„Bebizonyítottuk, hogy valóra
tudjuk váltani az álmainkat!”
Átadtuk az Erzsébet utcai iskolát
Amikor június másodikán a munkások
nekiláttak az Erzsébet utcai iskola régi
forfa épületének bontásához, sokan
nem hitték el, hogy a tervezett szeptember végi határidőre el is készül. A
látványos bontás közben zajlottak a
régi épület belső átalakítási, felújítási
munkálatai, s a kivitelező gyors és precíz munkájának köszönhetően augusztusban a felújított régi épületet már
át is tudtuk adni, közel egy hónappal
korábban a tervezetthez képest! Persze igazából mi magunk is azt vártuk,
hogy mikor készül el a patinás új épület, amely végre méltó lehet az iskola
és a település rangjához. Szó szerint a
hét minden napján dolgoztak a munkások, aminek meg is lett az eredménye:
augusztus 26-án ünnepélyes keretek
között a gyerekek és tanárok birtok-

ba vehették az épületet. Azt a Czibula
Magdolna által tervezett épületet, mely
külsejében magán hordozza a hagyomány jeleit, de belül egy valódi, XXI.
századi modern európai iskola. Hosszú
évek után a februári farsangi bált végre
a saját iskolájukban tarthatják a gyerekek, hiszen kaptak egy nagy tornatermet, ahol bőven elférnek. A közösségi térnek köszönhetően sokkal több
programot tudnak szervezni a tanárok,
közelebb kerülhetnek egymáshoz gyermekek, szülők és pedagógusok. Az új
tantermek és vizesblokkok minden
igényt kielégítenek.
Ez az épület remélhetőleg hosszú
évtizedekig szolgálja majd a diákokat,
akik pedig remélhetőleg óvják és vigyáznak rá. Továbbra is terveink között
szerepel, hogy idővel visszaállítsuk
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a nyolc osztályos oktatást az iskolában, s ezért
minden tőlünk telhetőt megteszünk!
Visszatérve az átadóra. Gyenes Levente polgármester a beszédében kiemelte: maga az
épület is neveli a gyermekeket, ezért is fontos,
hogy egy ilyen iskolában tanulhatnak tovább. A
polgármester hozzátette: napjainkban, amikor
sorra hallani iskolabezárásokról, összevonásokról, nagyon nagy dolog, hogy itt Gyömrőn
felújítani, építeni tudunk. Mint ahogy az is fontos, hogy a nehéz gazdasági időszakban szinte
kizárólag csak helyi vállalkozók és szakmunkások dolgoztak az építkezésen. Gyenes Levente
hozzátette: külön öröm számára, hogy az idei
év legnagyobb beruházása az Erzsébet telepen
valósult meg.
A városvezető szavai után az iskola diákjai
színvonalas produkciókkal léptek színpadra,

ezzel is bizonyítva, hogy valóban kiemelkedő
munka zajlik művészeti vonalon. A gyerekek kis
ajándékokkal kedveskedtek azoknak, akik részt
vettek az iskola tervezésében, építésében. A műsorszámok után pedig kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek együtt járták körbe az iskolát.
Szeptember 28-án reggel pedig megkezdődött
a tanítás az új épületben is. Valóra váltottuk egy
régi álmunkat, ami persze nem sikerült volna a
fantasztikus munkát végző kivitelező, a VektorBau Kft. és annak vezetője, Vincze János nélkül!
Gyors és precíz munkát végeztek, és minden
kérésünket legjobb tudásuk szerint valósították
meg. Köszönettel tartozunk azoknak a szülőknek, akik segítettek az iskola berendezésében.
És persze köszönet a tanári karnak, akik remekül
megoldották a júniusi nehezebb időszakot is.
S hogy őszi örömünk teljes legyen: néhány
nappal ezelőtt átadtuk a Mesevár ovi és a Falusi
ovi új részeit. Erről bővebben egy másik cikkben
az intézmény számol be.
Hauser Antal
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Elkészültek a Mesevár Óvoda és
a Falusi Tagóvoda új csoportszobái

Szeptember 23-án átadták az óvoda épületeinek egy-egy új szárnyát
A Mesevár óvoda Kossuth Ferenc utcai székhelyű épületében egy csoportszoba mosdóval és
öltözővel, egy tornaszoba és egy fejlesztő szoba kapott helyet. A csoportnak a Törpike nevet
adták az óvó nénik és már el is kezdték a szoba
dekorálását.
A tornaszobával - amely szintén ebben a beruházásban készült el - egy régi vágyunk valósult meg! Végre nem a csoportszobák szűkös
keretei között tornázunk, hanem – direkt erre a
célra épült – különálló teremben. Tornaszobánk,
melynek a „MOCORGÓ” nevet adtuk, nem csak
a napi sokoldalú mozgásfejlesztésre ad lehetőséget, hanem arra is, hogy itt rendezzük fakultatív
programjainkat, a zenés és mese előadásokat, valamint óvoda szintű közös programjainkat (Mikulás, Karácsony, Farsang) is.
Ugyanezen a napon a Mesevár Óvoda Falusi
Tagóvodájában is megtörtént az elkészült részek
műszaki átadása.
Itt a bővítés és a felújítás nagyobb léptékű
volt. A két csoportszobán kívül tornaszoba kialakítására is lehetőség nyílik és a konyha felújítása
is folyamatban van.
Az új csoport a „Méhecske” csoport nevet
kapta, az óvó nénik itt is lelkesen készülnek a
gyerekek fogadására.
Az új csoportszobák belső kialakítása és arculata az óvó nénik egyéni elképzelését tükrözik.

