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Gyömrô visszakaphatja
büszkeségét, a Teleki Kastélyt!
Amikor 2002-ben az Önök bizalmából és
támogatásával először ülhettem a polgármesteri székbe, már tudtam, Gyömrőben
hatalmas turisztikai potenciál rejlik. Azzal
is tisztában voltam, hogy ennek felszínre
hozása sok munkával, komoly anyagi ráfordítással jár majd, és nem egyik napról a
másikra fog sikerülni.
Mondhatni azonnal munkához láttunk, és
megkezdtük a Tófürdő rendbetételét. Évekig
tartó munka volt, sok álmatlan éjszakával, de
azt hiszem, ma már mindannyian úgy véljük,
hogy sokszorosan megérte a fáradozásokat!

Városunk tófürdője a térség egyik legkedveltebb természetes vizű fürdőhelye lett. Mi pedig évről-évre fejlesztünk, felújítunk, bővítünk
– igazodva a látogatói igényekhez. Persze tudtuk, hogy a tó önmagában nem elég. Kellenek
olyan programok is, amelyek nemcsak a helyieket, hanem a városhatáron kívül élőket is
megmozgatják, Gyömrőre csábítják. Szerencsére összeállt egy olyan kreatív csapat, amely
mára annyira széles programkínálatot kreált,
hogy büszkén mondhatom: 2015-ben több
mint tíz olyan nagyobb rendezvény lesz, melyre ezreket várunk! A paletta teljesnek mondható: sportrendezvények (Tour de Gyömrő,
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IRun, stb.), Romantika
Ünnep, Lecsófesztivál,
Parasztolimpia, szüreti
felvonulás és még sorolhatnám. Mindezeknek köszönhetően immáron évente csaknem
60 ezer turista érkezik
városunkba. NagyságGyenes Levente,
rendileg
városunk lapolgármester
kosságszámához viszonyítva ez olyan, mintha a fővárosba egy évben
4 millió ember látogatna. A Gyömrőre érkezők pedig itt költik a pénzüket a helyi üzletekben, vendéglátóhelyeken, sokan itt alszanak,
vagyis a helyi kisvállalkozások profitálnak
belőlük a leginkább. Azok a helyi kisvállalkozások, amelyek gyömrőieket foglalkoztatnak. Ez volt a célunk 2002-ben! Egyetlen
komoly pont maradt a turisztikai tervünkben,
amelyet nem sikerült megvalósítani: a Teleki
Kastély kulturális és turisztikai célú hasznosítása. Ez persze nem rajtunk múlott, mivel a
kastély nem az önkormányzatunk tulajdona,
illetve mint tudjuk, ott régóta speciális szakiskola működik. Ennek ellenére két évvel ezelőtt néhány szakemberrel közösen egy átfogó tervet dolgoztunk ki arra, hogyan lehetne a
gyömrői és környékbeli kastélyokat – egyfajta
„kastélygyűrűként” – turisztikai célokra hasznosítani. Ezt aztán elküldtük a Pest Megyei

Önkormányzatnak is, mivel megyei szintű terveket és javaslatokat állítottak össze a következő évek fejlesztési stratégiájához. Mostanra
kiderült, hogy munkánk nem volt hiábavaló,
hiszen a gyömrői Teleki Kastély is belekerült
a kormány által létrehozott Nemzeti Kastélyprogramba!
A programban szereplő 35 kastélyt a következő 4 évben felújítják, és turisztikai-kulturális célokra hasznosítják. Teszik mindezt
úgy, hogy funkcióbővítéssel szeretnék elérni,
hogy a kastélyok önfenntartóvá váljanak. Néhány hete már lezajlott az első egyeztetés a
programot irányító Forster Gyula Központ vezetésével, így már tudjuk: a gyömrői kastély
a harmadik ütemben szerepel. Az is biztos,
hogy mostantól számítva 48 hónap áll rendelkezésre a teljes beruházás lebonyolítására. Az
egyeztetésen elmondtam, hogy önkormányzatunk teljes mértékben támogatja és lehetőségeihez mérten segíti a kastélyprojektet.
Együttműködünk abban is, hogy közösen alakítsuk ki a kastély programkínálatát, arculatát.
Gyömrő jelenlegi kulturális értékeihez, turisztikai vonzerejéhez a kastélyt hozzáadva - azt
hiszem - elérhetjük azt, amiről 2002-ben még
csak álmodoztunk. Ám addig még sok munka áll előttünk! Első körben a Forster Központ
vezetésével, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó képviselőivel ülünk le tárgyalni arról, hogy a kastélyban jelenleg működő
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iskolát, illetve az ott tanuló és ott élő diákokat hova tudnánk elhelyezni. Fontos, hogy a
gyerekeknek megfelelő helyet találjunk! Ebben próbálunk segítséget nyújtani, akár épület biztosításával is. Ha az iskola sorsát sikerül
megnyugtatóan megoldani, akkor kezdhetünk
dolgozni azon, hogy milyen új funkciók kerüljenek a kastélyba, milyen koncepció mentén
alakuljon a felújítás.
Az egészen biztos, hogy olyan szolgáltatások kialakítása kötelező, melyek garantálják
a kastély bevételeit. Ez lehet vendéglátóhely,
szálláshely. Alkalmas lehet konferenciák le-
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bonyolítására is, hiszen ne felejtsük: a reptér
közelsége vonzóvá teheti városunkat sokak
számára. Mindezek mellett kiállítások, illetve
iskolások számára interaktív (akár helytörténeti) előadások is elérhetőek lesznek majd.
Azt hiszem érzékelhető, hogy milyen nagy
volumenű projektről van szó. A fontossága is
megkérdőjelezhetetlen. Ha sikerül a legjobb
koncepciót összeállítani, városunk számára
felbecsülhetetlen értékké válhat a Teleki Kastély. Nekem most az a dolgom, hogy sok munkával és tárgyalással érjem el mindezt.
Gyenes Levente

