November elsejétől olcsóbb
a helyi busz és szolgálatban
a településőrök!

Az év utolsó előtti hónapja is tartogat
újdonságokat városunkban. November elsejétől drasztikusan csökkentettük a helyi busz jegyárait, majd
másodikától szolgálatba álltak a településőrök, szám szerint nyolcan.

Február elseje óta üzemel az önkormányzati finanszírozású helyi buszjárat. A kezdeti nehézségek után mára
már jól bevált rendszer szerint közlekedik, de így is alacsony a kihasználtsága. Mivel az ezzel a feladattal
megbízott csoport rendszeresen elemzi
a busz működését, természetesen erre
a problémára is keresett megoldást.
Több alternatíva vetődött fel, végül a
komoly díjcsökkentés mellett döntött.
Reményeink szerint ennek köszönhetően sokkal többen veszik majd igénybe a helyi buszt, és nem fog napközben

sokszor üresen vagy csak egy-két emberrel közlekedni.
Az új tarifarendszer:
Teljes árú jegy: 100 Ft
Felnőtt bérlet: 3000 Ft
Diák- és nyugdíjas bérlet: 1000 Ft
Ezen felül bevezettük az ún. szakaszjegyet, melyet bárhol meg lehet váltani, de csak a városközpontig lehet vele
utazni. Ennek ára: 50 Ft.
Ezekkel az árakkal a helyi busz olcsóbb lett, mint a Volán járatai. Lakosaink
így igen kedvező tarifával, sokkal több
buszjárat közül választhatnak. Reméljük,
hogy mostantól sokak számára lehetővé
válik a kényelmesebb közlekedés.
Amennyiben mindezek hatására sem
javul a kihasználtság, úgy további intézkedések várhatók.
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A kormány a települések biztonságának
javítása érdekében indította el településőri
programját. Ennek keretén belül Gyömrő is
sikerrel kandidált, így november másodikával
szolgálatba álltak a településőrök. A jogszabály minden közterület-felügyelő mellé két
településőrt engedélyez, így városunkban ös�szesen nyolcan végezhetik ezt a munkát. A településőrök fizetését egy évig az állam vállalja
magára, valamint egyszeri támogatást is nyújt
a szükséges (és előírt) ruházat beszerzésére.

Hamarosan kialakul az új rendszer, melyben
a négy közterület-felügyelő és a nyolc településőr az eddigieknél sokkal hatékonyabban
tud működni. Remélhetőleg ezzel tovább javul
Gyömrőn a közbiztonság, és nem fordulnak elő
olyan esetek, mint pár hete a városközpontban,
ahol néhány fiatal szándékosan összetörte az
új buszmegállót, majd megrongálta az átriumot. Szerencsére mindkét esetet rögzítették a
térfigyelő kamerák.
Hauser Antal

Vízmű hírek

Anyagi helyzet, szennyvíztelepi változások
Mint azt az olvasók nagy része tudja, a maglódi
szennyvíz díjfizetése több éve problémás. Idén
nyáron a maglódi szolgáltató cég ismét többhavi
díjhátralékot halmozott fel cégünk felé. Többszöri egyeztetés után a polgármester és a cégvezető részéről írásbeli ígérvényt kaptam arról,
hogy a tartozást augusztus hónapban rendezik.
Ez ugyan nem történt meg, de az augusztusi
maglódi újságban több cikk arról szólt, hogy
Maglód csődközeli helyzetben van. Arról szólt a
vita, hogy az adósságállomány 2 vagy 3 milliárd Ft. Cégünknek csaknem 70 millió forinttal
tartozik Maglód, ennyi a fennálló szolgáltatói,
önkormányzati és lakossági tartozás összege! A
válság hatására a gyömrői és ecseri fogyasztóink fizetési fegyelme is jelentősen romlott, ez a
kintlévőség is majdnem 30 millió forint volt.
Ez már kezelhetetlen. Néhány hét választott el
bennünket a fizetésképtelenségtől, ami a szolgáltatást veszélyeztette volna. Megoldást keresve
egyeztettem a tulajdonos önkormányzatokkal.
Hosszas együttgondolkodás után az a megoldás
született, hogy a szennyvíztelepet szervezzük
ki egy külön cégbe, amelyben Maglód is tulajdonos. Ennek az előnye az, hogy a maglódi
kockázat kevésbé érinti a másik két településen
végzett szolgáltatást, illetve Maglód – tulajdonostársként – belelát a tisztítócég munkájába,
így az elszámolt költségek vitathatósága csökken. Ezenkívül a szolgáltatás felelősségén is
osztozunk. Az új cég – Gyömrő-Maglód-Ecser
Szennyvíztelep Üzemeltető KFT. -megalapítása
nagyon költséghatékony volt, a szenyvíztelepi
dolgozók és a meglévő eszközök kerültek át.
Ügyvezetője az eddigi telepvezető, Somogyi Tamás lett. Október elseje óta a szennyvíztisztítás
ezen a módon történik. A települések hálózatait

továbbra is cégünk üzemelteti, fogyasztóinknak
mi számlázunk.
A döntésnek vannak hátrányai is. Azt a szolgáltatást, amit eddig mi nyújtottunk, most vásároljuk. A központi költségek: vállalatirányítás,
géppark, ügyfélszolgálat stb. itt maradtak, csak
kisebb pénzügyi alapból kell kitermelni. Ez azt
jelenti, hogy nagyon komolyan le kell faragni a költségeinket. A beruházásokat vissza kell
fogni, csak azt valósítjuk meg, amit a közvetlen
üzemeltetés indokol. Kisebb létszámleépítést is
végrehajtottunk, sajnálattal bár, de megváltunk
néhány dolgozónktól. A lakossági kintlévőségeket is „keményebben” kezeljük. Ha két fizetési felszólítás után nincs eredmény, kollégáink
felkeresik az ügyfelet, tájékoztatják a rövidesen
esedékes korlátozásról. Sikertelen személyes
megkeresés esetén pár soros értesítőt dobunk be.
Ez utóbbiért már felszámítunk kiszállási díjat is.
A megkeresés egy utolsó utáni figyelmeztetés,
enélkül is korlátozhatnánk a szolgáltatást, de
nem ez a célunk.
A maglódi tartozások egy részét közben rendezték, lapzártakor kicsivel 50 millió Ft alatt
van. Mivel nem látom biztosítottnak a rövid időn
belüli rendezést, a jogi lépéseket elindítottam.

