Egy gyõztes csata után
Vannak olyan helyzetek az ember életében, amikor határozottan felvállalva véleményét, ki kell állnia valami
mellett. Van úgy, hogy ez egy eszme,
egy cél, vagy egy közösség érdeke.
Van úgy, hogy ez a kiállás kockázatokkal is jár, és bátorság is kell hozzá,
de vannak olyan ügyek, amelyek miatt érdemes kockázatot vállalni. Ha
egy város sikeres akar lenni, akkor
összefogásra és sokszor a település
érdekeinek érvényesítése érdekében
harcos kiállásra is szükség van.
Az már egy ideje eldőlt, hogy városunk a járási rendszer kialakítása során
a monori járás területéhez fog tartozni.
Habár nyolc település összefogásával
mindent elkövettünk annak érdekében,

hogy létrejöjjön egy önálló gyömrői járás, tudomásul vettük, hogy ez a törekvésünk nem járt sikerrel. A járási rendszert szabályozó törvényből később az
is kiderült, nem az a fontos, hogy mely
település egy körzet központja. Ez elsősorban lelkületi, vagy ha kell, nevezzük
nevén, inkább presztizs kérdés. Az igazi
tét az, hogy a település lakossága hol
tudja igénybe venni a járási közigazgatáshoz tartozó szolgáltatásokat. Kell-e
egy napot utazással töltenie, szabadságot kivennie ügyei intézéséhez?
A járások kialakítása és szervezeti egységük felállítása során kiderült,
hogy Gyömrőn, a területért felelős járás biztos álláspontja az volt, hogy igényünk ellenére városunkban „nem lehet
járáskirendeltség!”. Ezt elég határozot-

Dr. Tarnai Richárd és polgármesterünk, kezükben az aláírt megállapodással
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tan, írásban is a tudomásunkra hozták. Személyes egyeztetésre nem adtak módot. (Hétköznapi kifejezésre lefordítva a járási kirendeltség
gyakorlatilag járási alközpontot jelent). Október
16-án pedig, a hivatalos aláírási ceremónián, egy
olyan megállapodás lett beterjesztve aláírásra, és
került az asztalra, melyben városunk esetleg egy
fő ügysegédet kaphatott volna.
Mivel semmilyen igényünk nem került bele
az aláírás céljából elénk tett megállapodásba, ezt
nyugodtan nevezhettük diktátumnak is. Na, ez
volt az a pont, amikor a városvezetés úgy érezte,
hogy itt csatába kell szállnia a lakosság érdekében. Ezért úgy döntöttünk, hogy tüntetőleg nem
megyünk el az aláírási ceremóniára. Gyömrő
asztala így üresen maradt.
A képviselő-testület pedig példaértékű összefogást mutatva egyhangúlag, és jelzésértékűen
név szerinti szavazással(!) úgy döntött, hogy elutasítja a járási megállapodás aláírását. Még a
testületben helyet foglaló Fidesz-KDNP-s képviselő is kijelentette, hogy eddig sem, és most sem
fogja megszavazni az olyan kormányzati szándékot tartalmazó döntéseket, melyek ellentétesek a
város érdekeivel. Ő, párthovatartozástól függetlenül, kizárólag a város érdekeit fogja szem előtt
tartani a szavazásnál. Ezen az ülésen tényleg azt
éreztem, hogy egy komoly ügy érdekében, ami
hosszútávon hatással lesz városunkra, melynek
fontosságát minden képviselő átérezve, példaértékű egység született. Így indultunk hát csatába
munkahelyek, a lakosság ügyintézési lehetőségeinek helyben való megőrzéséért.
A kormányzati szándékkal való ilyen határozott
és nagy port kavaró ellenszegülés bevállalós, de
mint utóbb kiderült, helyes lépés volt önkormányzatunk részéről. Másnap már tele volt a sajtó városunk nevével, s a hírrel, hogy Gyömrő nem írja
alá a járási megállapodást. Emellett pedig levelet
küldtünk a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkárának jelezve azt, hogy mivel a
minisztérium előzetes ígérete ellenére nem lesz
járáskirendeltség városunkban, ezért nem tudjuk
elfogadni a számunkra kínált feltételeket. Ezeknek a demonstratív lépéseknek utólag elmondhatjuk, abszolút pozitív eredménye lett.
Már a testületi döntést követő két napon belül telefonon kereste polgármesterünket dr. Tarnai Richárd Pest megye kormánymegbízottja és
megdöbbenését fejezte ki azzal kapcsolatban,
hogy városunk igényeit hivatalánál valaki elutasította és biztosította a polgármestert arról, hogy
lesz Gyömrőn járáskirendeltség. Elmondása szerint csak a sajtóból és az államtitkárságról értesült erről a problémáról. Az ülést követő héten

pedig személyes megbízásából a legmagasabb
szintű tárgyalópartnerek, a kormányhivatal főigazgatója dr. Tihanyi Levente és dr. Csepregi Tibor járási főkoordinátor érkezett hozzánk
egyeztető tárgyalásra.
A rendkívül hatékony, mint egy egyórás
megbeszélés alatt megállapodtunk abban, hogy
Gyömrőn létrejön egy 16 fős járási kirendeltség. Viszonyításképpen ez a monori járáshivatal
létszámának csaknem harmadát kitevő személyi
állományt jelent.
A megbeszélés érdekessége volt, hogy főigazgató úrék értetlenül álltak az előtt, hogy ezt a teljesen jogos kérést mi alapján utasította el eddig a
velünk foglalkozó járás biztos. Emellett elismerésüket és rendkívüli tetszésüket fejezték ki a város
intézményeivel, hivatalával és a járási kirendeltség számára rendelkezésre bocsátott helyiségekkel kapcsolatban. Egytől ötös skálán osztályozva
ötös fölé értékelték épületünk színvonalát és úgy
fogalmaztak, hogy egy döntés előtt, ami itt Gyömrőn van, azt személyesen kell látni.
Mivel a kívánt célt, melyért csatába indultunk
elértük, ezért a képviselő-testület már az egyeztetés másnapján rendkívüli ülésén úgy döntött,
hogy jóváhagyja a módosított megállapodást,
mely már tartalmazta a járási kirendeltséget és
immár megfelelt városunk érdekeinek is. Ezt a
megállapodást az ülés másnapján a városunkba
személyesen külön ezért ellátogató dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úr és Gyenes Levente
polgármester úr írta alá itt Gyömrőn, a városházán.
Véleményem szerint ez a győzelem a járási rendszer kialakításával kapcsolatban városunknak valódi siker. A 16 fős járáskirendeltségnek köszönhetően Gyömrőn ugyanazok a
járás szintű szolgáltatások lesznek elérhetőek
teljes körűen, melyek a járásszékhely településen
igénybe vehetők. Megmarad az okmányiroda,
államigazgatási feladatokat végző ügyintézők
várják majd az ügyfeleket, egy év múlva pedig megkezdheti működését a kirendeltséghez
tartozó kormányablak. Ezzel Gyömrő központi szerepe fennmarad, városunk lakosainak pedig semmilyen hátrányt nem jelent majd a járási
rendszer ilyen formában való létrejötte. Jó példa
volt ez az ügy arra, hogy érdekeink érvényesítése
érdekében néha érdemes erélyesen hangot adni
nemtetszésünknek. Emellett igazolta azt is, hogy
igazán hatékonyan úgy dolgozhatunk, ha a képviselő-testület pártpolitikától mentesen, egyetértésben, összhangban, békességben végzi munkáját. Ez városunk sikerének záloga!
Mezey Attila
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Egy kis sajtóvisszhang városunkról
Szinte minden hírportálon megjelent vezető hírként az alábbiakban olvasható, városunkkal foglalkozó hír. Úgy tűnik a sajtóvisszhangnak meg
lett az eredménye, felfigyeltek rá, hogyha kell, fel
merjük emelni szavunkat. Ennek is köszönhetően
sikerült elérnünk, hogy a legmagasabb döntéshozói szinten tudjunk tárgyalni a járás kirendeltség
létrehozásának kérdésében. A döntéshozók fogadókészségének és együttműködési szándékának
köszönhetően városunkban 2013. január 1-jétől
16 fős járási kirendeltség kezdi meg működését.
– hvg.hu hírek rovatában és még számos hírportálon megjelent cikk (2012.10.17):
„Noha Gyömrő is szeretett volna járásközpont lenni, és e törekvésükben hét környékbeli
település is támogatta őket, nem sértettség miatt
utasítják el a monori járási hivatalhoz tartozást
szentesítő dokumentum aláírását” – mondta Mezey Attila.
Egyhangú döntésük hátterében az áll, hogy
bár a szakminisztériummal történt egyeztetések
során ígéretet kaptak egy úgynevezett járási kirendeltség létesítésére, ezt a lehetőséget végül
megtagadták tőlük.

