Megkezdõdött a falusi járda-felújítási
program újabb üteme
A falusi gyalogos járdák felújítása két
évvel ezelőtt kezdődött. Az első ütemben
az Üllői úton készült el a városhatártól
a Gróf Teleki utcáig tartó, egybefüggő
járdaszakasz. A következő ütemben a
Dózsa György úton a Kossuth utcától a
Garamszegi sarokig készült egybefüggő
gyalogos járda. Idén a Bajcsy-Zsilinszky úton a falusi körforgalom és a Péteri
buszforduló közötti szakasz felújítását
tűztük ki célul.
A munkák elkezdődtek, a városüzemeltető cég munkatársai az első
két hétben az előkészítő munkákat
folytatják a helyszínen, a menthetetlen
járdaszakaszok felszedése, az építési
törmelék elszállítása történik. Ezt követően egybefüggő beton járdát építenek, amelyet igyekszünk akadálymentessé tenni, hogy akár babakocsival,

akár kerekes székkel végig lehessen
rajtuk menni.
Az első szakasz az Annahegyi út
és a falusi CBA között lesz, majd ezt
követi az Annahegyi út és a Péteri
buszforduló közötti szakasz.
Remélhetőleg még az idei évben elkészül a Dózsa György úton a Szent István úttól az Artézi kútig tartó új járdaszakasz is.
HA
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Sajtóközlemény

Megépült a gyömrői vállalkozásokat segítő inkubátorház
2012. szeptemberben kezdődött a hazánkban,
Gyömrőn és Szlovákiában, Csallóközcsütökön megvalósuló közös projekt, amelyben Gyömrő Város
Önkormányzata és a Mérey Polgári Társulás mindkét településen egy, a helyi és térségi gazdaság ösztönzését segítő inkubátorház kialakítását vállalta. A
hazai, teljesen új építésű inkubátorház műszaki átadása 2013 szeptemberére megtörtént, a szlovákiai
épület felújítása folyamatban van.

Az EU-s támogatásból megvalósuló projektben a
hazai partner külső projektmenedzsmentjét végző cég képviselője Sifter Lívia elmondta, hogy
a 1.373.069,60 eurós összköltségű projekt magyar partnerre jutó 534.129,60 eurós költségéből a
10%-os hazai és a 85%-os uniós támogatástartalom
lehívása folyamatban van, 2013 októberére várhatóan eléri a teljes támogatás 36%-át.

A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretein belül folyó projekt a helyi lakossági és elsősorban vállalkozói környezetet
kívánja erősíteni, annak érdekében, hogy a nemzetközi pénzpiaci válságra gyorsabban és sikeresen
legyen képes reagálni és egyben elősegítsék a helyi
foglalkoztatás növelését, a gazdasági teljesítmény
növelését és az innovatív technológiák elterjesztését.
Mindennek az alapja mindkét településen a megfelelő infrastruktúrát és szolgáltatási környezetet biztosító inkubátorházak lesznek.

Vezető Partner:
Gyömrő Város Önkormányzata
Gyenes Levente, polgármester
2230 Gyömrő, Szabadság út 1.
http://husk.gyomro.hu/index.php?o=4
www.husk-cbc.eu

A kivitelezési munkálatok 2013 márciusában elsőként a hazai Gyömrőn kezdődtek meg. A földszint –
emelet beépítésű, öt irodát tartalmazó csaknem 400
m2-es épület kivitelezése rendben, határidőre és az
elvárt minőségben befejeződött 2013. július 31-én,
majd szeptemberre megtörtént az épület műszaki átadás-átvétele. A folyamatban lévő használatbavételi
engedély kiadását követően a kiválasztás alatt álló
vállalkozások beköltözhetnek az épületbe, várhatóan még az idén.
A szlovákiai Csallóközcsötörtökön az inkubátorházat egy, már meglévő épület teljes átalakításával/
felújításával alakítják ki. A hat irodát és egy tárgyalót is magába foglaló kétszintes, csaknem 450 m2-es
épületen a munkálatok a tervek szerint 2013. decemberben fejeződnek be.

Jelen közlemény nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió
álláspontját.
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Változások a piac körüli
parkolási rendben
Pár évvel ezelőtt, a vasárnapi piac új helyre való
költöztetésekor az akkorinál lényegesen nagyobb
piacot tudtunk lakosaink részére biztosítani. A
tágasabb tér mellé jóval több parkolót is kialakítottunk. A településünkön és környékén nyíló bevásárlóközpontok miatt arra számítottunk, hogy
a piacunk forgalma, látogatottsága csökkenni fog.
Szerencsére, nem így történt. Örömmel tapasztaltuk, hogy igenis van létjogosultsága a jól megszokott vasárnapi piacunknak, lakosaink szeretnek
ott vásárolni.
Örömünkbe üröm is vegyült, mert a parkolóhelyek száma az évek során egyre kevesebbnek bizonyult. A vásárlók a környező kis utcákban
állnak meg, nem kis bosszúságot okozva az ott lakóknak.
Lakossági igény alapján került
a Kóczán úti lakótelep utcái
„Lakó- és pihenő övezet”-i
táblákkal levédve, hogy ne oda
parkoljanak a piacra látogatók.
Párhuzamosan, a piac melletti zöldfelületen több száz
gépjármű parkolására alkalmas területet alakítottunk ki.
Rendőreink, polgárőreink és
közterület-felügyelőink minden vasárnap segítenek a parkoltatásban. Városvezetésünk kérésére, a rendőrök több héten keresztül csak
figyelmeztették a tilosban parkolókat, s nem büntették
őket. Sajnos, a türelmi idő letelt, s szépszámú helyi és
környékbeli lakos volt kénytelen „adakozni” a rendőrhatóságnak a közlekedési rend megsértése miatt. A
legtöbb félreértést a „Lakó- és pihenő övezet”-i táblákkal jelzett területen történő parkolás okozta. Úgy
tűnik, nem mindenki ismeri az idevonatkozó KRESZ
előírásokat, ezért itt teljes terjedelmében közöljük:
39/A. § Közlekedés lakó-pihenő övezetben
(1) Lakó-pihenő övezetbe - a „Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet vége” jelzőtábláig terjedő területre - csak a következő járművek
hajthatnak be:
a) kerékpár,
b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító
személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a
legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjármű, motorkerék-