Egyéb aktualitások
Szeptember végén volt egy komolyabb üzemzavar a gyömrői szennyvíz ágazaton. Egy gázbekötés kapcsán a Dózsa György úton elfúrták
a nyomóvezetéket, amin az egész település
szennyvize távozik a tisztítótelep felé. A javítási
munkát a forgalmas út több órás teljes lezárása,
a buszforgalom elterelése mellett lehetett elvégezni. Közben a keletkező szennyvíz elszállítá-
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sát szippantóautóval kellett megoldani. A kár
meghaladja az egymillió forintot. A kivitelező
cég a felelősségét vitatja, további egyeztetések
várhatók.
Közeleg a tél. Várhatóan az őszi leolvasásokat és a még hátralévő néhányszáz óracserét
november közepéig elvégezzük. Felhívom a fogyasztók figyelmét a vízhálózat kültéri elemeinek téliesítésére. A kerti csapoknál lévő fagycsapok elzárása után célszerű a vízórán ellenőrizni,
hogy nincs-e szivárgás. Tavaszig egy enyhe szivárgás esetén is sok víz el tud folyni, amit nem
áll módunkban jóváírni. A vízóraaknában lévő

órákat is meg kell óvni a fagytól szövet, fólia
vagy egyéb hőszigetelő anyaggal. Az esetleges
elfagyásból eredő kár a fogyasztót terheli.
A téli időszakban is folytatjuk a hálózat ellenőrzéseit, különös tekintettel az illegális csatornabekötésekre és csapadékvíz bevezetésre. A
felderített esetekben a pótdíjat kiszabjuk, nincs
lehetőség „kimagyarázásra”. Ezt azért is szigorúan kell vennünk, mert eddig „csak” nem érkezett meg a bevétel az ilyen módon bebocsátott
szennyvízhez, az új felállás szerint azonban még
fizetünk is a tisztításért.
Kertész Gyula

Gyömrő Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

2009. november 30-án (hétfő)
18.00 órakor
tartja lakossági közmeghallgatását
Gyömrőn, a Petőfi Sándor Művelődési Házban
(2230 Gyömrő, Szt. István u. 65-67.)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Gyenes Levente s.k.
polgármester
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Döntöttek a Kitüntető címek adományozásáról
A Pest Megyei Közgyűlés hírei

A közgyűlés képviselői az idei évben Tábori
Nándort részesítik Pest Megye Díszpolgára címben. Pest Megyéért Emlékérmet adományoznak
Vaizer Zsigmondnak (posztumusz) valamint Beer Miklós megyéspüspöknek.
A Közművelődési Díjat ebben az esztendőben Pál Lajos valamint az aszódi
Városi Civil Vegyeskar kapja.
Pest Megye Művészetéért Díjat adományoznak Karsay Istvánné,
Varga Imre Lajos, Molnár András és
Czindrich József részére. A Testnevelési és Sport Díjat Egerváris Sándor és
Czigány Károly kapják. A közbiztonság megteremtésében és megőrzésében
végzett munkájáért Pest Megye Közbiztonságáért Díjban részesül a Nagykátai Polgárőr Egyesület, valamint Koczka Gábor.
Az említett, valamint még néhány további kitüntetett hamarosan ünnepélyes keretek között
veheti át kitüntetését.
2009-től megkezdődött a II. hatéves tervezési
időszak az ország hulladékgazdálkodásában. Ez
érinti megyénket is. Az egyik fő szempont, hogy
a települési szilárd hulladék megyei hasznosítási
arányát mintegy tízszeresére kell növelni. Külön
figyelmet kell fordítani a szennyvíz elvezetésének és tisztításának is.
A lehető leghatékonyabb munka érdekében
elkészült egy cselekvési terv, mely hamarosan
nyilvános lesz.

Továbbra is biztosítja a Monori Szakorvosi
Rendelőintézet a Monori Kistérségben élő nők
számára a mammográfiai szűrést. 2010 és 2014
között ez mintegy 120 millió forintot
emészt fel, melyet az OEP biztosít. A
szűrés részleteiről a rendelőben lehet
érdeklődni.
Megérkezett az Önkormányzati
Biztos aktuális jelentése a Szent Rókus Kórház jelenlegi állapotáról. Ennek alapján kiderült, hogy a hatékony
tárgyalásoknak köszönhetően sikerült
csökkenteni a tartozásokat, valamint
átütemezni néhányat. Az augusztus
28-án jóváhagyott 25 fős létszámcsökkentés előkészítése zajlik. A jelentés
megállapítja, hogy a kórház komoly adósságállományának kialakulásban komoly szerepet játszott a korábbi gazdálkodásra jellemző bérlés és
lízingelés, mely nagymértékben drágította a beszerzéseket. A biztos felsővezetői vizsgálatot tart
indokoltnak.
Végezetül egy helyreigazítás: az előző havi
cikkben („Pest megye is költ Gyömrőre”) tévesen szerepelt, hogy az Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon épülete a
Gyömrői Önkormányzat tulajdona. Az épület
természetesen Pest Megye tulajdonában áll.
Horváth István

Zászlóátadás a Rókus kórházban

Kettős ünnepség helyszíne volt a Szent Rókus
Kórház. Az intézmény falai között kezdte meg
működését a Plazmaferezis 2. számú budapesti Intézete, és a megnyitóval egybekötve
érkezett a Millenniumi zászló is a kórházba.

