Nem folyik az ártézi víz!

A város ó-falusi részén a körforgalom melletti dísztéren lévő ártézi kút városunk közkincse volt. A városvezetés is megőrzésre méltó közkincsként tekintett erre a kútra, ezért is döntött úgy 2006-ban, hogy jelentős fejlesztéssel
kiépíti a kút környezetét. Már hosszú évek óta igen sokan jártak ebből a kútból ártézi vizet fogyasztani. A tér kiépítését követően, amikor már kulturált
körülmények között, felépítmény alatt lehetett megtölteni az edényeket, ez a
népszerűség még inkább megnőtt és azt lehet mondani, hogy szinte a nap 24
órájában sor állt a kút körül. Akik mostanában jártak a kútnál, azt tapasztalhatták, hogy nem folyik a víz. Miért nem működik az ártézi kút? Mi lett a vízzel? Mi lesz a jövőben a kút sorsa? Erről szeretnék most tájékoztatást adni.
A kút történetéről tudni kell, hogy azt hogy annak a vízadó rétegnek, melyet
1926-ban fúrták, mélysége 105 méter, itt megfúrtak, a használat következtéés egy földtörténeti korban elraktáro- ben csökkent a vízmennyisége, csökzódott vízmennyiséget magába záró kent az úgynevezett rétegnyomás, így
vízadó réteget sikerült itt megfúrni. A az itt lévő víz már nem tud önmagától
fúráskor, vagyis 86 évvel ezelőtt a kút- a felszínre törni, vagyis a kút pozitiviból percenként 18
tása megszűnt. Valiter víz buggyant
lószínűleg ebből a
magától a felszínre,
vízkészletből még
vagyis a kút pozitív
jelentős mennyiség
nyomású volt. Ebvan ebben a rétegben,
ben az időben a felváltozatlan minőségszínre törő vízoszlop
ben, azonban az már
3 méter magasságig
önmagától nem tör a
emelkedett, ennek
felszín fölé. Ezt igaköszönhetően az alsó
zolják azok az adakifolyást elzárva egy
tok is, melyek szevascsőből még lajtos
rint a kút vízhozama
kocsikat is lehetett
az 1926-os 18 litertölteni. De mi az oka
ről a 2006-os felújíannak, hogy az ártézi
tásra percenkénti 5
kút a napokban egyliterre esett vissza,
szer csak elapadt?
a kifolyási pontja
Amint erről értesül- Van víz, de nem jön a felszínre magától pedig plusz 3 métertünk, haladéktalanul
ről plusz 70 centire.
a helyszínre hívtunk egy kútfúrással Ez, mint említettem egy természetes jefoglalkozó kiváló szakembert. A be- lenség, és egyben azt jelenti, hogy a kút
szerzett iratok alapján és a kútról meg- életében egy fejezet lezárult. Felmerül
szerzett ismeretek birtokában elmond- a kérdés, akkor hogyan tovább? Amint
ta, hogy teljesen normális természeti arról írtam, a városvezetés továbbra is
jelenségről van szó, melynek lényege, közkincsként tekint erre a vízkészletre,
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így szeretnénk, ha a kút kifolyója és az épület
nemcsak emlékműként állna itt, a régi ártézi kút
emlékére.
A szakember szerint, ha a kút állapota lehetővé teszi, lehetőség van a víz szivattyúval
történő felszínre juttatására. Itt nincs szükség
komolyabb teljesítményű szivattyúra, hiszen
a víz hozzávetőleg a talaj szintjéig továbbra is
feljut. Csupán azt a magasságot kell áthidalni,
mely a kifolyási pontig hiányzó, mintegy 70
centiméter. A kiszivattyúzott mennyiséget sem
szabad túlzásba vinni, mivel így tönkremehet
a kút. Felkértünk egy gyömrői viszonyokat ismerő tervezőt, hogy dolgozzon ki egy műszaki
megoldási lehetőséget egy ilyen szivattyú beépítésére. Amennyiben a kúton elvégzett vizsgálatok azt mutatják, hogy műszakilag megoldható ez a módszer, abban az esetben a jövőben
egy kisebb szivattyú segítségével folyna tovább
a víz az ártézi kútból. Ennek havi energiaköltsége előzetes becslés szerint 10 és 20.000 forint
közé tehető. Továbbra sem szeretnénk, ha az ártézi vízhez pénzért lehetne hozzájutni, szeret-

nénk megőrizni ennek a kútnak az ingyenességét. A beruházás költsége műszaki átalakítással
600 – 800 ezer forint közé tehető. A költségek
finanszírozására lehetséges, hogy közadakozásból próbáljuk meg előteremteni a forrást. Ennek
módjáról tájékoztatni fogjuk városunk lakosait.
Azt a kérdést is feltettük a szakembernek, hogy
várhatóan meddig tudunk még vizet kinyerni
ebből a kútból, hiszen amint a geológiai vizsgálatokból kiderült, ennek a rétegnek nincsen
felszínről leszivárgó utánpótlása. Ennek pontos
időpontját szakértőnk sem tudta meghatározni,
de véleménye szerint amikor ez a kút elapad,
folyamatos, mértékletes kitermelés mellett, várhatóan nem a mi életünkben lesz. Annak dátumát, hogy mikortól vételezhető víz újra az ártézi kútról, még nem tudom megmondani, hiszen
jelenleg a műszaki megoldás tervezése zajlik,
de az önkormányzat részéről a lehető leggyorsabban szeretnénk ismét működővé tenni városunk nevezetes ártézi kútját.

