Ismét ünneplôbe öltözött városunk
Ünneplőbe öltöztek az utcáink, bármerre sétálunk, karácsonyi fényekkel találkozunk. Hagyományosan
felállítottuk a főtéren a közös karácsonyfánkat és a Betlehemi jászolt.
A Karácsony megváltoztatta Gyömrőt
és ilyenkor mi is megváltozunk. Jobban
vágyunk a csendre, a nyugalomra. Egymásra is jobban figyelünk és egyformán
szépítjük, díszítjük lelkünket és az otthonunkat.Visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában időnként a háttérbe szorulnak.
Az elmúlt hetekben, az ünnepi készülődés közepette, polgármesterként
magam is igyekeztem nemcsak nagyívű, városunk egészét érintő kérdésekkel, döntésekkel foglalkozni. Sok olyan
„kis” kérést, másoknak lényegtelenül
apró problémát oldottam meg, karoltam fel, intéztem el, amelyek esetleg
csak egy-egy családnak, néhány lakosnak voltak fontosak. Jól eső érzés volt

adni, és köszönetet, vagy csak egy-egy
mosolyt kapni viszonzásul.
Így van ez... Az év vége közeledtével mindannyian átveszünk picit a Karácsony szeretetteljes misztériumából,
az újévet pedig új reményekkel telve
várjuk.
Márai Sándort idézve:
„Ha az ünnep elérkezik életedben,
akkor ünnepelj egészen! Tisztálkodjál
belülről és kívülről. Felejts el mindent,
ami a köznapok szertartása és feladata.
Az ünnepet nemcsak a naptárban írják
piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen
áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen
körülményesen, mennyi vad örömmel
ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az
ünnep a mély és varázsos rendhagyás.”
Magam is ilyen varázsos, szeretetteljes, kegyelemben gazdag, boldog ünnepet kívánok minden kedves gyömrői
polgárnak!
Isten áldja mindannyiunkat!
Gyenes Levente
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2013 Mikulás-járás és Krampusz Fesztivál
Idén is, a tizenkét állomáshelyen többezer ember várta a Mikulást. A Télapó díszes hintóján
számos krampusz kíséretében 15 órára érkezett
meg az Eskü térre. Itt nemcsak magánszámmal
kedveskedtek a gyerekek neki, hanem szervezetten, egy egész osztály is előadást tartott számára.
Természetesen, a jól megérdemelt csomagok is
kiosztásra kerültek a gyömrői út során. Ahogy
városunk lakossága gyarapszik, úgy minden évben egyre több Mikuláscsomag talál gazdára.
Ebben az évben több mint 2100 darab csomag
készült el, melyben piros alma, mogyoró, mandarin, szaloncukor és kis Mikulás is megtalálható volt.
A Mikulás menete alatt gyűltek a krampuszok
a központban. Az első Gyömrői Krampusz Fesztivál igazi báli hangulatot teremtett dj. Brown segítségével. A Starlight Dance Company harminc
táncosával üdvözölte a megérkező Mikulást. Az
idei Tószépe, Udvardi Hedvig választotta ki a
legszebb kiskrampuszt, míg a legfélelmetesebb
és legrútabb örökös krampuszunk, Hókuszpók
(Makai Béla) választott hasonlóan randa kram-

puszokat. Elképzelések szerint, jövőre benevezünk a fesztivállal a nemzetközi Guinness Rekordokba is! A diákotthon számára meghirdetett
gyűjtésre a GyömrőSzínház tagsága két, óriási
piros zsáknyi ajándékot, és magán adományozók
több száz felajánlást hoztak ki a térre. Az ajándékokat kis ünnepi műsor keretében adjuk át a
gyerekeknek.
A költségek jelentős részét - mint minden évben - a Gyömrő 2000 Kör tagsága állta, de több
mint száz vállalkozás és magánember jelentősen
hozzájárult a csomagok tartalmának bővítéséhez.
Igaz, volt olyan szegény boltos, aki 310 Ft-tal járult a költségekhez, és volt olyan helyi multicég,
ahol a vezető közölte a helyi eladókkal, hogy valami kis csekélységgel „szúrják ki” a helyi Mikulás szemét, de volt olyan is, aki kategórikusan
elzárkózott a támogatás nemes gesztusától. De
ez nem csorbítja azt a példás összefogást, és adakozást, ami a helyi kereskedőket, vállalkozókat
és magánembereket jellemzi településünkön. A
Mikulás jószívvel köszöni, hogy 2013-ban is eljöhetett Gyömrőre!
Hodruszky Lajos

A jóságos mikulás

A legszebb kiskrampusz

A Starlight Dance Company kismikulasai
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A Mikulás egy csoda

Nagyon sok adomány gyűlt össze

Köszönjük a felajánlásokat (ABC sorrendben):
Álom-Kép Kft.
Anikó Ruházati üzlet
Bandika Bolt
Bognár Transport Kft.
Brand-Sec Kft.
Caterina Utazási Iroda
CBA Centrum ABC
CBA Falusi ABC
CBA Miklós ABC
CBA Vágóhídi ABC
CBA West-Shop ABC
Club Allure
Cukrászda – Bafia Ilona
DAKÖV Kft.
Dzsungel Pizzéria
Erdei József
Erika Divatáru
Erzsébet Söröző és Sörház
Fehér József üveges
Fehér Józsefné
Frizó Hentesbolt
Gál-Céh nyílászáró bemutatóterem
Ginko ékszerbolt
G.T. Reflect Kft.
Gyarmati Tanoda
Autós-motoros Iskola
Gyömrő 2000 Kör tagjai
és képviselői
Gyömrőért Közalapítvány
Gyömrői Polgárőr és Önkéntes
Tűzoltó Egyesület