Dr. Göböl Zsolt főigazgató kiemelte, hogy a
Rókus mindig is Pest megyét szolgálta az évek
során, és a folyamatos fejlesztések is azt eredményezik, hogy a jövőben is a betegek szolgálatában állhasson. Nemrég egy magánklinika kezdte
meg a kórházban a működését, most egy újabb,
XXI. századi körülményeket biztosító gyógyító centrum lelt otthonra a Szent Rókusban. A
plazmaferezis a véradás speciális formája, amely
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emberi vérplazma nyerésére szolgáló eljárás. A
plazmából előállított készítmények vérzékenységben szenvedő betegek számára nélkülözhetetlen, életmentő gyógyszerek.
Dr. Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyűlésének
elnöke méltatta a kórházban dolgozók szakértelmét és áldozatvállalását. Nemcsak szavakkal,
hanem a Millenniumi zászlóval is elismeri és
megköszöni a megye a kórház eddigi munkáját,
hangzott el a lobogó átadásakor.

Kiemelt környezetvédelmi fejlesztés –
uniós források a Gyáli patak vízgyűjtőjének rekonstrukciójára

A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG SAJTÓKÖZLEMÉNYE
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Keretében összesen 253 kiemelt projekt támogatási szerződését kötötték meg a mai napig,
több mint 1 620 milliárd Ft értékben. Ezek
egyike a „Gyáli patak rekonstrukciója” elnevezésű projekt, mely a Közép-magyarországi régió egyik kiemelt környezetvédelmi
fejlesztése. Legfontosabb eredménye, hogy
biztonságosabbá válik Gyál, Vecsés, Üllő,
Gyömrő és Monor térségének belvízvédelmi- és vízelvezetési rendszere.
A több mint 1,2 milliárd forintnyi, teljes mértékben uniós támogatásból megvalósuló projekt célja a vízelvezetés biztonságának növelése a Gyáli
patak vízgyűjtőjében, a meder területhasználati

igényekhez igazodó kiépítése, és a vízelvezetési
feltételeinek, valamint a jelenleg szennyvízzel
terhelt befogadó terület jó ökológiai állapotának
biztosítása a dinamikusan fejlődő térségben.
A beruházás során kiemelt figyelem irányul
a vízgyűjtőmedence ökológiai állapotának helyreállítására, így sor kerül a tisztított szennyvízbevezetéssel terhelt szakaszokon a szennyezés eltávolítására és a szennyezett szakaszok
revitalizációjára is. A környezetvédelmi fejlesztések megvalósulásával felgyorsul a medrek öntisztulása, így a jelenlegi két év helyett csupán
ötévente kell mesterségesen beavatkozni a természetes folyamatokba.
A 2012-re befejeződő beruházás szervesen kapcsolódik az Európai Unió kiemelten fejlesztendő
területeihez (környezeti és energia programok).
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Mikulás-járás

December 5-én szombaton 15 órától
Idén sem hagyja ki városunkat a
Mikulás világot átszelő ajándékosztó körútján; a hagyományoknak megfelelően december 5-én
érkezik hozzánk!
Bizonyos, hogy minden kisgyermek
izgalommal telve, szívében boldog
várakozással számolja a napokat,
amikor – egész éves jó magaviselete
miatt - ajándékkal lepi meg a Mikulás! 2009-ben is rengeteg meglepetés
és kedves élmény várja őket a városban, 12 állomáson és a művelődési
házban. A krampuszok és segítőik
az egyes megállókban forró teával
fogadják majd a didergőket.
A művelődési házban 19 órától
várjuk a gyerekeket játékokkal, énekekkel és a Mikulás háza tája című
jelenettel. Így, reményeink szerint nem csak
ajándékokkal megrakottan, hanem szívükben a
szép este boldog perceinek emlékével térhetnek
majd haza.
Arra buzdítunk minden gyermeket, hogy valami
apró meglepetéssel – énekkel, verssel, rajzzal – ő is
lepje meg a Mikulást, hogy kellemes élményekkel
folytathassa hosszú útját, és jövőre se feledkezzen
meg Gyömrőről és az itt lakó lurkókról!
A csomagok tartalmának összeszedése, csomagolása és kiosztása, a Mikulás-kocsi díszítése és a járat lebonyolítása - reményeink szerint
- a korábbi évekhez hasonlóan zökkenőmentesen fog sikerülni. Előre is szeretnénk köszönetet
mondani mindenkinek, aki ebben munkájával
vagy adományával részt vesz!

Kérünk mindenkit, aki adakozni, segíteni tud,
hogy támogassa ezt a rendezvényt! (Csomagokba való gyümölcs – narancs, mandarin, mogyoró,
stb. – édesség, anyagi támogatás). Így az Önök
segítő támogatásával együtt csalhatunk mosolyt
sok kipirult gyermek arcára!
Aki bármilyen formában hozzá tud járulni a
rendezvény sikeréhez, kérjük, jelentkezzen a
Tompa utcai Teázóban (tel.: 330-330). Köszönetképpen pedig csillogó szemeket láthatnak
majd városszerte.
Segítségüket és támogatásukat előre is köszönjük!

A Mikulás útvonala Gyömrőn:

15 óra: Eskü tér
15.30 óra: Petőfi telepi buszforduló
15.50 óra: Simon Mihály tér – Üzletház parkoló
16.10 óra: Polgármesteri Hivatal előtti dísztér
16.45 óra: Teleki kastély
17.25 óra: Katolikus kistemplom –
Bajcsy-Zsilinszky út
17.45 óra: Péteri buszforduló
18.10 óra: Harmónia uszoda - parkoló
18.25 óra: Aranykerék Vendéglő
18.40 óra: Csütörtöki piactér
19 óra: MÁV állomás
19.30 óra: Művelődési ház

KULTÚRA
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját Molnár Antal

30 év képekben
című kiállításának megnyitójára

Időpont: november 29. vasárnap 16 óra
Megnyitja: Szabó László Dezső
Közreműködik: Kamarás Ivett és az Eszterházy Pál Kórus
A kiállítás megtekinthető december 13-ig, munkanapokon 8-18 óráig,
hétvégén a művelődési ház programjaihoz igazodva.