Vízmű hírek

Mezey Attila
alpolgármester

A múlt év végén megszavazott víziközmű változtatni kell. A törvényes kereteken belül, a
törvénynek megfelelően Gyömrő Város Ön- fokozatosság elvét betartva határozott lépéseket
kormányzata a váci székhelyű, állami tulajdonú kell tennünk. A ki nem fizetett számlák után megDunamenti Regionális Vízmű Zrt.-hez csatla- küldjük a fizetési felszólítókat. Eredménytelenkozik saját víziközműveivel. A törvény – bizo- ség esetén előzetes értesítést követően korlátoznyos határidőkön túl – nem teszi
zuk a szolgáltatást. A korlátozás
lehetővé a jelenlegi cégméretben
eddig főleg szűkítést jelentett,
az önálló működést. Már a nyáezután bizonyos feltételek esetén
ron megkezdődtek a tárgyalálekötjük a fogyasztót a hálózatsok az együttműködés részletes
ról. A minimális ellátás feltétefeltételeiről és ütemezéséről, a
leinek megfelel a közeli közkút
folyamat ősszel folytatódik. Az
is. A korlátozással párhuzamosan
egyeztetések során a váci fél jetermészetesen jogi lépéseket is
lezte, hogy cégünknél igen mateszünk: fizetési meghagyás, kögas a kintlévőség. A kifogás sajveteléskezelő, végrehajtó stb. A
nos jogos. Sok fogyasztónk nem
többletköltségek egy része szintudja, vagy nem akarja kifizetni
tén az adóst terheli. Az ingatlan
a számláit. Az okok kivizsgálása
értékesítésekor viszi tovább a
nem a mi feladatunk, lehetősétartozást. Ha mindenki idejében
günk sincs rá, a dolgunk az, hogy
kifizetné a számlákat, a vízdíj
szolgáltassunk és beszedjük az Nagyobb szerep a kintlevőség 10-15%-kal lehetne kevesebb.
kezelésben
árát. A jelen helyzet antagonisztiA nemfizetők tehát közvetlenül
kus ellentmondása az, hogy gazdasági társaság- cégünket, közvetve a többi fogyasztót károsítként működünk, de kötelező közfeladatot látunk ják meg. A rendszeresen, pontosan fizetők illetve
el. Eddig az Önkormányzat álláspontja az volt, azok, akik csak pár napot csúsznak, gyakorlatihogy törekedjünk a beszedésre, de ne alkalmaz- lag észre sem veszik a fenti változásokat.
zunk nagyon kemény módszereket. Mára nyilA száraz időjárás miatt a felszíni, felszín kövánvalóvá vált, hogy a kintlévőség-kezelésen zeli vizek szintje jelentősen csökkent. Többen
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jelezték, hogy kiapadt az ásott kútjuk. Volt, aki
ezt összefüggésbe hozta az új kútjaink beüzemelésével. A vízmű kutak 160-300 m mélységűek, a 2., 3. vízadó rétegen vannak, nincsenek
összeköttetésben a talaj közeli vizekkel. Nem is
lehetnének, hiszen az első vízadó réteg annyira
szennyezett, hogy ivóvízként nem használható. A Dózsa György úton az árokban, valamint
a Kóczán úton is elapadt az állandónak tekintett
vízfolyás. A Tisza a felső szakaszán szeptember elejére szinte teljesen kiszáradt. Az országos átlagos évi csapadékmennyiség 4-600 mm.
A csapadékos 2010-ben ez kb. 1200 mm volt,
2011-ben 384 mm, idén 220 mm-nél tartunk.
Ez persze országos átlag, Gyömrő relatíve kevesebb esőt kapott. Szerencsére az általunk hasz-

nált vízadó réteget nem érintette a kedvezőtlen
hatás, így semmilyen korlátozásra nem kényszerültünk. Természetesen hosszú távon a csapadék
mennyisége befolyásolja a kitermelhető vizet, a
problémáról nem szabad megfeledkezni.
Sok jelzés érkezett hozzánk az artézi kút elapadásával kapcsolatban is. Erről az alpolgármester cikkében részletesen olvashatnak az 1. és
2. oldalon. A kút a továbbiakban már csak szivattyúval működtethető. A munka előkészítésére
az Önkormányzat megtette a lépéseket.
A fenntartási és javítási munkáinkon kívül
még az ősz folyamán némi fejlesztési munka is
folyik. Ezekről részletesen a befejezést követően
számolok be.
Kertész Gyula

Államalapításunk ünnepe
Gyömrőn a városi ünnepség Gyenes Levente
polgármester köszöntő szavai kezdődött, melyet a kitüntetések átadása követett. Gyömrő
Város Önkormányzata idén kitüntető címek adományozásáról döntött: Borbély János koronaőr
őrnagy részére posztumusz díszpolgári címet;
Baranyai Istvánné és Nagy Sándorné részére
Közéleti munkáért emlékplakettet adományozott. Varga Ernő jegyző úr a városban eltöltött
20 éves jegyzői jubileuma alkalmából Pro Urbe
Gyömrő díjban részesült.
Az ünnepi műsort a GyömrőSzínház előadásában láthatták, majd az új kenyeret megáldotta Lakatos Tibor református lelkész és Rezessy
Miklós evangélikus lelkész.
11 órakor kezdődött a „Déryné utódai Gyömrőn” című könyv bemutatója. A könyv megjelenésével a gyömrői amatőr színjátszás történetének jelentős dátumához érkeztünk. Kézzel
fogható formát öltött az a munka, melynek nyomán egy évszázad eseményei elevenednek meg
előttünk.
A gyömrői amatőr színjátszás száz évét bemutató könyv a Gyömrői Műkedvelő Dal- és
Önképző Körtől a GyömrőSzínházig mutatja be
a helyi színjátszás gazdag történetét, korabeli
dokumentumokon, fényképeken, újságcikkeken
keresztül. Az első dalárdák, színjátszó csoportok
megalakulását az 1910-12-es évekre tehetjük.
Vendéglőkben, szabadtéri színpadokon, majd az
1929-ben átadott Kultúrházban számtalan előadást rendeztek, ami nem is csoda, hiszen egy
időben 100-250 fő volt az amatőr színjátszók
száma.

