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Új év, új tervek, régi lendület
Az új év kezdetével az ember sokszor új terveket is megfogalmaz. Mi is így vagyunk
ezzel, mert bár egy jól felépített koncepció
mentén vezetjük, fejlesztjük városunkat,
mindig akad az adott évre prioritásként felmerülő ötlet, terv. Persze az ünnepek alatt
és az új esztendő első napjaiban én magam
is visszagondoltam, és értékeltem Gyömrő
2014-es évét.
Nem volt könnyű esztendő, az egészen biztos!
Három választáson is átestünk, és bizony zaklatott időszakokkal tarkított év volt. Ezektől
függetlenül is dolgoztunk, fejlesztettünk. Éppen egy éve, január első napjaiban adtuk át a
Kastélydomb óvodát. Ezzel sikerült megolda-

nunk a faluban az óvodai ellátást. Felújítottuk
a mentőállomást, a védőnői szolgálat épületét
és a rendőrőrsöt is. Bővítettük a szolgáltatások
körét (csúszdák) és szépítettük a Tófürdőnket.
Sikerült teljesen felújítanunk az Artézi kutunk
csőhálózatát, így remélhetőleg még sokáig
vihetik onnan a vizet lakosaink. A közmunka-program keretében több mint 200 állástalan
gyömrői embert tudtunk időszakosan foglalkoztatni, így némi fizetéshez juttatni őket. Volt
rengeteg program városunkban, ahol kicsik és
nagyok egyaránt jól érezhették magukat.
Összességében 2014 kicsit jobb is volt,
mint ahogy reméltem előzőleg. Ebből kiindulva 2015-re is inkább kicsit kevesebbet „álmodunk”, és mindent megteszünk azért, hogy
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végül azt mondhassuk majd: Gyömrő jó évet kisebb üzemet létesíthessünk, ahol a jelenleg
zárt!
állástalan helyi lakosok egy részének tudnánk
Ebben az évben egyértelmű prioritás lesz a munkát biztosítani. Megnéztünk több jó példát
helyi egészségügy reformja. Úgy látom, a he- is ezzel kapcsolatosan, és folyamatosan egyezlyi egészségügy nincs fejlődő pályán, bizonyos tetünk az illetékes szervekkel is. Látom a lehetekintetben pedig rosszabb lett a szolgáltatások tőséget, és reményeim szerint meg tudjuk valószínvonala. Ezen változtatni kell, még akkor is, sítani az elképzelést.
ha bizonyos intézmények vagy szolgáltatások
Folytatni szeretnénk a felújításokat is. Szinnem önkormányzatunk hatáskörébe vagy fel- te minden intézményünk megújult az elmúlt
ügyelete alá tartoznak. Január elején meg is tar- években, de így is maradt még tennivaló: a
tottuk az első egészségügyi egyeztető fórumot, házasságkötő teremre bizony ráfér a teljes felahol a helyi egészségügyben
újítás. Ha ez megvalósul, akkor
dolgozó szakemberekkel résza városközpontunk egységes,
letesen megvitattuk az aktuális
szép képet mutathat majd.
állapotokat, és megadtunk egy
Mindenképp folytatjuk a járfejlődési irányvonalat. Mostandaépítési programunkat várostól rendszeresen leülünk és érszerte. Ahol szükséges, ott jatékeljük az egészségügyi szolvítjuk az utak burkolatát is. Az
gáltatásokat. Persze tisztában
év végén megkezdett közlekevagyok vele, hogy az egészdésbiztonsági program is újabb
ségügyi ellátórendszerrel orelemekkel bővül majd, melyek
szágos szinten is komoly bajok
mindenki számára láthatóak és
vannak, de mi a tőlünk telhetőt
tapasztalhatóak lesznek.
megtesszük, hogy helyben jaMár most biztosan tudhaGyenes
Levente,
polgármester
vítsunk az állapotokon. Ebben
tó, hogy több mint egy tucat
szerencsére partnerre leltem az összes helyi különféle rendezvény lesz városunkban idén.
szakemberben!
Ezeket is fontosnak tartom, hiszen a jó hanSzemélyes kapcsolatokon keresztül sikerült gulatú programok mind-mind közösségépítő
erre az évre 21 millió forintos TAO-s támoga- erővel is bírnak. Februárban farsangi bál, majd
tást szereznem a Gyömrő Városi Sportklubnak, húsvéti programok, nyáron Romantika Ünnep,
amelyből a helyi kézilabdasport profitálhat. Mi- majd Lecsófesztivál, ősszel pedig szüreti muvel több száz utánpótlás korú gyermek sportol latságok, míg télen advent és Mikulás. Persze