Elhalasztották a költségvetési
rendelet elfogadását
Képviselő-testületi hírek

Február 5-én tartotta ütemterv szerinti ülését
önkormányzatunk képviselő-testülete. Igen
sok, összesen 32 napirendi pont szerepelt a
meghívóban. Kétség kívül a leginkább fajsúlyos ezek közül városunk 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása volt. A témában
több képviselő is felszólalt. A felmerült kérdésekre Gyenes Levente polgármester válaszolt, aki elmondta: jelenleg valóban mintegy
80 millió forintos hiánnyal tervezik a költség-

vetést, de ez nem a kötelezően ellátandó feladatok vagy a számlák kifizetésének rovására
lett tervezve, hanem a 2015-ös tervezett beruházások, fejlesztések megvalósítása függvényében. Polgármesterünk kifejtette: tavaly
azok az önkormányzatok jutottak plusz állami forráshoz, akik hiánnyal terveztek, és adott
célfeladatok is meg voltak nevezve. Így kaphatott Monor vagy éppen Pécel több mint 100
millió forintot a BM fejezeti céltartalékából.
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Ez alapvetően a működési hiány fedezésére
szolgál, azonban sem eddig, sem most nem
tervez ezzel a városvezetés, mivel a működésünk mindeddig stabil volt. Gyenes Levente
a költségvetéssel kapcsolatban emlékeztetett:
néhány évvel ezelőtt Gyömrő még csaknem
négy milliárd forintos költségvetésből gazdálkodhatott, míg idén már jóval két milliárd forint alatt lesz a büdzsé. Meglátása szerint egyértelmű, hogy ebből az összegből nem lehet
ugyanannyi feladatot és fejlesztést végezni,
mint a korábbi években. A hiánytervezés tehát
abból adódik, hogy erre az évre több fejlesztés
is be lett tervezve, melyek megvalósítása a bevételek függvénye. Ha nem lesz plusz bevétele
a városnak, akkor bizonyos fejlesztéseket nem
hajt végre az önkormányzat, és értelemszerűen hiány sem fog keletkezni. Ennek ellenére
a városvezetés törekszik arra, hogy ha kisebb
léptékben is, de megvalósuljanak fejlesztések
a településen. A képviselők végül úgy döntöttek, hogy visszautalják a költségvetési rendeletet átdolgozásra.
A képviselők határoztak több vezetői pályázat kiírásáról is, így a Hankó István Művészeti Központ valamint a Mesevár,Varázskert- és
Kastélydomb óvoda intézményvezetői pozíciójára is pályázatot írnak majd ki.
Ahogy minden év elején, így most is, igen
sok előző évi önkormányzati támogatásról szóló

beszámolót tárgyaltak a képviselők. Elfogadták
a Széki Teleki László Közalapítvány (gimnázium), a Kaeshi Waza harcművészeti Egyesület,
a Gyömrő Városi Sportklub, a „Jó hátszelet!”
alapítvány, a Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület, az UFC Gyömrő és a Rescue-Med Kft.
(orvosi ügyelet) beszámolóját is.
Különböző alapító okiratok módosítása
után elfogadták a 2015. I. félévi testületi munkarendet is.
A képviselők tárgyalták az Illés szekere Kft.
vezetőjének kérelmét, melyben azt kéri: vizsgálják felül az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló rendeletet. A testület úgy döntött,
hogy a kérdést felülvizsgálatra és javaslattételre átadja a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottságnak, mely a jegyző segítségével végzi majd a munkát. A bizottságnak a március
12-én esedékes következő ülésre kell a javaslatait megtenni.
Ahogy arról már korábban írtunk: Gyenes Levente polgármester azt javasolta, hogy növeljék
a bizottsági tagok számát. A képviselők a Jogi,
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság hatáskörébe utalták a kérdést, ennek a bizottságnak lesz
a feladata a Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítására vonatkozó munka elvégzése.
A következő rendes testületi ülés 2015. március 12-én, csütörtökön délelőtt lesz.
Hauser Antal

POLITIKA
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Politikai kerekasztal beszélgetés
Gyenes Levente polgármester kezdeményezésére politikai kerekasztal beszélgetést
tartottak január 23-án a polgármesteri hivatalban. Minden helyi párt és politizáló civil
szervezet meghívást kapott, melynek eleget
is tettek. Polgármesterünk köszöntőjében elmondta, hogy bár a tavalyi választási kampányban sokan nemcsak a helyét, de a fejét is
szerették volna, felelős vezetőként félre kell
tennie a személyes sérelmeit.
A lakosok nagy többségének bizalmát élvezve pedig úgy gondolja: szükséges, hogy
időről-időre, együtt gondolkodva próbáljanak
tenni városunkért. Hogy szándékai komolyságának nyomatékot adjon közölte: képviselő-testületi bizottsági helyet javasolt azoknak
a jelenlévőknek, akik korábban nem kaptak
tagságot. A megjelentek közül mindenki köszönetet mondott a polgármesternek a fórum
létrehozásáért.
A szervezetek képviselői elmondták, hogy
ki mit tart fontosnak a városfejlesztést, karbantartást tekintve. A több mint két órás beszélgetés végén megállapodtak abban, hogy
egyes területek felelősöket kapnak majd,
a minél hatékonyabb munkavégzéshez. A

résztvevőknek most három hét áll rendelkezésükre, hogy a városvezetés által tavaly
meghirdetett 7 éves város-karbantartási és
fejlesztési tervet saját ötleteikkel, elképzeléseikkel kiegészítsék. Gyenes Levente a
kerekasztalról elmondta: kéthavonta ülnek
majd össze, és a polgármester tanácsadó
testületeként funkcionál majd. „Az itt születő koncepciókat én fogom a saját csapatom,
majd a képviselő-testület elé terjeszteni. Értelemszerűen csak olyan terveket viszek tovább, melyeket mindenki teljes mértékben
támogat” – mondta a polgármester. „Meggyőződésem, hogy pártállástól függetlenül
tudunk együtt dolgozni városunk fejlesztéséért. A felelősség és a megvalósítás természetesen az enyém és a városvezetésé. De
azt is elmondtam a kerekasztal tagjainak,
hogy nem üres ötletelést várok. Ha valakinek konkrét elképzelése van, akkor az legyen teljeskörű, vagyis álljon mögötte racionális pénzügyi számítás is” – összegezte
elvárásait Gyenes Levente.
A politikai kerekasztal legközelebb március második felében ül össze.
Hauser Antal
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Tervek és feladatok – mire lesz pénz idén?
Készül városunk költségvetése