Köszönetünket fejezzük ki az önkormányzat
által megbízott RDD Kft. részéről Vágó Gábor
kivitelezőnek, aki a Mesevár Óvodát bővítette, a
TŰF Kht. vezetőjének és műszaki igazgatójának
és a Király-Bau Kft. részéről Király Lajos alvállalkozónak, aki a Mesevár Óvoda Falusi Tagóvodáját bővítette.
A bővítéseknek köszönhetően mindkét óvodában lényegesen több gyermek részesülhet óvodai
ellátásban.
Bízunk abban, hogy gyermekeink az új környezetben nagyon jól fogják magukat érezni!
Mesevár Óvoda és Mesevár Óvoda
Falusi Tagóvodájának gyermekei és dolgozói
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Pest Megye is költ Gyömrőre!
65 millió forintért felújítják a Diák- és Gyermekotthont

Múlt havi cikkemben olvashatták, hogy közel sem
rózsás Pest megye anyagi
helyzete. Ennek ellenére egy igen nagy költségvetésű beruházásra kerül
sor Gyömrőn, még az idei
esztendőben. Gyömrőiként
nagy örömmel tölt el, hogy
a közgyűlés megszavazta a
Teleki kastélyban található Diákotthon iskolaépületének felújítását. Hosszú
évek óta egyre csak romlik
az épület állaga, így már nagyon időszerű volt ez a döntés. A 65 millió forint értékű
beruházás magában foglalja
a régóta beázó tető felújítását, valamint a homlokzat
szigetelését, felújítását, illetve a kapcsolódó villanyszerelési munkálatokat. A tervek szerint a munkálatok még ebben
az évben befejeződnek. A Diákotthon épülete
egyébként a Gyömrő Önkormányzat tulajdona.
A közgyűlés döntött arról, hogy 2010-ben
is csatlakozik megyénk a Bursa Hungarica
ösztöndíj – programhoz. Pest Megye 2000 óta
minden évben részt vesz a diákok támogatásában.

Jövőnk szempontjából is egyik legfontosabb értékünk környezetünk. Ennek erősítésére „Pest Megye környezetvédelméért” elnevezéssel díjat hozott
létre a megyei Önkormányzat. Jelölteket a települési önkormányzatok javasolhatnak, majd a díjazottak személyéről valamint csoportjáról (közösségek
esetében) a megyei önkormányzat környezetvédelmi bizottsága tesz javaslatot a közgyűlés számára.
Horváth István

Többé nem gond az ételallergia a közétkeztetésben
Tálcán kínálja a megoldást a Junior

Ha nem is tálcán, de az ételhordókban megérkezhet a segítség azoknak az ovis és iskolás gyermekeknek, akik a 3 leggyakoribb
ételallergiában
szenvednek.
Liszt, tej, tojás. Az ezekre
érzékenyek speciális külön
ebédet kaphatnak a Junior Vendéglátó Zrt.-től.
A cég ugyanis vállalja,
hogy külön gondoskodik
az ilyen diétára szorulókról.
Mint Babinszki Gábor kereskedelmi igazgató elmondta: a minőségbiztosítási tanúsítványuknak megfelelően

ezeknek a gyerekeknek külön edényben főznek,
vigyázva arra, nehogy az adott allergén belekeveredjen az ételükbe. Dietetikus
állítja össze az étrendjüket, aki
minden alapanyagra külön
figyelmet fordít. Aki nem
érintett, el sem tudja
képzelni, ez mekkora
feladat! Csak egy példát
említve: hordozóként még
fűszerekben is előfordulhat
liszt (ki gondolta volna?).
A többlet munkáért nem számol
fel a cég többlet költséget – hangsúlyozta a ke-
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reskedelmi igazgató. Az ételallergiás gyermekeknek is ugyanannyiba kerül az étkezés,
mint társaiknak.
A Junior szolgáltatása lehetővé teszi, hogy a
diétára szoruló gyermekek is minden nap friss
ételhez jussanak. Számtalan híradást láttunk
már arról, hogy az anyukáknak már az előző
nap el kellett készíteniük az allergiás csemetéjük ebédjét annak érdekében, hogy a gyermek másnap biztosan allergénmentes ételhez jusson. A gyömrői óvodákba, iskolákba
szállító cég megoldja ezt a problémát. Ahhoz
azonban, hogy ezt megtehesse, szükség van
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egy szakorvosi igazolásra annak érdekében,
hogy a dietetikus szakember pontosan tudja,
mire allergiás a gyermek, tehát milyen diétára
van szükség. Az igazolás mellé csatolni kell a
diétás adatlapot is, amelyen a gyermek adatai
szerepelnek (ezt az adott óvodában vagy iskolában lehet kérni). Ha a dietetikus úgy ítéli
meg, hogy megoldható a diétás étel elkészítése (tehát mondjuk nem mogyoróra allergiás a
gyermek), akkor nincs más teendő, mint beszerezni 2 db, minimum 3 rekeszes ételhordót,
s ráírni a gyermek nevét.
K. E.