az egyesületben, nagyon fontos volt, hogy biz- lesz gyereknap, majális és számos további kultos anyagi hátteret tudjunk teremteni számukra. turális és sport rendezvény is.
A másik kedvelt látványsport a labdarúgás. Bár
Remélem, hogy minél többen látogatnak
tavaly az UFC Gyömrővel közösen sikerült pá- majd ki a helyi rendezvényekre!
lyázatot nyernünk, így az idei évben biztosított
A városvezetés és a hivatal dolgozói az idei
egy új székház építése, én nem tettem le arról a munkát gőzerővel megkezdték. Terveink, eltervről, hogy új pályát létesítsünk. Ezzel kap- képzeléseink vannak, mostantól azon dolgocsolatosan már megkezdtem a tárgyalásokat, és zunk hogy ezek közül minél többet megvalóegyelőre annyit mondhatok: nagyon jól hala- síthassunk. Ebben pedig számítunk az Önök
dunk a cél felé!
támogatására is! Sikeres évet Gyömrőnek és
Már tavaly megkezdtük az előkészítő mun- minden gyömrőinek!
Gyenes Levente
kát annak érdekében, hogy városunkban egy
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Egészségügyi egyeztetõ fórum
Gyenes Levente polgármester kezdeményezésére első alkalommal tartottak Gyömrőn
egészségügyi egyeztető fórumot a polgármesteri hivatalban. Polgármesterünk meghívott minden olyan szakembert, aki a helyi
egészségügyi ellátásban részt vesz.
Mindenki elfogadta a meghívást, így jelen
voltak a gyermek és felnőtt háziorvosok, az
orvosi ügyelet képviselői, a védőnői szolgálat
vezetője, a szakorvosi rendelőintézet és az új
egészségház vezetősége, illetve a helyi mentőállomás vezetője.
Gyenes Levente elmondta, hogy 2015-ben
a helyi egészségügy prioritást élvez, és fontos
feladat a szolgáltatások és körülmények javítása. Első lépésként polgármesteri hatáskörbe
vont minden ezzel kapcsolatos teendőt. Polgármesterünk hangot adott annak a véleményének, hogy a helyi egészségügy nincs fejlődő pályán, sőt: több fronton is fejlesztésre
szorul. A jelenlévők elmondhatták véleményüket, meglátásaikat, a fennálló problémákat. A
beszélgetés abból a szempontból is hasznos
volt, hogy a szakemberek végre egymással is
személyesen tudtak konzultálni.
Kiemelt problémáként fogalmazódott meg, hogy Kovács doktor
úr tavaly nyári sajnálatos halála
óta a praxisa betöltetlen, a megmaradt gyermekorvosok plusz
munkát vállalva látják el a körzet
betegeit. Érthető módon azonban
betegeket átvenni nem tudnak, ami
viszont problémákat eredményez.
A háziorvosi szövetkezet most
kérte önkormányzatunk segítségét
a praxisjog minél gyorsabb értékesítésében, vagy a tartós helyettesítés megoldásában. Bár nem
önkormányzatunk rendelkezik a

praxisjoggal, természetesen próbáljuk segíteni a szövetkezetet.
A megbeszélésen az is világossá vált, hogy
sok esetben az okozza a problémákat, hogy
nincs megfelelő kommunikáció a lakosok
felé. Ennek megoldására polgármesterünk felajánlotta az önkormányzat kommunikációs
csatornáit, melyeken keresztül minden egészségügyi szervezet információkat juttathat el a
lakosokhoz.
A csaknem két órás egyeztetés végén az
asztalnál ülők megállapodtak abban, hogy
rendszeressé teszik ezeket a találkozókat. Minimum negyedévente átfogó egyeztetések keretében értékelik majd az aktuális állapotokat,
esetleges változásokat.
A fórum eredményeként lakosaink sokkal
több és rendszeres információt fognak kapni
a helyi egészségüggyel kapcsolatban. Gyenes
Levente reményét fejezte ki, hogy már ebben
az évben is lesznek kézzel fogható és érezhető
változások, melyek lakosaink érdekeit szolgálják majd.
Hauser Antal
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Új vezetõ a Monori Rendôrkapitányság élén
2015. január elsejével leköszönt posztjáról
Szmodics Róbert r. alezredes, a Monori kapitányság vezetője. Az alezredes 2012. március 16-án kezdte meg vezetői munkáját. Új
szemléletet és gondolkodásmódot hozott a
kapitányság életébe.