Ha a Monorhoz hasonló lélekszámú és adottságú Gyömrőn (ahol okmányiroda is működik),
megnyílhatna egy kihelyezett ügyintézési helyszínként működő, 2-3 embert foglalkoztató kirendeltség, amelyhez irodájuk is van, a 17 ezres
településen élőknek nem kellene mindenért Mo
norra utazniuk - magyarázta az alpolgármester.
Szerinte sajnálatos az is, hogy többszöri kezdeményezésük ellenére a megállapodás előkészítéséért felelős biztossal személyesen nem, csupán
e-mailban volt lehetőségük a vitás kérdésekről
kommunikálni.
A képviselő-testület tisztában van azzal, hogy ha
a polgármester október végéig nem köti meg a járási megállapodást, akkor a Pest megyei Kormányhivatal vezetője megteheti ezt a gyömrőiek helyett,
ám így akarták az illetékesek tudomására hozni
egyet nem értésüket – tette hozzá Mezey Attila.
Az 1,2 milliós létszámot meghaladó, 187 települést magába foglaló Pest megyében 18 járás
jön létre a jövő évtől. Gyömrő a monori központú
járáshoz tartozik majd Bényével, Csévharaszttal,
Gombával, Kávával, Monorierdővel, Nyáregyházával, Péterivel, Pilissel és Vasaddal együtt.”

„Egy képviselõtestületi döntés margójára”
Nem oly régen született egy döntés itt Gyömrőn. A döntést a képviselő-testület egyhangúlag hozta, minden jelen lévő tagjának közös
szándékával. Ennél egységesebb döntés nem
is lehetséges. Vannak, akik ezt mégis máshogy
látják.
A döntés „a Járási Hivatalok kialakításáról szóló
megállapodás megkötéséről” szólt, amely tervezetet – közös akarattal – a testület elutasított.
A döntés meghozatala előtt felolvastam nyilatkozatomat, amelyet most szó szerint szeretnék
idézni:
„Tisztelt Polgármester úr, képviselő társak!
Engedjék meg, hogy egy szövegből idézzek.
»A képviselői tisztségemből eredő feladataimat
Gyömrő Város fejlődésének előmozdítása…érdekében lelkiismeretesen teljesítem.« Ez az idézet Tisztelt képviselő-testület, a képviselői eskü
szövegéből való. A rendszerváltás óta képviselőként, bizottsági elnökként, vagy bizottsági tagként minden döntésemet az eskü szelleme szerint
tettem. Sokan voltunk a rendszerváltás óta, akik
a képviselő-testületben képviselőként, tisztség-

viselőként tevékenykedtünk. Sokan voltunk és
sokszor, sokféleképpen láttuk, illetve látjuk a
dolgokat. Egy dolgot azonban bizonyossággal
állíthatok, azt, hogy soha nem volt, aki helybeli
politikusként máshogy tett volna, vagy ne a város fejlődését szolgálta volna. Mindig és mindannyian egyetértettünk abban, hogy döntéseinkkel a település érdekeit szolgáljuk. Ez vezérelte
az eltelt 22 évben mindannyiunkat. Ezért tettek
többen sokat, ezért tettem meg lehetőségeimhez
mérten én is mindent. Így tudtuk akkori politikai
kapcsolatainkkal elérni, hogy 2001-ben Gyömrő
város lehessen. A döntéseinkben így volt ez mindig. Ezért lett gáz, telefon, biztonságos vízszolgáltatás, csatorna-hálózat, útépítés és gyarapodó,
szépülő épületekkel bővülő ez a város. Örömmel
fogadtam, fogadtuk azt a politikai döntést, amely
a járási rendszer visszaállítását célozta meg.
Gyömrőnek ezzel a lehetőséggel új távlatokat
szerettünk volna nyitni. Gyömrő a történelmi tények okán, a térségben jelenleg elfoglalt szerepe,
ereje és a törvény szelleme okán is maradéktalanul megfelelt a járásközpont alakítás feltételeinek. Ezért szerepelt az eredeti előterjesztésben a
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járásszékhelyek sorában. Tudjuk, halljuk, hogy hoztunk. Ezt igazolja az a történés, ami a döntést
vannak, akik nem a képviselői esküben foglaltak követően rövidesen következett. Izzó telefonvoszerint élik életüket. Azért tesznek, hogy Gyöm- nalak, hathatós segítség a Kormányhivatal részérőnek, s talán mondhatom ezzel a jelenlegi vá- ről, s egy olyan tervezet előkészítése, amely már
rosvezetésnek ártsanak. Erre nem lehet, és nincs megfelelt a mi elvárásainknak is. Gyorsan kellett
is semmilyen mentség. Ezért is történhetett meg, cselekednünk, s úgy vélem, döntéseinkkel újra
hogy teljesen váratlanul
Gyömrő fejlődését szolés indokolatlanul kikerült
gáltuk.
városunk a járási székheEgy ilyen folyamat
lyek közül. Újabb munka,
után szidalmazni a felelőújabb ígéretek és újabb
sen gondolkodó és döntő
erőfeszítések, hogy valaképviselőket, és a testülemit javítsunk a kialakult
tet hisztériakeltéssel váhelyzeten. Aztán megint
dolni, talán enyhén fogalegy hír, lehet, hogy mégmazva is oktalan.
is járásszékhely leszünk,
Vagy talán az a baj,
majd nem sokra rá, hogy
hogy a gyömrőieknek
Ajándék Gyömrőnek – továbbra is
mégsem, s most már azt
ezután is Gyömrőn lesz
itt intézhetjük ügyeinket
látni, hogy mindenben
módjuk intézni hivatali,
nyírnak minket. Tisztelt Képviselőtársaim! Szá- hivatalos és kevésbé hivatalos ügyeiket, s nem
momra az a tervezet és a folyamat, ami mögöt- Monorra, s a jó ég tudja hova kell emiatt majd elte van, s itt van előttünk, nem Gyömrő fejlődését menniük? Ha ugyanis az említett megállapodást
szolgálja. Képviselői eskümhöz hű maradok, ezért elfogadtuk volna, akkor helyben, jószerivel, csak
olyan döntést, amely ellentétes annak szellemével levegőt tudtunk volna venni.
nem tudok támogatni! Köszönöm a szót PolgárHa ez hibámul róható fel, akkor köszönöm a
mester Úr! Köszönöm, hogy meghallgattak.”
kritikát, s egyben üzenem a kritizálóknak, hogy
azért én inkább örülök a közösen elért sikerünkEzt a nyilatkozatot azért tettem, mert mindaz, nek!
Spaits Miklós
amiért évtizedek óta dolgoztunk, veszni látszott.
önkormányzati képviselő, FIDESZ - KDNP
Úgy gondolom, hogy helyes döntést hoztam, ill.