pár, a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi,
segédmotoros kerékpár, állati erővel vont jármű és
kézikocsi, a kommunális szemét szállítására szolgáló
jármű, továbbá az oda áruszállítást végző, legfeljebb
3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,
c) az ott lakók és oda költözők költöztetését végző
tehergépkocsi,
d) az oda látogatókat szállító autóbusz,
e) az oda építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,
f) az út- és közmű építésére vagy fenntartására,
köztisztasági, rendvédelmi, betegszállítási, közegészségügyi feladat, illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő
szolgálat ellátására szolgáló
jármű, ha ez feladata ellátása
érdekében elkerülhetetlen.
(2) A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20
km/óra sebességgel szabad
közlekedni.
(3) A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fokozottan
ügyelnie kell a gyalogosok
(különösen a gyermekek) és
a kerékpárosok biztonságára.
Ha az úton járda nincs,
a) a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a járművek forgalmát
azonban szükségtelenül nem akadályozhatják,
b) járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad.
Tehát, ha a piacra megy vásárlás céljából, nem
hajthat be a lakó- pihenő övezetbe. Ez a KRESZ
szabály nemcsak a piac környékére vonatkozik, hanem a településünk több utcájára is, ahol ilyen tábla
van kihelyezve. Sőt, a szabály szerint ezekben az utcákban maximum 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni, még az ottani lakosoknak is.
Ha a piacra megy vásárolni gépjárművel, és bizonytalan a közlekedési rendben, parkolásban, forduljon bizalommal az ott szolgálatot teljesítő rendőrhöz,
polgárőrhöz, vagy a közterület-felügyelőhöz! Készségesen segíteni fognak Önnek.
Előzze meg a pénzbírságot, inkább azt az összeget
vásárolja el a piacon!
Hodruszky Lajos
alpolgármester
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Ismét elindult a zöldhulladék-szállítás
Október 5-én ismét elindult a zöldhulladék-szállítás. Mostantól december közepéig minden háztartásból kéthetente
szombaton szállítják el a zöld zsákokat. Első alkalommal a
hétfői és keddi szemétszállítási körzetből, majd a szerdai és
csütörtöki körzetből szállítanak. Ezt követően értelemszerűen
felváltva járják a körzeteket a Városüzemeltető Kft. munkatársai. Kérünk mindenkit, hogy kizárólag az erre a célra rendszeresített zöld zsákokat tegye ki! Akinek nem elég az ingyenesen
kapott 2 darab zsák, az a Lakossági Ügyfélszolgálati Irodában
(Szent István út 31.) vásárolhat további zsákokat 200 Ft/db
egységáron.
Október 5., 19.: hétfői és keddi körzet

November 16., 30.: szerdai és csütörtöki körzet

Október 12., 26.: szerdai és csütörtöki körzet

December 14.: hétfői és keddi körzet

November 9., 23.: hétfői és keddi körzet

December 21.: szerdai és csütörtöki körzet.

VÍZMÛ HÍREK
A közelmúlt legfontosabb eseménye házunk táján a
szolgáltató váltás. A városban sokan megállítanak, érdeklődnek, mi van velünk. A beérkező telefonok és levelek is azt jelzik, hogy sokan még a változás tényéről
sem értesültek, pedig júniusban minden háztartásba
eljuttattuk a tájékoztatást. Akkor hát a lényeg: 2013.
augusztus elsejétől Gyömrő Város területén a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi KFT. a víziközművek üzemeltetője. A Gyömrő és Térsége Víziközmű
Szolgáltató nem szűnt meg.
Tevékenységét átadta, kintlevőségeit kezeli, vagyonával gazdálkodik. Végleges
sorsa – végelszámolás, beolvadás – még nem dőlt el.
A szolgáltató váltás – bár
hivatalosan egy konkrét
dátumhoz köthető – valójában egy hosszú, több hónapos folyamat. A felhasználó (régi nevén fogyasztó)
jó esetben ebből csak annyit lát, hogy a számlák kibocsátója megváltozott. A telephely és az ügyfélszolgálat ugyan megmaradt, de kollégáink tevékenysége
változik. A szervezet átstrukturálódik. Egy kis önálló
cég helyett egy nagy cég helyi üzeme lettünk. Nyilván ehhez alkalmazkodnunk kell, át kell alakulnunk
az anyacég szervezeti – működési feltételei szerint.
Meg kell szoknunk, hogy sok minden, másképp történik mint eddig. Több az adminisztráció, aminek főként jogszabályi okai vannak. Törekszünk rá, hogy ez
ne jelentsen lassulást az ügymenetben, viszont előnye,
hogy az ügyek követhetősége javul, az emberi tényező szerepe csökken. Az egy főre eső munkamennyi-