Adventi Játszóház
2009. december 12-én szombaton 15 órától
PROGRAM:
Péteri gyerekek lucázása
Katolikus hittanosok betlehemes előadása
Daltanulás
Kézművességek:
Gyertyamártás
Karácsonyi képeslap-készítés
Papírhajtogatás
és még sok meglepetés!
A Keresztény kör szervezésében
VÁRUNK!!!
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Újra együtt az iskolában

2009. szeptember 26-a emlékezetes nap az Erzsébet utcai iskola történetében. Átadták a műemlék épülethez csatolt új iskolaszárnyat. Mi,
pedagógusok, hetek óta nagyon készültünk erre
a napra diákjainkkal együtt.
Ez év áprilisának végén innen-onnan hallottuk
a híreket, hogy lebontják a könnyűszerkezetes
épületet, és új iskola épül a helyére. Hitetlenkedve vártuk a fejleményeket. Nem is reklámoztuk
a hallottakat, mert arra gondoltunk, a gazdasági
válság idején, amikor máshol a fennmaradásra
sincs elegendő pénz, akkor Gyömrőn új iskolát
építenek nekünk? Május elején már azt rebesgették, hogy csomagolnunk kell, mert június elsején megkezdik a bontást. Az utolsó pillanatig
vártunk a pakolással, amikor aztán hivatalosan is
megerősítették, hogy a hír igaz.
Szeptember elsején pedig az 1. és 2. évfolyam
tanulói a gyönyörűen felújított műemléképületben kezdhették a 2009/2010-es tanévet.
Szívesen vállaltuk a még fennálló kellemetlenségeket, hiszen még akkor is munkagépek
zaja mellett kellett tanítanunk. A munka gőz-

erővel haladt, és bár az iskolaudvart egyelőre
nem használhattuk az építkezés miatt, mégsem
bántuk. Ebben az időben lehettünk szemtanúi az
iskola építésén dolgozó munkások szorgalmának
és kitartásának. Már hajnalban dolgoztak sokszor sötétedésig, nem voltak kivételek a hétvégék sem. Mindezek mellett még apró szívességet
is tettek nekünk, pedagógusoknak, amikor dekorálás közben szakember segítségére volt szükségünk. Ekkor a 3-4. osztályos diákok még a központi iskolában tanultak és közben készültek az
ünnepélyes megnyitóra. Az 1. és 2. osztályban
tanító pedagógusok az új iskola szépítésén munkálkodtak, napi teendőik mellett.
Szeptember 28-án a májusban különköltöztetett nyolc osztály újra együtt kezdhette a munkát
egy korszerű, színes, csodálatos iskolaépületben.
Hálás szívvel köszönöm az Erzsébet utcai iskola pedagógusai és tanulói nevében az új iskolát mindenkinek, aki bármilyen munkával, segítséggel hozzájárult álmaink megvalósulásához.
Ígérjük, hogy nagyon vigyázunk rá.
(Lóczi Zsuzsa pedagógus)

OKTÓBERI ÖSSZEFOGLALÓ A GIMNÁZIUMBÓL
Beavatás
Október közepén a két új osztály - a fázós reggelen - a városközpontban mutatta be jelmezeit.
Az idei év témája a cirkusz világa volt. Színes
jelmezeink mellett a vetélkedőműsor, táncbemutató és jókedv
jellemezte a diáknapként beharangozott Gólyanapot. Köszönet
a szervező osztályoknak és az
aktívan közreműködő „felavatott”
gólyáknak...

Beírás

Hamarosan elektronikus formában is nyomon
követhetik a szülők diákcsemetéik előmenetelét. Egy új szoftver teszi lehetővé a felhasználóbarát, rugalmasabb használatát az új elektronikus naplónak. A

papíralapú adminisztráció továbbra is használatban marad.

Szemléletes

Idén ősszel is lezajlott az első nyílt nap. Az általános tájékozató, az új pedagógiai koncepció bemutatása mellett
életszerű, tanórai
keretek
között
tekinthettek be az
érdeklődő fiatalok
és szülők az iskola mindennapi
életébe. Legközelebb, november
26-án, csütörtökön lehetséges a
szervezett óralátogatás, nyílt nap
keretében.

Emlékezet

Október hónap első hetében a nemzeti gyásznap, az aradi mártír katonatisztek és politikusok, valamint a kivégzett mártír miniszterel-
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nök, Batthyány emlékezetével kezdődött. A
szünidő előtt pedig ’56 neves és anonim hőseire, áldozataira emlékeztünk. A rádióműsor
keretében előadott megemlékezés a 10/B és
az október 23-i műsor, a 11/B osztály érdeme
(Temesy Klára és Rutkovszky Melinda tanárnők irányításával).

Papírforma

Az őszi szünetet követő első héten osztályok
közötti szervezett papírgyűjtésbe vontuk be

diákjainkat. Az akció sikerében bízva, a későbbiekben is várhatók hasonló események. A
befolyt bevételt sporteszköz–fejlesztésre fordítjuk.

Szalag

A végzős évfolyam 2 osztályának ünnepélyes, jeles eseményére, a Szalagavató ünnepélyre 2009.
december 19-én, szombaton, 17 órától kerül sor
a város sportcsarnokában.
Forgács Attila

A Weöres S. Általános Iskola 2008 szeptemberében csatlakozott
az eTwinning programhoz, amely Európa különböző országaiban
található partneriskolák internetes együttműködését segíti elő, bármilyen tantárgyi területen.
A „Mi a matek? Egy új életstílus!” és a Syrius utazása projektekben voltunk partnerkapcsolatban 10 iskolával. Logikai feladatokat oldottunk meg. Ezen kívül bemutatkozó leveleket küldtünk angol nyelven különféle témakörökből: Slide show-val az országunk, a
városunk, iskolánk, családok, barátok bemutatása, kedvenc állatok,
hagyományok...
stb. Ezzel felhasználtuk és továbbfejlesztettük az angol órákon megszerzett tudást, újabb jártasságot szereztünk a partner iskolák által kitalált feladatokban.
Nagyon változatos technikákat alkalmaztunk, sok
szellemes ötlettel gazdagodott a munkánk.
A projekt sikerén fellelkesülve 2010-től közös
Comenius projektet indítunk a testvériskoláinkkal.
A projektekben a koordinátor tanárunk Németh
Zoltánné Kati néni volt, aki az eTwinning közép magyarországi regionális képviselője.