VÍZMÛ HÍREK

A szeptemberi lapszámban már jeleztem, hogy
a magas kintlevőség miatt kénytelenek vagyunk
hatékonyabb módszereket alkalmazni. Ennek
egyik módja az EOS KSI KFT.-vel kötött szerződésünk adósságkezelésre vonatkozóan. Az
első hónap lezárult. Nagyon sok tapasztalatot
gyűjtöttünk. A tapasztalatok alapján folytatjuk a
hatékony együttműködést és finomítjuk a részleteket A több mint 8000 fogyasztóból mintegy
1700-nak volt több-kevesebb lejárt számlája,
ezeket adtuk át. Az EOS felszólító levelei hatékonyak. A befizetések lényegesen nagyobb ös�szegre rúgnak, mint a mi korábbi fizetési felszólítóink idején. Volt sok reklamáció is. Lapzártáig
kb 150-200 levél, email illetve telefonos megkeresés érkezett hozzánk. Ebből kb. 50 erőteljesen felháborodott vagy kifejezetten durva hangvételű. Azt is el kell mondjam, hogy 3 esetben
az ügyfélnek volt igaza, tőlük elnézést kértünk.
Levonva a tanulságokat az alábbiakban ejtek né-

hány szót az ügymenetről és a fogyasztók körében terjengő tévhitekről.
A számlákat minden hónap első munkanapján kezdjük nyomtatni és a 2.-3. napon elindul
a kézbesítés. A fizetési határidő huszadika, ez az
az időpont, ameddig minden jogkövetkezmény
nélkül ki lehet egyenlíteni a számlát. Ezután még
legalább 10 napot várunk a beérkezésekre és a
következő hónap 3.-5. napja környékén adjuk át
a követeléskezelő cégnek az adatokat. Ha valakinek az adatátadásig nem érkezik meg a befizetése,
akkor már az EOS-tól adminisztrációs költséggel növelt összegű csekket és tájékoztató levelet
kap. Ha menet közben rendezi a tőketartozást,
az adósságkezelő cégnek az adminisztrációs díj
akkor is jár. Néhány félreértést tisztáznunk kell.
A lejárt számlák esetén nincs semmilyen kötelező türelmi idő, azonnal átadható követeléskezelőnek. Nem kell kiküldenünk előzőleg fizetési
felszólítót. (Egy tértivevényes levél 500 Ft és
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hatástalan, sok esetben át sem veszik). Nem kell san megvizsgáltuk a kérdést. Az utóbbi évekelőzőleg tájékoztatnunk az ügyfelet az adósság- ben településünkön gombamódra szaporodnak a
kezelő bevonásáról, bár ezt a szeptemberi lap- társasházak. Részben a belső területeken a régi
számban már jeleztem. Minden számlánkon az házak helyén, részben új parcellázásokon. A koaktuális fizetendő összeget követő sorban fel- rábbi időszakban nyeles telkeket is választottak
tüntetjük a számlakibocsátás időpontjában nyil- le. Az így keletkező növekvő lakásszám nem
vántartott tartozást vagy túlfizetést, ezért hibás mindig azonosítható könnyen. Bár az építéshaaz az érvelés, hogy „kifizettem volna, ha tudok tóság a használatbavételi engedélybe beleírja,
róla”. Ha valaki néhány napos csúszásba kerül hogy az épületet jól látható házszámmal kell ela kifizetéssel, célszerű közvetlenül a mi pénz- látni, ez sok esetben nem valósul meg. Ha nincs
tárunkba befizetni, a pénzintézetek átfutási ide- házszám, a postaládákon nincs név, nehéz doljét elkerülendő. Bár az összegek már órák alatt ga van a leolvasónak, kézbesítőnek, csomagkiátfutnak, az adatok feldolgozása több időt vesz hordónak, pizzafutárnak, mentősnek. Mivel e
igénybe. Az eseti sürgős befizetőket munkaidő- tárgyban nincs központi szabályozás, kezdemében ügyfélfogadási időn kívül is fogadjuk. A nyezem az önkormányzatnál belterületi ingatlajelenlegi eljárási rend esetén a kintlevőségke- nok esetén a házszám, külterületen a helyrajzi
zelés többletköltségét az adós fizeti. Ha az üze- szám kötelező, jól látható feltüntetésének renmeltetés többi költségével együtt számolnánk deletben történő szabályozását. A postaládákon
el, az igazságtalan lenne a rendesen, határidő- is hasznos lenne a név feltüntetése, főleg a tárre fizető ügyfelekkel szemben, akik mégiscsak sasházaknál, ahol esetleg 6-8 nem egyértelműen
többen vannak. Fogyasztóink 80%-a határ- azonosítható láda okoz fejtörést a kézbesítőnek.
időre rendezi számláit, köztük nagyon sok kis Javaslom, hogy egy vezetéknevet írjanak ki. Nejövedelmű, esetleg egyedülálló idős nyugdíjas. künk általában elég, ha tudjuk melyik Kovácséké
Ezúton is szeretném megköszönni nekik a kor- és melyik Kiséké. Ne segítsük az esetleges betörőket információkkal! Özvegy Kovácsné esetén
rekt együttműködést.
Közeledik a tél, jön a hideg, jön a fagy. A a csibész tudhatja, hogy idős, egyedülálló szevízhálózat veszélyeztetett részeit megfelelő szi- méllyel van dolga, dr. Nagy ügyvéd felirat esetén
geteléssel kell ellátni, vagy le kell vízteleníteni. nagyobb értékekre számít a lakásban. Ugyanezt
A kerti csapok fagycsapjait kell ilyenkor elzárni tanácsolom a kaputelefonok, csengők esetén is.
illetve a vízórákat hőszigetelni. A használaton
Kertész Gyula
kívüli épületek vízrendszerét célszerű leereszteni,
hiszen a tartós erős fagyok
idején a falak is áthűlnek, a
csövekben a víz megfagy,
szét is nyomhatja a csövet, majd olvadás után az
elfolyó víz okoz károkat.
A fagyás miatt a vízórában
keletkezett kár, valamint az
elfolyt víz díja a fogyasztót terheli. Az elmúlt évben
küldtünk a számla mellett
egy nyomtatott tájékoztatót a szakszerű téliesítésre,
ez most is rendelés alatt áll,
ha megjön, kijuttatjuk a fogyasztókhoz.
Fogyasztói reklamáció
érkezett cégünkhöz, miszerint a kézbesítő rendszeresen rossz helyre
dobja be a számlákat egy
társasháznál. A konkrét
Postaládák vegyesen, névvel – név nélkül
eseten túlmenően általáno-
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Tisztelt Mezôgazdasági Termelô!
Amint az egy ideje várható, a Magyar Agrárkamara újjászerveződése a mezőgazdasági termeléssel foglalkozókra is kötelezettségeket ró a
közeljövőben: elsősorban minden ilyen személynek/társaságnak regisztrálnia kell, egyúttal meg
kell fizetnie a regisztrációs díjat (ötezer forint). A
regisztrációs nyomtatványt az interneten (www.
agrarkamara.hu) lehet megtalálni, ott kell kitölteni, majd kinyomtatás után papíralapon, postai
úton kell elküldeni. Az már most biztos, hogy
akik területalapú támogatást igényeltek és vesznek fel, azok számára kötelező a regisztráció. Az
is biztosra vehető, hogy akik őstermelőként, mezőgazdasági vállalkozóként, vagy társaságként
évi több százezer forintos árbevételt érnek el,
vagy mezőgazdasági termelőként biztosítottak,
szintén nem kerülhetik el a regisztrációt. Ennek
határideje 2012. november 30-a.
Mivel a mezőgazdasági termelők jelentős része nem rendelkezik ügyfélkapuval, illetve járatlan az elektronikus ügyintézésben, ezúton aján-