ség jelentősen nőtt. Az új cégben 11 fővel kevesebben
végezzük a tevékenységet. Az okok között szerepel a
”természetes” fogyás (tartós betegség, gyermekszülés), néhány kollégánk nem vállalta az új feltételeket
és páran kényszerű takarékosság okán nem kerültek
át. A szűkebb csapat teszi a dolgát, mindenki igyekszik tisztességgel ellátni a feladatát.
A szeptemberben kiküldött (augusztusi) számlák
a szokott időhöz képest 10 napos késéssel kerültek ki a felhasználókhoz.
Ennek oka az új számlázórendszer bevezetése,
illetve az azzal kapcsolatos néhány probléma volt.
Azt nyilván mindenki észrevette, hogy a számlakép
megváltozott. A kötelező elemek természetesen
azonosak, de az adatbázisokat össze kellett hangolni, a szoftvert illeszteni kellett a helyi hardver környezethez, a speciális
elemeket (díj, díjstruktúra) illeszteni kellett. Végül
minden összeállt és a feladat méretéhez és összetettségéhez képest a csúszás elhanyagolható. Egyetlen problémát nem lehetett csupán kiküszöbölni. A
csoportos beszedés nem működött a szeptemberi
számlákon. Mivel egy új, nagy rendszerhez csatlakoztunk, megváltoztak az ügyfélkódok, ügyfél azonosítók. Az új cég nem jogutódja a réginek, a giro
azonosítója is más. Emiatt a csoportos beszedéshez
az ügyfél a bankjának új megbízást kell adjon és
a szeptemberi csekket postán vagy egyedi utalással
tudja kiegyenlíteni.
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Szeptember hónapban sok kis meghibásodás mellett egy említésre méltó volt. A Széchenyi utcában az
aszfalt alól szivárgott fel a víz. Először az egyik házi
bekötésre gyanakodtunk, de gyorsan kiderült, hogy az
utca túloldalán van a baj. Az ottani bekötés feltárásakor azt tapasztaltuk, hogy a hiba egy néhány méterre
lévő fa gyökerei között keletkezett. A gerinc megroppant. Az adott szakaszon hat gyönyörű, hatalmas fa
van. Ezeknek erdős, parkos részen lenne a helyük. Itt
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azonban a gyökérzetük felemelte a járdát, megsértette
a vízvezetéket. Koronájuk viharos időben veszélyt jelenthet a környező házakra. Kinőtték a környezetüket.
Az alattuk lévő vízvezetéket meg kellett szakítani. A
kiváltáshoz a fák tövében mély árkot kellene ásni, ami
ilyen tömegű korona esetén túlságosan kockázatos.
Sajnálattal bár, de a Pogármesteri Hivatalnak javasoltuk a fák kivágását.
Kertész Gyula

Az artézi kútról…

Szeptember 28-án, éppen a szüreti mulatság előkészületei zajlottak, amikor több bejelentés érkezett az artézi kút üzemzavara miatt. Jöttek a hívások a vízműbe, képviselőkhöz, polgármester úrhoz. Bár a kút nem a vízmű kezelésében van, megvizsgáltuk, mert itt helyben mi értünk hozzá.
Sajnos a kútnak komoly baja van. Erősen homokol, a kifolyó víz több
mint egy százaléka homok. Emberi fogyasztásra alkalmatlan. A homok a
szivattyút is tönkreteszi, ezért azonnal leállítottuk.
Azóta konzultáltunk kutas szakemberrel. A kút szűrője ment tönkre.
A szűrő a talppont közelében (kb. 100 méter mélyen) elhelyezett szitaszövet. Ennek a cseréje igen bonyolult feladat, az is lehet, hogy nem megoldható és új kutat kell fúrni. Mindenképpen milliós nagyságrendű a javítás összege. Ezt kigazdálkodni az önkormányzatnak nem lesz könnyű,
de fontos, hiszen az artézi kút szinte egy idegenforgalmi nevezetesség, a
település egyik jelképe.
Az önkormányzattal karöltve további egyeztetéseket folytatunk, hogy
a kút mielőbb újból üzemeljen.
Remélem, a következő lapszámban már konkrét információval szolgálhatok a javítás várható időpontjáról.
Kertész Gyula

Új biztosító nyílt Gyömrõn

A Generali Biztosító 2013. szeptember 18-án, szerdán, Gyömrőn nyitott új, önálló képviseletet. Az eseményen részt vett Kovács Miklós, képviseletvezető, Román István, a Generali régióigazgatója valamint Gyenes
Levente, Gyömrő polgármestere. A Generali korábban is
jelen volt Gyömrőn, a most
megnyílt képviselet azonban
már a teljes lakossági biztosítási szolgáltatási igény szélesebb körű, kényelmesebb
kiszolgálását célozza. Az új
Generali képviselet amellett,
hogy a lakossági biztosítások
teljes palettáját szolgáltatja,
a cégcsoport más tagjainak
szolgáltatásait is kínálja, azaz
utasbiztosítást, lakás-takarékpénztári megtakarítást, illetve
nyugdíj- és egészségpénztári
szolgáltatásokat.