Mivel az év eleje a költségvetés elfogadásának
időszaka az önkormányzatok életében, ezért
utánajártunk, hol tart városunk ezzel a feladattal. Mezey Attila alpolgármestert kérdeztük az
idei tervekről, feladatokról.
Minden a pénz körül forog. A költségvetés tervezése az egyik legfontosabb pénzügyi kérdés. Lehet-e már tudni, hogyan áll városunk?
Valóban, a költségvetés városunk önkormányzatának idei pénzügyi tervét jelenti és úgy tűnhet,
hogy ez egy unalmas fiskális feladat. Valójában
azonban egy nagyon is gyakorlatias, városunk
mindennapi életével foglalkozó tervezési folyamat. Ilyenkor születik döntés arról, milyen munkákat, beruházásokat, fejlesztéseket valósítsunk meg
az idei évben. Mennyit költsünk járdaépítésre, rendezvényekre, a közterületek fenntartására, hol végezzünk városfejlesztési beruházásokat. Mennyi
támogatást kapjanak helyi egyesületeink, mennyit
költsünk például közbiztonságra.
Talán azzal tudnám a leginkább érzékeltetni,
hogy mennyire nem íróasztalhoz kötött, száraz
feladat a költségvetés megtervezése, hogy például
idén is az összes önkormányzati intézményt végigjártuk a pincétől a padlásig, és számba vettük,
hol és milyen felújítást, fejlesztést szükséges elvégeznünk. Emellett bejártuk a strandot, az összes
utcát és a vízművet. Úgy gondolom, például ez a
„terepmunka” is nélkülözhetetlen, ha jó és reális
költségvetést akarunk készíteni.
Sajnos idén is elmondható, hogy az államtól
kapott központi forrás kevés az önkormányzatoktól elvárt feladatok teljesítéséhez. Szinte minden
önkormányzat ugyanebben a cipőben jár. Pénzügyileg biztos alapokon nyugvó önkormányzat vagyunk, köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak,
azonban nagyon komoly feladatot jelent, hogy forrásokat szerezzünk a szükséges fejlesztésekhez. A
2015-ös költségvetésünk egyensúlya több okból
is bizonytalan. Ez leginkább a beruházási oldalt

érinti, így egészen biztosan – szinte az összes önkormányzathoz hasonlóan – különböző állami forrásokra fogunk pályázni.
Tizenkét éves önkormányzati tapasztalattal men�nyire tekinthető rutinfeladatnak, megszokottnak
a költségvetés készítése?
Az kétségtelen, hogy jóval gördülékenyebb
feladat ma a költségvetés készítése, mint egy évtizede az első ciklusunk elején. Akkoriban válságmenedzseléssel és a talponmaradással kellett
foglalkoznunk a leginkább. Az eltelt évek alatt
azonban sikerült egy jól működő, hatékony várost
felépítenünk, ahol hivatalunk, intézményeink, városgazdálkodásunk és minden terület a kialakult
rend szerint, eredményesen működik. Így sokkal
kevesebb ma a feladatunk, azonban minden év
új munkákat, beruházásokat hoz, így évről évre
mindig más a munka, amelyet csak kellő körültekintéssel és a részletekre is odafigyelve lehet jól
végezni.
Milyen fejlesztések várhatóak, mik lesznek a
hangsúlyosabb területek idén?
A szűkös állami pénzügyi finanszírozás ellenére is szeretnénk, ha városunk fejlődése töretlenül
folytatódna és a lakosság komfortérzete is tovább
javulna. Nem légből kapott ötletektől vezérelve
találjuk ki, mit szeretnénk csinálni. Végeztünk
egy igen széleskörű közvéleménykutatást, és ennek tapasztalatai alapján állítottuk össze választási
programunkat is. Szeretnénk ennek megfelelni és
amit ígértünk, azt teljesíteni. Kiemelt feladat lesz
ezért idén az egészségügy fejlesztése, a gyermek
intézmények, óvodák, iskolák felújítása valamint
a járdaépítési program.
Nagyobb forrásokat biztosítunk az utak fejlesztésére, főleg az útpadkák javítására. Megemeltük a
város lakosságának szóló rendezvények, programok
támogatását. Idén is támogatjuk a helyi sportegyesületeket, rengeteg szakosztályt. A nyereségesen
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működő Tófürdő fejlesztésére is nagyobb összeget
szánunk, hiszen a nagy átépítés óta eltelt tizenkét év,
emiatt ráfér egy nagyobb felújítás. A munkahelyteremtés is kiemelt figyelmet kap majd. Emellett minél
több pályázati forrást szeretnénk elnyerni fejlesztések megvalósítására. Szeretnénk, ha városunk minden lakosa azt látná, hogy Gyömrő fejlődik és még
színvonalasabban működik, mint eddig.
Mikorra várható a költségvetés végleges elfogadása?
Az eredeti munkatervünket tartva február 5-re
terjesztettük a képviselő-testület elé a költség-

24 órás

ügyelet
a gyömrői lakosokért!
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vetést az első körös tárgyalásra. Jelenleg tovább
dolgozunk a számok, programok véglegesítésén.
Ha ezzel végeztünk, akkor városunk önkormányzatának képviselőtestülete a március 12-i ülésén
– munkatervének megfelelően – fogadhatja el
Gyömrő 2015. évi költségvetését. Ezután foghatunk hozzá annak végrehajtásához. Az eredményeket pedig, remélem, mindenki megelégedésére, városunk utcáin járva, nap mint nap láthatjuk
majd.
– MG –
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Elbúcsúzott városunk aljegyzôje

