVÁS!

Kapitányságunk tudomására jutott, hogy 2012.
január 20-án, Vecsés, Lőrinci úton egy méregzöld metál színű IDN-382 frsz-ú személygépkocsiból egy férfi az úton gyalogló 17 éves lányt
megszólította, és arra kérte, hogy üljön be a kocsijába, mert úgyis elviszi! A lány ennek nem tett
eleget, ezért a férfi kiszállt a kocsiból és elindult
a lány felé, ekkor a megriadt lány elkezdett futni,
és a közelben lévő idős férfitól kért segítséget.
Ezt látván az idegen férfi visszaült a kocsijába és
elhagyta a helyszínt.
Hasonló jellegű cselekmény történt még az
illetékességi területünkön, de abban az esetben
egy eltolható ajtós kisbusz állt meg a leszólított
lányok mellett.
Minden esetben az érintett lányok helyesen
cselekedtek, mert a helyszínt elhagyták, a kérésnek nem tettek eleget és segítséget kértek.
Fentiek miatt, soron kívüli tájékoztatással
kérjük a szülők és a gyermekek figyelmét hívják fel arra, hogy idegenekkel ne álljanak szóba, ismeretlen autóba ne üljenek be, ne adják

meg személyes adataikat, telefonszámukat
stb, annak érdekében, hogy az áldozattá válást megelőzzük.
Egyben nyomatékosítsák a gyerekekben,
hogy ilyen esetekben a kérésre magyarázkodás nélkül mondjanak „nem”-et, a helyszínt
azonnal hagyják el, kérjék felnőtt segítségét!
Amennyiben bárkinek a történtekkel kapcsolatban bármiféle információja (személyleírás
stb.), személyes tapasztalata van, kérjük jelentkezzen a Monori Rendőrkapitányságon!
Jelentkezzenek továbbá azok is, akik hasonló helyzetbe kerültek, akár név nélkül,
anonim módon is lehetőség van arra, hogy a
rendőrség tudomására hozzák az ezzel kapcsolatos bármiféle információikat!
Az ilyen jellegű esetek előfordulását csak közös erővel és összefogással tudjuk megelőzni,
ezért kérjük segítségüket!

Kelemen József r.alezredes
Rendőrségi főtanácsos
Kapitányságvezető

Meghívó
Február 25-én 17 órakor a kommunizmus és az
elhíresült „Gyömrői gyilkosságok” áldozatairól tart
megemlékezést a gyömrői Jobbik. Helyszín: a Weöres
Sándor Általános Iskola falán elhelyezett emléktábla
„A gyömrői járásban 1945 tavaszán nem ért véget a háború. Mendén, Ecseren, Maglódon, Tápiósülyön, Tápiósápon, Péteriben, Úriban és Gyömrőn nem
az oroszok végeztek ki jegyzőket, papokat, tanítókat, földműveseket, földbirtokosokat, irodatiszteket, hanem a vélt sérelmekért vett elégtételt a
helyi kommunista vezérkar. Sokakat elhurcoltak
és szemrebbenés nélkül, önkényesen kivégeztek.
Haláluk előtt kegyetlenül megkínozták az áldozatokat. A gyömrői gyötrelmekről parlamenti
interpellációt nyújtott be Futó Dezső kisgazda képviselő 1946 februárjában, ám nem ért el
eredményt. A gyilkosságokat eltussolták.”. Így
emlékezik egy túlélő, akinek az édesapja szörnyű
kínok között halt meg. Azt mondja, apja mindig
szeretetre nevelte gyermekeit. A bosszúállás nem
az ő dolguk – teszi hozzá.

KÖZLEMÉNY
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PIACFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY
Biztosíthatja magának a fűtési
energiát saját forrásból!
„Függetlenítse magát a fűtési energiaáraktól!”

A Piacfejlesztési Alapítvány támogatásával fűtési energiabiztosítási program indul. Célja, hogy a
gáz világpiaci helyzetétől és az elkövetkező években várható jelentős áremelésektől a programban
résztvevők függetleníthessék magukat. A program elsősorban egyedi fűtésű lakástulajdonosoknak és
mezőgazdasági termelőknek szól. A program a lakossági igénytől függő gazdasági egységek indításával és létrehozásával valósul meg.
Az első induló projekt jellemzői:
1000 tonna feldolgozási kapacitású pellet
és brikett üzem létrehozása
50 hektár kínai energianád telepítése
A projekt szervezése indul 2012. január 1-én
Az üzem termelése indul 2015. január 1-én
A projekt előnyei:
100%-ig magántőkéből létesül
100%-ig magántulajdonba kerül
100%-ig adósságmentesen indul
100%-ig biztosított az alapanyag szükséglete
100%-ig biztosított az előállított termék értékesítése
100%-ig biztosított az indulás évétől a nyereségessége
Az induló projekthez csatlakozás lehetősége:
1. Jelentkezhet, aki legalább fél hektárnyi vagy annál nagyobb olyan földterülettel rendelkezik, amelyen a nád telepítése megtörténhet. A földhasználat és a telepítés költségeit, körülményeit jelentkezés esetén megismerheti.
2. Jelentkezhet, aki tőkebefektetésnek tekinti a projektet és rendelkezik 540, vagy 2080 euró induló
tőkével, amit a csatlakozáshoz szükséges szerződések és nyilatkozatok aláírását követően befizet.
Minden egyéb információt jelentkezés után kaphat meg mindenki.
Jelentkezni lehet: 2012. február 28-ig email-ben a pfalap@gmail.com címen az alábbi adatok megadásával: név, lakcím (irányító számmal), telefonszám és a csatlakozás jellegének megadásával:
Földterülettel venne részt.
Tőkebefektetőként venne részt.
Földterülettel és tőkével venne részt.
A Piacfejlesztési Alapítvány Kuratóriuma
Szita András mg. szaktanácsadó
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SPORT

(H)ÓVI – SHOW a Városközpontban

A napsütéses, bár csípős téli napokat kihasználva fergeteges (H)ÓVI – SHOW- t rendezett városunkban a Városi Férfi és Női Utánpótlás Kézilabda Alapítvány lelkes csapata. A programon – melyet
Valenta Eszter, a kézilabda utánpótlásért felelős szakág-vezető koordinált –, településünk óvodásai
és kisiskolásai vettek részt, több mint 400-an.
A téli sportokhoz és a labdajátékokhoz kapcsolódó játékos ügyességi verseny megvalósulását jelmezes szakemberek – animátorok – segítették, akiket örömmel fogadtak a gyermekek. Nagy sikere
volt a résztvevők körében a finom friss kalácsnak, a forró kakaónak, teának is.
A szervezők és a környezet lehetőséget biztosított arra, hogy – a Művészeti Központ sporttermében – a kisgyermekek megismerhessék a szivacskézilabda alapjait is.
Aki ezen a délelőttön a Városközpontban járt, vidám gyerekzsivajt, kacagást, mosolygós és boldog arcokat látott.
Köszönjük a lehetőséget, a szervezési munkát, a jutalmakat és a vidám napot!
VM
Fotó: Makovinyi Zoltán
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