Tehetségek segítése az iskolában

Intézményünk mindig nagy hangsúlyt fektetett a
tehetséggondozásra, de egyre erőteljesebben fogalmazódott meg az igény a tantestületben, hogy
lehetőleg ne vesszen el tehetség az iskola falai
között. Szerencsés, hogy a település önkormányzata támogatja, és jelenleg is fontos feladatának
tekinti ezt az elképzelésünket.
A tehetségek kibontakoztatásában meghatározó
szerepe van a pedagógusoknak. Feladatunk, hogy
fejlesszük a tanulók személyiségét, kibontakoztassuk egyéni képességeit, és megfelelő motiválással elérjük azt, hogy minél kreatívabbak legyenek. Ennek érdekében a korábbinál komplexebb,
átfogóbb program kidolgozását kezdtük meg.
Első lépésként megalapítottuk a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által kezdeményezett, támogatott, az ország határain is túlmutató Tehetségpontot. www.tehetsegpont.hu
A Tehetségpontok egymással együttműködve,
hálózatos formában léteznek, hiszen tevékenységük egyik alapvető eleme a folyamatos információcsere, mind a helyi értékek (tehetséges
fiatalok, mentorok, kezdeményezések, jó példák,
a segítség bármilyen formája) közvetítése az
ország többi részébe, mind pedig a máshonnan
származó értékek befogadása és alkotó alkalmazása az aktuális Tehetségpont környezetében.
Célunk, hogy az intézményben minél több
gyerek kerüljön be a komplex tehetségfejlesztő
programba, s hogy a tehetség felderítése és fejlesztése a nemzetközi kutatási eredményekkel
összhangban, magas színvonalon történjék.
Fontosnak tartjuk, hogy az alkalmazott speciális
vizsgálati módszerek segítségével szerzett háttér információkat felhasználva, a tanulókra szabott egyéni fejlesztési programok kerüljenek kidolgozásra, s
ezek korrekcióját folyamatosan végezzük el.

A fejlesztő munka során a gyerekek szüleinek
az erőfeszítésére is építenünk kell, hiszen csak az
iskola önmagában nem képes a tehetségfejlesztés
terén sem sikereket elérni. Fontos, hogy a szülők
is partnerek legyenek. A mérések eredményeiről,
a tehetséggondozás fontosságáról a szülőknek
tájékoztatókat, fórumokat szeretnénk szervezni.
Tervezzük, hogy Tehetségpontunk a kistérség
pedagógusai számára szakmai tanácsadást, bemutató foglalkozásokat szervezünk.
A program hatékonyabb megvalósítása érdekében együttműködünk:
Debreceni Egyetem Pedagógiai Pszichológiai Tanszékéről Mező Ferenccel
Duró Zsuzsával a Szegedi Tudományegyetem oktatójával
Kocka Kör Tehetséggondozó és Kulturális
Egyesülettel
Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrumból Tímár Évával
Csontos Emese
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VENDÉGVÁRÓ TÁJHÁZ
2009. SZEPTEMBER 19.

Gyenes Levente polgármester úr, mint a tájház
„gazdura”, saját készítésű szilvásgombóccal, bodzaszörppel és pálinkával várta a látogatókat a
Kulturális Örökség Napjai alkalmából. A kellemes délutánon került sor a présház ünnepélyes
átadására, melynek keretében kialakításra került
a női-férfi vizesblokk.
A szervezők a vendégeket terített asztallal és
élő népzenével várták. A Weöres Sándor Általános és Művészeti Iskola gyermek néptánccsoportjának közreműködésével fergeteges hangulatú táncház a falu „apraját-nagyját” megmozgatta.
A kellemes idő és a kitűnő hangulatban eltöltött
délután emlékezetes marad a látogatók számára.
Köszönet a támogatóknak: az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak és Gyömrő Város Önkormányzatának!
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAIBÓL:
„HÉT SZÁL FEHÉR RÓZSA”
Koszorú az emlékezés virágaiból

2009. OKTÓBER 23. PÉNTEK 17 ÓRA
A GYÖMRŐI IFJÚSÁGI KÖR ELŐADÁSA
Beszédet mond: Gyenes Levente polgármester
Közreműködik: a Theatrum Irodalmi Színpad Egyesület
és a Kacamajka néptáncegyüttes
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház

***
Szeretettel meghívjuk Önt

PÁL ARANKA FESTŐMŰVÉSZ
„Soha nem látott képek”
című EMLÉKKIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJÁRA.

IDŐPONT: 2009. NOVEMBER 8.
VASÁRNAP 16 ÓRA
HELYSZÍN: Petőfi Sándor Művelődési Ház

***

Tűz az éjben, tűz a szívben
(1956. október 23.)
Lángot vetett a szunnyadó parázs,
semmivé lett az átkozott varázs
azon az éjszakán.
A gyűlölt bronz tüzében olvadt,
a gyilkos szobra összeroskadt
azon az éjszakán.
Tűz volt az éjben, és szólt a fegyver
nem hátrált meg sem egyetlen ember,
sem a tömeg az éjszakában.
Szívek parázsló, vad fájdalommal
lángoltak szemben a hatalommal,
és hullottak a csillagok.
És hullt a vér a szent rögökre…
A dicsőségük él örökre
nappal, és minden éjszakán.

TÁJHÁZI LIBAHAJTÓ
„Gá, gá, gá, menjünk világgá”

2009. NOVEMBER 14. SZOMBAT 10
ÓRA HELYSZÍN: TÁJHÁZ
Márton napi játszóház, népi játékok, libahajtás

Szívek tüzében lángolt az az éj,
hazánkért érzett izzó szenvedély
azon a forró éjszakán.
SZ.L.D.