F

ebruár 5-én a testületi ülést követően a hivaTávozó aljegyzőnk február 1-től a Vasadi Kötal- és városvezetés valamint az összes hiva- zös Önkormányzati Hivatal jegyzői feladatait látja
tali kolléga elbúcsúztatta Kerékgyártó Ritát, váro- el. A közös hivatalhoz három település: Vasad, Bésunk aljegyzőjét, aki 2015. január 31-én távozott nye és Káva tartozik.
posztjáról. Búcsúzó aljegyzőnk 15 évig dolgozott
Köszönjük Kerékgyártó Rita 15 éves munkáját
a gyömrői polgármesteri hivatalban. Kezdetben melyet városunkért és a hivatalért végzett! Egyútügyintézőként, de folyamatosan képezte magát, tal kívánunk neki sok sikert új munkakörében!
így elvégezte a jogi egyetemet is. Végigjárva a
Önkormányzatunk a vonatkozó előírásoknak
ranglétrát irodavezető, majd 2007-ben aljegyző megfelelően 30 napon belül pályázatot ír ki az allett.
jegyzői pozíció betöltésére.
Gyenes Levente polgármester búcsúztatójában
HA
kiemelte: az elmúlt évek során sok nehéz helyzetben segítette a hivatalt szakértelmével, munkabírásával. Hozzátette: aljegyző asszony szakmai
pályafutása jól mutatja, hogy kellő szorgalommal és kitartással el
lehet jutni a települési közigazgatás legmagasabb fokára is.
Varga Ernő jegyző megköszönte Kerékgyártó Rita munkáját, és
reményének adott hangot, hogy a
jó szakmai kapcsolat a jövőben is Virággal Kerékgyártó Rita, a képen jobbra Varga Ernő jegyző
és Gyenes Levente polgármester
megmarad.

Új buszjárat reggelente
Február 1-től minden tanítási napon tehermentesítő buszt állít forgalomba a helyi buszközlekedést biztosító H-BUS Kft. A döntés azután született, hogy a cég és önkormányzatunk
értékelte a helyi busz működését, és egyértelművé vált: a reggeli túlzsúfoltságot meg kell
szüntetni.
Ennek érdekében tanítási napokon egy járattal bővült a menetrend, az alábbiak szerint:
Buszforduló

6:55

Városközpont 7:08

Laktanya

7:00

Széchényi u

7:09

Schiff ház

7:03

Vasútállomás

7:11

Körforgalom

7:04

Liget Lakópark 7:14

Akácfa utca

7:06

Petőfi telep

Könyvtár

7:07

7:20
HA
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A Hankó István Művészeti Központ programajánlója

A zeneirodalom gyöngyszemei
Évszakok kamaraegyüttes hangversenye
(Nívódíjas, megyei Príma díjas)
Művészeti vezető: Vörös Gyula

2015. március 14-én, 18 órától
a Hankó István Művészeti Központban
Műsoron:
J. S. Bach: Air
Bartók Béla: Román népi táncok
Vivaldi: Négy évszak – A tavasz –
Monti csárdás
szólista: Vörös Gyula
Brahms: V. magyar tánc
W. A. Mozart: Kis éji zene – I. tétel
Paul McCartney: Yesterday
Mascagni: Parasztbecsület – Intermezzo
Francis Lai: A Man and a Woman
Weiner Leó: Divertimento:
Scott Joplin: Entertainer ragtime
„A jó alapos csárdás”
Ennio Morricone: A profi
„Rókatánc”
„Csűrdöngölő”
Jegyár: 1 800 Ft
gyerek (14 éves korig) és nyugdíjas: 1 000 Ft
A jegyek a művészeti központban vásárolhatók meg!

Március 15. vasárnap
Nemzeti ünnep
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett
ünnepi megemlékezésre, a Hankó István Művészeti Központba
• 10 órakor Ünnepi beszédet mond: Gyenes Levente polgármester
• A Weöres Sándor Általános Iskola ünnepi műsora
• Koszorúzás a Petőfi, majd a Kossuth szobornál
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Táncest
a Kristály Duóval
– a keringőtől a rock & roll-ig
2015. március 21.
szombat 17-23 óráig
a Hankó István Művészeti Központban
A rendezvény fővédnöke:
Gyenes Levente polgármester
Büfé, zene, tánc…
Belépőjegyek megvásárolhatók
a művészeti központban, 800 Ft-os áron.

KULTÚRA
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A 10 éves Maya Trió és a vele érkezô
négytagú tánckar lép színpadra
2015. március 29-én, vasárnap 17 órakor,
Gyömrőn, a Hankó István Művészeti Központban,
hogy ismét megörvendeztesse az operett világát kedvelő nézőközönséget.
Mohácsi Attila, Horváth Melinda és Kamenik
Klaudia magánénekes kolléganőivel, valamint
a Sárközy Holler Ágnes, Réti Szilvia, Csöppüs
Márton és Horváth Ádám alkotta tánckarával
a tavalyi több mint 20 operett nagykoncertjük
után továbbra is gőzerővel próbál, nagy gonddal készül minden egyes előadására. A mostani, kétórás revüt is úgy építették fel, hogy
az első résszel ráhangolják a napi
gondjaikkal érkező nézőket a
színpadi világra, s aztán jöhetnek
az igazán nagy hungarikum operett slágerek.
A fennállásának 10. évét ünneplő Maya Trió március 29-én
ismét visszatér Gyömrőre. Köszönik a szeretetet és bizalmat,
amit előző nagysikerű operettgála
előadásukon Önöktől kaptak! Az
idei műsoruk első részében a festői Nápolyi-öbölbe, mediterrán
spanyol vidékekre varázsolják
Önöket e dallamok szárnyán: O
sole mio, Torna Surriento, Come
facette mammeta, Funiculi-funicula, Caruso, Habanera...
A folytatásban felcsendül a
Pezsgőária a Traviátából, a Bordal a Gül babá-ból és egy ritkaság a bravúros Offenbach Veszekedő-kettős. De természetesen
egy igazi operettgála nem lehet
klasszikus Kálmán és Lehár melódiák nélkül sem: Szép város
Kolozsvár, Cintányéros cudar világ, Ringó vállú csengeri violám,

Hajmási Péter, Húzzad csak kivilágos virradatig… Ki ne ismerné ezeket a méltán népszerű
remekműveket? Egy felejthetetlen estét kínálnak csodaszép jelmezek, gyönyörű dallamok
közt!
Jegyek 2200 Ft-os áron már kaphatók a
művészeti központban!
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Bödôcs Tibor
önálló estje
április 1-jén 18 órakor

A belépő ára 2 900 Ft
Jegyek megvásárolhatók a Művészeti Központban!

2015. április 19-én, vasárnap 16 órától
a Hankó István Művészeti Központ vendége a

L’art pour l’art Társulat
Dolák-Saly Róbert, Laár András, Pethő Zsolt és Szászi Móni tölti meg az új estet, a megszokott
színvonalon, vadonatúj tartalommal. Természetesen most is megjelennek az elmaradhatatlan
figurák (Naftalin Ernő, Besenyő István, Kancácska, Anti bácsi, Margit, Boborján stb.), de emellett újszerű, különleges műsorszámokkal is elkápráztatják a közönséget.