Az már nem rajta múlott, hogy a gyömrői
őrs feladataihoz mérten nagyon alacsony létszámú állományát nem sikerült fejleszteni.
Ezúton is köszönjük Szmodics Róbert munkáját, és további sikereket kívánunk szakmai
pályafutásában és magánéletében egyaránt!
A Monori Rendőrkapitányság új vezetője
Önkormányzatunkra és a városvezetésre mind- január 1-től Baár Pál r. ezredes lett. Számára
végig partnerként tekintett, kifejezetten jó kap- nem ismeretlen ez a közeg, hiszen korábban
csolatot ápolhattunk vele. Ennek is köszönhető szolgált már a monori kapitányságon bűnügyi
volt, hogy városunk
vezetőként.
minden tőle telheÖnkormányzatőt megtett, hogy
tunk és a várossegítse a rendőrség
vezetés
sikeres
munkáját:
Lada
munkát kíván az
Niva
terepjárót
új kapitánynak, és
kaptak, rendőrségi
természetesen bíjárőr mobilt biztozunk benne, hogy
sítottunk számukra,
lakosaink érdekévalamint az elmúlt
ben minél jobb és
Jobbszélen a távozó kapitány
évben csaknem 23
szorosabb együttmillió forintos beruházás keretében teljes mér- működést tudunk kialakítani a közeljövőben.
tékben felújítottuk a gyömrői rendőrőrs épüle- Mi továbbra is partnerek kívánunk lenni, és
tét. Az alezredes állandó kapcsolatot tartott az lehetőségeinkhez mérten támogatjuk a rendilletékessége alá tartozó települések vezetőivel, őrség munkáját.
HA
nyitott volt a kérésekre, észrevételekre.

24 órás

ügyelet
a gyömrői lakosokért!
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Rengeteg program 2015-ben
Gyömrőn minden évben számos program
közül választhatnak a lakosok, illetve a távolabbról érkezők. Az önkormányzat és különböző civil szervezetek évről-évre tucatnyi
programot szerveznek, kulturális rendezvénytől a gasztronómián át a sportig.
Az idei év a korábbiaknál is eseménydúsabb
lesz! Gyenes Levente vezetésével már december végén megkezdődött a városi programnaptár összeállítása. Január első felére már
közel végleges programtervek kerültek a naptárba. Örömmel mondható, hogy sokszínű és
változatos programkínálat vár majd mindenkit
városunkban. A rendezvények „nyitányaként”
február 7-én városi farsangi bál lesz a Hankó István Művészeti Központban. Sokan – főleg kisgyermekes szülők – tették szóvá, hogy
nincsenek programok húsvétkor, vagy épp a

pünkösdi időszakban. Idén a városközpontba, a Művészeti Központba és a Tájházba várjuk majd a gyerekeket és persze a szüleiket
is mindkét alkalommal. Május elsején klas�szikus majálissal készülünk az Eskü téren,
míg a gyereknapot hagyományosan a városközponti parkban „ünnepeljük”.
Az idei év egyik nagy változása, hogy a
Romantika Ünnep ezúttal a retro, egészen
pontosan a ’60-as évek jegyében zajlik. Július másodika és ötödike között ismét több
tucat ingyenes program várja majd az érdeklődőket.
Augusztus 20-i államalapítási ünnepünket
a központi parkban és a Tófürdőn tarjuk majd,
ahol nem maradhat el a tűzijáték sem. Augusztus 29-én ismét benépesül majd a Búcsú tér,
ahol a Lecsófesztivál és Parasztolimpia várja
a (remélhetőleg) szép számú nézősereget.
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Szeptember 26-án szüreti felvonulásra majd
bálra invitálunk mindenkit, míg október 24-én
már a GyömrőTök fesztivál várja a látogatókat. November 29-től december 20-ig ismét
minden advent vasárnap lesz gyertyagyújtás
és ünnepi program a Művészeti Központban.
Az pedig már magától értetődő, hogy december
5-én ismét végigjárja városunkat a Mikulás.
Természetesen számos sportrendezvény is
lesz Gyömrőn. Nyáron a hagyományos Tour
de Gyömrő kerékpárverseny mellett ismét
lesz Körbe-karikába biciklis rendezvény is,
ősszel pedig jön az I-run környezetvédelmi
futóverseny.