lom fel közreműködésemet a regisztrációban.
Most elsősorban azoknak, akiknek a területalapú támogatási kérelmét én magam készítettem.
Ugyanakkor már most jelzem, hogy mindenkinek szól a felhívás, aki a fenti feltételek szerint
regisztrációra kötelezett és eljut hozzá ez az információ. Október 29. – november 30. között
hétfői napokon a Vecsési Könyvtárban, kedden
az Üllői Vargha Gyula Könyvtárban, szerdai
napokon a Gyömrői Polgármesteri Hivatalban, vagy a régi művelődési házban várom az
érintetteket. Utóbbi helyen gyömrői, maglódi,
péteri, ecseri gazdálkodókat. Személyes adatain
kívül szükség van az őstermelők/vállalkozói igazolvány, illetve adószámára, továbbá főbb tevékenysége megnevezésére.
További
kérdésekkel
kereshetnek
a
06/30-354-72-70 számú telefonomon, vagy a
fenti időpontokban személyesen.
Szitás András
falugazdász

Ne tegyétek!
Hónapok óta ilyen és ehhez hasonló felszólítások érték az Eskü téren az épp ott láncfűrésszel
fát kivágó önkéntes tűzoltókat.
Csaknem harminc éve fásítási programot hajtott végre az Eskü-téri baráti társaság. Sajnos,
mint kiderült, egy idő elteltével a fák elkezdtek
vattavirágot szórni. Az utóbbi időben már elviselhetetlenné vált a tömérdek vatta mennyiség a
környékbeli portákon.
Nem beszélve arról, hogy sokan allergiások
erre a jelenségre.
Fájó szívvel, de meg kellett
hozni ezt a döntést. Köztudott,
hogy a kanadai szürke nyár nem
köztérre, hanem ártérre való.
Minden kivágott fa helyett
kettő darab konténeres nemesebb fa kerül telepítésre. Csak
egy néhányat a fajtákból: platán,
hegyi juhar, török-mogyoró, vadgesztenye, éger, de gyorsan fejlődő nagy lombot adó meggylevelű nyárfát is felajánlottak.
Ha már az Eskü téren vagyunk, hetekkel ezelőtt bekerítettük a játszóteret. A vandálok

ellen ugyanis védeni kell valamilyen formában a
gyerekek számára telepített játékokat.
Így remélhetőleg kevesebb rongálás történik,
már csak azért is, mert reggel nyitják, este pedig
zárják a kaput. A kerítés elkészítésében részt vett
személyeknek köszönet és nem utolsó sorban az
Elektro-Sol Global Zrt-nek, amely teljes egészében finanszírozta a szükséges kiadásokat.
Kossuth László

önkormányzati képviselő
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Méreggel a didergés ellen
Illegális hulladékégetés miatt sok lakossági bejelentés érkezik a Levegő Munkacsoporthoz. Van,
aki a lakását fűti, más a hulladékától szabadul
meg így, a „megélhetési” bűnözők pedig a kábelek szigetelését égetik. Néhányan tudatlanságból
égetik el a műanyagot, gumit és műszálat válogatás nélkül. Így rendkívül mérgező vegyületek
jutnak a levegőbe. Halálesetek is előfordultak
hazánkban ennek következtében, a kályhából a
lakótérbe jutó műanyagégetés füstje okozta több
ember vesztét.
A műanyagok, háztartási hulladékok égésekor olyan anyagok szabadulnak fel, mint az első
világháborúban harci gázként alkalmazott foszgén vagy vinil-klorid, illetve dioxinok, cianidok.
A következmény: daganatos megbetegedések,
impotencia, magzatkárosodás, máj- és vesekárosodás, májrák, légzési elégtelenség, tüdőgyulladás, vérsejt-károsodás, idegrendszeri károsodás,
halál.
A jogszabályok tiltják és keményen szankcionálják ezt az illegális tevékenységet. A levegő
védelméről szóló 306/2010. számú kormányrendelet alapján félmillió forint bírságot is kiszabhat
a körzetközponti jegyző, a bíróság pedig a Btk.
alapján akár 5 év letöltendő szabadságvesztésre
is ítélheti az elkövetőt.
Fontos tudni, hogy a festett vagy műgyantával
ragasztott fa (OSB, pozdorja, laminált falemez)
égetése is tilos a rendelet szerint, hiszen égetésekor izocianátok, formaldehid, formalin, hangyasav és poliaromás szénhidrogének szabadulnak
fel jelentősebb mennyiségben. Ezek is súlyosan
mérgezők, rákkeltők.
Mit tegyünk, ha valaki a környezetünkben
hulladékot éget? Először is kérjük meg az égetőt, hogy ne tegye, hiszen lehet, hogy csak tudat-

lanságból teszi. Érdemes megmutatni neki ezt a
cikket. Az első fokon eljáró levegőtisztaság-védelmi hatóság a jegyző, aki köteles eljárást indítani bejelentés esetén. A rendőrség is eljárhat a
Btk. 281/A. §-a, a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntett gyanúja alapján.
A szemétégetés utólag is kimutatható laboratóriumi vizsgálattal a kéményből vett minta elemzésével. A költséges vizsgálatot a Jövő
Nemzedékek Országgyűlési Biztosának (JNO)
az illegális hulladékégetésről szóló állásfoglalása (http://jno.hu/hu/af/jno-420-2011_hulladek_
egetes.pdf) szerint a közigazgatási eljárásról szóló 2004. évi 140. törvény 155. § (2) bekezdése
alapján a hatóság előlegezi.
A Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodája is segíthet a panaszos ügy megoldásában, keressen minket az 1/411-0509 telefonszámon vagy a levego@levego.hu címen. A www.
levego.hu honlapunk Tanácsadó Iroda/Tanácskérés rovatában is jelezheti a panaszt.
Lenkei Péter

Levegő Munkacsoport
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Dumaszínház, dumaszínház,
dumaszínház!
Idén utoljára, november 30-án 19 órakor
látogat Gyömrőre a Dumaszínház újabb 4 kiválósága.
Dombóvári István, Hajdú Balázs,
Bellus István, és Szente-Veres Adrienn
szórakoztatják a közönséget,
„Hülyeségek kicsiny boltja”
című kétórás fergeteges műsorukkal.
Jegyek megvásárolhatók
a Művészeti Központban,
változatlanul 2500 Ft-os áron!