Fentieken túl olvashatnak a könyvben a gyermekszínjátszókról, a Rozmaring Néptáncegyüttesről, a Rozmaring Hagyományőrző Alapítványról is.
A szerzők közül ifj. Gellér Nándor és Tölgyes
Tamás mesélt arról, hogyan folytak az előkészületek, milyen szépségekkel és nehézségekkel
szembesültek a munka során, és mit jelent számukra az elkészült könyv.
Ezúton is ajánljuk szíves fegyelmükbe ezt
a dekoratív, színes könyvet, mely 2 000 Ft-os
áron megvásárolható a Hankó István Művészeti Központban.
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Példaértékű biztonsági intézkedések előzték meg az esti programot

NAGY DURRANÁS VOLT!
Idén is látványos tűzijátékkal búcsúztattuk
Szent István ünnepét, amelyre a környékbeli településekről is több ezer ember érkezett. Természetesen, az idén is voltak új látványelemek az
égi show műsorban, amelyek kivívták a közönség tetszését. A rendkívüli száraz idő miatt, a fokozott biztonságért, az egész stranderdőt a helyi
önkéntes tűzoltók teljesen belocsolták. A Tófürdő személyzete az előre megbeszélt, másodperc
pontosságú forgatókönyv szerint végezte munkáját, s a nagy tömegre való tekintettel a Monori
Rendőrkapitányság és a közterület-felügyelők,
polgárőrök is kiemelt biztonságot teremtettek a
résztvevők számára.
Az igazi újítás az idén az volt, hogy folytattuk a tavaly elkezdett, s nagy sikert aratott táncpartit. Ezen az estén népszerű és közismert
latinos-karibi hangulatú zenére táncolhatott a
közönség. Itt nem volt korhatár megkötve, hiszen együtt táncolhatott a nagypapa az unokájával is. A hangulat felfokozását a Gellér Angelika
vezette Zumba tánccsoport alapozta meg (Starlight Dance Company) Tóth Tamás (Topa) bohókás műsorvezetése mellett. A hang(erő)ről Jacek
(J-Sound) gondoskodott, míg a jó, táncolható zenéket Dj. Aspee (Bánfi Zsolt) válogatta össze. A
karneváli hangulatot a tóparti büfék, a Cokcktail
Bár és a Bagoly Fogadó figyelmes közreműködése biztosította.
H.L.

Helyi adózással kapcsolatos hírek

Tájékoztatjuk Gyömrő Város lakosságát, hogy a 2012. második félévi befizetési határidők az alábbiak
szerint alakulnak:
Építményadó befizetési kötelezettség: 2012. szeptember 15.
számlaszám: 11742197-15392017-02440000
Iparűzési adóelőleg befizetési kötelezettség (I. félév): 2012. szeptember 15.
számlaszám: 11742197-15392017-03540000
Gépjárműadó befizetési kötelezettség: 2012. szeptember 15.
számlaszám: 11742197-15392017-08970000
A befizetéshez szükséges csekkeket a 2012. február 20-án kelt egyenlegértesítővel már megküldtük.
Amennyiben szükséges, további csekkeket irodánkban, ügyfélfogadási időben átvehetnek.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8.00-17.30
szerda: 8.00-12.00
péntek: 8.00-12.00
Gyömrői Adóiroda
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Idén is sikert aratott
az Eskü téri kavalkád
2012. augusztus 19-én az Eskü téren, immár sokadik alkalommal rendezte meg a Gyömrő 2000
Kör az Önkormányzat támogatásával rendhagyó
program sorozatát.
Ez a nap 10 órakor a gyermek rajzversennyel
kezdődött. A „szakmai” zsűri nagyon szép pályaművekkel találkozott. Az első három helyezett
mellett minden gyermeknek jutott egy kis ajándék.
Ezt követően az előre meghirdetett programok alapján zajlott tovább a vendégek szórakoztatása.
A gyerekek szórakoztatását kötélhúzó verseny, dinnye evő verseny, színházi előadás stb.
színesítette.
A nagy meleg sajnos a déli órákban kissé vis�szariasztotta az embereket a rendezvénytől.
Mikor már enyhült az idő, ismét dübörgött és
megtelt az Eskü tér.
Az esti hangulatot tovább fokozta a különböző zenekarok fellépése. Itt már több, mint ezer
ember volt jelen.
A nap zárásaként Rudi és zenekarának pattogós és igen kedvelt repertoár sorozatára táncolhattak a vendégek.

Rendezvényünk sikeréhez és színvonalához
nagyban hozzájárultak szponzoraink, akiknek ezúton is köszönetünket fejezzük ki.
Annakert Invest Kft. – Vágó Gábor • Gyömrő
Tópark Kft. – Kiss Csaba • Kastélydomb
Invest Kft. – Tormási Zsolt • Gyömrő Város
Önkormányzata • Gyömrő és Térsége
Víziközmű Kft. • Brand Sec Kft. • Agóra
üzletház: Optika, Ajándék, Kínai • Kékház:
Gyöngyfotó, Ábrahám Krisztina, Lottózó, Infó
bázis • Centrum üzletház: Gyermek Ruha,
Erika butik, Go-West, Baromfi üzlet • Telefon
üzlet Szt. István u. • Horgász bolt • Negrescó •
Fodrász üzlet: Szegfű u. • Fri-zó hentes • Reál
üzlet (Állomás) • Zöld ajtós pizzéria • Viola
virág üzlet • Dzsungel pizzéria • Táncsics
utcai Zöldség-gyümölcsösök • Hambi büfé
• Hunka illatszer • Klein virág üzlet • Anikó
divat • Gyermek ruha (Táncsics u.) • Zanakó
• Fagyizó (Táncsics u.) • CBA – West • CBA Centrum • Gazok háza • Zénó pékség • Király
– Bau • Lake- bord • Szimó KFT • Tóth és TSA
KFT • GK-Diamond autó alkatrész
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„KORONAŐRÖK GYÖMRŐN” KIÁLLÍTÁS
A Hankó István művészeti Központban