Ha mindez még nem lenne elég, akkor érdemes megemlíteni, hogy a GyömrőSzínház
társulata ősszel két premierrel is készül (Neil
Simon: Pletykák és Bernard Slade: Jövőre, veled, ugyanitt), illetve számíthatunk a Csemetekert Gyermekszínház újabb bemutatóira is.
Értelemszerűen állami ünnepeinket – ahogy
minden évben – idén is színvonalas programokkal várjuk.
Kisebb változások még ugyan lehetnek, de
az már most látható: ebben az évben valóban
mindenki találhat magának programokat városunkban.
Hauser Antal
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„Haj, Rákóczi, haj, Bercsényi…”
Képek a Rákóczi szövetség 2014. évi eseményeiről

A Rákóczi Szövetség gyömrői szervezete ják: szem nem marad szárazon – a tizenéveaz elmúlt évben is élményekkel, tartalmas sek előadásából megtudtuk, hogy mennyire
gondolatokkal útravalókkal gazdagodott.
kiszolgáltatott sorsban élnek kisebbségként
az ott élő magyarok. Megismertük a mezőkaHatáron túli nemzettársaink – felvidéki, kár- szonyi hímzéseket, kézműves kis ajándéktárpátaljai – előadásai, a velük való találkozások gyakat vásárolhattunk az általuk rendezett kifontos lelki megerősítést jelentettek a telt há- állításon. Magyarországon tanuló fiatal festő
zas rendezvények résztvevőinek. Mindnyá- hölgy csodálatos képeket festve elénk tárta a
junk számára fontos üzenetet kaptunk: csak Kárpátok hegyvonulatát.
a múlt hagyományai, őseink iránti tisztelet,
Köszönetet mondunk a Rákóczi Szövetség
a kultúra ápolása adhat nemzetünknek jövőt, Országos Elnökségének, hogy 70. 000 Ft-tal
megmaradást itt a Kárpát-medencében. Ös�- támogatta a felvidéki vendégek fogadását, vaszetartozunk, ez a legfontosabb, ezt üzenik lamint a Pest Megyei Önkormányzatnak, hogy
dalaink, táncaink.
kárpátaljai barátaink vendéglátásához 50. 000
Februárban a Nyitra melletti Zoboraljáról, Ft-tal járult hozzá.
Zséréről érkeztek vendégeink negyvenöten –
Köszönetet mondok Szövetségünk tag2013-ban jártunk ezen a vidéken, mi gyöm- jainak pénzbeli, természetbeli adományaiért,
rőiek – kórussal, dallal, tánccal köszöntötték a kétkezű segítségéért, de kedves vendégeinkhallgatóságot: gyömrőieket, péterieket, men- nek is, akik rendezvényeinkre nem jöttek üres
deieket, rákoskertieket.
kézzel, pénztárcával.
Októberben
Kárpátaljáról,
Mezőkaszonyból
fogadtunk 57 vendéget zárórendezvényünkön. Színvonalas előadáson
mutatkozott be az
1800 lelkes község. A református
gyülekezet
kórusa énekelt, a
gimnazisták irodalmi összeállításában a Kárpátalján élő költők
verseit hallhattuk.
Bizony könnyeztünk - ahogy az
erdélyiek mond-
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2014. nyarán kilencedik
alkalommal a Kárpát-medencét járva a Bánságba
látogattunk, az Al-Duna
partján töltöttünk el felejthetetlen négy napot. Hajókáztunk a Kazán-Szorosban, gyönyörködtünk a
csodálatos tájban és a régi
magyar emlékekben.
Tavasszal és ősszel már
hagyomány, hogy Magyarország egy-egy vidékével,
városával ismerkedünk meg
(Bakonybél, Nyíregyháza,
Hajdúnánás).
2015-öt írunk, készülünk a Magyar Kultúra Napja megünneplésére.
Idén lesz a 310-ik évfordulója II. Rákóczi Ferenc Gyömrői beszéde elhangzásának.
Hiszem és remélem, hogy méltóképpen emlékezetes marad a ma élő gyömrőieknek, nekünk, ennek az ünnepnek az üzenete…