***

Tárlatról tárlatra
Az országos méltóság és a katona személyét, tevékenységét bemutató tablók 2012. augusztus
20. és szeptember 24 között voltak láthatóak az
id. Pál Mihály Hagyományőrző és Művészeti
Kör és a Hankó István Művészeti Központ által
közösen rendezett „Koronaőrök Gyömrőn” című
kiállításon.
Örömömre szolgált az a nagyszámú érdeklődő, aki rohanó világunkban időt szentelt e jeles
eseményre. Tették ezt azért is, mert nincs még
egy település sem a történelmi, sem a jelenlegi
Magyarországon, amely 20. századi történetében egy időben két koronaőrt tarthat számon.
Párhuzamosan látták el feladatukat 1933-tól
1942-ig – gróf Teleki Tibor haláláig. Védték,
óvták legdrágább ereklyénket, a Szent Koronát.
Figyelemre méltó volt a helyi tanítók, tanárok
érdeklődése; az iskolakezdést követően nap, mint
nap sok gyömrői tanuló ment úgy haza, hogy elújságolhatta szüleinek: látta a koronaőr kiállítást.
Külön kiemelném a Teleki László Gimnázium és
Informatikai Szakközépiskola történelemtanárát,
Forgács Attilát, aki 30 tanulóval érkezett a tárlatvezetéssel egybekötött kiállítást megtekinteni. A
diákok rendhagyó történelemórával gazdagabban térhettek vissza a gróf Teleki Tibor fiáról, az
1912-ben született Lászlóról elnevezett iskolájukba.

Az 1942-es évet követő viharos eseményekben és a Szent Korona külföldre menekítésében
már csak vitéz Borbély János vehetett részt, tel-

Gróf Teleki László

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
jesíthette koronaőri esküjét. 1945 után Gyömrőn
telepedett le, s itt élt 1979-ben bekövetkezett
haláláig. 2011. november 5-től volt lakhelyén, a
Széchenyi utcai ház falán emléktábla látható. A
koronaőrök földi útja a gyömrői református temetőben ért véget. Kötelességünk a kegyelet és
az emlékezés virágait elhelyezni nyughelyükön.
Gróf Teleki Tibor, országos koronaőr, és vitéz Borbély János koronaőr őrnagy – mindketten
Gyömrő díszpolgárai. Teleki Tibor 1927-ben,
Borbély János 2011-ben posztumusz részesült
ebben a kitüntető címben. A kiállítás tisztelgés
volt személyüknek a jelenben a jövőnek.
A kiállítást készítették az id. Pál Mihály Hagyományőrző és Művészeti Kör tagjai: Angyal
Jenőné, Józsa Imre, Fábián Istvánné, Papp József, Papp Balázs, Vida Lajos, Dohányos János,
Mihalik Béla, Mosonyi Mária, Gellér Nándor; a
Hankó István Művészeti Központ munkatársai:
Dömök Istvánné, Krakomperger Csilla, Plesoczki Regina, Székelyné Kavalecz Ágnes, Mihalusz
Zoltán, Székely Attila; a Polgármesteri Hivatal
részéről: Hodruszky Lajos, Kossuth László.
Gellér Nándor
id. Pál Mihály Kör elnöke

Régi vágyam vált valóra, amikor elindítottuk
Gyömrőn és immár Budapesten is az Ínyencek Klubját! 3 gyermekes anyukaként sokféle hangulatban töltöttem időmet a konyhában. Néha a szűkös idő volt probléma,
néha a recept, néha az ötlethiány, hogy mi
kerüljön a család elé az asztalra. Azt hiszem,
jó néhány hölgy szembesül ugyanezekkel
az érzésekkel. Úgy gondoltam érdemes egy
olyan közösséget létrehozni, akiknek az érdeklődési köre ugyanaz, és ahol újabb és újabb ötletekkel segíthetjük egymás hétköznapjait is.
Az Ínyencek Klubja egy kellemes hely, ahol a háziasszony kikapcsolódhat, miközben a szokott alapanyagokból egy addig ismeretlen ételt tud varázsolni. Új ízeket ismerhet meg, megleshet apró konyhai fortélyokat, és a végén még az adott nap témakörének megfelelő receptgyűjteményt is hazaviheti. És, valljuk be őszintén, melyikünk ne örülne, amikor a család csillogó
szemmel és teli hassal köszöni meg a munkánkat!
Klubunk havonta egy alkalommal várja szeretettel az érdeklődőket. Minden hónapban más
témával kapcsolatban készülünk, az éppen aktuális évszaknak, ünnepnek megfelelően. A részvétel ingyenes!
Elérhetőek vagyunk: Facebook: Ínyencek Klubja néven – itt mindig tájékoztatunk a következő klub témájáról és időpontjáról, illetve recepteket is töltünk fel.
E-mailen: inyencekklubja@gmail.com
Telefonon: Gaudi-Laky Csilla: 06-30/360-4306
Ábrahámné Ica: 06-30/359-3551

Ínyencek Klubja: ahol a fôzés élménnyé válik…
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A világjáró Mikulás gyömrôi
látogatása december 5-én
várható!
Már 14 órától találkozhatnak a Gyerekek az igazi
Mikulással Gyömrő utcáin!
Az év vége közeledtével mindnyájan készülődni kezdünk az ünnepekre. Az ajándékhozók közül
elsőként a Mikulás érkezik, aki természetesen az idén is meglátogatja városunkat. Minden kisgyermeket ajándékkal lep meg a város 13 pontján! A krampuszok és segítőik minden megállóban forró
teával fogadják majd a didergőket.
18 órától a Weöres Sándor Általános Iskola tanulói a Macskarisztokraták című előadással várják
a Gyerekeket a Hankó István Művészeti Központban, ahol egy párizsi macskacsalád bájos kalandjait
ismerhetik meg. Így nem csak sok-sok finomsággal, hanem egy tündéri mese élményével is gazdagabban térhetnek haza.
A Mikulás is szeret ajándékot kapni, így arra buzdítunk minden gyermeket, hogy valami apró
meglepetéssel – énekkel, verssel, rajzzal – ő is lepje meg a Mikulást! Reméljük, így a jövő évben sem
felejtkezik meg városunkról, és az itt lakó gyerekekről!
A csomagok tartalmának összeszedése, csomagolása és kiosztása, a Mikulás-kocsi díszítése és a
járat lebonyolítása – a sok-sok manó segítségével - a korábbi évekhez hasonlóan zökkenőmentesen
fog sikerülni. Előre is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki ebben részt vesz!