6

KULTÚRA

KULTÚRA

7

Sivárságból gyerekparadicsom
4 évvel az Erzsébet utcai, új iskolaépület átadása után
a pedagógusok szervezésével megkezdődött az intézmény udvarának szépítése.
A nagy munka tereprendezéssel indult. A Gyömrői
Vízmű felajánlotta segítségét az óriási munka elvégzéséhez. Ezután a szülők segítségével a „finomítások”
következtek.
A régi balesetveszélyes játékok maradványait elszállították. A viharvert kosárlabda palánkokat felújították, és ismét a Vízmű munkagépével új helyükre
kerültek.
Nagy köszönet illeti Kertész Gyulát, aki minden
kérésünkre azonnal rendelkezésünkre bocsájtotta
munkaerőit. Felajánlások segítségével fákat, bokrokat
ültettünk.
Fából, mutatós játszóteret építettünk a gyerekeknek, ennek a kifizetésére ők maguk gyűjtötték össze
a pénzt papírgyűjtéssel. Az elkészült játszóteret ismét
szülői segítséggel, lefestettük. Most szeptemberben
egy csodálatos sziklakertet hoztunk létre udvarunkon.

Még sok feladat van hátra, de ilyen összefogással,
mint amilyent eddig tapasztaltunk, szépen haladunk
előre a hatalmas munkában.
Minden támogatónknak köszönjük munkáját és
kérjük a további segítséget a szép cél eléréséhez.
Lóczi Zsuzsa
Erzsébet telepi egység mkv.

A gyerekek, szülők, tanítók és Kökény István
„Mazsi” munkáját dicséri a látvány.

Kutatók Éjszakája – 2013
A Fekete István Általános Iskola alapítványának anyagi támogatásával és fizika szakkörének a szervezésében
szeptember 27-én délután a Fekete István és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hetedikes és nyolcadikos
tanulói közül a természettudományi tárgyak iránt érdeklődők kirándulni mentek. Az egy órás buszos utazás
után érkeztek meg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre, ahol a Kutatók Éjszakájának
sok-sok programja közül kettőt néztek végig. Először fizikai, majd kémiai kísérleteket láthattak. A fizikai
előadáson szemléltették az elektromos áram, és a gravitáció hatásait, majd héliummal kísérleteztek. A kémiai
előadáson különféle anyagokat
vegyítettek össze egymással,
pl. kénsavval, sósavval, különböző fémek sóival lángot festettek. A kedvenc az volt, amikor
UV fénnyel megvilágítottak három üvegben levő fehér port, és
azok különböző színekben világítottak.
Jól éreztük magunkat és nagyon tetszettek a bemutatott kísérletek. Jövőre is szeretnénk
részt venni hasonló programon.
Pandur Alexandra
7. oszt. tanuló
Fekete István Általános
Iskola és Szakiskola
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Gyömrô Tök
Október 26-án szombaton, hagyományteremtő
családi programmal várunk mindenkit a Szent
István úti Villa Gyömrő udvarára és a Séf Bácsi
teraszára.
Városi Töklámpás faragó versenyt hirdetünk, melyet a Halloween közeledtével jelmezes utcabál követ
a Szent István úton a Villa Gyömrő és a Séf Bácsi
Bisztró között.
Kísérő programként „Sikátor” kézműves piac a
Villa Gyömrő udvarán, Halloweeni kézműves műhely gyerekeknek. Tök sütés, tökös ételek kóstolása,
sütőtökkrém leves kínálása, rengeteg forralt bor és
forró tea várja a vendégeket. Az Éden Cocktail Halloween grogokkal, alkoholos és alkoholmentes
koktélokkal, forró csokival várja az érdeklődőket.
15 órakor kezdetét
veszi egy vicces

vetélkedő, ahol keressük Gyömrő legtökösebb legényét! Jelentkezni a helyszínen.
A Töklámpás faragó verseny díjai között értékes
borok, vacsora meghívások szerepelnek. A versenyre
otthon, vagy a helyszínen készített alkotásokkal lehet
nevezi.
A jelmezes utcabálon a legötletesebb jelmezeket
különdíjban részesítjük. A jelmezesek az aznapi Club
Allure buliba ingyenes belépőt kapnak.
A tökfaragó verseny összes pályamunkáját kiállítjuk a Szent István úton, a versenyben pedig külön
„gyerek” kategória is lesz, amelybe 13 éves korig lehet nevezni.
A verseny 14 órától-17 óráig tart, addig mindenki szurkolhat a faragóknak, kóstolhatja az alkalomhoz illő ételeket és italokat, a jelmezes utcabál
pedig 18 órától kezdődik, amíg a
hangulat és a forraltbor kitart!
Mindenkit szeretettel várunk!
A szervezők

KÉMÉNYELLENŐRZÉS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyömrői kéményseprők az éves kötelező kémény ellenőrzési sormunkát az ősz folyamán a Gyömrő Liget lakóparkban végzik. A kéményseprők Gyömrő egész területére
soron kívül is bármikor hívhatóak.
Elérhetőségek: Wahab Raszul 06-70-249-14-66 vagy 06-29- 739- 087
Ónodi László 06-30-49-44-247 vagy 06-29 -332 -829
A 63/2012.(XII.11) törvény alapján, az évenkénti kémény felülvizsgálat
minden ingatlantulajdonos számára kötelező. A közszolgáltatás akadályozása esetén, a Monori Katasztrófavédelmi kirendeltség szabálysértési eljárást indít.
Együttműködésüket előre is köszönjük!