***

2009. NOVEMBER 14. 15 ÓRÁTÓL

„EGYÜTT KÖNNYEBB”
JÓTÉKONYSÁGI KÖNNYŰZENEI KONCERT

Gyömrőiekért, nemcsak gyömrőiek
Tehetséges helyi és vendég énekesek, zenészek az ország minden tájáról
A gyömrői tehetséges fiatalok és felnőttek, valamint a hátrányos helyzetű családok támogatására
Támogatójegyek elővételben kaphatók az evangélikus, református és katolikus közösségeken
keresztül és a helyszínen
20 ÓRÁTÓL zenél Takácsné Tóth Hajnalka és a Senior zenekar
Nosztalgia est: pop-, rock slágerek a 60-as évektől napjainkig
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Megtanulták menteni önmagukat
A Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség, a
Monori és a Ráckevei Polgári Védelmi Kirendeltség és a Maglódi Ifjú Polgárokért Egyesület polgári védelmi „Túlélő” tábort szervezett
Szigetszentmiklóson,
Monor,
Gyömrő, Csévharaszt és Pilis településekről érkező diákok részére.
A tábor célja volt, hogy a gyerekek megismerjék a körülöttük lévő
veszélyeket, megtanulják a veszélyekkel kapcsolatos teendőket, az
önellátás alapjait.
Az első napon a táborvezetők
előkészítő foglalkozásokat tartottak. Ezután következett az önellátási gyakorlat: tűzrakás és ebédfőzés. Az eredmény: a gyerekek
remek bográcsos paprikás krumplit főztek.
Ezt követően megérkeztek a
vízügy munkatársai, akik bemutatták, hogyan kell megfékezni az áradó patakot,
folyót, illetve mit tehet az ember, ha a hirtelen
lezúduló csapadék a házukat veszélyezteti.
Ezután következett egy veszélyhelyzeti oktatás, ahol Hornyacsek Júlia egyetemi docens tartott
foglalkozást. Az előadó az üzenetküldés módjairól
és szabályairól beszélt; ismertette a morze-jeleket,
a Föld-Levegő jelzéseket, test és ujj-jeleket.
Ezt követően megérkeztek a Monori Cserkészek, akik jól megmozgatták a gyerekeket: volt

itt versenyzés és önvédelmi ismeretek. Vacsora
után nyitóestet tartottunk, ahol a gyerekek és felnőttek megismerkedtek egymással. Az elalvást
követően riasztást kaptak a gyerekek és mentési
gyakorlatot végeztek; túragyakorlat keretében mentették a
két bajbajutott ifivezetőt.
A tábor második napján a
táborozók két csoportra oszlottak. Az egyik csoport látogatást
tett a helyi Tűzoltóságon, ahol a
lánglovagok előadást tartottak
a tűzvédelemről és bemutatták,
milyen szerek állnak rendelkezésre egy tűzeset vagy baleset
kapcsán. A másik csoport egy
uszodába ment, ahol egy szakember segítségével megtanulhatta a vízi mentés szabályait
és, hogy hogyan maradjon
életben a vízben. Ezt követően
a tábor lakói veszélyhelyzeti foglalkozásokon
vettek részt. A háztartási balesetek c. foglalkozáson arról volt szó, milyen veszélyek leselkedhetnek ránk az otthonunkban. Magyarfiné
Kecskeméti Anita kirendeltség-vezető felhívta
a gyerekek figyelmét az utcán, iskolában rájuk
leselkedő veszélyekre; elkészítették a települések veszély-térképét. Ezután sor került egy önvédelmi bemutatóra, ahol Tóth Csabától, a helyi pv iroda vezetőjétől a gyerekek felkészítést
kaptak önmaguk és mások
mentéséről.
Az utolsó napon a táborozók elsősegély foglalkozáson vettek részt, majd
sétát tettek a Duna parton,
ahol a környezetvédelem
fontosságára és a természeti
értékek megőrzésére hívták
fel a figyelmet a pedagógusok. Végül a tábor ünnepélyes zárásán mindenki
kapott díjat, hiszen a tábor
minden résztvevője aktívan
vett részt a foglalkozásokon, és sikeresen túlélte a
túlélőtábort!
Magyarfiné Kecskeméti
Anita pv hdgy
kirendeltség-vezető

SZABADIDŐ
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2009 Nyári tábor, Orfű
Fekete István Általános Iskola és Szakiskola

Az idén nyáron a festői környezetű Kelet-Mecsek
egy gyönyörű helyén, Orfűn táboroztunk. A középkori hangulatot megteremtve különböző lovagrendek tagjai mérhették össze erejüket, bátorságukat
és kézügyességüket az
egy hét során.
Tanulóink így tekintettek vissza a táborra:
„A Mecsek tetejéről csodálatos kilátás
tárult elénk. Sok versenyben és izgalmas
túrában volt részünk.
Ezen kívül várt minket az orfűi strand,
a magyarhertelendi
fürdő.
Megnéztük
még a hét folyamán
az Abaligeti Cseppkőbarlangot, illetve a Denevér Múzeumot.Nagyon
szép volt Pécs városa is. Történelmi ismereteink is
bővültek a siklósi vár megtekintése által. Lenyűgöző volt a majdnem 900 éves építmény, melynek

ablakaiból pompás panoráma tárult elénk. Megnéztük a nagyharsányi szoborparkot. Esténként
pedig még volt erőnk karaoke estet adni, vagy
a tábortűznél énekelgetni, beszélgetni, jelmezbe
bújni. Az utolsó napon
kihirdették a tisztasági verseny és a lovagi
torna eredményét. Itt
mindenki nyert! Egyegy élményt, sok-sok
boldog
pillanatot,
finomságokat.
Egy
Orfűt ábrázoló hűtő
mágnest is kaptunk
emlékbe!” (Tasi Gabi,
Solymosi Viki)
Bár már elkezdődött az új tanév, minden egyes kollégám
nevében kitartást és
sok szorgalmat kívánok nekik hozzá. S ha néha
napján elfáradnak, emlékezzenek az együtt eltöltött szép pillanatokra, merítsenek belőle erőt!
Köbli Brigitta napközis csp. vezető