Mikulás-járás útvonala:
14 óra: Eskü tér
14.35 óra: Petőfi-telepi buszforduló
15.00 óra: Piac főbejárat (Szent Imre út)
15.25 óra: Simon Mihály tér –
Üzletház parkoló
15.50 óra: Polgármesteri Hivatal B épület
előtti parkoló
16.15 óra: Vízmű sarok (Szt. István-Dózsa
Gy. út sarok)
16.45 óra: Teleki kastély

17.25 óra: Katolikus kistemplom –
Bajcsy-Zsilinszky út
17.45 óra: Péteri buszforduló
18.10 óra: Harmónia uszoda - parkoló
18.25 óra: Aranykerék Vendéglő
18.40 óra: Csütörtöki piactér
19 óra: MÁV állomás
19.30 óra Hankó István
Művészeti Központ

18 órától: a Weöres Sándor Általános Iskola tanulói
a Macskarisztokraták
című előadással várják a Gyerekeket
a Hankó István Művészeti Központban

Meghívó!
Kedves Gyömrői Gyerekek!
A Weöres Sándor Általános Iskola 7. a osztályos tanulói
szeretettel meghívnak benneteket
2012. december 5-én 18.00 órakor
a Hankó István Művészeti Központba
a Macskarisztokraták
című zenés, két felvonásos musical bemutatójára.
Az előadás a Mikulás puttonyából előkerülő ajándék,
így a belépés ingyenes.
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Decemberi beharangozó!

„Kegyetlen hideg volt, hullott a hó és már sötétedett…”
Így kezdődik Hans Christian Andersen (1805-1875) meséje A kis
gyufaárus lány. Ez a mese nem tartozik a szokványos mesék közé,
hisz ez nem egy „rózsaszín” történet, amely happy end-del végződik.
A Hankó István Művészeti Központ gyermekszínjátszó csoportja nem
kisebb feladatra vállalkozott, minthogy decemberben színpadra állítja
ezt a remekművet. A történethez hűen, a színpadon megelevenednek a
gyermek gondolatai, majd elszállnak, ahogy a gyufa elalszik. A Móra
László, Dsida Jenő és Wass Albert verseivel kiegészített történetet decemberben több alkalommal mutatják be a Művészeti Központ színészpalántái.
Az első előadás időpontja: 2012. december 15. 17 óra.
További információkért kérjük, hívja a Hankó István Művészeti Központot a 06-30/652-152, vagy
a 06-30/652-0690-es telefonszámon!

***

December 21-én 17 órától

Mindenki Karácsonya
városi rendezvény a Hankó István Művészeti Központban!

Betlehemes előadás
Meglepetés műsor
Kérünk Mindenkit, aki adakozni, segíteni tud, hogy támogassa rendezvényünket!
(gyümölccsel, édességgel).
Így az Önök segítő támogatásával együtt csalhatunk mosolyt
sok kipirult gyermek arcára!

KARÁCSONYI „MÉZES-MÁZOS”
MÉZESKALÁCS SÜTÔVERSENY ÉS KIÁLLÍTÁS
A Gyömrői Kulturális és Turisztikai Egyesület, második alkalommal
hirdeti meg a már hagyománnyá
vált, Karácsonyi mézeskalács sütő
versenyt és kiállítást.

A feladat: különböző jellegzetes karácsonyi mézes tésztából készült figurális és díszítéses sütik
kollekciójának és egyedi műveknek otthoni elkészítése, amelyeket kiállítunk és díjazunk.
A következő kategóriákban várjuk az alkotásokat:
I. Óvodai csoportok
II. Általános iskolai csoportok
III. Háziasszonyok, sütitündérek, maguk
vagy a közösség örömére alkotók.
A kiállítás a Hankó István Művészeti Központ
aulájában kerül megrendezésre.

Az alkotásokat december 14-én 14.00–16.00
óra között várjuk a Hankó István Művészeti
Központban.
Az eredményhirdetés és díjkiosztás dec. 16-án
vasárnap 15.30-kor, a Hankó István Művészeti
Központban kerül megrendezésre.
„Tegyük, ami valóban boldoggá tesz!”
Jó munkát kívánunk!
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Adventi Fények Gyömrô 2012.
december 2-tól december 23-ig

Idén karácsonyra ismét ünneplőbe öltözik a város,
kigyúlnak a fények, fellobban a város hatalmas adventi koszorújának gyertyalángja. Mikulás járja
az utcákat, és angyalok szárnyai suhognak a város
fölött.
Ezúton szeretnénk meghívni mindenkit Gyömrő város harmadik Adventi gyertyagyújtás sorozatára!
Idén ismét várunk mindenkit az Advent négy vasárnapján, hogy a város Adventi koszorújának gyertyáit együtt gyújtsuk meg. Ez a kis esemény nemcsak
a karácsonyi ünnep kezdetét, hanem az összetartozást
is jelképezi. Legyen hát részese mindenki eme meghitt
eseménynek!
Egy nemes felhívás!
Segítsen, hogy idén is minden gyömrői kisgyermeknek kerüljön ajándék a fa alá.
Ha talál olyan játékot, könyvet, apró ajándékot,
melyet gyermeke vagy unokája már nem használ, kérem, tegye egy cipős dobozba, írja rá milyen korú
kislánynak vagy kisfiúnak szánja és a korábbi évekhez hasonlóan, hozza el a dísztéren álló nagy karácsonyfa alá, a gyertyagyújtások idejében. Biztosak
vagyunk benne, hogy ezekkel az apró ajándékokkal
nagyon sok örömet szerezhetünk a rászoruló gyermekeknek.
Tegyük boldoggá közösen az Ő karácsonyukat is!
A rendezvénysorozat szervezője: a Gyömrői Kulturális és Turisztikai Egyesület
Támogató: a Gyömrő 2000 Kör
December 2. Vasárnap
Szabadság tér – Városközpont
17.00
A rendezvénysorozat megnyitója, Karácsonyi köszöntő
Lakatos Tibor református lelkész adventi köszöntője
I. Adventi gyertya gyújtás a Református egyház
közreműködésével
Református gyülekezet énekkara - karácsonyi
énekek, versek
Ez idő alatt: Cipősdoboz ajándékok gyűjtése a téren.
December 9. Vasárnap
Szabadság tér - Városközpont
17.00
„Eljött a nap, mit várva vártál”
		
címmel a Boglárka Nyugdíjas Klub 		
Vegyes Kórusának karácsonyi előadása
17.15
II. Adventi Gyertyagyújtás
		
a Római Katolikus egyház
		
közreműködésével
Dóka Tamás római katolikus plébános karácsonyi
gondolatai

A Római Katolikus Egyházközösség tagjainak karácsonyi ének előadása.
Ez idő alatt: Cipősdoboz ajándékok gyűjtése a téren.
December 16. Vasárnap
Szabadság tér – Városközpont
17.00
III. Adventi Gyertyagyújtás
		
a Regéci testvértelepülésünk
		
közreműködésével
Kormos István – Regéc polgármesterének karácsonyi gondolatai
A gyertyaszentelést a Gyömrői Evangélikus gyülekezet közreműködésével Németh Mihály lelkész celebrálja.
Ez idő alatt: Cipősdoboz ajándékok gyűjtése a téren.
Adventi kézműves műhely a Hankó István Művészeti Központban
14.00–17.00
„ Együtt várunk szép
			