GYÖMRŐI KÖZÉLET

Nyár végéig az asszonyok teszik el, főzik be a
„Nyár ízeit” a téli hónapokra. Befőttek, lekvárok kerülnek a kamrák polcaira. Az ősz
végéig pedig ugyanolyan alapossággal és gondossággal a férfiak teszik ugyanezt, csak hos�szabb ideig eltárolható, folyékony formában
kerülnek a főzetek üvegekbe, hordókba...
Gyömrőn is reneszánszát éli a különböző fajtájú
pálinkák főzése, főzetése.
Egy-egy városi rendezvényen, baráti vagy
családi összejövetelen hol szégyenlősen, hol bátrabban, előkerülnek és megmérkőznek egymással a férfiak főzetei.
Ittunk már igazi kerítésszaggató, több napos
fejfájást okozó, házi praktikákkal feltuningolt
párlatot és az érett gyümölcs minden zamatát és
illatát magában hordozó igazi hungarikumnak
számító kisszériás, kézműves pálinka-remeket is
ilyenkor.

Kinek milyen a pálinkája?

Ezt szeretnénk egy olyan rendezvényen megállapítani, ahol nem a profi, nagytételben, eladásra
szánt, ipari jelleggel főzött pálinkákat versenyeztetnénk, hanem azokat a féltett, magunk és barátaink örömére készített kisszériás pálinkákat,
amelyeket örömmel kóstoltat meg tulajdonosa.
Szent Miklós, a pálinkafőzők védőszentje.
Névnapjához igazítva 2013 december 7-én,
szombaton megrendezzük a
Gyömrői Pálinkaszemle és Versenyt, amelyen azon gyömrői lakosok mérethetik meg magukat és büszkélkedhetnek el párlataikkal, akiknek saját készítésű, 100% gyümölcscefréből
főzött, vagy főzetett pálinkája van (amely semmilyen aromát nem tartalmaz).
Tervezett kategóriák:
1. Cseresznye, meggy
2. Barack
3. Szilva
4. Körte
5. Szőlő és törköly
6. Érlelt és ágyas pálinkák
7. Egyéb
Amennyiben valamely kategóriában nem érkezik legalább 5 minta, akkor ezek az egyéb kategóriába kerülnek besorolásra.
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A nevezés kategóriánként 0,5 liter, - az előre rendelkezésre bocsátott üvegben - 2013. november 25-től december 1-ig leadott pálinkával
történhet!
Az értékelést 3-4 fő független, felkért, hivatalos pálinkabíráló végzi, a verseny napján
9.00 és 14.00 óra között.
Az értékelés tartalmazza a versenyben résztvevő pálinkák minősítését (iható, jó, kiváló) és
2-3 mondatos, írásos véleményt.
Ezen felül a zsűri kiválasztja kategóriánként
az 1., 2., és 3. helyezettet, valamint az összes
minta közül az év pálinkáját.
A verseny és szemle a Szent István úton lévő
Villa Gyömrőben kerül megrendezésre, a Luigi
Csemegéi, Sonka-Sajt-Bor boltban.
Nevezési lapot és a nevezéshez szükséges
egység-üveget ugyanitt lehet igényelni.
Kontakt: Király Norbert 06/30-423-33-44
Facebook/Luigi Csemegéi
A verseny végén a Villa Gyömrő udvarán 14
órától, kísérőrendezvényként a Sikátor piacon
középkori vásár, zenés programok, pálinka kóstoltatás, szabadtéri sütés várja a közönséget, ahol
a győztesek kihirdetésre kerülnek, valamint az
ünnepélyes díjátadás megtörténik.
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Csaknem 11 millió forintot
nyertek a tûzoltók
Huszonkilenc Pest megyei önkéntes
tűzoltó egyesület szerepelt sikeresen a
pályázaton. A tendert a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és
a Magyar Tűzoltó Szövetség hirdette
meg a 2013-as évre. Az érintett megyei egyesületek mintegy 10 millió
600 ezer forintnyi támogatásban részesülnek. A megítélt összegből a pályázók finanszírozhatják az egyesület
tagjainak továbbképzését, az üzemanyagköltséget, továbbá fordíthatják a
tűzoltási és műszaki mentéshez szükséges eszközök javítására.
A nyertes pályázók között szerepel
a budaörsi, csővári, délegyházi, dömsödi, farmosi, gyáli, gyömrői, kókai, nagykovácsi, nyáregyházi, pándi, pilisborosjenői, piliscsabai, pilisvörösvári, pilisszentiváni, solymári, sóskúti, sülysápi, százhalombattai, szentendrei, szigetmonostori, szigetújfalui,
tápiógyörgyei, tápiószecsői, tápiószelei, tárnoki, turai, üllői és zsámbéki egyesület.
Országos szinten összesen 120 millió forintot biztosítottak ez egyesületek számára.
Forrás: Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.
A Gyömrőn lakó 45–65 éves nők, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta
eltelt 2 év, meghívólevelet kapnak, amelyen szerepel, hogy mikor várják őket
a Flór Ferenc Kórházban
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
tel.: 06 (28) 507-126)
vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat ingyenes.
Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
tel.: 06 (1) 465-3823
A lehetőség adott! Éljenek vele!