Az első keresztény magyar király, Szent István
számára a Pápa az 1000. esztendőben koronát
küldött. A középkor folyamán kialakult és megerősödött az a királykoronázással kapcsolatos
szokás Magyarországon, amely szerint csak
az uralkodó bír valódi királyi hatalommal, akit
székesfehérvári bazilikában koronázott királ�lyá a magyar egyház első embere, az esztergomi érsek, mégpedig a pápa által küldött, Szent
István koronájaként tisztelt Szent Koronával.
A magyar királyok hatalomra jutását sok száz
éven keresztül szabályozták ezek a koronázással kapcsolatos feltételek, amelyek közül a
Szent Koronával koronázás kritériuma vált a
legerősebbé, sőt a Szent Korona körül kialakuló
misztérium fokozatosan egyfajta közjogi jelentéstartalmat nyert az évszázadok folyamán, ami
szerint a Szent Korona a főhatalom birtokosa,
egy az alattvalók érdekeit és az ország területi integritását szimbolizáló független személy,
aki az uralkodó felett áll. Mivel ezt a nagy jelentőséget egy konkrét tárgynak – Szent István
király koronájának – tulajdonítottak, így az pótolhatatlanná vált, és ebből fakadt a koronaőri
intézmény kialakulása. A Szent Korona őrei
egyrészt az első, szent királyunk személyéhez
kötődő, ereklyeként tisztelt pótolhatatlan korona fizikai épségéért feleltek, másrészt rajta tartották a kezüket a királyi hatalom legitimitásának biztosításához feltétlen szükséges beavatási
jelvényen.
Az évszázadok során a magyar koronát többször menekítették ki az országunkból, a koronaőrséget többször szüntették meg, többször alakították újra.
A századforduló és 1909 közt a koronaőrség
újból jelentős átszervezésen esett át. Új, a korábbinál is díszesebb egyenruhát rendszeresítettek.
A magasított díszföveget madárszárny alakú tollforgó díszítette, fehér kócsagtollakkal, a föveg
homlokrészén nagy méretű címerdísszel. A díszatilla zöld, a nadrág vörös, a köpeny fehér anyagból készült, a nemzeti színek hangsúlyozása céljából. Fegyverzetük díszkard és vibárd. Horthy
Miklós kormányzósága idején a Szent Korona
őrzésének gyakorlata és a koronaőri intézmény
működése az 1918-as forradalmat megelőző normális állapotnak megfelelően működött tovább.
Az 1928. évben azonban az eddigi törvényeknél
is részletesebb, XX. századi színvonalú törvényt

hoztak, amelyben szabályozták az őrzés körülményeit, illetve azt, hogy milyen alkalmakkor,
és milyen formaságok betartásával lehet elővenni a Szent Koronát őrzési helyéről. A Szent
István jubileumi emlékév alkalmából, 1938-ban
közszemlére tették a Szent Koronát.
Gróf Teleki Tibor koronaőr 1871-ben született Gyömrőn. Református, gyömrői földbirtokos volt. Tagja volt Pest vármegye törvényhatósági bizottságának. A munkapárt, majd a
nemzeti középpárt tagja volt, megalakulásakor
az egységespárthoz csatlakozott, s ennek programjával küldötte a gyömrői kerület a nemzetgyűlésbe. 1933 júliusában báró Perényi Zsigmonddal együtt választották meg koronaőrré.
Érdemei elismeréséül a Horthy Miklós kormányzó 1930-ban az I. osztályú Magyar Érdemkereszttel tüntette ki.
Vitéz Borbély János koronaőr hadnagy. Ő
volt az a személy többek között, akinek köszönhetjük, hogy ma is megtekinthetjük a Szent Koronát. Pajtás Ernő koronaőr parancsnok vezetésével a II. világháború végén az előrenyomuló
szovjet csapatok elől elrejtették a szent ereklyéket. Eltűrve az új hatalom minden megpróbáltatását, vállalva a megalázó munkákat, esküje
által kötve megőrizte titkát, s azt a sírba vitte.
A kiállítással emlékezünk rájuk, emlékezzünk azokra az emberekre, akik esküjükhöz
méltón az életük árán is megvédelmezték,
megvédelmezik államunk jelképeit.
Hodruszky Lajos
alpolgármester
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A Hankó István Művészeti Központ
programajánlója!
Tisztelettel meghívjuk Önt
és kedves Családját az Aradi vértanúk
kivégzésének alkalmából rendezett
„Maradj hűséges a földhöz!”
című megemlékezésünkre

2012. október 6-án,

szombaton 18 órakor az Eskü térre
Közreműködik: a GyömrőSzínház társulata
Megjelenésére feltétlenül számítunk!

***

Októberben még 2 alkalommal

Gyalog Galopp

a GyömrőSzínház előadásában
október 7-én vasárnap és 13-án, szombaton 18 órától.
Jegyek 1000 Ft-os áron elővételben megvásárolhatók a helyszínen.

***

Október 12. péntek, 12 óra

Zengő ABC

Móra Ferenc Zengő ABC-jének sorait Rigó Béla gondolta tovább, így született 31 vers A-tól Zs-ig. A verseket Lukácsy Katalin zenésítette meg, a hangszerelést a Z’ Zi Labor végezte. A több
mint egy órás műsor alatt, a gyerekek bevonásával kalandozhatunk az ABC színes világában.
Belépő: 800 Ft

***

Tisztelettel meghívjuk Önöket

az 1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából rendezett városi megemlékezésre
2012. október 23-án, kedden 17 órakor
„Egy kiállítás képei”
a Gyömrői Ifjúsági Kör előadása
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Október 27. szombat, 18 óra és 28. vasárnap 15 óra:
Dés László - Geszti Péter - Békés Pál:

A dzsungel könyve
A musicalt a Szivárvány Színiiskola
előadásában láthatják.
Belépő: 1500 Ft
Elővételben: 1200 Ft
A jegyek október elsejétől a Művészeti
Központban megvásárolhatók!