Gyömrő Optika - Agóra Üzletház
Gyöngy Fotó
Hambi büfé
Hangulat Presszó - vasútállomás
Horváth Dániel
Húsbolt – Sándor Zoltán
Ifj. Czipa István
Infobázis Számítástechnika
JuMaZol Bt.
Kávézó-Teázó
Kékház Lottózó
Kid Bútor Stúdió Kft.
Korona Presszó
LadyBird Fitness – Gyömrő Villa
Minden 100 Ft bolt – Táncsics M. út
Mini Tüzép – vasútállomás
Monori Rendőrkapitányság –
Gyömrői Rendőrörs
MSZP helyi szervezete
Nóci Szolárium
Nosztalgia Presszó – Salánkiné
Nyali-Fali Büfé – vasútállomás
Otthon Centrum
Papp István
Pitypang virágbolt – vasútállomás
Pumukli mini ABC – Dózsa Gy. út
Q-GSM rádiótelefon üzlet
Papír-Írószer Robbita Kft.
– vasútállomás
Potom-Ár 2008 Kft.
Purina Táp-Terménybolt

Kedves Mikulás bácsi!
Köszönjük Neked, hogy idén is eljöttél
hozzánk, a Fekete iskola alsósaihoz! Több
mint 200 kisdiáknak szereztél ezzel nagyon
nagy örömöt, szeretettel várunk jövőre is!
A Fekete István Általános Iskola és
Szakiskola alsósai

Randi Fehérnemű üzlet
REÁL Élelmiszer ABC
– vasútállomás
Sasadi Szilvia gyógymasszőr
Savanyúság – Góczi Márton
– vasútállomás
Séf Bácsi bisztró
SPAR szupermarket
Stílus Szalon
Szarvas Cukrászda
Szimó Papír-írószer
Színvilág Reklám Grafika
Szivárvány Totózó
Szoli-Zone
Tápiócsir
Tengerszem Autósbolt
Termelői Húsbolt - vasútállomás
TKZS Euromobil Kft.
TS Integrál autósbolt
Új Halászkert Étterem
Viola Virág-ajándék
Zanakó Bt.
Zöldajtós Pizzéria
Zöldséges – Bozóky Ferenc
– Táncsics M. u.
Zöldséges – Dömsödi Bence
Zöldséges – Schnur Péter
– vasútállomás
Zöldséges – Szabó Tamás
– a Postával szemben
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Elkészült az óvoda a Kastélydombon

A terveknek megfelelően haladt az építkezés, így hamarosan átadható lesz az új óvoda. Az oviba három csoport
számára lesz hely. A csoportszobákon és vizesblokkokon kívül kialakítottak torna- és fejlesztő szobát is. Az épületet minél energiatakarékosabbra tervezték, sok világító-ablakot építettek be, a lehető legtöbb természetes fény
befogadásának érdekében. A lapos tetős épületre napkollektor is került, ami csökkenti az üzemeltetési költségeket. Az óvodához vezető út és (akadálymentesített) járda, valamint a parkoló is elkészült.
A Mesevár a Kastélydombon elnevezésű, KMOP-4.6.1-11-2012-0031 számú pályázat keretében megvalósuló
beruházás teljes költsége 210.270.725 Ft, ebből 95%-ot, vagyis 199.757.189 forintot biztosít az Európai Unió.

Decemberi könyvtári hírek

Lassan véget ér az év, közeleg a karácsony! Mi, itt a könyvtárban szintén
készülődünk az ünnepekre, igyekszünk advent időszakában idevarázsolni
karácsony hangulatát.
A Városi Könyvtár ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA idén a következőképpen alakul :
2013. december 23-tól 2014. január 1-ig a Könyvtár ZÁRVA tart.
Nyitás: 2014. január 2-án, csütörtök 10:00-tól!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog, új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónknak!
Ízelítő a jövő évi programjainkból:
2014-ben a már megszokott rendezvényeinken (kézműves foglalkozások, beszédművelő kör
ülések, író-olvasó találkozók) túl Nemzetek napja címmel új programsorozatot indítunk útjára. Minden hónapban kiválasztunk egy országot, s a teljesség igénye nélkül megpróbáljuk Önöknek bemutatni az adott nemzet kultúráját, mindennapjait, fontosabb ünnepeit, jelenét. Ezekre az alkalmakra olyan meghívott vendégeink lesznek, akik az adott
országban tanultak, dolgoztak és/vagy rövid ideig ott éltek, így közvetlen közelről
tapasztalt dolgokról, élményeikről, hétköznapokról tudnak majd beszámolni. A
rendezvények pontos időpontjairól hírt adunk itt, az újság hasábjain, valamint
ezzel kapcsolatos híreink olvashatók lesznek Gyömrő város hivatalos honlapján,
a gyomroikonyvtar.eoldal.hu weblapunkon, valamint a facebook elérhetőségünkön is. Előzetes tervek szerint januárban Kína, februárban Mongólia, márciusban Írország lesz a témánk.
K.Sz.A.
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A Magyar Kultúra napja alkalmából
a Hankó István Művészeti Központ bemutatja:
2014. január 25. szombat 15 óra
MÁRAI SÁNDOR:

ESZTER HAGYATÉKA
Érzéki megemlékezés 1 részben
Színpadra alkalmazta: Pataki Éva
SZEREPOSZTÁS

Eszter					
Nunu, családi rokon			
Lajos, Eszter sógora			
Éva, Lajos lánya			
Tibor, a család barátja			
Endre, közjegyző			
Olga, elvált nő				
Díszlet, jelmez				
Rendezőasszisztens			
Rendező				
„Márai Sándor örökösének az engedélyét a Balla-Sztojkov Irodalmi Ügynökség Kft. és a Hofra Kft.
közvetítette.”
Márai Sándor egyik legnépszerűbb regénye az
„Eszter hagyatéka”. Eszter, egy középkorú nő, akit
„az élet oly csodásan megajándékozott és oly tökéletesen kirabolt”. Elszegényedett kisnemesi miliőben éli
életét Nunuval, a családi rokonnal, és a ház barátaival,
Tiborral és Endrével. E csipkerózsika-álmot alvó, titkokat féltve őrző mindennapokba egy távirat tör be.
Lajos visszatér. Húsz év után visszatér. Lajos Eszter
nagy szerelme, a férfi, aki kirabolta őt, a hazug, aki őt
szerette és mégis nővérét, Vilmát vette el feleségül. Lajos bájától és romboló erejétől Eszter körül mindenki
fél, hiszen mindenkinek van veszteni valója. De vajon
miképpen fogadja Eszter a visszatérést? Meg tudott-e
bocsátani vagy sem, s egyáltalán mi áll a hazaérkezés
mögött? „Látod Eszter, a viszontlátás csaknem rejtélyesebben izgalmas, mint az első találkozás...”
Jegyek 1500 Ft-os áron megvásárolhatók
a Hankó István Művészeti Központban.