Olvasni jó!

A VÁROSI SZÖVEGÉRTÉSI VERSENYT idén a Weöres Sándor
Általános Iskola Csokonai alsó tagozata rendezte. Városunk 2., 3., 4.
osztályos tanulói mérhették össze tudásukat.

A következő eredmények születtek:
2. évfolyam
3. évfolyam
1. Páczi Zsolt WSÁI
2. Pandur Zoltán FIÁI
3. Szántai Benedek FIÁI
Rozs András FIÁI
4. Pataki Izabella WSÁI
5. Balassa Bálint WSÁI
Székely Dániel WSÁI

1.Seprős Bence WSÁI
2.Újvári Kamilla WSÁI
3.Nagy Zsófia FIÁI
4.Csorba Erika II. Rákóczi
Lámen Lili Fekete Á. I.
5.Nervetti Benedek WSÁI
Turcsányi Tamara WSÁI

Minden résztvevő tanulónak gratulálunk!

4. évfolyam
1. Bujáki Rebeka Fekete Á.I.
2. Hangyás Eszter WSÁI
3. Kertész Noémi FIÁI
Világos Blanka WSÁI
Tóbiás Réka II: Rákóczi
4. Rádóczi Zsanett II. Rákóczi
5. Szatmári Brigitta II. R.
Szűcs Soma WSÁI
Juhász Cintia WSÁI
Csokonai részleg tanítói
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Miről álmodik egy kiskosár…
Egy napsütéses októberi délelőtt kis kosarak várakoztak csendben a polc tetején arra, hogy valaki fülön fogja őket, és roskadásig töltse meg üres
pocakjukat.
– Mi vállalkozunk erre az örömteli feladatra! –
mondták a „Bambi” és „Mazsola” csoport lakói.
Ekkor egy busz állt meg a „Mesevár” előtt.
(Az óvó nénik persze ezt titokban pontosan
megtervezték, és mindent előkészítettek).
Minden kiskosár egy puha, meleg gyermekkézben indult a nagy kalandra.
A rózsakerti almáskertben a fák roskadoztak
az őszi napfényben csillogó almáktól.
Mintha mind azt suttogta volna, hogy engem,
engem, engem tegyél be a kosaradba. Az almák
hívószavára a gyerekek hatalmas lelkesedéssel vetették bele magukat az almafák ölelő ágai
közé, és pillanatok alatt vidám kacagással telt
meg a kert.

Az összes kisgyerek versengve kereste a számára legszebben
mosolygó almákat. A pompás
gyümölcsökkel hamar teltek
meg a korgó gyomrú kosarak.
Sajnos a percek is pont ilyen gyorsan múltak.
Ekkor meghallottuk a busz hívó kürtszavát.
– Indulnunk kell vissza az oviba! – jelezték
az óvó nénik.
Újra a „Mesevárban” már boldog, teli kosarak
csücsültek a polcokon, hiszen tudták, hogy néhány perc múlva, mindannyian egy-egy büszke,
élményekkel gazdagabb, profi Almaszedő otthonában tölthetik az ősz többi csodálatos napját.
Szép nap volt. Köszönettel tartozunk az utazásban segítő Hochrein Dezsőnek és az almáskert tulajdonosának, a Czipa családnak.
Mesevár ovi gyermekei, óvónői

Pécsi kirándulás

A Fekete István Általános Iskola és Szakiskola októberi kirándulást nyert az Oktatásért
Közalapítvány Közoktatási Al
kuratóriumának pályázatán.
A szakiskolások mindkét csoportja (71 fő diák és 6 fő tanár)
Magyarország pécsi világörökségi helyszíneit látogatta meg.
A leendő 2010-es év Európa
Kulturális Főváros, Pécs, néprajzi értékeinek, Baranya megye nevezetes történelmének és
hagyományának megismerését
tűztük ki célul.

KULTÚRA
Első megállónk a Cella Septichora Központ
(Ókeresztény Mauzóleum, római kori sírkamrák),
ahol a feltárt sírépítményeket tekintettük meg.
Második kulturális programunk a Székesegyház és a Dóm
Múzeum megtekintése, melynek fennmaradt falfestményei
a kereszténység hitvilágába engednek betekintést (templom,
altemplom, kincstár, püspöki
pincemúzeum, Dóm Múzeum).
Az alsó szinten a székesegyház
átépítésekor felszínre került
töredékeket, angyal-és apostolszobrokat fedezhettünk fel. A
felső szinten Makkai-Kovács
Beatrix festőművész és Makkai
Márta textilművész fantasztikus
színvilágú műveit láthattuk.
A dóm az UNESCO által világörökségként meghatározott
ókeresztény sírkamrák közvetlen közelségében
helyezkedik el.
Harmadik programunk a Csontváry Múzeum,
ahol 1973-ban nyílt meg a magyar festészet talán legkülönlegesebb egyéniségének, Csontváry
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Kosztka Tivadarnak a kiállítása. Csodaszép festményeket, tanulmányrajzokat, portrékat tekinthettünk meg.
Utolsó állomásunk a Zsolnay
Múzeum, mely egyben a Janus
Pannunius Múzeum része is. A
kiállításon a gyár díszműveit
láthattuk. A kiállítás részeként
megtekinthettük a Zsolnay emlékszobát, melyben a család
bútorait, berendezési és dísztárgyait, valamint a családtagokról
készült festményeket, rajzokat
és fényképfelvételeket csodálhattuk meg.
Pécsvárad csodálatos környezetében a Dombay tónál
ebédeltünk. (Az egész napos étkezés költségeit a pályázat tartalmazta).
A sikeres pályázat biztosította tanulóink részére a fenti élmény- és eseménydús kirándulást, a történelmi korok fejlődéstörténetének megismerését Pécs városában.
László Károlyné
szakoktatásért felelős igh.