Az új est előzetes ajánlója:
Az emberiség létezése óta keresi a világban felbukkanó kérdésekre a válaszokat.
– Mi végre születtünk, és mi történik
velünk a halálunk után?
– Ki nevet a végén?
– Hogy kerül a csizma az asztalra, és
miért jó a póknak?
– Hány éves a kapitány?
– Mennyi a Pi értéke, és vajon mi lesz a
L’art pour l’art Társulat legújabb estjének címe?
Rengeteg kérdésre nem leljük a választ, az
utolsó kettőre azonban igen:
„3,14” és „A postás, aki megeszi a leveleket”.
Mindkettőhöz jó szórakozást kívánunk!
Jegyek 2 700 Ft-os áron
megvásárolhatók
a művészeti központban!

KULTÚRA
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KÖNYVTÁRI
HÍREK
Beszédművelő kör találkozóinak időpontja:
2015. március 4., 18. és április 1. (szerda) 15:30

Tavaszcsalogató ablakdíszek!

Március első csütörtökén kézműves foglalkozásra várjuk a gyerekeket. Népesítsük be
együtt tavaszi virágokkal és bogarakkal az ablakokat!
Időpont: 2015. március 5. (csütörtök) 13:00-17:00
Kígyó túrán Albániában
Népek és országok programsorozatunk keretében Albániával ismerkedhetnek meg azok,
akik ellátogatnak hozzánk a Városi Könyvtárba. Előadó: Kulcsár Géza.
Időpont: 2015. március 24. (kedd) 17:30
További információkhoz juthatnak interneten keresztül és személyesen:
Honlap címünk www.gyomroikonyvtar.eoldal.hu,
facebookon is megtalálhatnak minket Gyömrő Városi Könyvtár néven.
Címünk: 2230 Gyömrő, Táncsics Mihály út 43.
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Új mûsor a SIGNAL TV-ben

H

áttérben címmel új műsor indult február 10-én a SIGNAL tévében. A műsorban olyan hétköznapi dolgok hátterét ismerhetik meg a nézők, melyek alapvetően nem a
nagyközönség szeme előtt zajlanak. Érdekes
és tanulságos, nem ritkán akciódús jeleneteket
láthatnak a nézők. Ahogy a műsor mottója is
szól: „Előtérbe helyezzük a hátteret!”
Az első adásban a rendőrkutyák kiképzéséről volt szó, míg a másodikban a hazai büntetés-végrehajtási intézetekben a fogvatartottak
által végezhető munkák kerültek terítékre.
A Háttérben kéthetente jelentkezik, de a
tévé hivatalos youtube oldalán bármikor megtekinthetőek a már adásba került műsorok.

Legkönnyebben a www.signaltv.hu oldalon
keresztül érhető el, de a műsor rendelkezik saját hivatalos facebook oldallal is: www.facebook.com/hatterben.
Kattintsanak és kapcsoljanak ránk!
Signal TV
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel és szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a
Gyömrői Pálinkabarát Klub kezdeményezésére, Gyömrő
Város Önkormányzatának támogatásával megrendezésre
kerülő, a házi pálinkafőzés szabályairól szóló tájékoztatóra.
Az előadást 2015. március 13-án (péntek) 18.00 órakor a Weöres Sándor Általános Iskola központi épület
(2230 Gyömrő, Fő tér 2/b.) 102 tantermében tartjuk.
A tájékoztatón való részvétel minden érdeklődő számára ingyenes!
Gyömrői Pálinkabarát Klub

Helyi adózással kapcsolatos hírek
Tájékoztatjuk Gyömrő Város lakosságát, an - NEM KERÜLNEK megküldésre, azok az
hogy a 2015. évben a befizetési határidők az Önkormányzat honlapjáról - www.gyomro.hu/
alábbiak szerint alakulnak:
Közérdekű Adatok/Adóhatósági Iroda nyomtatványai menüpont alatt - letölthetők.
Építményadó befizetési kötelezettség:
Ügyfélfogadási idő:
2015. március 31. és 2015. szeptember 15.
hétfő: 8.00-17.30
számlaszám: 11742197-15392017-02440000
szerda: 8.00-12.00
Iparűzési adóelőleg befizetési kötelezettség:
2014. március 16. és 2015. szeptember 15.
számlaszám: 11742197-15392017-03540000
Gépjárműadó befizetési kötelezettség:
2015. március 31. és 2015. szeptember 15.
számlaszám: 11742197-15392017-08970000
A talajterhelési díj befizetési határidejével
kapcsolatosan a későbbiekben adunk tájékoztatást.
A befizetéshez szükséges csekkeket – az
elmúlt évekhez hasonlóan – CSAK EGY ALKALOMMAL 2015. március hónapban fogjuk megküldeni. Amennyiben szükséges, további csekkeket irodánkban, ügyfélfogadási
időben biztosítunk.
A helyi iparűzési adóbevallással kapcsolatos
nyomtatványok – az elmúlt évekhez hasonló-

péntek: 8.00-12.00

Gyömrői Adóiroda

EB ÖSSZEÍRÁS!
2015. március 31-ig

Kérjük a négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy a kitöltött összeíró lapot legkésőbb 2015. március 31. napjáig a Polgármesteri
Hivatalba eljuttatni szíveskedjenek! Az eb összeíró adatlapot ebenként kell kitölteni.
A kitöltéssel kapcsolatban a 29/330-011-es telefonszám 111-es mellékén kaphatnak segítséget és
tájékoztatást.
A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet
benyújtani:
• személyesen vagy postai úton a Gyömrői Polgármesteri Hivatal (2230 Gyömrő, Fő tér. 1.)
• faxon (29/330-078)
• elektronikusan a kutya@gyomro.hu címen