HUSZÁRIK KATA
ZSURZS KATI
KIRÁLY ATTILA
SIPOS VERA
DÓZSA ZOLTÁN
PERJÉS JÁNOS
VÁSÁRI MÓNIKA
Árva Nóra
Szalóky B. Dániel
LÉNÁRD RÓBERT
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Az első részben a klasszikus nagyoperettek részleteit
hallhatják.
A második rész könnyed, bolondozás a két világháború közötti budapesti éjszakában
Legyen egy szép estéje csodaszép jelmezek, gyönyörű operett dallamok közt!
Jegyek kaphatók elővételben, valamint
az előadás előtt a helyszínen
1900 Ft-os áron.

Előadások: 2014. január 18. 18 óra
2014. február 15. 18 óra
2014. március 08. 18 óra
Jegyek elővételben 2 200 Ft-os áron már megvásárolhatók a Művészeti Központban!
Az előadás napján, a helyszínen: 2500 Ft
További információ telefonon:
06-30/652 1052, 06-30/652 0690,
e-mailben: hi.muvkozpont@gmail.com

HÁZUNK TÁJA… NOVEMBERBEN
Novemberben két nagyszabású program is várta az érdeklődőket a tájházba. A hagyományos Libahajtó és az
Öko Skanzen program, több száz gyermeket és felnőttet
mozgatott meg a hűvös idő ellenére is. A programokon
a gyerekek megismerkedhettek a csuhébaba készítés,
szappanfőzés, körmönfonás rejtelmeivel, játszhattak az
újrahasznosított alapanyagokból készített játékokkal,
valamint a modern technika eszközei révén választhattak maguknak kedvenc népdalt, és kerékpárversenyen
is részt vehettek. Gyömrő összes általános iskolája képviseltette magát a Skanzen által megvalósított programon! Köszönet az együttműködésért!
Köszönetünket fejezzük ki a libahajtón a kemencés ételek elkészítéséért Kurátor Jutka néninek és se-

Libahajtók
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gítőjének, Drevenkáné Ica néninek, valamint az Öko
Skanzen program során elkészített és felszolgált finom
tea elkészítéséért Lipták Ágnesnek!
Képes beszámolónk mellé pedig egy jó hír. 2014
tavaszán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai támogatásából, közösségi színtér fejlesztés keretében szabadtéri kemence és foglalkoztató épül a
tájház udvarán! TALÁLKOZZUNK JÖVŐRE IS,
SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET PROGRAMJAINKRA!
(BKE)
Kerékpárverseny

Jutka néni, Ica néni kemencés finomságai

Öko Skanzen a Tájházban
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KULTÚRA – OKTATÁS
„Betlehemi csillag
Szelíd fénye mellett
Ma az égen és a földön
Angyalok lebegnek.
Isten hírvivői
Könnyezve dalolnak
Békességet, boldogságot
Földi vándoroknak.”

2014 első Stand Up műsora
a Hankó István Művészeti Központban:

Méd in Hungeráj

Minden kedves eddigi és jövőbeni
Vendégünknek kegyelemteljes
Karácsonyi Ünnepeket, és
eredményekben gazdag,
Boldog Új Esztendőt kívánunk!

Hadházi László önálló estje
közreműködik: Bruti

Hankó István Művészeti Központ dolgozói

2014. február 18. kedd 19 óra
Jegyár: 2 500 Ft
Jegyek a helyszínen elővételben megvásárolhatók.

Értesítjük kedves Látogatóinkat, hogy
a Hankó István Művészeti Központ
december 23. és január 5. között zárva tart.

Az ôsz eseményei a Weöres-iskolában
A félévhez közeledve érdemes áttekinteni a tanév eddigi eseményeit, eredményeit. Hagyományos Öko-iskolai és tehetségműhelyes programjaink mellett sor
került sokféle tanórán kívüli tevékenységre: természetjáró túrák, egészségvédelmi előadások, tájházi látogatások, floorball-osztálybajnokság, hangszerbemutató,
küzdősport bemutató, haditorna bemutató, az Árvácska állatotthon támogatása, több színházi előadás színesítette a diákok életét. Történelmi játszóház címmel
új programsorozatot hirdettünk a felsőtagozaton. Az
alsó tagozatok épületeiben a szülők támogatásával
osztálykertet, új játszóudvart sikerült létrehozni, felső
tagozaton a gyerekek segítettek az udvarrendezésben.
Zajlanak a nemzetközi projektek eseményei: Besztercén vezetői találkozón, Törökországban projektta-

lálkozón vettünk részt. Jótett címmel pályázat zajlott,
melynek célja, hogy a gyerekek felismerjék a segítőkészség fontosságát. Művészeti iskolás és szavaló diákjaink nagy közönségsikerrel szerepeltek a Hankó
Emlék Esten, részt vettünk a Pál Aranka Emlékkiállításon.
Mindeközben a városi szintű versenyek mellett ahol a diákok igazán jól szerepeltek - országos, megyei versenyekre is sor került.
A legkiemelkedőbb eredmények:
E-twinning Országos Verseny
8 csapat közül
3. hely: 7.b-6.b (Gáspár Olivér, Gruber Levente, Zahora Hanna, Kun Laura, Kovács Éva, Sólyom Nikolett,
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Márkus János, Lázár-Kiss Szabolcs, Balogh Krisztián,
Fülöp Hunor Sebastian)
Bolyai Megyei-Körzeti Matematika Verseny
65 csapat közül
8. hely: 3.a (Kondor Botond Dávid, Zsoldos Bendegúz Máté, Leszkovits Kíra, György Brigitta Kitti)
63 csapat közül
8. hely: 8.c (Kormos Balázs, Ökrös Csaba, Zahora Mary
Jane, Velkei Ottó)
Bolyai Megyei-Körzeti Anyanyelvész Verseny
64 csapat közül
4. hely: 3.a (Kondor Botond Dávid, Zsoldos Bendegúz Máté, Leszkovits Kíra, György Brigitta Kitti)
39 csapat közül
3. hely: 8.c (Zahora MaryJane, Ökrös Csaba, Velkei
Ottó, Tóth Petra)