Gyömrő Színház: Tóték
Az október 10-i előadásról van szó.
Mi ennek a néhány sornak a célja? Nem célja színházkritikai jellegű eszmefuttatással az olvasót elkápráztatni. Nem célja boncolgatni, hogy mennyire sikerült Örkény gondolatait interpretálni az előadás során. Nem célja a város azon lakóinak megrovása, akik egyik előadást sem nézték
meg. Úgy gondolom, aki kihagyta, az már jól megbüntette magát érdektelenségével.
Célja ennek a néhány sornak tudatni a szereplőkkel, és azokkal, akik nem látták őket, hogy
ez egy jó előadás volt. Tizenöt éve foglalkozom amatőr színjátszással, magam is rendeztem már
középiskolásokat, sok bravúros és jó néhány vacak amatőr előadást láttam már. Mindig tartok
attól, hogy utólag időpocséklásnak érzem majd a programot, hiszen olyan kevés szabadidővel
rendelkezünk. A Gyömrő Színház társulata azonban magasan hozta azt, ami egy amatőr előadás
fontos kritériuma: a néző érezze magát biztonságban, dőljön hátra, és higgye el a színészeknek,
hogy nyugodtan rábízhatja magát a játékára.
A rendezés nem akarta a rendezői hagyományok megújításával lenyűgözni a nézőt. Lelkiismeretes és odaadó munkával átadni akart valamit, amit szeret. Tisztelte közönségét annyira, hogy
nem feltételezte bárgyú befogadónak, a humor mellett nem hagyta elsikkadni a szerző komoly
üzenetét sem.
A színészek sem akarták elhitetni velünk, hogy profik vannak a színpadon, a színészmesterség
technikáinak birtokában. Így az amatőr színjátszásban gyakran előforduló fogcsikorgatást előhívó „túljátszást” elkerülte a társulat. Inkább azt közvetítették, hogy szívvel játszanak, jól érzik
magukat ebben a helyzetben, és azt akarják, hogy a néző számára is felhőtlen kikapcsolódás
legyen az előadás.
Célja ennek a néhány sornak, figyelmeztetni a társulatot, hogy most már nem zárulhat az évad
újabb előadás létrehozása nélkül.
Jódy Adrianna
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Rendőrségi Hírek

Ittasan vezetett

A gyömrői járőrök novemberben Gyömrőn az
Eskü utcában intézkedés alá vonták J. Róbert
(33) gyömrői lakost, aki autójával közlekedett.
Az ellenőrzés során nevezettel szemben alkohol
szondát alkalmaztak, mely elszíneződött.
J. Róbert elismerte, hogy a vezetés megkezdése előtt alkoholt fogyasztott, ezért őt a Monori
Rendőrkapitányságra előállították, ellene szabálysértési eljárást kezdeményeztek.

Trükkös lopás kísérlete

S. Pálné (82) pilisi lakostól próbált pénzt kicsalni
az az ismeretlen nő, aki október 27-én a délelőtti
órákban bement a hölgy lakásának udvarára.
S. Pálné arra lett figyelmes, hogy valaki kiabál
az udvar első részén. Ekkor előre ment és kérdőre vonta a hölgyet, hogy mit keres az udvarán.
A hölgy közölte vele, hogy egy orvosi műszert
hozott neki, ami 120 000 Ft-ba kerül, melyet ki
kellene fizetnie.
S. Pálné mondta neki, hogy ő semmilyen műszert nem rendelt és pénze sincs, amiből ki tudná

Tisztelt Szerkesztőség!
Egy megdöbbentő esetről kell beszámolnunk. Október 30-án késő délután támadás érte egyik szolgálatban lévő polgárőrünket. Ismeretlen tettesek a két
temető között közlekedő járművét megállásra kényszerítették, ezt követően szidalmazták, majd tettleg bántalmazták, ezzel
8 napon belül gyógyuló sérülést okoztak
neki. Az ügyben a hivatalos szervek felé a
bejelentést megtettük.
Gyömrői Polgárőr Egyesület
elnöksége
fizetni. Az ismeretlen nő tovább erősködött, de S.
Pálné határozott elutasítását követően egy fehér
színű autóval távozott.
Továbbra is kérünk mindenkit, hogy
idegeneket ne engedjen be otthonába, és ha
hasonló esettel találkozik, azonnal hívja a
rendőrséget!

Ne dőljünk be a trükkös tolvajoknak!

A trükkös lopások elkövetési módszerére jellemző, hogy az elkövető valamilyen ürüggyel
bekérezkedik a lakásba, elvonja a házigazda figyelmét (pl. kér egy pohár vizet), illetve
valamilyen módon megpróbálja eltávolítani a szobából, majd összeszedi az értékeket, és
sietősen távozik a lakásból.
Az álvíz- és gázóra leolvasók a „mérőkészülékek leolvasásának”, a szerelők a „házban
tapasztalt rendellenességek” elhárításának ürügyén jutnak be a lakásba, ahonnan a sértett
figyelmének elterelésével különféle értékeket tulajdonítanak el.
Az álügynökök különféle kedvezőnek tűnő üzletek felajánlásával bírják rá az idős embereket a lakásba való bejutásra, majd eltulajdonítják az értékeket.