„Nem kívánok birodalmat, nem kincset tőletek, s nem egyebet: Az igaz bátor magyar
szívet, hogy az magaméval összekapcsolván,
veletek éljek és haljak!” II. Rákóczi Ferenc
Minden gyömrőinek áldott, boldog békés
új esztendőt kíván a Rákóczi Szövetség nevében:
Szende Márta elnök.

Mozgáskorlátozottak karácsonyi ünnepsége
A Mozgáskorlátozottak Vonzáskörzeti Szervezete, Alapítványa hagyományos „Karácsonyi Ünnepségét” idén 2014. december 21-én
vasárnap délután tartotta meg Gyömrőn, az
Eskü téri Székházukban.
A rendezők nagyon készültek, feldíszített
fenyőfával, finom süteményekkel és italokkal
valamint a szervezet vezetője, szerény csomagokkal várta az ünnepségre érkezőket. Az
ünnepségre több mint 40 fő mozgásában korlátozott jött el - még a távolabbi településekről is. Ebben az évben Bálint Klára maglódi
református lelkipásztor méltatta a Karácsony
és a család jelentőségét, majd közös imával
folytatta az ünnepséget. Veréb Magdolna és
Majzik József az alkalomhoz illő verses ös�szeállításaikkal emelték az ünnepi hangulatot.

Ebédre halászlé volt, amelyet Kossuth László
főzött és fasírt burgonyával, amelyet Drevenka
Ica és Bali Eszter készített nagy szorgalommal.
Ebéd után Obert György és zenekara szórakoztatta a közönséget, ami kellemes színfolt volt az
ünnepségen. Az ünnepséget a mindig nagy sikert arató tombolasorsolás zárta, Bach Ágnesnek köszönhetően.
Hálás köszönetünket fejezzük ki az ünnepségünket támogatóknak valamint a résztvevők
nevében köszönetünket fejezem ki az az ünnepség szervezőinek, rendezőinek, a műsorban fellépő előadóknak a csodálatos délutánért.
Szabó Tibor
Mozgáskorlátozottak
Szervezetének-Alapitványának elnöke
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COMENIUS után ERASMUS+2014-2016.
Intézményünk november 28-30-ig Erasmus+pályázati találkozót tartott Gyömrőn és Budapesten. Gyenes Levente polgármester fogadta az öt
országból delegált 16 fős tanári csoportot. Köszöntőjében kiemelte a nemzetközi kapcsolatok
jelentőségét a város és intézményünk fejlődésében. Volcz Zoltánné a város oktatási referense,
már barátként beszélgetett a vendégtanárokkal,
hiszen három intézmény képviselői többször is
jártak már Gyömrőn. A Comenius pályázatok
sikerei után az Erasmus + pályázati rendszerben, új innovációk valósulhatnak meg a Weöres
Sándor Iskolában. Spaitsné Rónaszéki Mária,
intézményünk vezetője örömmel számolt be a
külföldi vendégeknek és az iskolából megjelent
tanároknak a pályázati összeg /15.200 Euró/
számtalan felhasználási lehetőségeiről. A pályázat címe is ezt sugallja „Nature Rangers” – A
természet őrei. A megvalósítási téma szerint diákjainknak lehetőség nyílik a természetben több
projekttéma feldolgozására. A projekt kiemelt
célja a természetvédelem mindennapokban történő megjelenése. 2014. októberétől 2016. júliusáig dolgozik együtt a – Romániából, Török-

országból, Olaszországból, Magyarországból
formálódott nemzetközi pályázati csoport.
Örömmel tapasztaljuk a megvalósítás kezdetén
az aktív támogatását a városvezetésnek, pedagógus kollégáinknak és a szülői munkaközösségnek. Reméljük, programokban gazdag két év
elé nézünk!
Erasmus+2014-2016.vezetői csoport