60 csapat közül
9. hely: 6.c (Aszódi Anna, Bod Kamilla, Jurik Bianka,
Csergő Emese)
Országos Informatika Verseny
2548 induló közül
1. hely: 8.c - Kirchhof Sándor Bence
9. hely: 8.c - Velkei Ottó
2300 induló közül
7. hely: 5.a - Benczúr Tibor
9. hely: 5.a - Szentprónai Lili
A munka természetesen folytatódik: színház előadásra készülünk, az Oktatásfejlesztő Intézet meghívására a Weöres Sándor hagyományait őrző iskolák találkozójára készülünk, s folynak a dolgos
hétköznapok…

Városi szövegértési verseny a Csokonai egységben
„Boldog, aki olvas, aki olvas boldogul”
Ezzel a Janikovszky Évától származó mondattal kívánta olvasásra sarkallni a gyerekeket a Weöres Sándor Általános Iskola Csokonai egysége az idei
VÁROSI SZÖVEGÉRTÉSI VERSENYEN.
Az alsós diákok a második, harmadik és negyedik
évfolyamon 63-an mérték össze tudásukat.
A megnyitó után csengőszóra kezdték el a feladatok megoldását, a gyerekek 45 percet dolgozhattak.

A sok érdekes, gondolkodtató feladat után, az
ebédlőben finom uzsonna mellett pihenték ki a verseny fáradalmait. Mindenki izgatottan várta az eredményhirdetést.
Köszönjük a pedagógusok felkészítő munkáját!
A helyezést elért tanulóknak gratulálunk!
A következő eredmények jól mutatják a szoros
küzdelmet.
Csokonai egység

Második évfolyam
Helyezés
I.
II.
II.
III.

Név
Bíró Hanna
Kenyó Regina
Marton Gergő
Kurkó Bence Botond

Iskola, Felkészítő nevelő
Weöres (Csokonai), Szabóné Varga Erika
Weöres (Csokonai), Szabóné Varga Erika
Fekete I., Bakos Miklós
Fekete I., Bakosné Járvás Katalin

Harmadik évfolyam
Helyezés
I.
II.
II.
III.
III.

Név

Iskola, Felkészítő nevelő

Pavlyás Benjámin István
Leszkovits Kíra
Juhász Bence Barnabás
Pandenburg Flóra
Rózsa Petra

Weöres (Csokonai), Földvári Lászlóné
Weöres (Csokonai), Kátai Edina
Weöres (Erzsébet), Kissné Barta Tímea
Fekete I., Tóthné Bálint Erzsébet
Weöres (Erzsébet), Hernyik Andrea

Negyedik évfolyam
Helyezés
I.
II.
II.
II.
II.
III.

Név
Kisbek Napsugár
Balogh Attila
Csóti Zóra Vivien
Debreceni Kincső
Molnár Máté
Szikorszky László

Iskola, Felkészítő nevelő
Fekete I., Kocsisné Kádár Mária
II. Rákóczi F., Rojtosné Gál Andrea
Fekete I., Sárkányné Tóth Katalin
Weöres (Csokonai), Nemesné Kálló Tünde
Fekete I., Kocsisné Kádár Mária
Weöres (Csokonai), Kőváriné Vass Csilla
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Tisztelt Szülôk!
Városunk képviselő testülete a jogi ügyrendi és közbiztonsági bizottság által előzetesen kidolgozott, a
területileg illetékes rendőrkapitányság vezetőjének
bevonásával kialakított drogprevenciós programot
fogadott el. A program célja elsősorban a drogokkal
kapcsolatos megelőző tevékenység.
Városunkban a kapitányság vezető
tájékoztatása alapján nem rosszabb az
ismertté vált droggal összefüggésben
álló bűncselekmények elkövetésének
száma, mint a térségben. Viszont nem
is jobb. Mivel képviselőként úgy éreztük, egyik legfontosabb feladatunk a
gyermekeink egészséges fejlődésének
biztosítása, és ehhez minden lehetséges segítséget igyekszünk megadni,
így a képviselő testület elfogadta a kidolgozott terveket. Volcz Zoltánné kapta a feladatot, hogy hangolja össze a feladatok végrehajtását. A munka megkezdődött. Minden oktatási intézménybe eljuttattunk
egy kérdőívet, mellyel szülőként már találkozhattak.
Ezúton is köszönöm, hogy oly sokan vették a fáradtságot, hogy kitöltsék és visszajuttassák hozzánk. A
kiértékelést követően kijelenthetjük, hogy jelentős az