***

Figyelmükbe ajánljuk:

Új szakkörök a Hankó István Művészeti Központban
Árkádia Spirituális Kör

A kör célja, hogy az előadáson keresztül megértsük,
majd a meditációs gyakorlaton megtapasztaljuk a létezés titkait.
Az összejövetel a szellemi vezető üzenetének átadásával és a körvezető áldásával ér véget.
INFO: Kovács Ádám Tel: 06-30-399-9766
Első foglalkozás: 2012. szeptember 19. szerda 18 óra

KULTÚRA
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„5 ALKALMAS (5X3 ÓRA) SELYEMFESTŐ ALAPTANFOLYAM INDUL
GYÖMRŐN, A HANKÓ ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONTBAN!
A tanfolyamon elsajátítjuk a selyemfestés alaptechnikáit, már az első alkalom után gyönyörű sálakat,
kendőket, párnákat, mandalákat, képeket készíthetnek a résztvevők.
A tanfolyam ára 5000 Ft/alkalom, amely az anyagköltséget (hernyóselyem, festékanyagok)
is magában foglalja. Ezért az árért minden alkalommal értékes, egyedi kézműves alkotásokat
vihetünk haza szeretteinknek és magunknak.
A tanfolyamon való részvétel feltétele a tanfolyami alapköltség, vagyis 15 000 Ft átutalása a
később megadott számlaszámra, a fennmaradó 10 000 Ft-ot pedig a tanfolyami napokon (2000
Ft/alkalom) lehet befizetni.
A tanfolyam indulási időpontja: 2012. október hónap, a tervezett időpontok: kéthetente péntekenként 17.00–20.00 óra.
A tanfolyam 10 fő jelentkezése esetén indul, az első alkalom pontos időpontját a jelentkezőkkel
egyeztetjük.
Jelentkezés: Várnay Krisztina selyemfestőnél. Telefon: 06-30-594-38-03, email: varnaykriszti@
gmail.com, honlap: www.pictorleo.hu „

„5 ALKALMAS MANDALAFESTŐ TANFOLYAM INDUL
GYÖMRŐN, A HANKÓ ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONTBAN!

A tanfolyamon megismerkedünk a mandala szerkesztésének és festésének technikájával, a különböző rajz- és festőeszközökkel elérhető hatásokkal. Kipróbáljuk a színes ceruzát, zsírkrétát, pasztellceruzát, pasztellkrétát, olajpasztellt, továbbá az akvarell- és az akril festéket, esetleg a selyemfestés
technikáját is. Belemerülünk a színek és a szimbólumok világába, igény esetén önismereti utazást
teszünk az általunk alkotott mandalák segítségével.
A tanfolyam ára 4.000 Ft/alkalom, amely az anyagköltséget is magában foglalja.
A tanfolyamon való részvétel feltétele a tanfolyami alapköltség, vagyis 15.000,- Ft átutalása
a később megadott számlaszámra, a fennmaradó 5.000,- Ft-ot pedig a tanfolyami napokon
(1000,- Ft/alkalom) lehet befizetni.
A tanfolyam indulási időpontja: 2012. október hónap, a tervezett időpontok: kéthetente péntekenként 17.00–20.00 óra.
A tanfolyam 10 fő jelentkezése esetén indul, az első alkalom pontos időpontját a jelentkezőkkel
egyeztetjük.
Jelentkezés: Várnay Krisztina selyemfestőnél. Telefon: 06-30-594-38-03, email: varnaykriszti@
gmail.com, honlap: www.pictorleo.hu”

Görgey Artúr, áruló vagy áldozat?

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt egy rendhagyó történelem órára!
Program:
Pelyach István történész előadása
Kötetlen beszélgetés
Időpont: 2012. szeptember 28. 18 óra
Helyszín: Weöres Sándor Általános
és Művészeti Iskola Aulája
A részvétel ingyenes!

A Gyömrői Ifjúsági Kör neve bizonyára sokak előtt ismert
városunkban, hiszen évek óta rendszeresen mi készítjük
az október 23-i városi ünnepségeket, de szerepeltünk már
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egyéb jeles napokon is. Tagjaink aktív résztvevői Gyömrő kulturális életének, amit szeretnénk
még színesebbé tenni néhány érdekes, izgalmas
városi program szervezésével.
Tavaly májusban tartott „Történelem tábortűz” mellett című rendezvényünk, mely Széchenyi Istvánnal foglalkozott, nagy sikert aratott a
kultúra iránt fogékony emberek között, ezért
úgy gondoltuk, folytatjuk a megkezdett sorozatot és szeptemberben múltunk újabb nagy
és vitákat kiváltó alakját ismerhetjük meg ki-

csit másképp, mint az iskolában, Pelyach István
történész (a Szegedi Tudományegyetem tanára)
vetített képes előadása során.
Az előadás után pedig szeretettel várunk mindenkit egy kötetlen beszélgetésre!
Érdeklődni lehet:
Büki Beatrix Orsolyánál és Horváth Istvánnál: a buki.beatrix.orsolya@gmail.com email
címen és telefonon a:
06-30-606-3078-as számon.