Karácsony”, karácsonyi
			
dallamok és kézműves
			
foglalkozás gyerekeknek.
Mézeskalács festés, ajándék készítés, csuhé angyalkák stb. a Gyömrői Kulturális és Turisztikai Egyesület
szervezésében.
15.00
Mézeskalács kiállítás megnyitója
Mézeskalács sütő verseny eredményhirdetése
15.30
„ Fenyőfák díszes ága” c.
		
karácsonyfadísz készítő pályázat
		
eredményhirdetése
16.00
A Gyömrői Ifjúsági Kör
		
karácsonyi előadása
„Igazi értéket ajándékba”
14.00–17.00
Gyömrői Kézművesek
			
Karácsonyi Vására
			
a nagyteremben
December 23. Vasárnap
Szabadság tér – Városközpont
17.00
IV. Adventi Gyertyagyújtás,
		
Gyenes Levente Polgármester
		
közreműködésével
Weöres Sándor Általános Iskola Gyermekkórusának karácsonyi előadása
Adventi kézműves műhely a Hankó István Művészeti Központban
14.00–17.00
Angyalének, karácsonyi
			
dallamok és kézműves
			
foglalkozás gyerekeknek
Mézeskalács festés, ajándék készítés, csuhé angyalkák stb. a Gyömrői Kulturális és Turisztikai Egyesület
szervezésében
A programok ingyenesen látogathatók!
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják
www.kulturiszt.hu
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eTwinning projekt
sikerek a Weöres Sándor Általános Iskolában
Iskolánk évek óta sikeres eTwinning projektet ápol
Európa számos országával. A két éven át tartó, most
lezárult projektünk címe Öko matek, egy matematika és természettudományos „kirándulás” Európán keresztül. A projekt 8 ország részvételével zajlott, a 8
projektrész témaköreiben minden egyes nemzet külön
részfeladatot kapott.
A résztvevő iskolák diákjaival sikeres eTwinning-es
kapcsolatot ápolunk évek óta. 2010 szeptemberétől
projektünket felterjesztettük Comenius projektté, és
összekapcsoltuk a két pályázati lehetőséget. A munka
egy közös honlapon, internetes kapcsolat segítségével,
angol nyelven folyt. Tanáraink minden projektrészhez
matematika és természetismeret óratervet írtak és töltöttek fel a honlapra. Az óratervhez a tanárok 1-1 interaktív feladatot találtak ki a témával kapcsolatban. A
résztvevő országokban megtartották az interaktív órákat, a gyerekek megoldották a feladatokat.
A közös munka összekapcsolta és továbbfejlesztette a résztvevők nyelvi, természettudományos, matematikai és számítástechnikai ismereteit. A feladatok
és megoldandó fejtörők fejlesztették kreativitásukat,
memóriájukat, nyelvismeretüket és a partnerország
kultúrájáról szerzett tudásukat. Az újszerű infokommunikációs eszközök használatával a partnerországok
virtuális sétát tettek egymás iskolájában, városában,
országában; erősítve az európaiság érzését és tudatosságát más európai kultúrákkal. A Comenius program

eTwinninges csapatunk az országos eTwinning
versenyen a magyar Nemzeti Iroda vezetőivel
keretében 33 magyar diák és tanár látogatta meg a
résztvevő európai iskolákat.
Október 18-án az Országos eTwinning verseny
keretében mutattuk be projektünket, ahol második helyezést értünk el, pénzjutalmat kaptunk, amit a
projektmunkához szükséges iskolai informatikai eszközök bővítésére fordítottunk.
Ezzel egyidőben európai elismerést is kaptunk,
European Quality Label minősítésben részesültünk. A projektmunka megerősítette iskolánk közösségét abban, hogy a közös munka gyümölcsöző,
tanár és diák egyaránt sok előnyt szerezhet a komoly,
kitartó együttműködéssel.
WSÁI.

ÔSZI ÖSSZEFOGLALÓ A GIMNÁZIUM
ESEMÉNYEIRÔL
NÉVADÓ

A 2012 –es esztendő iskolánk névadójának, gróf dr.
Teleki László születésének 100. évfordulója. Ez alkalomból iskolánknak és a városnak meghirdettük az
emlékévet, amelynek programjai a névadó tiszteletére, Teleki László életpályáját bemutató, hagyományát ápoló programsorozat lesz. Pályázatot írtunk ki
iskolánk tanulóinak, amelyben egy logó megtervezését kértük. A győztes pályamű elismerése mellett
az új szimbólum a Teleki–év tiszteletére egy tanéven
keresztül az iskola hivatalos dokumentumaiban, levelezéseiben is szerepel majd a hagyományos logó
mellett. A hivatalos programsorozat első eseménye
egy emléktábla avatása és ünnepi műsor, díszelőadás
lesz (a Hankó István Művelődési Központban) november 29-én.
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ÖRKÉNY 100

Örkény István születésének 100. évfordulója tiszteletére megyei szavalóversenyt
hirdettek. A középiskolákat egy-egy fő
képviselheti a területi
versenyen, így iskolai
háziversenyt rendeztünk. A győztes Tóth
Gergő (9.c osztályos
tanuló) lett, aki a megyei versenyen intézményünket képviselheti.

ÖTVENHAT

Az ’56 -os forradalomra és szabadságharcra Ötvenhat kitépett lap címmel, a Hankó István Művelődési
Központban megrendezett nagyszabású iskolai emlékműsorral tisztelegtünk. A fiktív személyeket megtestesítő, ám valós eseményeken alapuló élettörténetet
bemutató egyfelvonásos dráma egy ’56-ban íródott,
megsemmisülésre ítélt, ám mégiscsak fennmaradt
napló történetét elevenítette meg. Köszönet a rendezvény lebonyolításában nyújtott önzetlen segítségéért a

Hankó István Művelődési Központ vezetésének, dolgozóinak!

NYÍLT NAPOK

Novemberben két alkalommal is betekintést nyerhetnek a kedves érdeklődők és leendő diákjaink az iskola
mindennapi életébe: rövid, általános tájékoztatás és
bemutató mellett tanítási órákra is beülhetnek azok,
akik 2012. november 14 –én (szerda) és november 20
–án (kedd) intézményünkbe látogatnak.
Forgács Attila

A szakiskolások a BNV-n jártak
2012. október 4-én szakmai kirándulás keretében tettek látogatást szakiskolás tanulóink a Budapesti Nemzetközi Vásáron. A BNV már 116. alkalommal nyitotta meg kapuit.
Az idei évtől egy-egy témát helyeztek a középpontba, amely mind a kiállítók részvételében, mind a
programokban, mind pedig a reklámkampányokban
főszerepet kapott. A kiállítás a retro jegyében zajlott,
a szervezők felidézték a régi BNV-k hangulatát és bemutatták azokat a cégeket és termékeket, amelyekhez
sokaknak oly kellemes emlékei fűződnek.
Ismét megrendezték a tavalyi nagysikerű Kölyökparádét és debütált a Video
Games kiállítás. Itt több tevékenységet ki lehetett próbálni, mint ügyességi
vagy logikai játékokat. Gazdag volt a
program pl. a „D” pavilonban közlekedési élménypark várta a szülőket és
gyermekeiket, mi is szívesen kipróbáltuk az osztálytársaimmal. A BRFK
standján rendőrautóba és tűzoltóautóba
is ülhettünk, KRESZ- és drogteszteket
tölthettünk ki, amiért ajándékokat nyer-

hettünk. A különleges hangulatú titokzatos birodalomban Halloween-i lufikastély és LEGO város is volt.
Gasztronómiai előadásokat hallhattunk a helyes táplálkozásról. Voltak olyan ételek és italok is, amelyeket
meg lehetett kóstolni.
Nagyon tetszett a kirándulás, mindenki jól érezte
magát, reméljük, hogy jövőre ismét lesz lehetőségünk
a kiállítás megtekintésére.
Fazekas Réka és Czira Nikolett
Fekete István Ált. Isk. és Szakiskola 11. o.