érdeklődés a téma iránt, mivel a kitöltött adatlapok
döntő többsége azt a visszajelzést tartalmazta, hogy
a tisztelt szülők személyesen részt vennének egy tájékoztató előadáson, és támogatják azt is, hogy gyermekeik szervezett keretek közt a kábítószerekkel
kapcsolatos megelőző előadást meghallgathassanak. Az előadások szervezése megkezdődött, melyben aktív
segítséget nyújt Baji Beáta r. őrnagy,
városunk rendőrőrsének parancsnoka.
A szervezett rendezvények elsősorban
a gyermekes szülők, és az iskolás korú
gyermekek részére kerülnek kialakításra, de természetesen minden érdeklődőnek lehetőséget biztosítunk, hogy
részt tudjon venni a programokon. A
rendezvények pontos ideje és helye meghirdetésre
kerül. Kérem Önöket, hogy minél többen vegyenek
részt rendezvényeinken, mivel a gyermeknevelés áldása felelősség is, mely sokszor igen nehéz helyzetbe
tud hozni minket, szülőket. Adjuk meg az esélyt, hogy
megelőzhessük a bajt!
Sas Zoltán, képviselő
jogi ügyrendi és közbiztonsági bizottság elnöke
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Van segítség a dohányzás abbahagyásához
Mint minden évben, idén is novemberben ünnepeltük
a Ne gyújts rá! Világnapot. Kiváló alkalom ez arra,
hogy aki már felhagyott a dohányzás káros szokásával, az valóban ünnepeljen, akinek pedig még nem
sikerült, elgondolkodjon a nem dohányzó életforma
előnyein.
A dohányzásról való leszokás hatalmas nyereséget
jelent az egyéneknek, családoknak és az egész társadalomnak egyaránt. Akinek sikerül letennie a cigarettát, már rövid idő után sokkal jobb lesz a közérzete, a
fizikai teljesítő képessége, szebb lesz a bőre, fokozatosan csökken a dohányzással összefüggő betegségek
kockázata és persze nagyon sok pénzt is megtakaríthat. Az egészség jelentős egyéni és társadalmi érték, a
lakosság jó egészsége a fenntartható gazdasági növekedés feltétele.
Mindezek fontosságát felismerve a Kormány
nagyon sok intézkedést tett az elmúlt időszakban:
2012-től tilos a dohányzás valamennyi zárt - és több
nyílt - légterű közösségi térben, 2013-tól a dohánytermékek csak elrettentő képekkel kombinált figyelmeztetésekkel hozhatók forgalomba. Emellett jelentősen
nőtt a cigaretta ára, és átalakították a dohánykereskedelmet is: dohánytermékek értékesítése kizárólag
olyan, más termékeket csak korlátozottan árusító szakboltokban engedélyezhető, amelyekben valóban csak
18 éven felüliek vásárolhatnak.
Ezeknek az intézkedéseknek már kimutatható eredményei vannak. Nőknél és férfiaknál egyaránt csökkenő tendenciát mutat a naponta dohányzók aránya, és
több mint 200.000 ember hagyta abba a dohányzást
az elmúlt egy évben. Változott a passzív dohányzás
mértéke is: mind a közterületeken, mind az otthonokban csökkent azok száma, akik mások dohányfüstjének vannak kitéve. Az eredményeket bemutató kutatás
adatairól bővebb információk az Országos Egészség-

fejlesztési Intézet Dohányzás Fókuszpont honlapján
olvashatók: http://www.fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/hu/content/aktualitasok
Az eredmények a nemdohányzók védelméről szóló
törvény betartása tekintetében is biztatóak. Az elmúlt
hetekben a Világnap alkalmából a Népegészségügyi
Intézetek munkatársai által végzett akcióellenőrzések
tapasztalatai szerint az ellenőrzött egységekben (pl.
egészségügyi intézményekben, oktatás-nevelési intézményekben, vendéglátó- és kereskedelmi egységekben stb.) a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi
XLII. törvényben foglaltak betartásra kerülnek.
A dohányzás szenvedélybetegség, amelyet sok
esetben nem könnyű abbahagyni, ezért kiemelt figyelmet kap a leszokás támogatása is. Az Országos
Dohányzás Leszokás Támogatási Módszertani Központban képzett szakemberek segítenek a leszokni
vágyóknak. A 06 80 44 20 44-es ingyenesen hívható
telefonszámon üzenetrögzítő várja a leszokni vágyó
dohányosok telefonjait, ahol nevük és telefonszámuk
megadását követően néhány napon belül visszahívást
kapnak. A hat alkalmas telefonos tanácsadás után féléves és éves utánkövetést is végeznek, azaz megkeresik azokat, akik részt vettek a programban, és megkérdezik, hogyan állnak a leszokással.
A tüdőgondozó hálózat szakorvosai szintén segítenek a leszokásban. Háziorvosi beutalóval, előre
egyeztetett időpontban fogadják a dohányosokat, és
egyénre szabott tanácsadás keretében ajánlják fel a leszokás támogatás különböző módjait.
A leszokásban segítséget nyújtó országos tüdőgondozó hálózat részeként a monori-nagykátai térségben
a következő tüdőgondozókhoz lehet fordulni:
Monor, Kossuth L.u.101.
Nagykáta, Sütő u 1.

(06-29) 412-170
(06-29) 440-114

Tisztelt Lakosság!

Kérjük, hogy ha idén még nem végeztette el a kéményellenőrzést, egyeztessen időpontot a következő telefonszámok valamelyikén:

Wahab Raszul 06-70-249-14-66 vagy a 06 29 739 087
Ónodi László 06-30-49-44-247 vagy a 06 29 332 829

2012 decemberétől, a kéményseprő ipari tevékenység hatósági felügyeletét a Katasztrófavédelem látja el,
aki
§ „az ingatlan tulajdonosával szemben a 2012. évi XC. törvény 9. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezettség nem teljesítése esetén legalább 5000 forint, legfeljebb 30 000 forint összegű bírságot
szabhat ki.”
Ezúton is köszönjük együttműködésüket!
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Hulladékkezelési hírek
Figyelem ünnepi szállításváltozás!
Következő ünnepek: december 25., szerda, december 26., csütörtök, január 1., szerda. Az érintett területeken a szállítás az alábbi pénteki napokon lesz.
December 25. helyett december 20-án, december 26.
helyett december 27-én és január 1. helyett január
3-án. Kérünk minden érintett területen lakót, hogy a
jelzett napon helyezze ki az elszállítandó hulladékot!
Az ünnepi szállításváltozásokat a számlalevélen is
közöljük. Reméljük, így teljesebb a tájékoztatás és ezzel is javítjuk a szolgáltatásunk színvonalát!
Figyelem! A hulladék begyűjtési rend változása
miatt a kukás autó az eddig megszokottól eltérő időben közlekedhet. Kérünk minden lakost, hogy a kukát
ezt figyelembe véve tegye ki!