Könyvtári hírek
Értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy szeptember 9-től szeptember 17-ig zárva
tart a Könyvtár. Nyitás: szeptember 18-án, kedden.
Megértésüket köszönjük.
A Népmese alkalmából rajzpályázatot hirdetünk!
Várjuk az óvodás korú gyermekek önállóan készítetett illusztrációit. A technika
lehet: vízfesték, tempera, ceruza és krétarajz. A térben készített munkák mérete
kérjük, ne legyen nagyobb 20x20x20 cm-nél.
Határidő: szeptember 21.
A kiválasztott népmesékről érdeklődni és a műveket leadni az óvónéniknél és
a Könyvtárban lehet.
Jó munkát kívánunk!
Október első hetében (október 2-6.) egy hetes rendezvénysorozat veszi kezdetét az Országos Könyvtári Napok keretén belül
Szlogen: Könyvtárak az aktív idősödésért!
Minden nap más-más izgalmas programmal várjuk a város idős és kevésbé idős lakóit!
Október 2-án, kedden délután a rendőrség egyik munkatársa jön el hozzánk. Előadásában beszél a vagyonvédelemről és a bűnmegelőzésről.
Szerdán az egészségmegőrzés kerül a középpontba. Vendégünk lesz Brecsok Anita, gyógytornász, aki
tanácsokkal látja el az olvasókat és olyan gyakorlatokat mutat, melyeket naponta elvégezve sokat tehetünk egészségünkért. Majd délután az agyunk is megmozgatjuk a Nyelvápolók köre találkozóján.
Csütörtökön nyílik lehetőség arra, hogy előzetes jelentkezés alapján az érdeklődők számítógépes tanfolyamon vehetnek részt. Jelentkezni lehet személyesen a könyvtárban.
Szombaton pedig játszunk! Kicsik kicsikkel, nagyok kicsikkel, nagyok nagyokkal… A Mikkamakka
Játéktár segítségével igazi játékos délelőttünk és kora délutánunk lesz.
Várunk mindenit sok szeretettel!

A PILIS TITKAI, MI IS AZ A „PILISREJTÉLY”
ARADI LAJOS
PILISKUTATÓ, ÚJSÁGÍRÓ
ELŐADÁSSOROZATÁNAK ÁLLOMÁSA:
GYÖMRŐ, SZENT ISTVÁN ÚT
A RÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZ
IDŐPONTJA:
2012. SZEPTEMBER 27. 18.00.óra
Támogatójegy: 800 Ft
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Te sem találod egyedül?

Keressük meg együtt!
Ha tudod vagy sejted, hogy Isten létezik, csak
sokszor Te sem találod egyedül, akkor sok
szeretettel várunk egy kötetlen keresésre
minden hónap utolsó kedd estéjén 19 órától.
Első alkalom: 2012. Szeptember 25.
Helye: Katolikus közösségi terem (régi művelődési ház)
Korhatár: 18-99 éves korig

érdeklődni lehet:

Csevár Gizikénél: 0630/430-63-01
Nagy-Scholcz Annamarinál: 0620/459-64-58

e-mail: katekumengyomro@gmail.com

Katekumen csoport

Köszönőlevél

A gyömrői általános iskolák alsó tagozatos
gyermekei és a tanítók nevében szeretnénk
megköszönni a KIGYE-nek (KörnyezetIfjúság és Gyermekvédelmi Egyesület),
hogy adományukkal (füzetek, matricák,
noteszek) segítették a tanévkezdést.
Köszönettel az iskolák nevében:
Kaszáné Daragó Tímea

TÁJÉKOZTATÁS
A Digi Kft. tájékoztatása szerint, már üzemel
hálózatukon a helyi TV csatornák helye.
A digitális sávban adnak, így a „set top
box”-on keresztül érhető el az adás.
Mivel olyan sávot jelöltek ki, amelyet a
készülék automata módban nem talál meg,
ezért kézi beállításra van szükség.
Beállítási adatok:
Frekvencia: 418 MHz
Symbol rate: 6900 SR
QAM: 256
Tájékoztatásuk szerint, aki nem akar bajlódni a beállításokkal, szakembereik szívesen segítenek a megadott elérhetőségeiken.
Hodruszky Lajos
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HÁZIORVOSI RENDELÉSI IDŐK

Tisztelt lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a városunkban praktizáló háziorvosok rendelési ideje
a következőképpen alakul:

Háziorvosok:

Dr. Altorjai Károly
(2230 Gyömrő, Rudolf u. 56.)
Hétfő
7.30-12.00
Kedd
7.30-12.00
Szerda
13.00-17.00
Csütörtök
7.30-12.00
Péntek
7.30-12.00
Dr. Bató László
(2230 Gyömrő, Szt. István út 55.)
Hétfő
8.00-12.00
Kedd
13.00-17.00
Szerda
13.00-17.00
Csütörtök
8.00-12.00
Péntek
8.00-12.00
Dr. Petky Ferenc
(2230 Gyömrő, Táncsics út 95.)
Hétfő
13.00-17.00
Kedd
8.00-12.00
Szerda
8.00-12.00
Csütörtök
13.00-17.00
Péntek
8.00-12.00
Üzemorvosi és reumatológiai ellátás
előjegyzés alapján.
Dr. Schrem Aurél
(2230 Gyömrő, Szt. István út 12.)
Hétfő
13.00-18.00
Kedd
8.00-13.00
Szerda
8.00-13.00
Csütörtök
8.00-13.00
Péntek
8.00-13.00
Dr. Török Gábor
(2230 Gyömrő, Erzsébet u. 4.)
Hétfő
7.00-11.30
Kedd
7.00-11.30
Szerda
7.00-11.30
Csütörtök
7.00-11.30
Péntek
12.30-16.30
Iskola-egészségügy és ifjúság-egészségügy:
Péntek
8.00-10.00
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
Szerda
12.00-13.00
Dr. Molnár Péter (Dr. Ágó Katalint helyettesíti)
(2230 Gyömrő, Nefelejcs u. 32.)
Hétfő
8.00-12.00
Kedd
13.30-17.30
Szerda
8.00-11.00

Csütörtök
9.00-12.00
Terhes tanácsadás:
Szerda
11.00-12.00
Csecsemő tanácsadás:
Csütörtök
8.00- 9.00