2013. október 10-21.
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A védôoltásokkal kapcsolatos
alaptalan félelmekrôl
A 21. század embere számára talán már feledésbe
merült, hogy a védőoltások bevezetése forradalmi
módon változtatta meg az életkilátásokat, csökkentette a gyermekhalandóságot és növelte a születéskor várható élettartamot.
Magyarországon a több évtizede működő, évente felülvizsgált és aktualizált védőoltási rendszernek köszönhetően számos, korábban halálos betegség (járványos
gyermekbénulás, feketehimlő) eltűnt, más betegségek
(kanyaró, torokgyík, rubeola, stb.) gyakorisága pedig
nagyságrendekkel alacsonyabb, mint a kevésbé szigorú védőoltási rendszert alkalmazó országokban. A
védőoltások gyakran saját sikereik áldozatává válnak,
hiszen mind a lakosság,
mind az orvosok tudatából fokozatosan kikopik az adott betegséggel
szembeni félelem. Gyakran ennek helyét a védőoltások mellékhatásaival
kapcsolatos alaptalan félelmek veszik át.
A mai modern védőoltások biztonságosak
és beadásuk összehasonlíthatatlanul kevesebb
kellemetlenséggel jár, mint magának a betegségnek az
átvészelése. Az oltások hatásosságát és biztonságosságát gyakran több tízezer emberen vizsgálják, a minőség biztosításáért pedig a gyártóktól független hatóságok felelnek, a követelmények rendkívül szigorúak.
Hazánkban az aktuális védőoltási rendet szakmai bizottság állítja össze a rendelkezésre álló valamennyi
klinikai vizsgálati eredmény, valamint az aktuális járványügyi helyzet figyelembe vételével. Egy-egy kutatás eredményéből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, az eredmények összehasonlítása,
szintézise elengedhetetlen.
Felelős szülőként a védőoltások által megelőzhető betegségek következményeit is mérlegelni kell.
Az egyik leggyakrabban támadott, úgynevezett Engerix-B védőoltás a Hepatitis B vírus fertőzés megelőzésére szolgál, amely világszerte az egyik legelterjedtebb betegség. A világon 350 millióra becsülik a
fertőzöttek számát és évente egymillió ember hal meg
a fertőzés következtében. A klinikai kép a tünetmen-

tes fertőzéstől - az esetek kétharmadánál jellemző - a
májgyulladáson át a májrákig terjed. A tünetmentes
fertőzés és a heveny májgyulladás általában gyógyul,
utóbbi az esetek 1%-ában halálozással jár, 10%-ában
krónikussá válik. A krónikus betegség kevés tünettel
járó, évekig tartó enyhe betegség, 10-30%-ban májcirrózisba torkollik, amely rákos betegséggé alakulhat.
A vírust a vér és testnedvek, nyál, ondó, hüvelyváladék terjesztik. Gyakran szexuális úton terjed, de mivel
küzdősportok során szerzett sérülések, közös borotva,
fogkefe, törülköző használata, tetoválás, akupunktúra, testékszerek felhelyezése is átviheti a fertőzést,
nyilvánvaló a tizenéves korosztály fokozott veszélyeztetettsége. A vírust 100%-os biztonsággal kiirtó
gyógyszer nem létezik,
ezért különösen jelentős, hogy a védőoltással
95-100%-os védettség
szerezhető.
A védőoltások visszautasítása a fertőző megbetegedések előfordulásának emelkedésével járhat
együtt, mely egyaránt káros az egyén és a társadalom számára is. A fentiek
miatt Budapest Főváros
Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve arra biztatja a felelősségteljes szülőket, hogy
hiteles forrásokból tájékozódjanak, higgyenek a tudományos és megalapozott tényeknek, valamint kellő
kritikával olvassanak minden védőoltással kapcsolatos internetes bejegyzést.
Összeállította:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Járványügyi Osztály
Felhasznált irodalom:
Dr. Kaló Z. és mtsai: „Value of vaccine – A védőoltás
érték” program Fehér Könyve. IME IX. évfolyam 1.
szám, 2010.
Dr. Telegdy L.: A vírushepatitisek epidemiológiája,
diagnosztikája és kezelési lehetősége. Hippocrates
VII. évf. 2. szám, 2005.
Ferenci T.: Védőoltásokról a tények alapján. http://vedooltas.blog.hu/
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Időskorúak védelmében
Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október 1-jét az időskorúak világnapjává.
A Monori Rendőrkapitányság kiemelten kezeli
az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményeket, valamint ezek megelőzését. A megelőzésért, azonban maguk az érintett szépkorúak
is tudnak tenni azzal, hogy betartják a rendőrség
által adott hasznos tanácsokat. Kérünk minden
lakost, hogy olvassa el korra és nemre való tekintet nélkül, hiszen az idősek védelme mindenkinek érdeke és sok esetben a szomszédok,
ismerősök beavatkozása hiúsítja meg a bűncselekmény elkövetését!
Bevásárlását lehetőleg nappal végezze, csak
annyi pénzt vigyen magával, amennyi feltétlenül szükséges.
A bankkártya mellett SOHA ne tartsa a PIN
kódot, ugyanis annak elveszítése vagy eltulajdonítása után pillanatok alatt levehetik
számlájáról az összes megtakarított pénzt a
PIN kód segítségével. Az elhagyott vagy ellopott bankkártyát haladéktalanul tiltsa le
bankjánál!
Amennyiben bankban vesz fel pénzt, lehetőleg ne egyedül, hanem megbízható személy
társaságában tegye, aki hazakíséri.
Idegen személyt semmilyen körülmények
– rosszullét, pénzváltás, házalás, stb. – között ne engedjen be az udvarra, lakásba. Ha
nem érzi magát biztonságban, gyanúsnak
találja a hívatlan látogatókat, azonnal hívja
a rendőrséget.
Amennyiben valaki a háziorvosra hivatkozik, telefon-, gáz-, vagy elektromos szolgáltató alkalmazottjának mondja magát, hívja