Az Idősek falva vendége volt Iván László professzor
A Civilek a Városért Egyesület meghívására, szeptember 11-én, a Harmónia
idősek falva vendége Iván László professzor volt. Az előadást és kötetlen
beszélgetést a Szivárvány ház ebédlőjében tartottuk.
Ismerős környezetbe érkezett a professzor úr, orvos kollégákkal, volt növendékkel és több olyan kedves idős emberrel találkozott, akik korábbról ismerték az
ő tevékenységét és az Idősek Akadémián megrendezett eseményeken már többször részt is vettek. Megemlíteném, hogy a Iván László a Batthyány Strattmann
László Idősek Akadémiájának alapítója és vezetője, orvos, pszichiáter, egyetemi
tanár, az orvostudományok kandidátusa. Professzor Emeritus és kutatási területe
az idősödés és az időskor folyamatai. Mindemellett országgyűlési képviselő és
az ifjúsági, szociális és családügyi bizottság tagja.
Rendezvényünknek „Az idősek helyzete Magyarországon” címet adtuk, de a vendégünk szakterületéből, érdeklődéséből és tevékenységéből adódóan, átfogó előadást hallottunk az időskor különböző problémáiról, megoldási lehetőségekről, a társadalom felelősség-vállalásáról az idősek helyzetének megítélésében.
Tartalmas és hosszúra nyúló délutánunk volt. Nagy örömömre szolgált, hogy több kedves vendéglátónk szeretne egy későbbi időpontban is találkozni Gyömrőn a professzor úrral.
Az Idősek falva szakmai igazgatójának, Csepregi Teréznek, a pozitív hozzáállását és szívélyes
vendéglátását megismerve, akinek ezúton is köszönöm a lehetőséget, reményeim szerint lesz folytatása ennek az együttlétnek.
Adorján Julianna
Civilek a Városért Egyesület elnöke
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KÖRNYEZETÜNK

Úton a fenntarthatóság felé
A szelektív hulladékgyűjtés I.

A környezetvédelem nemcsak állami feladat, hanem a MIÉNK is, így nem elég elvárnunk, hogy
az önkormányzat tiszta, rendezett környezetet
biztosítson számunkra, tennünk is kell érte!
Mai témánk a szelektív
hulladékgyűjtés. A városi
portál fórumán is számos
hozzászólás
olvasható,
amiből látszik, lenne rá
igény.
Aszelektív hulladékgyűjtés megvalósítása számos
beruházást igényel. Ilyen a
hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, a hulladékudvar/
válogató és ezen belül az
átrakó állomás építése.
A szigeteken történik a hulladék gyűjtése a
színes kukákba. Általában a következő hulladékcsoportokat lehet ezekbe elhelyezni: papír,
műanyag, üveg, fém. A tárolókból a hulladék a
hulladékudvarra kerül, ahol azt az elszállításig
köteles az üzemeltető a jogszabályok betartása
mellett raktározni.
Fontos megjegyezni, hogy a hulladékgyűjtő
udvar és a gyűjtősziget a közszolgáltatás részeként üzemeltethető úgy, hogy közben a maradék
hulladékot egyidejűleg begyűjtik. Tehát a háztartásokban maradó hulladékot - ami nem kerül
szelektív gyűjtésre - a közszolgáltatás részeként
az ingatlanoktól továbbra is elszállítják.

A hulladékudvarban történik a szigetekről
begyűjtött hulladék újabb szétválogatása, biztonságos tárolása és elszállítása. Emellett köteles az udvar díjtalanul fogadni a helyi lakosság
hulladékát, viszont egyes
veszélyes hulladékok átvételét
megtagadhatja.
(Például a lejárt gyógyszerekét, amiket a gyógyszertárak fogadnak).
Fontos megérteni, hogy
a hulladékudvar nem egy
szemétbánya! A leadott hulladék mennyiségével csökken a ház elől elszállítandó
mennyiség, a hasznosítható
hulladékok pedig lehetővé
teszik a környezet kisebb mértékű kizsákmányolását.
A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása
több tízmilliós terhet ró a legkisebb önkormányzatokra is. Ennek tükrében érthetőbbé válik,
miért kérdezte az önkormányzat, hogy némi
pluszköltség mellett vállalnánk-e a szelektív hulladékgyűjtést!
Személy szerint már most állíthatom, én vállalom! Ezáltal talán a várost körülvevő erdők
bemocskolói rávehetők, hogy a természet helyett
a hulladékudvarban rakják le háztartási szemetüket!
Borbás Bálint

A családi pótlékra vonatkozó
adójogszabályok változása
/1995. évi CXVII. törvény 3. § 72., 11. § (5),
28. § (18), (19), 48. § (2), (6)-(7), 49. § (7)/
Hogyan számít be a jövedelembe a családi
pótlék, és miért?
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény módosításával 2009. szeptember 1-től a családi pótlék már nem adómentes
juttatás, hanem egyéb jövedelemként adóterhet
nem viselő járandóság lesz, ami azt jelenti, hogy
az adóalapba beszámít, de a rá eső adót nem kell