GYÖMRŐI KÖZÉLET
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Helló Gyömrô! Alapítvány „Game Over”
A Helló, Gyömrő! Alapítvány 2014. december 31-én
befejezte működését. A mintegy 20 éves múltra vis�szatekintve – mint a kuratórium elnöke – úgy értékelem, hogy az alapító okiratban foglalt célok szellemiségében végeztük tevékenységünket. Úgy mint…
Környezetvédelem: Elemgyűjtési akciót szerveztünk
óvodás- és általános iskolás gyerekeknek, mely során
több 100 kg szárazelemet és akkumulátort gyűjtöttünk be. Na és akkor mi van? - kérdezheti bárki most,
csak akkor (19 évvel ezelőtt) a „fenntartható környezet” szemlélete és a hozzá kapcsolódó tevékenység
igencsak gyerekcipőben járt. Az akkor nagyon lelkes
gyerekek és felnőttek azóta családot alapítottak és remélhetőleg beépítették mindennapjaikba a környezettudatos életvitelt.
A helyi madárvédő civilegyesület erőfeszítéseit is
segítettük, anyagi támogatással.
Tehetséggondozás: Több, nemzetközi szinten is eredményesen szereplő sportolót támogattunk, nevezési díj
kifizetésével, utaztatási hozzájárulással.
Két pályázatot is kiírtunk: az egyik alapítványunk
logójának megtervezésére, a másik „Milyennek álmodsz (akkor még álom volt) egy új művelődési házat?” címmel általános iskolásoknak. Főleg a második
volt nagyon népszerű, igen ötletes és szépen kivitelezett pályaművek születtek.
Óvodáknak készségfejlesztő csomagokat vásároltunk.
A kuratórium annyira fontosnak tartja az ifjúság tehetséggondozását, hogy az alapítvány meglévő vagyonát az általános iskolákban működő alapítványoknak
adtuk át, és azt kértük azok döntéshozóitól, hogy azt a
tanulmányi versenyek díjazására használják föl.
Hátrányos helyzetű gyerekek segítése: Több, mint
5 éven keresztül a rászoruló tanulók nyári táborozásának a támogatását is fölvállaltuk, amely több mint
száz gyereket érintett.
Egészséges életmódra nevelés: Ezen a területen végzett tevékenységünket célszerű kétfelé választani. Az
egyik a tömegsport, a másik pedig az egészségügyi
szűrések.

Az általános iskolás gyerekeknek labdarúgó Mikulás-kupát, 17 alkalommal a Tour de Gyömrő kerékpárversenyt és tízszer a Deliver Körversenyt rendeztük
meg.
Több alkalommal terep kerékpárversenyt rendeztünk, majd elkezdtük a „Tó de Gyömrő”, a maga idejében unikumnak számító terepes esemény megszervezését.
Két alkalommal a gyömrői egészségház alapítványával karöltve rákszűrést szerveztünk településünk
felnőtt lakosságának, melyen több száz gyömrői vett
részt. Egy alkalommal szív és érrendszeri problémák
feltárására hirdettünk szűrő vizsgálatot, mely kiegészült idevágó ismeretanyagok átadásával is. Itt is szép
számmal jelentek meg.
A Heim Pál kórház ortopéd főorvosának közreműködésével megszerveztük minden gyömrői általános
iskolás gyerek szűrését.
Kultúra támogatása: Több alkalommal segítettük a
legendás István a Király és a Képzelt Riport…. színházi produkciók létrejöttét.
Megállapodást kötöttünk az önkormányzattal,
melyben vállaltuk, hogy alapítványunk a lehetőségeihez mérten próbál közreműködni egy új művelődési ház megvalósításában. Ennek az első eleme volt
a rajzpályázat, illetve elkezdtük gyűjteni a lakosságtól
– egy elkülönített számlán (az első 100.000 Ft-ot mi
helyeztük el) – az szja 1%-át, a fenti célra. A Művészeti Központ átadó ünnepélyén több mint 3,3 millió Ft-ot
adtunk át, melyből a ház hangtechnikai berendezéseit
vásárolták meg.
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ÉS…. a Tour de Gyömrő kerékpár verseny és családi
sportnap, a Deliver Körverseny:
Sokan annak idején, de még talán ma is a Helló,
Gyömrő! Alapítványt a kerékpárversenyhez kötik, pedig a 19. versenyt már nem mi szerveztük. A Tour de
Gyömrő településünk kiemelkedő és nagy tömegeket
megmozgató sporteseménye volt, életmódot, gondolkodást formált. Az alapítványunk – a fentiekben felsorolt
korán sem teljes – tevékenységének finanszírozásához
szükséges több mint tízmilliós anyagi háttér jelentős részét ez a program teremtette meg. A kerékpár verseny
kapcsán készített reklámhordozókon való megjelenés
lehetőségével sikerült nagyon sok helyi és környékbeli
vállalkozót és vállalkozást bemutatni és bevonni, mint
támogatót. Pályázatokon is néhányszor sikerrel vettünk
részt. Az Önkormányzat is több alkalommal, 2012-től
folyamatosan segített bennünket.
A kerékpárversenyen alkalmanként
mintegy négyszáz amatőr-, a Deliver
Körversenyen átlag 100 fős igazolt versenyző vett részt. Két alkalommal nemzetközi volt a „profik” mezőnye.
A kuratórium tagjai: Szabó István alias „Kolesz” (kereskedő), Hartai László (tanár), Volcz Zoltán (tanár,
majd kerékpárüzletes), a működés teljes időtartama alatt tevékenységét társadalmi munkában végezte, a nemzetközi versenyek alkalmával igénybevett
néhány ezer Ft-os telefonkártya kivételével semmilyen költségtérítésben nem
részesült.
Kapcsolatok: Szinte minden, politikától mentes helyi civil szervezettel, egyesülettel nagyon jó kapcsolatot ápoltunk és segítettük egymást. A
gyömrői polgárőrökkel és a rendőrséggel a versenyeink kapcsán nagyon jó
együttműködést sikerült kialakítanunk.
Alapítvány vagyona: Az alapítványnak semmilyen vagyona nincs. A
befolyó pénzeket a fentiekben felsorolt
tevékenységekre költöttük el, illetve
adtuk át. Mintegy tíz éve vásároltunk

egy használt fénymásolót, melyet az 1% gyűjtés kapcsán felmerülő több tíz ezres fénymásolás tönkre is tett.
A kerékpárversenyre saját kivitelezésben készítettünk
kb. 150 m kordonrendszert. Ezt a jelenlegi versenyek
szervezőjének, a „Jó hátszelet” Alapítványnak átadtuk.
Az alapítvány pénzügyeinek nyilvántartására könyvelőt
alkalmaztunk. Az éves tevékenységeinkről és pénzügyi
helyzetünk évenkénti alakulásáról, annak felhasználásról a Gyömrő Újságban, és az alapítvány honlapján a
közhasznúsági jelentés formájában folyamatosan eleget
tettünk.