fel a szolgáltatót, háziorvost és kérdezzen
rá, hogy valóban az ő megbízásukból próbál-e a lakásba valaki bejutni.
Ha az udvarról olyan zajt hall, ami arra utal,
hogy illetéktelen jár bent, akkor egyedül NE
menjen ki, hanem hívja a rendőrséget!
Amennyiben anyagi helyzete megengedi,
szereltessen fel riasztót, mozgásérzékelőt,
nyitásérzékelőt, vagy bármilyen jelzést adó
készüléket, biztonsági rácsot, több zárral
felszerelt ajtót.
Törekedjen jó viszonyt, barátságos légkört
kialakítani a szomszédokkal, hiszen a kölcsönös odafigyelés nagyobb biztonságot jelent.
Ismerje a település körzeti megbízottjának
valamennyi elérhetőségét, hogy probléma
esetén bármikor tudja értesíteni.
Amennyiben mégis bűncselekmény áldozata
lesz, haladéktalanul értesítse a Monori Rendőrkapitányságot a 06-29/410-367-es telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a rendőrség ingyenesen hívható 107-es, vagy 112-es központi
segélyhívó valamelyikén.
Amennyiben kérdése, kérése van, forduljon a
Monori Rendőrkapitánysághoz bizalommal:

Telefon: 06-29/410-367
E-mail: monorrk@pest.police.hu

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Monori Rendőrkapitányság
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 86.
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Lezárult az M0 déli szektor bõvítése
Az új nyomvonalon épített, 6,3 km hosszú szakasz
átadásával lezárult a körgyűrű déli szektorának
bővítése.
Átadták a közlekedőknek az M0-s autóútnak az 51-es
főút és M5-ös autópálya közötti újonnan épült szakaszát, az autósok már több mint 75 kilométer hosszan
folyamatosan haladhatnak a körgyűrű megépült, az
M1-es autópálya és 11-es főút között.
Az M0-s autóút M5-ös autópálya és 51-es főút között új nyomvonalon megépült - kétszer három forgalmi és egy-egy leálló sávos - szakasza az útgyűrű keleti
és déli szektorát kapcsolja össze, a modern technológiával épült új szakasz révén nemcsak folyamatossá,
de biztonságosabbá és gyorsabbá válik a közlekedés.
A teljes útpálya díjmentes minden jármű számára.
Az M0 déli szektorának betonburkolata Magyarországon korábban még nem alkalmazott technológiával
készült, amely nagyobb teherbírása miatt a legalkalmasabb a jelentős kamionforgalom viselésére, és felületképzése révén zajhatás szempontjából is kedvező.

Az M7-es és az M5-ös autópályákat összekötő
M0-s autóút szeptember közepétől 8 sávos (kétszer
három forgalmi, illetve egy-egy leálló). Az M6-os autópálya és az 51-es főút közötti szakasz bal pályáján
a kivitelező jelenleg végzi a befejező forgalomtechnikai munkálatokat, ezt követően az M7-es és a 11-es
főút között átlagosan 100-110 kilométeres óránkénti
sebességgel közlekedhetnek az autósok az M0-s körgyűrűn.
Forrás: MTI

LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT

Az autója csomagtartójába zártak egy férfit Gyömrôn
Megvertek, kiraboltak, majd az autója csomagtartójába zártak egy férfit a gyömrői erdőben – közölte
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség
honlapján. Az 54 éves budapesti férfi bántalmazása
és kirablása miatt a monori rendőrök négy embert
vettek őrizetbe. A Monori Rendőrkapitányság ügyeletére egy gyömrői vadászház személyzete tett bejelentést arról, hogy az erdőben találtak egy személygépkocsit, amelynek a hátsó ablaka be van törve, és
egy férfi kiabál a csomagtartóból. A helyszínre kiérkező rendőrök a tűzoltók segítségével nyitották ki
a csomagtartót, és kiszabadították a sértettet. A férfi
a tanúkihallgatása során elmondta, hogy reggel személygépkocsival érkezett egy ismerősével a gyöm-

ORVOSI ÜGYELET!!!!!
Felhívjuk a tisztelt gyömrői lakosság figyelmét, hogy az ügyeleti változások miatt
a péntek délutáni készenléti ügyelet (12.30
és 18.00 óra között) a 06-30-509-03-18-as
telefonszámon érhető el.

rői erdőbe, ahol három ismeretlen férfi egy vascsővel
többször megütötte, majd miután összekötötték a kezét és a lábát, bezárták a személygépkocsija csomagtartójába. A férfitól elvettek három mobiltelefont és
a nála lévő készpénzt. Elmondta, hogy a bántalmazásában egy 17 éves gyömrői férfi közreműködött,
aki elcsalta a bűncselekmény helyszínére. A rendőrök Budapesten fogták el a bűntett elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható fiatalokat, két 19 éves
és egy 20 éves férfit. 17 éves társuk, miután a rendőrök a lakásán keresték, önként jelentkezett a Monori
Rendőrkapitányságon. A nyomozók mind a négy férfit gyanúsítottként hallgatták ki, ellenük rablás miatt
folytatnak eljárást.
MTI