megfizetni (ugyanúgy, mint a nyugdíj esetében).
Előfordulhat tehát, hogy az adózó jövedelmének
egy része a családi pótlék miatt a magasabb adókulcs szerint adózik.
A családi pótlék a következő módon számíthat
be az összes jövedelembe:
Az egy háztartásban elő házastársak, élettársak esetében a családi pótlék 50-50%-a lesz
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egyéb jövedelem, tekintet nélkül arra, hogy a
családi pótlékot ténylegesen megosztották-e
vagy sem. Tehát ha nem történt megosztás,
a jogosult személy házastársának, élettársának akkor is figyelembe kell venni a családi
pótlék felét az adóalap számításnál.
A családi pótlékra jogosult és az adóévben
ilyen bevételt szerzett magánszemélynek, illetve vele együtt élő házastársának, élettársának az
adóbevallásban fel kell tüntetnie házastársa, élettársa nevét, adóazonosító jelét, (ennek hiányában
természetes személyazonosító adatait, lakcímét).
Ezt a rendelkezést a munkáltatói adómegállapítás
során is alkalmazni kell.
A családi pótlékra egyedülállóként jogosult személynél a családi pótlék 50%-a lesz
egyéb jövedelem (adóterhet nem viselő járandóság).
A külön élő és elvált szülők esetében a gyermektől külön élő szülő egyáltalán nem jogosult családi pótlékra, ezért nem kell annak
felét egyéb jövedelemként figyelembe vennie.
Mikor kell nyilatkozni a családi pótlékról, fel
kell-e tüntetni az összegét?
Amennyiben a munkavállaló nem a munkáltatójától kapja az adóterhet nem viselő járandóságot (ideértve különösen a családi pótlék 50%át), nyilatkozatot kell adnia a munkáltatójának. A
magánszemély nem köteles a nyilatkozatban feltüntetni a családi pótlék 50%-nak, vagy az egyéb
adóterhet nem viselő járandóságnak az összegét,
de ha nem nyilatkozik az összegről, a munkáltató
köteles az adóelőleget a béréből a legmagasabb
adókulcs alapján vonni akkor is, ha egyébként az
összes jövedelme ennél kevesebb lenne (az adóévről szóló bevallásban az esetleges különbözet
visszaigényelhető).
A nyilatkozatot az adóterhet nem viselő járandóságnak az adóévben történt első kifizetését
követően haladéktalanul meg kell tenni, és azt a
munkáltató az adóévben mindaddig figyelembe
veszi, amíg azt a magánszemély vissza nem vonja vagy nem módosítja.
Lehet-e adómentes a családi pótlék?
Továbbra is adómentes a családi pótlék az alábbi
esetekben (a bevallásban sem kell feltüntetni):
Saját jogon jogosultként kapja a gyermek,
ennek esetei:
18. életévét betöltött tartósan beteg, illet-

ve súlyosan fogyatékos személy, feltéve, ha
utána nagykorúságáig magasabb összegű
családi pótlékot folyósítottak,
közoktatási intézményben tanulmányokat
folytató, nagykorú személy 23. életévéig,
akinek mindkét szülője elhunyt,
akinek a vele egy háztartásban élő hajadon,
nőtlen, elvált vagy házastársától különélő
szülője elhunyt,
aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből,
akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg,
szülői ház elhagyása esetén, akinek a családi pótlék a nagykorúságát megelőzően is a
részére került folyósításra,
aki a szülővel, annak házastársával, nevelőszülővel, gyámmal nem él egy háztartásban.
Az adómentesség akkor is fennáll, ha a családi pótlékot tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után emelt összegben kapják
a szülők.
Szintén adómentes juttatás a vagyonkezelői
joggal felruházott gyámként, eseti gondnokként, a gyermekotthonban, javítóintézetben
nevelt vagy büntetésvégrehajtási intézetben
lévő, gyermekvédelmi gondoskodás alatt
álló gyermekre tekintettel kapott családi
pótlék.
A gyámként, nevelőszülőként kapott családi
pótlékot sem kell feltüntetni a bevallásban.
APEH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága
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Újabb csoda Gyömrőn!

Amikor meghallottam, elképzelni sem tudtam,
hova fog ebbe a kereszteződésbe elférni egy körforgalom! Mindenesetre jó ötlet, nagy szükség
van rá!

Szökőkút lesz a közepén?!
Ez igen ötletes, gyönyörű, ritka elképzelés!
Más városban ez sokkal „egyszerűbben” működik: oda építenek középre egy megkerülendő
valamit, és itt-ott ki lehet hajtani…..
Amikor elkezdték felbontani a központot, nem
értettem, miért ez a feltúrás még az utcákban is!?
Már értem. Nemcsak egyszerűen megépítették a körforgalmat, hanem esztétikai hangsúlyt
fektettek a bekötő utcákra is:
buszmegállók kiépítve, felújítva
üzletek előtti járdaszakasz megszépítve, kiépítve
autóparkolók biztosítva
a környék lehetséges szabad területe parkosítva
ahol csak lehetett, fásították a környéket
ahol nincs parkoló, fa… ott füvesítettek,
még a locsolást is biztosították
padok vannak elhelyezve, mert van mit nézni, hosszasan, kényelmesen bámészkodni