A kuratórium elnökeként szeretném megköszönni
az alapítónak, az alapítvány támogatóinak, a rendezvényekben résztvevő segítőinknek és nem utolsó sorban a kurátor társaimnak a 20 éves munkát,
Gyömrő város lakosságának pedig a támogatást.
Volcz Zoltán kuratórium elnöke
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Mi történt a Családsegítôvel?
2015 elején a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elmúlt fél évének történéseibe szeretnénk bepillantást engedni. Az elmúlt időszak eseményeiből
szemezgetve ízelítőt adunk sokszínű és változatos
tevékenységünkről.
Legutóbbi beszámolónk alkalmával a tavaszi jótékonysági koncertünkről esett szó, mely az Adventista
Rézfúvós Együttes, az ADRA Hungária alapítvány és
a WSÁI Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tehetséges fiataljainak közös összefogásával valósult
meg. Az est teljes bevételét, nyolcvanezer forintot
a szolgálatunk által ellátott családokra fordítottuk.
Gyermeknapi állatkerti kirándulást szerveztünk és
a fennmaradó összegből tartós élelmiszert vásároltunk.
Tanszergyűjtési akciónk során a gyömrői lakosság
illetve a református gyülekezet jóvoltából több mint
ötven családot támogattunk az új tanév megkezdésében.
Szeptember végi nagyszabású ruhaosztási akciónkra sok felajánlás érkezett. Jó minőségű, ingyen
elvihető darabokkal frissíthették fel őszi ruhatárukat
az ide látogatók. A női, férfi- és gyerekruhák, cipők
mellett játékokat és használati cikkeket is be lehetett
szerezni.
Hagyományteremtő szándékkal, az év utolsó hónapjában is jótékonysági koncertre invitáltuk önöket.
Ezúttal a Gyömrő Színházzal fogtunk össze, akik már
második alkalommal karolták fel a karácsonyi koncert
ügyét. Illetve Kamarás Géza is fontos szerepet vállalt
a kivitelezésben. Filmslágerek töltötték be a teret december 12-én este a Hankó István Művészeti Központban, ahol a színház tagjai és a StarlightDanceCompany
táncosai ajándékoztak meg bennünket egy szép estével. Az est bevételét, kétszázötezer forintot, tartós élelmiszerek vásárlására fordítottuk, melyből csomagokat
állítottunk össze. Százhét darab csomagot készítettünk
és osztottuk szét ellátottjaink között.
A Hetednapi Adventista Egyház alapítványa az
ADRA, karácsonyi ünnepséget tartott december

21-én. Erre az alkalomra ajándékkal, élelmiszerrel és
műsorral készültek az oda érkezőknek, köztük az általunk gondozott családoknak.
Novemberben a Dzsungel Pizzéria nagyszabású
ötlettel keresett meg bennünket. A cél az volt, hogy
„Mindenkinek legyen szép karácsonya”, legyen meleg étel, bejgli az asztalon, karácsonyfa szaloncukorral feldíszítve. Benkőné Holubek Vivien kezdeményezése sok támogatóra talált. A Roland pékség
100 kg kenyeret, a Bozóki Zöldséges fenyőfákat és
szaloncukrot ajánlott fel. A Polgármesteri Hivatal és
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat együttműködése mellett a helyi lakosok, vállalkozások közül
is sokan fellelkesültek. A Dzsungel Pizzéria munkatársai egész hónapban gyűjtötték az adományokat,
melynek során sok ruha, játék, tisztálkodó szer érkezett. Horváth István, a Hajnal Egyesület Gyömrőért
képviseletében százezer forint összegű élelmiszert
adományozott. A Számlabarát Bt. lázmérőkkel, mosóporral, szappannal járult hozzá a jó ügyhöz. A maglódi Auchan Áruház ötvenezer forinttal támogatott
bennünket. Magánszemélyek is szép számmal csatlakoztak, többek között Árok Judit, Fülöp Tamás, Kovács László, Schnur Vivien, utóbbi autónyi játékkal
okozott meglepetést. Juhász Ágnes süteménysütésre
buzdította a helybeli háziasszonyokat, kezdeményezéséhez sokan csatlakoztak. Az összefogásnak köszönhetően szép pillanat részesei lehettünk, akik jelen
voltunk az alkalmon. A házigazdák és sztárvendégek
bográcsban főtt babgulyással és teával, forralt borral
vendégelték meg az oda érkezőket, mellé fenyőfával,
szaloncukorral, játékkal, süteménnyel kedveskedtek
és beszélgetésre is lehetőség nyílt.
Köszönjük mindenkinek a támogatást!
Az ünnepek elmúltával is figyeljünk egymásra!
Március 26-27-én ruhaosztást tartunk a Prause József Művelődési Házban (Szent István u.65-67 „Régi
Művelődési Ház”). Ehhez kapcsolódva várjuk felajánlásaikat március 25-én, a ruhaosztás helyszínén.
Szeretetben gazdag, boldog újévet kívánunk!
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OKTATÁS

Únyi István rajzpályázat: az egyik
pályamû óriásplakátra kerül!
Idén immáron hatodik alkalommal hirdették
meg az Únyi István rajzpályázatot, melyre a
gyömrői általános iskolák tanulói nevezhettek.
A szervező Id. Pál Mihály Hagyományőrző- és Művészeti Kör adta meg a tematikát. Összesen 205 tanuló adott be pályamunkát. A tanulók műveit korosztályonként díjazták 1-3. helyezésig, valamint
egy tanuló átvehette a Hajzer Zoltánné által alapított
különdíjat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
tartott eredményhirdetésen. A különböző korcsoportokban szebbnél-szebb művek tükrözték alkotójuk tehetségét és a felkészítő tanárok lelkiismeretes
munkáját. Az eseményen részt vett Mezey Attila alpolgármester, Tölli László önkormányzati képviselő,
valamint Únyi István festőművész özvegye is, akiket
- megtekintve a kiállított alkotásokat - lenyűgözött a
tehetségek kibontakozása.
Az elkészült műveket később megtekintette
Gyenes Levente polgármester, valamint a városi
rendezvényekért felelős csapat is. Hosszas értékelés után végül a Weöres Sándor Általános Iskola

Plakátra kerül - Darók Zseni rajza

8. osztályos tanulójának, Darók Zseninek a rajzát
választották ki. Ez az alkotás lesz az, amelyik márciusban felkerül a sportpálya egyik óriásplakátjáHA
ra. Gratulálunk minden résztvevőnek!