Párbeszéd az utakon

Dühíti, hogy mások agresszívan vezetnek?
Sérti Önt mások erőszakos magatartása?
Felháborítja Önt a sok szabálytalankodó
gépjárművezető?
Irritálják a dudáló, idegeskedő
gépkocsivezetők?
Bosszantja, hogy majdnem elgázolják a
gyalogost a zebrán, miközben Ön megadja az
elsőbbséget?

MUTASSON PÉLDÁT! LEGYEN ÖN IS A MOZGALOM TAGJA!

Csatlakoztunk a Soproni Polgárőrség által
indított mozgalomhoz. Célunk, hogy változtassunk a közlekedési morálon, a viselkedési anomáliákon.
Olyan gépjárművezetőket keresünk, aki ha
felrakja a mozgalmat jelképező matricát, Ő előzékenyebb lesz a közlekedésben, megáll a gyalogosátkelők előtt, nem mutogat és ordibál kifelé
a járművéből, amikor esetlegesen sérelem éri,
stb. Vagyis kultúráltan tud részt venni a forgalomban, a közlekedésben. Ez nem kis feladat
mindnyájunktól, figyelembe véve az elvadult vi-

ADÓZÁSI TUDNIVALÓK
lágot, de hiszünk abban, hogy viselkedésünkből,
példamutató vezetésünkből, a környezetünk
előbb-utóbb átveszi ezt a stílust, majd
saját és mások testi és anyagi védelmében követni fogják egyre többen
kezdeményezésünket.
Ehhez szükséges a környezetünk minél szélesebb körben való
bevonása, támogatók felkutatása
és e nemes cél terjesztése.
Ez egy becsületbeli ügy. A matrica használata felelősséggel is jár,
így a tulajdonosa vállalja, hogy példát
mutat.
Mint polgárőrök a közbiztonság és közlekedés javításáért is szeretnénk hatékonyabb
munkát végezni. Ehhez várjuk támogatásukat.
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Jelentkezéshez kérjük, adja meg nevét, levelezési címét és mi rövidesen eljuttatjuk Önnek az itt látható matricát.
Amennyiben személyesen szeretné átvenni, azt megteheti az
Egyesület székhelyén (Liszt Ferenc utca 77.), de az is elég, ha
egy elektronikus levelet küld a
gyomroipolgaror@gmail.com
e-mail címre.
Kérjük, felelősséggel, a szabályokat betartva közlekedjen, és erre
hívja fel embertársai figyelmét is!
Javítsunk együtt a közlekedési kultúrán!
Mutasson Ön is példát!
Telefon: 0630-397-4797
gyomroipolgaror@gmail.com
www.gyomroipolgaror.eoldal.hu

Novemberi adózási
határidők
November 12., csütörtök:
A kifizető, munkáltató eddig fizeti meg
• az általa levont személyi jövedelemadót vagy szja előleget,
• a járulékokat: az egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulékot, a fizetendő társadalombiztosítási járulékot, a korkedvezmény-biztosítási járulékot, az egészségügyi szolgáltatási járulékot, az EKHO-t,
• az egészségügyi hozzájárulást,
• a munkaadói- és munkavállalói járulékot,
• a START-kártyák valamelyikével rendelkező foglalkoztatott után a 0/15/25 % járulékot.
Egyéni vállalkozó maga után, a társaság a társas vállalkozó után eddig fizeti meg a 4% vállalkozói
járulékot is.
A fenti befizetések bevallásai kifizetőnél a 0908-as, egyéni vállalkozónál saját magáról a 0958-as
számú bevallások.

November 16., hétfő
Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatást ad.

November 20., csütörtök
Társasági adóelőleg befizetés, játékadó befizetése és bevallása, havi ÁFA befizetése és bevallása,
0901-es havi bevallás benyújtása, fogyasztói árkiegészítés és költségvetési támogatás igénylése, az
Európai Közösségből történő beszerzés esetén meghatározott adóalanyok 0986-os számú bevallásának benyújtása.
APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
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Látogatás Regécen, Gyömrő város testvértelepülésén
2009. július 4-én Regéc község és Gyömrő város önkormányzatai testvértelepülésekké nyilvánították egymást. A kapcsolatfelvétel alapja
történelmi hagyományaink közös pontja, a Rákóczi szabadságharc eseményei és a Rákóczi
hagyományok.
Regéc község és a regéci vár központja volt a
Rákócziak birtokában lévő hatalmas uradalomnak. A későbbi fejedelem, II. Rákóczi Ferenc 5
éves koráig itt élt édesanyjával, Zrínyi Ilonával
és nevelőapjával, Thököly Imrével.
Gyömrő 1705-ben vált a szabadságharc nevezetes színhelyévé. Itt mondta el a vezérlő fejedelem egyetlen teljes egészében ránk, maradt,
harcra buzdító beszédét a Mánya réten.
Ez a nevezetes gyömrői beszéd ma is számos
aktualitást hordoz.
Regéc község a Zempléni hegység déli nyúlványának közepén helyezkedik el 5-600 m-es
hegyek ölelésében. Ez a vidék nemcsak hegyeiről, de történelméről, korai iparáról, és nem utolsó sorban boráról, szőlőkultúrájáról nevezetes.
Hozzá tartozik a Tokaj-hegyaljai borvidék, Tokaj,
Mád, Tállya, Tarcal, Olaszliszka, Abaújszántó.
Ezek a településnevek mind a királyok borát, a
borok királyát, a tokaji aszút juttatják eszünkbe.
Erre a vidékre indultunk el a regéciek szívélyes meghívására.
Regéc és a regéci vár története az 1200-as évek
második felében lezajlott, tatárok elleni győztes
csatával kezdődik. Erről az eseményről van hiteles okirat. (A várról bővebb információkat Regéc
honlapján lehet találni: www.regec.hu )
A vár és közvetlen környéke az enyészeté lett,
köveinek egy részét a környező települések lakói