Házi gyermekorvosok:
Dr. Török Gábor
(2230 Gyömrő, Erzsébet u. 4.)
Hétfő
7.00-11.30
Kedd
7.00-11.30
Szerda
7.00-11.30
Csütörtök
7.00-11.30
Péntek
12.30-16.30
Iskola-egészségügy és ifjúság-egészségügy:
Péntek
8.00-10.00
Dr. Berla Zita
(2230 Gyömrő, Szt. István út 16.)
Hétfő
8.30-11.30
Kedd
8.30-11.30
Szerda
8.30-11.30
Csütörtök
14.00-17.00
Péntek
8.30-11.30
Dr. Kocsis Ilona
(2230 Gyömrő, Szt. István út 1.)
Hétfő
8.00-12.00
Kedd
13.00-16.00
Szerda
9.00-12.00
Csütörtök
8.00-12.00
Péntek
8.00-11.00
Dr. Kovács László
(2230 Gyömrő, Szt. István út 1.)
Hétfő
8.00-12.00
Kedd
12.00-16.00
Szerda
8.00-12.00
Csütörtök
12.00-16.00
Péntek
8.00-11.00
Iskola- és ifjúság-egészségügy:
Kedd
8.00-10.00
Orvosi ügyelet:
(2230 Gyömrő, Szt. István út 55.)
Hétköznapokon: 18.00-7.00
Hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órában, a következő munkanap reggel 7.00 óráig.

SZABADIDŐ
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Harmadszor is
belecsaptunk a lecsóba!
2012. szeptember 1-én fergeteges hangulatban telt
a harmadik Gyömrői Lecsófőző és Hagyományőrző Fesztivál.
Gyönyörű időben, fennséges Lecsó költemények születtek idén is. Senki nem maradt éhesen, hiszen több
mint 700 kóstoló adagot osztottak szét a kondérmesterek.
A kóstolás mellett számos látványos program közül választhattak a kikapcsolódni vágyók. Voltak néptáncosok, ír step táncosok, népzenét játszó együttesek,
bordalok, bábjáték, bűvész show - melyek reggeltől
estig szórakoztatták a kilátogatókat.
Nagy örömünkre, a gyömrői kézművesek külön
kézműves falut építettek a fesztiválra, a gyerekeket
pedig rengeteg ingyenes foglalkozás és ajándék várta
egész nap.
A délután folyamán megrendezett Parasztolimpia
nagyon sok érdeklődőt és szurkolót vonzott a pálya
szélére. Mindenki látni akarta, kik lesznek „2012 legnagyobb paraszt olimpikonjai”. A tavalyi győztes csapat nem szívesen akart megválni a vándorkupától, de
Gyömrő csapata bebizonyította, hogy ők a legjobbak.
Gratulálunk nekik!

Aki a fárasztó nap után még talpon tudott maradni,
az egy fergeteges utcabálban mutathatta meg hogyan
kell mulatni kifulladásig.
Bízunk benne, hogy minden kilátogató kellemesen
és tartalmasan töltötte ezt a napot.
Kiemelten köszönjük a következő cégek, intézmények és magánszemélyek támogatását és segítségét,
mellyel hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez:
GYÖMRŐ ÉS TÉRSÉGE VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT. • Elektro Sol Zrt. • Centrum Computer •
Kereskedelmi és Hitelbank • Cserna pékség • Gyömrői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület • Gyömrő
2000 kör • Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Iskola • Caterina Utazási Iroda • Újhalászkert Étterem • Zabhegyező
Lovasiskola • Bognár Csaba fuvarozó • Kehely Patika
• Erzsébet Patika • „A Gyömrői Rendelőintézetért és
a Betegekért” Alapítvány • Gyömrő Gyöngye – Rehor
Csaba • Eskü téri Baráti Kör • Kocsis László - Sűlysáp
• Tunyogi Péter, valamint a • Kulturiszt minden tagjának, és pártoló tagjának!
Találkozunk 2013-ban!
Gyömrői Kulturális és Turisztikai Egyesület
Szabó Zsolt, elnök
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Szelektív hulladékgyűjtés!
Tisztelt Lakosok!
Engedjék meg, hogy megosszam Önökkel személyes tapasztalatomat!
Arról a bizonyos sárga zsákról van szó, amibe a szelektív hulladékot – papírok,
konzervdobozok stb. – gyűjtjük. Az eset a legutóbbi szállítási nap előtt történt.
Szokás szerint kiraktunk 4 db sárga zsákot, benne papírok, konzervdobozok.
Késő este a házunk előtt megállt egy autó, kiszállt egy hölgy, és a kitett négy
zsákból kettőt berakott az autóba, majd elhajtott. Az eltulajdonított érték csupán a két sárga zsák. Nem tekinthető nagy veszteségnek. DE! Ha a zsákokba
véletlenül olyan levelezés kerül, amelyen szerepel név, lakcím, számlaszám
– akkor már nagyobb veszteség is érhet minket.
Csak gyanítom, hogy a konzervdobozok kellettek az elkövetőnek! A többitől (jobb esetben?) megszabadulnak a határban. Rosszabbik esetben meglátogatnak minket, amikor nem vagyunk otthon. Esetleg értesítést kapunk a
hatóságtól, hogy illegálisan helyeztük el a szemetet a határban.
Kérem Önöket, hogy továbbra is használják ki a szelektív hulladékgyűjtés
lehetőségét! Figyeljenek rá, hogy olyan papírok, iratok, melyeken keresztül be
lehet Önöket azonosítani – ne kerüljenek a sárga zsákba, a hulladék közé!
Köszönöm figyelmüket!
Székely Attila
önkormányzati képviselő

Meglovasított kerékpárok

2012. nyarán megszaporodtak a Monori Rendőrkapitányság illetékességi területén a kerékpárlopások,
főként a vasútállomásokról,
rendelőintézetek elől tűntek
el a kerékpárok.
A folyamat megállítása
végett, kiemelt figyelmet
fordítottunk ezen bűncselekmények elkövetési helyszíneinek, körülményeinek, elkövetési módszereinek elemzésére, illetve a további bűncselekmények megakadályozása, felderítése
érdekében több alkalommal, visszatérően is akciókat
szerveztünk.