A Fekete István Általános Iskola
jótékonysági akciója
Jótékonykodni vágyó cégek, magánemberek online
licitálhatnak különböző, az alkotók által ingyen felajánlott műalkotásokra. Az árverésből befolyt összeggel
a gyömrői Fekete István Általános
Iskola „Együtt az iskoláért” alapítványát támogatják.
Árverezés követése és licitálás a

feketezzunk.hu
oldalon.
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Egészséghét Gyömrôn
Az egészséghét programját 2014. november
3-tól november 7-ig valósítottuk meg. A rendezvényen a Weöres Sándor Általános és Alapfokú
Művészeti iskola Erzsébet telepi egységének valamennyi tanulója és dolgozója részt vett. Kiemelten nagy figyelmet fordítottunk a hátrányos
tanulók bevonására, aktív szereplésére.
Célunk és feladatunk volt az egészséges életmódra
nevelés, az egészséges környezetkultúra fejlesztése. Diákjaink olyan egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat ismertettek
meg, amelyek egészségük megőrzését, védelmét
szolgálják. Tanulóink öt napon keresztül iskolai
helyszíneken változatos és sokszínű módszerrel
dolgozhatták fel és élhették meg az egészséges
életmód témaköreit.
Az előzetes feladatként meghirdetett „Kreatív
munka az egészség szellemében” című rajzkészítés
osztály remekei, valamint a hét során készített faragott tökdíszek egész héten színesítették az iskola
auláját és osztálytermeit kiállítás formájában. Délelőttönként egészségügyi fórumokon vettek részt
tanulóink, amelyet Kiss Henrietta iskolai védőnő
tartott. A kivetítéssel egybekötött előadásokon az
előadók aktivizálták a gyerekeket is. Építettek tapasztalataikra, kielégítették véget nem érő kíváncsiságukat a témakörökkel kapcsolatosan. Az alsó
tagozatosok a helyes fogápolás, a személyi higiéné, a helyes táplálkozás szabályait, normáit sajátíthatták el. A salátabár és ételkóstoló folyamán a
szülők közreműködésével különféle házi készítésű
egészséges süteményeket, krémeket, salátákat állítottak össze a tanulók, amelyet a gyerekek osztályszinten fogyasztottak el. E napon jó volt látni,
hogy a tanulók nem chipset vagy cukorkát nassolnak, hanem egészséges, és számukra is meglepő
módon ízletes ételeket „ropogtatnak”. Délutános
szabadidős tevékenységként felkínált „tökfaragás”
programon nagy számban vettek részt tanulóink.
Az egyhetes programunkat Baloghné Králik Gab-

riella gyermekfitnesz oktató indította, aki mind a 8
osztálynak – testnevelés óra keretében – tartott zenés fitnesz tornát, amit a gyerekek a mai napig emlegetnek. Mozgásfejlesztés óra keretében Hámori Krisztina tartott a tagozat minden osztályának
lúdtalp- és hátprevenciós órát. A gyerekek nagyon
élvezték a különleges testtartási helyzetekben végzett gyakorlatokat. A készített munkák értékelésében a munkaközösségi vezetők vettek részt, akiknek nagyon nehéz feladatuk volt a sok kreatív és
ízletes munka pontozása terén.
Programunk elérte célját. Különböző módszerek eszközök felhasználásával átadtuk a diákoknak
az egészséges életmód ismereteit. Itt azonban nem
állunk meg, tovább folytatjuk mindennapjainkban
a megőrzés gyakorlati alkalmazását. Köszönöm a
gyerekek, szüleik és kollégáim segítségét a program megvalósulásában.
Jó egészséget mindenkinek!
Hámori Krisztina
programfelelős-szervező
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Tájékoztatás az orvosi ügyeletrõl
Gyömrő, Maglód és Ecser lakosait a Rescue-Med Kft. által szervezett sürgősségi orvosi ügyelet látja el 2013. június 1-től. Két
telephelyen van ellátás, mely egy egységként kezelendő.