még a telefonfülke is le lett cserélve
Ha bárki végig követte a munkálatokat, láthatta, hogy itt megfeszített, alapos munka folyt.
Megemelem a kalapom azok előtt, akik ebben
a munkálatban részt vettek, akik ezen dolgoztak
és gratulálok a tervezőknek, kivitelezőknek és
azt hiszem a lakosság nevében köszönhetem a
polgármesternek és az önkormányzatnak!
Montovay Zsuzsanna
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Rendőrségi hírek
Balesetek
Könnyen sérült a motoros
T. B. (22) gyömrői lakos az általa vezetett autóval Gyömrő lakott területén belül közlekedett
a Deák F. utcában a Táncsics út felé. Haladása
során balra kívánt kanyarodni, de mivel nem látta be kellően az útkereszteződést, ezért megállt
előtte, majd elindult és fellökte a segédmotoroskerékpárjával a Táncsics úton közlekedő J. K.
gyömrői lakost. A motoros a baleset során kön�nyű sérüléseket szenvedett.
Nem adta meg a az elsőbbséget
G. V. Citroen típusú autójával közlekedett
a Pázmány utcában. Haladása során az Ady E.
utcához érve az elsőbbségadás kötelező tábla
utasítása ellenére nem biztosított elsőbbséget
a balról érkező C. I. által vezetett személygépkocsinak. C. I. az intenzív fékezés ellenére sem
tudta elkerülni az ütközést, így a G.V. által vezetett autónak ütközött. A baleset következtében G.
V. könnyű sérülést szenvedett.

Bűnmegelőzés
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy ismételten megjelentek Gyömrőn az „ÁL” villanyóra leolvasók. A legtöbb alkalommal azzal
a legendával élnek, hogy 10.000 forint többletfizetése van az ügyfélnek, de náluk csak 20.000.forint van, tehát vissza kell adni. Ilyenkor kifigyelik, hogy a sértett hová teszi a pénzt, majd
elterelik a figyelmét és elviszik.
Kérünk mindenkit, hogy ismeretleneket ne
engedjen be otthonába. A közszolgáltatók munkatársai azonosításra alkalmas igazolvánnyal rendelkeznek, melyet minden esetben kérjenek el!
Hamarosan kezdődik a fűtési
szezon és már most megjelentek a
faárusok is. Több alkalommal érkezett bejelentés, mely szerint a kifizetett famennyiség helyett kevesebbet
kaptak a sértettek.
Kérjük a tisztelt lakosságot,
hogy az áldozattá válás elkerülése
érdekében csak számla ellenében
vásároljanak fát és a megvásárolt
mennyiséget minden esetben mérjék le!

SAJTÓFELHÍVÁS

a Pest Megyei Táblavadász akcióról
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság az állampolgárok részére Táblavadász akciót hirdet.
Ennek lényege, hogy indokolatlannak
tűnő, esetleg megtévesztő KRESZ táblát
észlel Pest megye útjain, az a tábla fotóját és
a beazonosításhoz szükséges helyszín pontos leírását juttassa el a tablavadasz@pest.
police.hu e-mail címre.
A bejelentéseket, amely Pest megye valamennyi útjára vonatkozik, 2009. október 1.
és 2009. november 1. közötti időszak között
várjuk.
A program csak a jelzőtáblával kapcsolatos bejelentések megtételére ad lehetőséget.
A bejelentéseket egy bizottság megvizsgálja, egyeztetett megoldási javaslatokat
tesz, melyeket eljuttat az érintett közútkezelőnek.
A tablavadasz@pest.police.hu e-mail cím
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon létesült, itt várjuk az indokolatlannak tűnő, esetleg megtévesztő KRESZ táblákkal kapcsolatos állampolgári bejelentéseket, melyeknek
az alábbi kritériumoknak kell megfelelni:
Az észrevételek megküldésének helye:
megadott e-mail cím,
A bejelentés a megadott
határidőn belül érkezzen be,
A hely beazonosításához
szükséges fényképfelvétel csatolása,
Fontos a helyszín pontos
megjelölése, az észlelt forgalomtechnikai probléma leírása.
A leghasznosabb észrevétel beküldőjét a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya díjban részesíti.
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KÖZLEMÉNYEK
„Gyömrői Rendelőintézetért
és a Betegekért” Alapítvány

Címe: 2230 Gyömrő, Szent István u. 15.
Adószáma: 18684065-1-13
Szöveges beszámolója a 2008. évi közhasznú tevékenységről
Az alapítványt a bíróság a 2.
Pk.60216/19988/7. számú végzésével közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette
1999. 01.12-én.
Közhasznú tevékenysége: az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitáció.
Az alapítvány 2008. évben vállalkozási
tevékenységet nem folytatott, munkaviszonyban álló dolgozója nem volt.
Tartós adományozásra szerződéskötés
nem történt.
A korábbi években pályázati úton elnyert pénzből 2008-ban 500 000 Ft-ot adományozott a Gyömrői Rendelőintézetnek
fizioterápiás készülék vásárlásához, ezzel
is segítve a Rendelőintézet munkáját.

Signal Tv: hamarosan
a T-kábel hálózatán is!
Egy ideje komoly problémát jelent, hogy a
városi televízió adását csak a UPC (korábban
Monortel) hálózatán lehet fogni, míg a városunkban is egyre népszerűbb T-kábel (T-Home)
nem tette bele a programkínálatába. Annak ellenére sem, hogy a szolgáltató törvényi kötelezettsége, hogy csatornát biztosítson a helyi
televízió számára. Folyamatosan egyeztetünk a
T-kábellel, s reményeink szerint hamarosan a
Signal Tv is fogható lesz mindazok számára,
akik a T-Home rendszerét választották.
Fontos megemlítenünk, hogy a www.
signaltv.hu honlapon online megtekinthetik
aktuális adásunkat, valamint hónapokra vis�szamenőleg böngészhetnek archívumunkban.
Bármilyen kérdéssel, észrevétellel bátran
keressenek meg minket a 333-201-es telefonszámon, vagy a signaltv@signaltv.hu e-mail
címen. Amennyiben reklámozni szeretnének
televíziónkban, úgy szintén a fenti elérhetőségek egyikén kereshetnek minket.