A nyomozati munka eredményeképpen elfogtunk
egy gyömrői, illetve egy monori lakost, akik több kerékpár eltulajdonítását is beismerték.
Az elfogott személyeket gyanúsítottként kihallgattuk, és egyben intézkedtünk az előzetes letartóztatásukra is. Az eljárások jelenleg is folyamatban vannak,
az ügyekben jogerős ítéletek a bírósági eljárások befejezését követően várhatóak.
A fel nem derített hasonló jellegű kerékpárlopások
esetében továbbra is nagy erőkkel folyik a nyomozás,
melyben a településeken kiépített kamerarendszer
nagy segítséget jelent.
Monori Rendőrkapitányság
Szmodics Róbert r. alezredes
kapitányságvezető

SPORT

Riport a XI. gyömrői Amatőr
Strandröplabda bajnokságról
Igen nagy hőségben és igen nagy létszámmal került
megrendezésre a Gyömrő 2000 Kör szervezésében a
most már híresnek mondható strandröplabda bajnokság, Hodruszky Lajos fővédnökkel.
Ilyen évünk még nem volt, amikor is köszönhetően
a gyönyörű környezetnek, valamint a rendezőknek, 26
csapat mérte össze tudását a mérkőzések alkalmával.
Most már nem csak a környékből érkeztek hozzánk
csapatok, hanem jóval messzebbről is.
Mindig is ragaszkodtunk az „amatőr” kifejezéshez,
gondolván arra, hogy a kedvtelésből röplabdázó csapatok is részt tudjanak venni a mérkőzéseken.
Ezen a nyáron nagy megtiszteltetésre a csapatok
tagjai között tisztelhettünk, többszörös volt válogatott,
valamint NBI-es volt játékosokat.
Ezek a játékosok szakmai tudásukat adták a lebonyolítás színvonalának emeléséhez.
És külön köszönet a két játékvezetőnknek, Vikinek és Adriennek, valamint édesanyjuknak Zsuzsának
és Tamásnak a szakmai segítségét.
A délelőtt 10 órától tartó mérkőzések este 8 órára
fejeződtek be.
A sötétben még mindig ugyanolyan lendülettel játszott a bronz éremért a CICAVÍZ és a GAME OVER
csapata. A döntőt a „JÓ NYÁR JÁR RÁJA „ és a
MÁSNAPOSOK játszották.
1. hely JÓ NYÁR JÁR RÁJA
2. hely MÁSNAPOSOK
3. hely CICA VÍZ
4. hely GAME OVER
A legtechnikásabb játékos személyében Hevér Zsolt
budapesti játékost köszönthettük.
Köszönet támogatóinknak:
Centrum Computer
CBA Centrum
CBA WEST
Gyömrő Gyöngye
Lake bord
Új Halász kert
Negrescó
Gyömrői Airsoft Lövész Alakulat
Horgászegyesület Gyömrő
Lambada Cocktél bár
Király Bau Kft.
Gyömrői TÜF
Signal TV
És nem utolsó sorban köszönet Tölli Lászlónak a
fotókért.
T.R.
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Két keréken

Augusztus 5-én a Felsőtárkány melletti Egeres-völgyben 1026-an vágtak neki a Bükk emelkedőinek a 12. alkalommal megrendezett hegyikerékpáros Bükk Maraton alkalmával. Az
időjárás ezúttal is kitett magáért, rekkenő melegben kellett letekerniük a kiválasztott távot a
versenyzőknek. A gyömrői csapatból újra az idősebb versenyzők voltak a legeredményesebbek:
Gönczy István, csapattársa Kármán József
előtt nyerte meg a rövidtávú versenyt. Gönczy
Gergőnek 2 mp hiányzott a dobogóhoz, a negyedik helyen ért célba, akárcsak Kocsi Sándor.
Gönczy Dávid az 5. helyen jött be, Bukorné Erős
Gyöngyi a 24 órás verseny után újra rajthoz állt,
és most a 6. helyet szerezte meg. Habram Pisti
szintén a 6. helyen érkezett meg.
Sajnos idén szerényebb anyagi lehetőségek
állnak csapatunk rendelkezésére, ráadásul a versenyrendezők is egymásra szerveztek néhány
versenyt, így augusztus hónap hátralevő részét
„csak” edzéssel töltöttük.

Szeptember 2-án álltunk újra rajthoz. Csaknem 1400 nevezővel rendezte a Vuelta Sportiroda Gyöngyös-Sástón, az Oxygén Adrenalin
Parkban a Mátra Maratont, immár tizenegyedik
alkalommal. A verseny rendezői az idei maraton
sorozat legváltozatosabb, legtechnikásabb pályáját jelölték ki. A Top Maraton sorozat negyedik,
egyben utolsó versenyén újra Gönczy István
gondoskodott az aranyéremről. Mivel a sorozat
mind a négy versenyét megnyerte, az összetett
első hely is az övé lett! Rajta kívül Gönczy Dávid állhatott dobogóra, kategóriájában bronz érmet szerzett. Kármán József 5., Kocsi Sanyi és
Habram István a 8., Fördős Gergő a 11. lett.
Az idei montis versenyek sora a végéhez ért.
Országúton még lesznek versenyeink, reméljük
néhány dobogós helyezés is összejön még!
További híreink, beszámolóink a http://
gyomroksz.hu/index.php internetes oldalon olvashatóak!
Gönczy István

Gönczy István és Kármán József a Bükk Maraton dobogóján
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