Fenyőfa elszállítás
Figyelem!
Az egész város területéről az elszáradt fenyőfákat
2014 január 13-án (hétfői napon) szállítjuk el. Az
autó reggel ½ 8-kor kezdi a gyűjtést. Kérünk mindenkit, hogy a jelzett időpontig tegye ki a portája elé a
fenyőfát, mert nem áll módunkban visszamenni!

Téli közlekedésről
Utak tisztítása:
Az idei télen az előző években megszokott rend szerint történik majd az utak tisztítása. A takarítási rendet
az önkormányzat idevonatkozó rendelete szabályozza. A helyi rendelkezés szinte 100%-osan igazodik
az országos rendelethez. A rendelet fontosság szerint
minden utcát kategóriába sorol. Kiemelten kezeli, és
elsőbbséget élvez a fő közlekedési út. Ezek a város

megközelítését illetve elhagyását segítik, mind személy- és tömegközlekedéssel. (Városunkban ezek az
utak mind megyei kezelésben vannak, így semmilyen
ráhatásunk, sőt jogkörünk sincs a tisztítására). Következő lépcsőben következnek a főbb városrészeket
összekötő gerincutak, kiemelten az intézmények előtti utak, útszakaszok. Majd a lejtős utak következnek.
Ezeknek az útkategóriáknak a tisztítását végezzük
korlátozás nélkül a leírt szabályozás szerint. Vannak
olyan utak, útszakaszok, amelyeket csak jelentős hó
esetén (15 cm-től) tisztítjuk. Ezek általában, keskeny,
kisforgalmú mellékutak. Ezeken az utakon nem is biztos, hogy nagy eredményt érnénk el a sózással, csak a
környezetünket terhelnénk. Ugyanis a hó olvasztásához a sózás önmagában nem elegendő. Szükséges a
megfelelő hőmérséklet, lényeges mennyire árnyékos
az út. A leglényegesebb azonban a forgalmi terhelés.
Az olvasztást jelentős mértékben az autógumik végzik. Törik az útra szórt sót, és a gumi melegsége segíti
az olvadási folyamatot. Tapasztalható, hogy a főutakon sózás után akár egy-két órával száraz az aszfalt,
hiszen nagy a forgalmi terhelés. Olyan szakaszokon,
ahol óránként néhány autó hajt át, még mindig felfagyott, havas az aszfalt.
Természetes, mindenki szeretné, hogy ha reggel kiáll az autójával, azonnal letakarított útra hajtson. Sőt,
amerre közlekedik, mindenhol tiszta legyen az úttest.
Sajnos ez fizikai képtelenség, hiszen városunkban,
több mint 30 km út takarítását végzik gépeink. (Amely
csak a fele a meglévő úthálózatunknak). Ennek az útmennyiségnek a teljes sózása: kiállással, tartálytöltéssel 5-8 óra. (A rendelet 12-24 órát határoz meg). A
takarítási időt lehetne egy kicsit gyorsítani. A legtöbb
esetben a gépek munkáját akár hosszabb időre is hátráltatják a gazdátlanul, út mentén hagyott, vagy rossz
helyen, szabálytalanul parkoló autók. Kérünk mindenkit, hogy legyen körültekintő, és segítse munkánkat!
Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk!

Decemberi ügyfélszolgálati rend!
Ügyfélfogadás Szt. Isván u. 31 szám alatt az ELMŰ
irodában:
2013. december 23-tól Szünetel!
Az idei évutolsó ügyfélszolgálati napján, december
20-án, a megszokottól eltérően csak 12 óráig lesz
ügyfélfogadás!
2014. január 2-tól megszokott nyitva tartás szerint
üzemel az iroda.

KÖZLEMÉNYEK

13

Kutyakarácsony – állatok megmentésében
kérjük a segítséget
Az ünnepek idején gondoljunk a felelőtlen állattartók által utcára kidobált,
de az állatvédők révén megmentett kutyusok és cicusok helyzetének javítására. Az embertől függő négylábú kis
kedvencek megérdemelnek egy csöppnyi segítséget, vagy egy szerető gazdit.
Számukra ebben az évben is a www.
kutyakaracsony.hu támogatói programmal igyekszik az Orpheus Állatvédő Egyesület állatmentő csapata a megannyi problémát orvosolni.
Segítsük együtt örömtelivé varázsolni az állatvédő egyesületnél gazdira váró állatok életét!
Az Orpheus Állatvédő Egyesület
magányos/egyedülálló állatbarátok jelentkezését
várja ideiglenes örökbefogadásra. Aki nem szeretné
az ünnepeket teljesen egyedül eltölteni, ideiglenes
befogadóként hazavihet az ünnepekre egy társállatot
(kutyát, cicát). Mivel az állattartás felelős tevékenység, az állatvédők csak meggondolt segítői felaján-

lásokat várnak. A gazdira váró kutyusok és cicusok
a lakossági együttműködésnek köszönhetően az ünnepek idejére otthont, melegséget, törődést kaphatnak, de még az sem kizárt, hogy véglegessé nyúlik
a segítség.
Orpheus Állatvédő Egyesület

Pest Megye Önkormányzata és a Magyar Limes
Szövetség együttmûködési szerzôdést kötött
A megállapodás célja, hogy a Pest Megyei Duna
Stratégia és a RipaPannonica Hungary UNESCO
világörökségi pályázatával összhangban legyen a
Duna-menti települések kulturális örökségét, valamint turisztikai fejlesztési lehetőségét összekapcsoló
program.

km hosszan húzódik keresztül a mai Magyarországon.
A világörökségi címre pályázó térségben megfelelőek a feltételek ahhoz, hogy a turisztikai és turisztikához kapcsolható beruházások megtérülő, valamint
hosszabb távon is fenntartható befektetésnek bizonyuljanak.