széthordták. 1955-ben jártam először a várban,
és bizony elvadult, szomorú látványt nyújtott,
amiért viszont a gyönyörű körpanoráma kárpótolt valamelyest.
Azóta többször is jártam ott, és bizony meglepődve tapasztaltam az 1990 óta történt változásokat. Az addig álmos kis falu felébredt, és
úgy döntött, kilép a nagyvilág elé, hiszen kincsei
többet érnek a hegyekben máig megbúvó aranyteléreknél. Mesebeli környezet, patinás történelmi múlt, kitűnő levegő, vendégszerető emberek,
a szinte ékszerként ható házak és vendégfogadó
várják az odalátogató turistákat.
Vendéglátóink változatos programot állítottak
össze: meglátogattuk például a Hejce község fölötti Borsó hegyen lezuhant szlovák katonai gép
szerencsétlenül járt utasainak emlékhelyét és leróttuk tiszteletünket. De alaposan megismerhettük a regéci várat is.
A vár történetét, a feltárás eseményeit szakavatott vezetőnk, Kormos István polgármester úr
ismertette.
A pislákolni kezdő csillagok
fényében indultunk hazafelé, elgondolkodva a látottakon és szövögetve a jövő történéseit.
Jól választott testvért Gyömrő,
mert állítom, hogy aki egyszer is
jár Regécen, az, ha teheti, újra és
újra visszatér. Olyan ez, mint az
igazi szerelem, soha el nem múlik.
Elhatározott
szándékunk,
hogy most már személyes tapasztalatokkal gazdagodva munkálkodunk a kapcsolatok további
elmélyítésén.
Szabó László Dezső
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Görög Katolikus
hittanórák Gyömrőn
A Fekete István Általános Iskola és
Szakiskola a 2. osztályosok termében
lehetőséget ad minden hétfőn 15.15től és 16.00-tól hittanórák tartására.
Nem kell „beiratkozni”, csak el kell
jönni. Minden jelentkezőt szeretettel
vár: Mosolygó Marcell görög
katolikus lelkipásztor

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

November 14-15.
November 21-22.
November 28-29.
December 5-6.
December 12-13.
December 19-20.

Szent Erzsébet Patika
Humanitas Patika
Kehely Patika
Szent Erzsébet Patika
Humanitas Patika
Kehely Patika

BIO- és Egészségmegőrzési Klub indul
2009. november 26. csütörtök 18 órától
Az érdeklődők az alábbi témakörökről kaphatnak bővebb információt, illetve az egyéni tapasztalatokat is megoszthatják kötetlen beszélgetés során:
egészséges étrend természetes anyagok felhasználásával
főzési ötletek, praktikák
gyógy- és fűszernövények az étkezésben, ill. egészségápolásban, megelőzésben
természetgyógyászat
szaktanácsadás
Állandó előadónk a „B-Anyuskák” című műsorból jól ismert és közkedvelt György László.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Bővebb felvilágosítás: Hodruszky Julianna 06-30 612-6515

Gyömrő Város Önkormányzata kezdeményezésére
Helyi vállalkozóknak, cégeknek gazdaságsegítő fórumot szervezünk
2009. november 18-án, 18 órakor a Házasságkötő teremben.

Az előadáson a meghívottak választ kaphatnak a következő kérdésekre:
Van-e értelme a pályázásnak?
Igaz-e, hogy a pályázatok valójában nem működnek?
Igaz még ma is, hogy a pályázatok elbírálása rettenetesen sok idő?
Igaz-e, hogy Magyarországon csak kapcsolatokkal lehet pályázatot nyerni?
Mi történik, ha nem pályázunk, és a milliárdok nem jutnak el azokra a helyekre, ahol
valójában szükség van rájuk?
Lehet a pályázat megtérülő befektetés?
Pályázati témáink pedig a következőek lesznek:
• gép-, eszközvásárlás vissza nem térítendő forrásból
• e- kereskedelem, vállalatirányítási rendszer uniós támogatásból
• illetve minden felmerülő kérdésre válaszolunk
Ha felkeltettük érdeklődését, részvételi szándékát kérjük, jelezze felém:
Hodruszky Lajos alpolgármester Tel.: 06 30 655 0788
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Gyömrői csapat a Világbajnokságon,
Hollandiában

2009. október 3-án és 4-én került megrendezésre az IBF World Championchips
Dalfsenben. A versenyen résztvevő 22 ország
közül most először vett részt magyar csapat
világbajnokságon, amit az IBF elnöke ki is
emelt. A gyömrői Kaeshi Waza harcművészeti klub öt fővel képviselte országunkat ezen a
versenyen.
A csapat tagjai:
Edző: Lozsi Ákos
Hegymegi Szilvia, Hegymegi Sándor, Fodor Zoltán, Füstös Attila, Huber Máté
A versenyen csak kék öv feletti, 16. életévét betöltött sportolók indulhattak. Első nap a formagyakorlatokat mutatták be az indulók, fegyveres
és pusztakezes katákat adtak elő egyénileg és
szinkronban. Második nap került sor a küzdelmekre, ahol mindenki egyénileg mutathatta meg
tudását, szemtől szemben az ellenféllel. A világ-

bajnokságon több mint 350 versenyző indult, a
legtöbben a férfi egyéni-pusztakezes katában. A
csapatunk összesítésben az erős középmezőnyben végzett.
A következő eredmények születtek:
Hegymegi Szilvia egyéni-fegyveres kata 4. helyezett; egyéni-pusztakezes kata 8. helyezett
Huber Máté egyéni-fegyveres kata 7. helyezett
Hegymegi Sándor egyénipusztakezes kata 9. helyezett
Fodor Zoltán egyéni- fegyveres kata 10. helyezett
Füstös Attila egyéni-pusztakezes kata 16. helyezett
Ezúton köszönjük a támogatást Gyömrő Város
Önkormányzatának,
a
Gyömrő Városi Sport Klubnak és mindenkinek, aki
hozzájárult, hogy a gyömrői
versenyzők kijuthassanak
egy ilyen színvonalas versenyre.
Lozsi Ákos
vezető edző

GYÖMRŐ
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