EGÉSZSÉGÜGY
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Influenza-szezon 2015
Tüsszögés, rosszullét - így megy ez mostanában. Harákolás, orrok törölgetése, izzadás,
borzongás, végtag-izomfájdalom, nyúzott arcok az orvosi rendelőkben, betegállományok,
óvónéni-telefonok, sajnos, lázas Petike, tessen
jönni, anyuka...
Mindezért egy szapora lénycsoport, a vírusok felelősek. Boltban, munkahelyen, buszon, bárhol
összeszedhetők, és pár órán belül produkálják a
fenti tüneteket. Szervezetünk teljes erőbedobással
küzd ellenük, de amíg nyer, mi eléggé magunk
alatt tudunk lenni.
A láz, végtagfájdalom, orrfolyás, gyengeség,
köhögés, torokfájás a leggyakoribb tünetek. A láz
és fájdalmak csillapítására naponta többször, kúraszerűen bármilyen lázcsillapító jó, amire nem vagyunk allergiások. A beviteli forma szinte mindegy, akár tabletta, akár gyógyital, akár forradalmi
víznélküli gyógyszer is legyen segítségünkre. Nagyon fontos tudnunk viszont, hogy a hatóanyagok
túlzott bevitele akár mérgezést is okozhat!
Tipikus példája a paracetamol, ami minden forró gyógyitalban ott van, de nagyon sok néven fut
tablettás vagy akár kúp formában is. A napi maximális dózis túllépése akár végzetes májkárosodást
is okozhat, tehát ugyanazt a hatóanyagot ne adagoljuk túl, se magunknak, se a gyereknek!
Aszpirint, Kalmopyrint 12 év alatt tilos adni,
szintén akár végzetes válaszreakció, a Reye-szindróma veszélye miatt. Nagyon sok folyadék fogyasztása ajánlott, a láz miatt sokkal több
a párolgással veszített víz mennyisége. Köptető
első körben nem biztos, hogy szükséges, ha nincs
fokozott légúti váladéktermelés, köpetképződéssel, akkor nem sokat ér, inkább csak rángatja a
beteget a száraz köhögés, amit a köptető váltott
ki. Kisgyermeknek különösen nem jó, ha azonnal
köptetőt kap, mert a gyógyszer hatására akár sokkal több váladék is keletkezhet, és szegény kicsi
szó szerint fuldokolni fog a váladékban. Tapasz-

talatom szerint az antihisztaminok kiegészítőnek nagyon
jók, csökkentve a légúti
nyálkahártya duzzanatát, ezáltal akár a kínzó köhögési ingert
is. Az éjszakai nyugalom érdekében a
kifejezett köhögéscsillapítók nagyon
hasznosak.
Jó hatásúak a
különböző orrcseppek, orrsprayok is, kis
kortól is használhatók.
Antibiotikum nem célravezető, mert a vírusokra nem
hat az antibiotikum. Az orvosi
kontroll által felfedezett bakteriális
ráfertőződés esetén van rá szükség.
Ágynyugalom, gyógyulás.
A megelőzés területén még mindig a védőoltás
az ász, bizonyítottan csökkenti az influenza vírus
általi fertőzés súlyosságát, könnyíti a lefolyását,
kivédi a szövődményeket, például bakteriális ráfertőzéseket, tüdőgyulladást, ami nagyon nem
mindegy a szív-érrendszeri vagy tüdőbetegek,
idősek számára.
Az az ellenvetés, hogy beoltottak, és mégis beteg lettem, azért nem igazán állja meg a helyét, mert
több tucat influenza-SZERŰ vírus les ránk, hasonló tüneteket okozva. Az influ A és B a leggyakoribb
“valódi” influenza vírus, mely a legtöbb szövődményt is okozza, ezért van ellene védőoltás.
Tehát összefoglalva: korunk civilizációs-szezonális megbetegedése sokakat érint, komoly járványokat, esethalmozódásokat okozva. A megelőzés
a legfontosabb, melynek eszköze a védőoltás, idősek, krónikus betegek számára életmentő lehet.
dr. Gürtler Zsuzsanna
orvosi ügyelet, Rescue-Med Kft.
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SPORT

Országos
bajnok
sportlövôink
2015. február 6-8. között Százhalombattán
rendezték meg a magyar sportlövők egyik
legrangosabb versenyét, az idei Sportlövő
Országos Bajnokságot. Az OB-n Forrási
Boglárka, Kókai Réka - akik gyömrői lakosok - és az Egri Viktória összetételű ifi
lánycsapat óriási országos csúccsal győzött
a légpisztolyosok között, saját korcsoportjában, valamint az egy korosztállyal idősebbek között is országos bajnokok lettek!
Gratulálunk teljesítményükhöz!

Lomtalanítási és hulladékszállítási idôpontok
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy az idei év tavaszán is lesz lomtalanítás, az alábbi időpontokban:
Hétfői körzet: március 13. (péntek)
keddi körzet: március 27. (péntek)
szerdai körzet: április 3. (péntek)
csütörtöki körzet: április 24. (péntek)
Veszélyes hulladék kihelyezése most is tilos. Kérjük,
hogy lehetőség szerint előző este tegyék ki a hulladékot, mert a gyűjtés korán reggel indul!

Szelektív szemétszállítási időpontok:
Március 20. (péntek) és április 17. (péntek), május
15. (péntek)
Zöldhulladék szállítás
hétfői és keddi körzet: március 21.; április 4.; április
18.; május 2.; május 23.
szerdai és csütörtöki körzet: március 28.; április 11.;
április 25.; május 9.; május 30.
Gyömrői TÜF Kft.
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