A Duna Pest megyei szakaszán – mindkét parton – sokféle turisztikai vonzerő található. E vonzerők - legyen
az római, vagy más korból származó emlék vagy természeti érték, néphagyomány vagy szőlő- és borkultúra
- többnyire csak egyedi, önálló formában érvényesülnek; jelenleg nem kapcsolódnak egymáshoz, nem tudják egymást erősíteni. A Duna két oldalára eddig nem
fogalmazódott meg olyan turisztikai stratégia, amely
átfogó keretet adna a turizmus fejlesztésének a következő időszakra; amely a turisztikai fogadóterületek
fejlesztési lehetőségeit összekapcsolja, és feladatait a
közös érdekeltség figyelembevételével is tervezi. Egy
ilyen egységes programfejlesztésnek és integrált marketing-tevékenységnek nyújthat ideális keretet a római
korban egységes módon felépített komplex erődítményés településhálózat, amely a Duna mentén mintegy 417

A Magyar Limes Szövetség és Pest Megye Önkormányzata közötti együttműködés célja az, hogy egyedi
projektek helyett egy olyan program valósuljon meg,
amely prioritásként kezeli a tematikusan-, vagy területi
alapon integrált fejlesztéseket.
Fontos szempont, hogy ez a program biztosítja a
kiszámíthatóságot, a tervezhetőséget és az egyes célkitűzések gyorsabb és kevesebb adminisztrációval járó
megvalósítását, a turizmus fejlesztésében együttműködik a településekkel, önkormányzatokkal, vállalkozásokkal. A megállapodás értelmében a Limes Szövetség
vállalja, hogy a hazai és nemzetközi jó gyakorlatokról
összegyűjtött tudását, valamint a tervezett és lehetséges
projektekről szerzett ismereteit megosztja Pest Megye
Önkormányzatával.
(Forrás: pestmegye.hu)
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A háziorvosoknál az ingyenes
influenza elleni vakcina
Idén is 1,3 millió adag oltóanyag áll rendelkezésre a rizikócsoportokba tartozók oltásához
Már működik az influenza figyelőszolgálat. Az Országos Epidemiológiai Központ figyelemmel kíséri
az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók számát. Egyelőre nincs influenza aktivitás hazánkban. A
védőoltást most, a járvány kialakulása előtt érdemes
kérni!
Az influenza kellemetlen tüneteket okozó megbetegedés, de általában szövődmények nélkül, néhány
nap alatt meggyógyulhat az, aki elkapja a fertőzést.
Ugyanakkor komoly, kórházi kezelést, sőt akár gépi
lélegeztetést igénylő elváltozást is okozhat. Ebből a
szempontból különösen veszélyeztetettek az idősebb
korosztályok, a várandósok, a kisgyermekek, illetve a
rossz általános egészségi állapotú emberek.
Az influenza vírusa rendkívül változékony, időről időre módosul. Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) a hozzá beérkező jelentések alapján minden
évben ajánlást dolgoz ki az influenza elleni vakcina
összetételére. Fontos kiemelni, hogy az influenzavírusok változékonysága miatt az oltást évről-évre meg
kell ismételni: az előző évi védőoltás nem ad védelmet
a következő szezonra. A háromkomponensű vakcina
az idén a következő vírustörzseket tartalmazza:

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09
A/Texas/50/2012 (H3N2)
B/Massachusetts/2/2012
A 2013/14-es szezonban – az elmúlt évekhez hasonlóan – 1,3 millió vakcina áll rendelkezésre a rizikócsoportokba tartozók térítésmentes oltásához. A 65
év felettiek, a krónikus légzőszervi betegségben szenvedők, a várandós nők, továbbá az egészségügyi és a
szociális intézményekben dolgozók kérhetik a térítésmentes oltást háziorvosuktól.

az oltóanyag azok számára is elérhető, akik nem jogosultak térítésmentes oltásra.
Fontos tudni, hogy egyetlen védőoltás – így a szezonális influenza elleni vakcina – sem garantál 100
százalékos védettséget. Az influenza esetében rendkívül nehéz megjósolni, hogy mely vírustörzsek lesznek felelősek a járványért. A három komponensből
álló oltóanyaggal végzett oltás több influenzavírus
ellen nyújt védelmet. Tudományos vizsgálatokkal
alátámasztott tény, hogy a szezonális influenza elleni
védekezés jelenleg ismert leghatékonyabb eszköze a
védőoltás, amely biztonságos, és egyben segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket okozó, esetenként súlyos
szövődményekkel járó betegséget.
(Forrás: ÁNTSZ)

Tisztelt Betegeink!
2013. december 2-tól
a LABOR
előjegyzéssel dolgozik!
Előjegyzés kérhető
hétköznap 10–13 óráig
a +36 30/ 511-70-52
telefonszámon!
Előjegyzés nélkül jöhetnek:
14 év alatti gyermekek
terhesek
INR – véralvadás vizsgálatra
Sürgős orvosi beutalóval ellátott betegek.

Ebben a szezonban is többféle szezonális influenza elleni vakcina kapható gyógyszertári forgalomban, így

Aranylakodalmi köszöntés
Szeretettel köszöntjük drága szüleimet, Fitos Lászlót és
Fitos Lászlónét, 50-edik házassági évfordulójuk alkalmából! Kívánunk jó egészséget és még nagyon hosszú,
boldog együtt töltött éveket!
Fiuk: Róbert, menyük: Böbi és két gyönyörű unokájuk:
Robika és Zsombika

Köszönettel:
Vezetőség

RENDŐRSÉGI HÍREK
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Csalót fogtak a gyömrôi rendôrök
A Monori Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán
büntetőeljárás indult csalás vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt K. Márk 18 éves kaposvári lakos ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján K.
Márk egy internetes oldalon eladásra kínált több nagy
értékű mobiltelefont. Egy gyömrői férfi ezek közül
rendelt egyet, melyet utánvéttel kívánt kifizetni. A
megrendelt termék 2013. november 12-én érkezett

meg, melyet a sértett kifizetett, de mikor kinyitotta a
csomagot, abban csak egy kődarabot talált.
Az eladó személyét a gyömrői rendőrök rövid időn
belül azonosították, majd Kaposváron elfogták a 18
éves férfit, amivel megakadályozták, hogy a telefon
vételárát átvegye. A gyanúsított a kihallgatása során elismerte a bűncselekmény elkövetését. Ellene a további eljárást – szabadlábon hagyása mellett – a Monori
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja le.