KÖZLEMÉNYEK
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Lakosaink kérésére:
KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK
BEJELENTÉSE

A közvilágítási hibák bejelentését a 06 40 980
030-as, éjjel-nappal hívható telefonszámon tehetik meg lakosaink. A helyi illetőségű Eurovill
Kft. a hibabejelentéstől számítva 12 órán belül
elkezdi a hiba kijavítását, amire maximum öt nap
áll rendelkezésére. Ha a hiba nem a közvilágítási
lámpatestben van (vagy annak biztosítékaiban),
a hibát az elektromos áramszolgáltatója javítja
meg. Ez, tapasztalataink szerint, akár több hétbe
is beletelik sajnos.
Hodruszky Lajos

Helyesbítés

Szeptemberi számunkban megjelent a „Riport a
XI. gyömrői Amatőr Strandröplabda bajnokságról” cikkünkben tévesen írtuk az egyik támogató
nevét. Elnézést kérünk emiatt a „Péteri Harcászati Kalandpark & Airsoft Csatatér” üzemeltetőitől és nagyon köszönjük a felajánlásukat.
Szervezők

PATIKAI ÜGYELET
Hétköznap esténként továbbra is a Szent Erzsébet
Patika tart ügyeletet este 10 óráig. Hétvégeken a
három gyógyszertár felváltva tart nyitva. A következő hétvégék ügyeleti rendje a következőképpen
alakul:

November 17-18.
November 24 - 25.
December 1 - 2.
December 8 - 9.
December 15 - 16.

Humanitas Patika
Kehely Patika
Szent Erzsébet Patika
Humanitas Patika
Kehely Patika

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik részvétüket fejezték ki férjem Zöllei István temetésén.
Külön köszönet a Szomorú szív Temetkezési
Kft. dolgozóinak, hogy a temetést tisztességgel
elvégezték.
Felesége és családja

RENDŐRSÉGI KÖZLEMÉNY
Tisztelt üzlet tulajdonosok, kereskedők!
Kérjük, hogy fogadja meg a Monori Rendőrkapitányság bűnmegelőzési ajánlásait üzletének, alkalmazottainak biztonsága érdekében:
A non-stop nyitva-tartás éjszakai időszakára javasoljuk a zárt ajtó – lehetőleg biztonsági ráccsal
ellátott – kiadó ablakán keresztüli kiszolgálást!
Javasoljuk távfelügyeleti rendszerbe kapcsolt
vagyonvédelmi riasztórendszer kiépítését, minősített biztonságtechnikai eszközök széles tárházának igénybevételét (pl.: a pénztárban időzáras
vagy pénzbedobós trezort tartalmazó széfek alkalmazását!
A boltban – jól láthatóan – elhelyezett kamera
megváltoztathatja az elkövető előzetes szándékát!
Zárás előtt növeljék a kiszolgálói létszámot, mivel a tapasztalatok alapján a legtöbb támadás a
zárás előtti időszakban következik be!
A bolt előtti gazdag növényvilág valóban szép,
de csábító az elkövetők számára is. Az észrevétlen besurranás megelőzése érdekében javasoljuk
a bolt előtti növények derékmagasságig történő
visszavágását!
Támadás esetén haladéktalanul értesítsék a rendőrséget és a helyszínen várják meg a járőrt, mindent
jegyezzenek fel amit észleltek!
Monori Rendőrkapitányság
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EGÉSZSÉGÜGY - SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

Már mindenhova megérkezett az influenza
elleni ingyenes oltóanyag
Az ÁNTSZ szerint most érdemes kérni az influenza
elleni vakcinát, mert az oltást akadályozó fertőzések
még ritkák, s ilyenkor még a háziorvosok kevésbé
leterheltek, mint a hűvösebb időjárással együtt járó
megfázásos időszakban.
Az előttünk álló szezonban 1,3 millió térítésmentes oltóanyag áll a rizikócsoportokba tartozók
rendelkezésére. A jogosultak köre megegyezik a múlt
évivel, és egy új oltóanyagnak köszönhetően a vérzékenységben szenvedők is részesülhetnek influenza elleni ingyenes védőoltásban.
Az ÁNTSZ tájékoztatása szerint sok helyen már
most is kérhető a védőoltás, de legkésőbb a hét végéig
minden háziorvosi rendelőben lehetőség lesz a beadatására. A kisgyermekeknek, illetve a vérzékenyeknek
szánt ingyenes vakcinák elérhetőségéről a háziorvos
ad felvilágosítást. Azoknak, akik nem jogosultak ingyenes vakcinára, a gyógyszertárakban többféle készítmény is elérhető. Az ÁNTSZ mindenkinek ajánlja
a védőoltást, ugyanis „segíthet elkerülni a kellemetlen

tüneteket okozó, de akár súlyos szövődményekkel is
járó megbetegedést”.
Az Országos Epidemiológiai Központ jelentése
szerint a 44. héten az országban mintegy háromezer
influenzaszerű megbetegedést regisztráltak. Az influenzagyanús betegek virológiai vizsgálataikor egyelőre
nem tudták kimutatni az influenzavírus jelenlétét.
(Forrás: MTI)

Beköszöntött a hideg idô, a Vöröskereszt
segít a rászorulóknak
November 1-jével beköszöntött a hajléktalan-ellátás téli krízisidőszaka. A Magyar Vöröskereszt Pest
Megyei Szervezete utcai gondozó szolgálatainak
működési rendje az alábbiak szerint alakul a krízisidőszaknak megfelelően:
Cegléd Utcai Gondozó Szolgálat
Koordinátor: Wolf Péter 70/933-8168
Munkarend: 14–22 óráig, csütörtökönként 12–20 óráig
Hétvégi elérhetőség: a hétvégi ügyelet időtartama
szombatonként 11–19 és vasárnaponként 10–18 óra
között.

Hétvégi elérhetőség: a hétvégi ügyelet időtartama
szombatonként 15–19 óra között.
További információ:
Megyesi Judit +36-70/933 8038
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete
www.pestmegye.voroskereszt.hu

Gödöllő Utcai Gondozó Szolgálat
Koordinátor: Dancsa József 70/933-8181
Munkarend: 14–22 óráig, csütörtökönként 12–20 óráig
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