2008. évi bevételek:
APEH 1%-os szja visszautalása: 232 588
Ft. Ezt az összeget 2008-ban nem használták fel.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
azon kedves adományozóknak, akik 2007.
évi adójuk 1%-val hozzásegítettek az eddigi
és segítenek további munkánkban.
Egyéb bevételek: 4 658 Ft jóváírt bankkamat.
2008-ban felmerült költségek:
Bankköltség:

10 160 Ft

Értékcsökkenés leírás:

42 014 Ft

A jövőben is a lakosság segítségére lesz
alapítványunk az egészségmegőrzésben és
a betegségmegelőzésben.
Dr. Szántay György
kuratórium elnöke

Hauser Antal
stúdióvezető

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

Október 10-11.
Október 17-18.
Október 10-11.
Október 17-18.
Október 23.
Október 24-25.
Október 31
November 1.
November 7-8.
November 14-15.

Humanitas Patika
Kehely Patika
Humanitas Patika
Kehely Patika
Szent Erzsébet Patika
Szent Erzsébet Patika
Humanitas Patika
Szent Erzsébet Patika
Kehely Patika
Szent Erzsébet Patika
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Virtuális Foci Bajnokság!
Szereted a futballt, de nem szeretsz futni? Szeretsz gépen játszani, de nincs otthon? Jó vagy benne
vagy csak szeretnéd kipróbálni? Csak a részvétel a fontos számodra vagy szeretnél bajnok lenni? Itt
a lehetőség!
A KIGYE meghirdeti a nagy gyömrői futball bajnokságot, melyen első osztályú játék konzolokon mérhetik össze erejüket a fiatalok és idősebbek!
A játékot négy vasárnapi napra tervezzük, három selejtezővel és egy döntővel. A játékosok a helyszínre érkezés sorrendjében választhatnak csapatot, egyenes ágban esnek ki, két mérkőzés után. A
részvétel díjmentes, az első három helyezett értékes ajándékokban részesül!
A meccsek játék konzolokon zajlanak melyeket, projektorral vetítünk ki.
Időpontok:
2009.11.08 Selejtező 2009.11.29 Selejtező
2009.12.06 Selejtező 2009.12.20 Döntő
Helyszín: 2230, Gyömrő Szent István út 2.
A jelentkezés e-mailben vagy telefonon zajlik az alábbi elérhetőségeken, név, e-mail cím, telefonszám megadásával és egy
selejtező időpontjának egyeztetésével! További információ a honlapon!
Elérhetőségek:
E-mail-ben kigye@irj.hu
Telefonon: 06-20-800-69-64, 06-70-944-09-52
Honlap: www.kigye.gportal.hu
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Szezonzárás

Idén a nyár úgy döntött, marad még egy ki- az egyesületek versenyében a második helyen
csit. Szeptember kellemes bringás idővel ked- végzett!
veskedett a kétkerekűeknek, amit versenyzőEzúton is gratulálok minden versenyzőnknek
ink nagyszerű eredményekkel háláltak meg! az idei eredményekhez! Köszönjük támogatóink
Szeptember 6-án Pilisborosjenőn rendezték a segítségét, és reméljük jövőre folytatni tudjuk az
MTB kupasorozat utolsó versenyét, ahol Pin- idei sikereket! Rövid őszi pihenő után, novemtér Tomi kiváló versenyzéssel nyert, és ezzel berben megkezdődik a felkészülés a 2010-es
az Elit U19-es korcsoportban az összetett kupát szezonra.
is megszerezte!
Gönczy István / Giant Gyömrő
Több kategóriában is dobogóra állhattak versenyzőink, Szikora Márk a rövidtávú U19-es kategóriában első, Fellegi
Gábor a rövidtávú felnőttek közt, Petrán
Fanni az U11-es hölgyek közt ért el harmadik helyezést az összesítésben.
12-én Csillebércen, a 24 órás versenyen új csapattal, a vegyes kategóriában
4. helyen végzett a Szolnoki Szandra, Fellegi Gábor, Bencsik Ákos, Gönczy Dávid,
Kecskés Zsolt, Szikora Márk összetételű
csapat. Az időjárás sokkal kellemesebb
volt, mint az előző évben.
Versenyzőink az utolsó pillanatig versenyben voltak a dobogós helyezésért, de
sajnos néhány technikai hiba közbeszólt,
azonban így is jól szerepeltek, s jövőre
biztos meg lesz a dobogó!
Országúti versenyzőink 27-én a III.
Pilis Kupa hegyi időfutam bajnokság II.
fordulóján (Amatőr Kupa 11. forduló)
versenyeztek. Pintér Tomi erre a napra a
monti helyett átült egy országúti kerékpárra, és egy újabb aranyérmet tehetett a polcára. Szolnoki Szandra és Bohács Roland
is bearanyozták ezt a napot, Kugler Bence
az ezüstjeit, Gönczy Gergő, Mogyorósi
Máté, Herbánszki Peti a bronzérmeik számát növelték eggyel. A Giant Gyömrő országúti csapat az Amatőr Kupa sorozat 11
Pintér Tamás mountain bike Magyar Kupa győztes
fordulóján nyújtott teljesítménye alapján

GYÖMRŐ

Közéleti és információs magazin 2009/10
Felelős kiadó: Teleház Egyesület Gyömrő
Főszerkesztő: Király Erzsébet • Nyomda: Open Art
Megjelenik 5400 példányban.
***
Észrevételeiket az
e-mail címre várjuk.
A magazin bővebben a www.gyomro.hu weboldalon olvasható.

ujsag@gyomro.hu