A Monori Rendôrkapitányság felhívása
Az ünnepek közeledtével a Monori Rendőrkapitányság szeretné felhívni a Tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy az ünnepi készülődés időszakában
se feledkezzenek meg a bűn- és baleset-megelőzésről, illetve arról, hogy Önök is sokat tudnak tenni
annak elkerülése érdekében, hogy bűncselekmény
áldozatává váljanak.
Kérjük, hogy fogadjanak meg ehhez néhány jó tanácsot:

Közlekedés:

– Készüljenek fel a téli közlekedésre, a megváltozott út- és látási viszonyokra!
– Ebben az időszakban gyakran előfordulhat, hogy
sietni kell, akár vendégségbe, akár bevásárolni, ezért
induljanak el idejében otthonról, hogy a lassabb forgalom miatt ne késsenek el, a kapkodás miatt ne szenvedjenek balesetet.
– Ügyeljenek arra, hogy legyen elég üzemanyag a
gépkocsiban, legyen a mobiltelefonjuk feltöltve, mert
bármikor előfordulhat olyan váratlan esemény, amikor
segítséget kell hívni!
– Soha ne fogyasszanak alkoholt, ha vezetnek!

Bűnmegelőzés:

– A bevásárlás során ne hagyják értékeiket látható
helyen (utastérben, ülések között, műszerfalon) a gépjárműben, tegyék azokat inkább a csomagtartóba!
– Mindig győződjenek meg arról, hogy a járművet
lezárták!
– Pénzt, iratokat, a bankkártyákat vigyék magukkal
és lehetőleg belső, mások számára hozzáférhetetlen
zsebben tartsák azokat!
– Az otthonuk védelmét se felejtsék el, mert amíg
Önök vásárolnak vagy elutaznak, illetéktelen személyek mehetnek be, kihasználva a távollétet. Utazás
előtt érdemes minden nyílászárót ellenőrizni.
– A hideg időszakban gyakran előfordul, hogy
házaló faárusok járják az utcákat. Kérjük, legyenek
óvatosak az ilyen vásárlások során! Sok esetben előfordul, hogy az eladók faárusítás indokával bejutnak

az ingatlanba és a lakásból különböző értékeket tulajdonítanak el.
– Házalóktól lehetőleg ne vegyenek semmit, mert
csábító lehet az alacsonyabb ár, de ez sokszor ros�szabb minőséggel jár, valamint később nincs lehetőség visszavinni az árut.
Egyre többen az interneten keresztül intézik bevásárlásaikat.
Legyenek óvatosak, mert a csalók is előszeretettel
használják az internetet!
Sajnos növekvő tendenciát mutat, hogy a különféle
aukciós, licitáló és hirdetési oldalakon eladásra kínált
terméket az eladó előre, átutalással kifizetteti, de a
megrendelt árut nem küldi meg és elérhetetlenné válik. Olyan is előfordulhat, hogy az árut utánvéttel lehet
megrendelni, de a kapott csomagban nem azt találjuk,
amit korábban kiválasztottunk az interneten. Éppen
ezért csak olyan oldalról rendeljenek, amely vis�szaellenőrizhető, mindig olvassák el az eladóról más
vevők által írt kritikákat, valamint ragaszkodjanak az
utólagos kifizetéshez! Ebben az esetben még a fizetés
előtt győződjenek meg arról, hogy a csomag tartalma
megegyezik azzal, amit megrendeltek!
Az ünnepek közeledtével a Monori Rendőrkapitányság
igyekszik több rendőrt biztosítani a karácsonyi vásárok és bevásárlóközpontok környékén, ezzel is megelőzve a bűncselekmények elkövetését, de kérjük, hogy
Önök is tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy
ne váljanak áldozattá!
Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává
váltak, értesítsék a rendőrséget az ingyenesen hívható 107, 112 központi segélyhívók valamelyikén,
vagy tegyenek bejelentést a Monori Rendőrkapitányságon a 06-29-410-367 telefonszámon.
Monori Rendőrkapitányság
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Újabb siker a JUDO versenyen
Nagy örömömre szolgál, hogy ismét eredményekről számolhatok be a küzdősport tekintetében. Bár kisebb eredményekről van szó, de 7 és
10 év közötti gyerekek mérettették meg magukat
egy JUDO versenyen, BUDAPESTEN az Újpesti Dózsa szervezésében, 2013. december 6-án. A
Kaeshi Waza Egyesületet nyolc gyermek képviselte:
Gál Lili, Kassai Boglárka, Sándor Bettina,
Jankó Zalán, Dohos Bence, Lempel Gergő,
Hemmer Norbert és Hudák Bence.
Bár tanfolyamos versenynek lett meghirdetve, csaknem 200 versenyző jött össze az ország
területéről.
A versenyzők délután háromra érkeztek a mérlegelés miatt. A küzdelmek fél ötkor kezdődtek.
Két érmet sikerült szereznünk. Kassai Boglárka korosztályában Aranyérmet és Lempel
Gergő Bronzérmet szerzett! Jankó Zalán, Gál
Lili, Dohos Bence és Hemmer Norbert ötödik
helyen végeztek.
Hozzá kell tennem, hogy ezek a gyerekek
még nem vettek részt, csak házi versenyen. Ez
volt az első komolyabb akadály, amelyen átestek
a versenyzés tekintetében. Mindegyikük tisztes-

séggel felkészült és küzdött. Gratulálok nekik és
további sok sikert kívánok a legközelebbi küzdelmeken!
Lozsi Ákos, Vezetőedző

Köszönetnyilvánítás

Köszönet a Gyömrő Színház társulatának, és a Hankó István Művészeti Központ dolgozóinak a
dec 1-én megtartott magas színvonalú jótékonysági rendezvény megszervezéséért és megtartásáért. Valamint köszönetünket
fejezzük ki mindazoknak, akik
részvételükkel, vagy támogató
jegy vásárlásával hozzájárultak munkánk sikeréhez.
Gyömrői Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat
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