Telephelyek:

Gyömrő: Szent István út 55. szám alatt.
Ügyeleti időszak:
Minden hétköznap este 18.00-tól 22.00-ig
Minden hétvégi és munkaszüneti napon
08.00-tól 20.00-ig.
Az orvos Gyömrőn csak az ügyeleten megjelenő ellátásra szorulókat látja el, hívásra nem
megy ki.
Maglód: Rákóczi utca 7. szám alatt.
Ügyeleti időszak:
Minden hétköznap 18.00-tól
másnap reggel 08.00-ig
Minden hétvégi és munkaszüneti napon
08.00-tól 08.00-ig.
Minden pénteken és ünnepnapot megelőző
hétköznapon az ügyelet délután 16.00-tól elérhető a maglódi telephelyen.
A Maglódon tartózkodó orvos hívásra kivonul, és a megjelenő betegeket is ellátja.
Szombaton délelőtt 09.00-tól 13.00-ig gyermekorvosi ügyeleti ellátás is elérhető Maglódon.
Elérhetőség:
06-29/332-233 valamint 06-29/526-140,
mindkét telefon a maglódi telephelyen csörög.
A fentiekből látható, hogy egy időben két
orvos látja el a területet, ezzel megakadályozva a hosszas várakozást a betegek részéről. A
gyömrői telephelyen állandóan bent tartózkodó orvos jelenléte előny és garancia a gyors
ellátásra ügyeleti időszakban.
Mindkét telephelyen bárkit ellát az ügyelet
a három település lakói közül.

A Rescue-Med KFT kizárólag szakorvosokat foglalkoztat, sürgősségi gyakorlattal, valamint igen jó kapcsolatot ápol a mentőszolgálattal és az intézményi háttérrel is.
Észrevételeket, építő javaslatokat a sürgősségi orvosi ügyeleti team örömmel fogad a
következő e-mail címen: rescueugyelet@
gmail.com
Rescue-Med Kft. / HA

Háziorvosi helyettesítés és péntek
délutáni ügyeleti rend
Tájékoztatjuk a kedves lakosokat, hogy
a péntek délutáni házi orvosi ügyelet az alábbi telefonszámon érhető el:

06-30-509-03-18

Ez a szám kizárólag péntek délutánonként
13.00-18.00 között hívható, és kifejezetten
sürgősségi ellátásra korlátozódik
az ügyelet!
Sajnálatos módon Dr. Kovács László megüresedett praxisát továbbra sem sikerült állandó
helyettessel betölteni, így a helyettesítés a következő módon történik:
2015. január 19-től március 20-ig Dr. Török
Gábor és Dr. Kocsis Ilona helyettesít kéthetes
váltásban
2015.01.19. – 02.01. Dr. Török Gábor:
Cím: 2230 Gyömrő, Erzsébet u. 4.
Telefonszám: 06-29-330-013
2015.02.02. – 02.15. Dr. Kocsis Ilona:
Cím: 2230 Gyömrő, Szt. István u. 1.
Telefonszám: 06-29-332-112
Amennyiben kérdésük merülne fel a helyettesítéssel kapcsolatban, kérjük hívják az alábbi
telefonszámot.: 06-29-330-013

Gyömrői Orvos Szövetkezet / HA
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Az enyhe idô kedvez
az influenza terjedésének
Hamarosan Magyarországon is járványt hirdetnek

Egy hét alatt a háromszorosára nőtt az influenzások száma Magyarországon. Az év
második hetében már csaknem 12 ezren
fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.
Járványról akkor beszélhetünk, ha ez a szám
eléri a 15 ezret. A szakemberek szerint a következő hetekben átléphetjük ezt a küszöböt.
Egyébként az ország valamennyi területén
több lett a beteg. A legtöbbet Pest, Fejér és
Győr-Moson-Sopron megyében
regisztrálták. A betegek többsége 15-34 éves fiatal felnőtt.
Az ÁNTSZ közlése szerint már
több európai országban tombol a
járvány. Főleg a kontinens nyugati és északi részén fokozódott
az influenza aktivitása - olvasható a népegészségügyi szolgálat
Facebook-oldalán. Az ÁNTSZ
felhívja a figyelmet arra, hogy
a következő napokban még
érdemes védőoltást kérni. Tudományos vizsgálatokkal alátámasztott tény ugyanis, 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. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi
Központ (ECDC) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
is egyértelműen javasolja az inf-