Patikák hétvégi és ünnepnapi ügyeleti rendje
Hétköznapokon a Szent Erzsébet Patika ügyel este 10
óráig. Ünnepnapokon a gyógyszertárak felváltva tartanak nyitva, délután 4 óráig.
Október 23.
Szent Erzsébet Patika
Október 26-27.
Kehely Patika
November 1.
Kehely Patika
November 2-3.
Szent Erzsébet patika
November 9-10.
Humanitas Patika
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„Sportosan jó itt élni!”
Ezzel a szlogennel hirdette meg a város vezetése
a Gyömrő 2000 Körrel és a Településüzemeltető
Kft.-vel együtt a Tófürdő idei záró rendezvényeként augusztus végén megtartott napokat.
A cél az volt, hogy bemutassuk, hogy a Tófürdőt nem
csak pihenésre, fürdőzésre lehet igénybe venni, hanem
szinte mindenféle sportolásra is. Ez évben így a XII.
Amatőr Strandröplabda bajnokságot és a II. Amatőr
Úszóversenyt (a Tófürdő 2004-es felújításától számolva) rendeztük meg. Az alkalom adta azt is, hogy aki
nem a sportolás kedvéért látogatott ki ez alkalomból,
halászlé főző versenyt szerveztünk a gasztronómia
iránt érdeklődőknek.
Idén már a strandröplabda bajnokságnál jelentkezési (mennyiségi) korlátot kellett alkotni a nagyszámú
nevező miatt. Tavaly több mint 30 csapat jelezte részvételét, ami nagy öröm volt számunkra, de technikailag több nap alatt lehet ennyi jelentkezőt úgy versenyeztetni, hogy időben sorra kerülhessenek. Idén 20
csapat alatt húztuk meg a határt, így rendes körmérkőzések során alakult ki az alábbi helyezési sorrend:
1. „Agresszív építkezők”
2. „Spirit”
3. „Másnaposok”
4. „Fiúk és Lányok”
5. „Lakers”
6. „Longi-Tudi”
7. „Pannon Pumák”
8. „Müzli”
9. „Ifi Csapat”
10. „AM-DSB/SC”
11. „Vakondok”
12. „Repülő Sasok”
Külön köszönetünket fejezzük ki játékvezetőinknek
Kondri Zsuzsannának és Pádár Viktóriának, édes-

anyjának Kondri Zsuzsának és László Tamásnak a
szakmai segítségért, valamint Török Rékának és édesanyjának Törökné Erikának az évek óta bizonyított áldozatos szervezői munkáért.
Régi hagyomány felelevenítésének szántuk az idei
amatőr úszóversenyt is, hiszen az 1920-as évektől
több évtizeden keresztül a Tófürdő népszerű úszó- és
vízilabda versenyeknek adott otthont. Itt több kategóriában hirdettünk eredményt:

Lányok:
		
		
Fiúk:

1. Péczeli Dóra
2. Horváth Zita
3. Lovas Katalin

1. Szemán Gergely
2. Soós Péter
3. Fiers Márton
4. Kókai Gábor
5. Majorosi Gergő
6. Márton Roland

Gyerekek:

Lányok:
1. Bukor Edina 11 éves
		
2. Bukor Anita
9 éves
Fiúk: 1. Keresztes Kristóf 9 éves
2. Harmath Ottó
11 éves
Az úszóverseny szakszerű lebonyolítását Gergely Éva,
Józsa László és Szabó-Tóth Ákos segítették.
A házi versenynek indult halászlé főzést a csapatok
nagyon komolyan vették, s jobbnál-jobb étkek készültek. A zsűri (Király Lajos „Luigi”, Oláh Sándor „Séf
bácsi” és Garamszegi Sándor) több mint félórát tanakodott, mire a helyezéseket megszülte:
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1. „Nagyok” csapata
2. „Miki kifőzde” csapata
3. Dohnál Béla és Tölli László
4. Józsa László és Szemők Sándor
Különdíj: „Coustaeul” csapata
A következő hét szombatján a strandfoci bajnokságot
szerveztük meg fociért rajongó segítőinknek köszönhetően, ahol az alábbi eredmények születtek:
1.
2.
3.

„Gepárd out”
„Mindegy”
„Zöld Sasok”

Minden egyéni győztes egész éves Tófürdő bérletet és
félórás lake board oktatást kapott ajándékba a megérdemelt érmek mellé. A csapatok is számos ajándékot
kaptak, köszönhetően támogatóinknak.
Terveink szerint, 2014-ben eme versenysorozatot a
strandnyitás időpontjára tesszük (várhatóan június
14.), így szeretnénk a jövő évi strandszezont és Tófürdőnket népszerűsíteni. Már a jövő évre több érdek-

lődő, ötletgazda jelezte segítő és közreműködő szándékát. Így színesedni fog a programsorozat amatőr
vízilabda bajnoksággal, vízi zumbával, iszap birkózással és triatlonnal is.
Aki kedvet érez csatlakozni lelkes csapatunkhoz,
vagy csak jó ötlettel, javaslattal szolgálna, keressen bizalommal minket! E-mail: hodruszky.lajos@
gyomro.hu
Támogatók:
Gyömrő Város Önkormányzata, Gyömrő 2000 Kör,
Gyömrői Településüzemeltető Kft., R&I Reklám és
Információ, Séf Bácsi, Luigi Csemegéi, Centrum
Computer, Fincsi Büfé, Békebeli Sörkert, Lambada
Cocktail Bar, Negresco Grill&Terasz, Miklós CBA,
West CBA, Reál Élelmiszer, Roland Pékség, Gyömrő Gyöngye, 100Ft-os bolt, Bagoly Fogadó, Új Halászkert étterem, AIDO.hu, Hodruszky Lajos, Jacek,
Kertész Gyula, Hochrein Zsolt, Lintz Gyula és Tölli
László fotó.
Hodruszky Lajos
alpolgármester
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