luenza elleni védőoltásokat ebben a szezonban
is. A 60 évesnél idősebbek, bizonyos krónikus
betegségekben szenvedők, a várandós nők, továbbá az egészségügyi és a szociális intézményekben dolgozók háziorvosuktól, illetve foglalkozás-egészségügyi orvosuktól kérhetik a
térítésmentes influenza elleni védőoltást. A jogosultak köréről részletesebben a www.antsz.
hu oldalon az “Influenza” menüpontban és a
háziorvosoknál lehet tájékozódni.
K. E.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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Vége az ingyenes otthoni pálinkafôzésnek!
2015. január 1-től módosult a jövedéki adóról szóló 2003. évi CXXVII törvény. Ennek
értelmében adókötelessé vált a magánfőzés
az alábbiak szerint.
A magánfőző a desztillálóberendezés feletti
tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A már meglévő
berendezésről 2015. január 15-ig kellett bejelentést tenni. A bejelentéshez szükséges formanyomtatvány a www.gyomro.hu oldalon a
Közérdekű adatok menüben az Adóhatósági
Iroda nyomtatványai címszó alatt letölthető,
vagy irodánkban ügyfélfogadási időben átvehető.
A magánfőző az előállított párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig (első ízben: 2016.
január 15-ig) együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Amen�nyiben a magánfőző nem állított elő párlatot
a tárgyévben, úgy a tárgyévre vonatkozóan

adófizetési kötelezettsége nem keletkezik. Az
előállított párlat utáni bevallási formanyomtatvány a későbbiekben lesz elérhető a már
említett honlapon.
Magánfőző párlatot lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén, legfeljebb 50 liter mennyiségig főzhet kizárólag saját fogyasztásra, vagy
adóraktárnak való értékesítésre. Az adófizetési
kötelezettség: 1000 Ft/év (függetlenül a men�nyiségtől, első ízben 2016-ban) .
Gyömrői adóiroda / HA

Felhívás

Kérjük, ha ebben a fűtési szezonban még nem járt Önöknél kéményseprő, minél
előbb végeztessék el a kötelező kéményseprő-ipari feladatokat!

Gyömrőn állandó ügyeletben: Wahab Raszul
0670-249-14-66 , vagy 739-087
A kéményseprő ipar feletti ellenőrzést a 2012.
évi XC. törvény rendelet alapján a katasztrófavédelem gyakorolja, aki a szolgáltatás elmaradása
esetén eljárást indíthat az ingatlantulajdonossal
szemben.
KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 2014.december 12-én Szótér Béláné mindenki Zsuzsa nénije
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték és sírjára virágot hoztak.
A gyászoló család
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Kaeshi Waza decemberi
verseny eredményei
Először is minden olvasónak Boldog Új Évet kívánok! Két versenyeredményről szeretnék beszámolni,
ami a Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesületet érinti. Az első december 5-én a Megyeri úton az UTE
Judo csarnokában (Mikulás kupa) zajlott. Itt a következő eredmények születtek. Bartha Márk ezüstérem, Szabó Szilárd bronzérem, valamint Gál Lili,
Molnár Patrik, Csóti Vivien, Ádám Vivien ötödik helyen végeztek.
A második versenyünk december 13-án volt
Budapesten a Stabilitás Kyokushinkai Egyesület szervezésében. Ez a verseny full-contact szabályok szerint zajlott le. Nagy örömömre a következő eredmények születtek.
Győri Ferenc, Sándor Marietta, Freind Ervin, Bogár Dominik, Székely Bendegúz, Kiss

Márton, Osztolykán Ramóna aranyérmesek,
Németh Zsanett, Gál Richárd, Gombkötő
László, Szabó Szilárd, Baji Gál Marcell, Katona
Kristóf ezüstérmesek.
Szakács Viktória, Léránt Ákos, Németh Rudolf bronzérmesek.
Minden tanítványomnak gratulálok az elért
eredményekhez. Köszönöm a szülők támogatását
a versenyeken. További
sok sikert kívánok mindenkinek!

Lozsi Ákos

GYÖMRŐ
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