2015 November1

Újra gyömrői központtal
működik az orvosi ügyelet

A fenti címben is megfogalmazott régi célunk valósulhatott meg a képviselő-testület
közelmúltban hozott döntésével, melyet követően új szolgáltató látja el városunk orvosi ügyeleti feladatait.

tal működő orvosi ügyelet Gyömrő és Mende
lakosságát fogja ellátni. Mint említettem, régóta célunk volt már, hogy az ügyelet központja
ismét Gyömrőn legyen, azonban eddig Mendét
szerződés kötötte egy másik régióhoz. A Maglóddal és Ecserrel közösen működtetett eddigi
A döntésre az teremtette meg a lehetőséget, rendszerben viszont a maglódi önkormányzat
hogy Mende önkormányzatával megállapodást és a szolgáltató ragaszkodott a maglódi központ
tudtunk kötni, így a jövőben a gyömrői központ- fenntartásához. Most részben köszönhetően a

Az új ügyeleti autó
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mendei önkormányzat hozzáállásának,
a saját lábunkra tudtunk állni. A szolgáltatással kapcsolatban
is érkeztek eddig időről-időre panaszok,
ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy
a jövőben a közismert
dr. Zaher Gábor nevéMezey Attila
vel
fémjelzett orszáalpolgármester
gos szolgáltatót bízza
meg a feladat ellátásával. A pályázat nyerteseként a képviselő-testület az Inter-Ambulance Zrt-t bízta meg november 25-től az
orvosi ügyeleti feladatok ellátásával. Ez a
cég, illetve cégcsoport országosan csaknem
3 millió lakos orvosi ügyeleti ellátását fedi
le területi szinten. A képviselő-testület úgy
vélte, hogy egy ekkora szakmai háttérrel
rendelkező cég várhatóan városunkban is
megfelelő szakmai színvonalú szolgáltatást
fog nyújtani. A célunk pedig kifejezetten az
volt, hogy a jövőben egy problémamentes,
színvonalas szakmai ellátást nyújthassunk
városunk lakosságának. Ennek érdekében
jelentősen csökken az egy orvosra jutó lakos létszám az új rendszerben, míg az ellátás a gyömrői Szt. István út 55. szám alatti
ügyeleti központban folyik majd, és innen
indul ki az orvos hívás esetén. Módosult az

ügyeleti időszak is: munkanapokon az eddigi délután 18.00 óra helyett, már délután
16.00 órakor megkezdődik az ügyeleti ellátás. Vagyis minden nap két órával hosszabb
időszakot fed majd le az új ügyeleti rendszer. Talán a legszembetűnőbb változást az
új, piros alapon sárga kockás feltűnő kéklámpás ügyeleti autó megjelenése fogja jelenteni majd. Mivel az ügyelet sürgős, sok
esetben életveszélyes esetek ellátását végzi,
ezért nagyon fontos, hogy a váltás zökkenőmentesen történjen meg. Az eddigi rendszer
szerint november 25-én reggel 8.00 óráig
működik majd az ügyelet, november 25-én
16.00 órától pedig már az új ügyeleti rend
lesz érvényben. Az új ügyeleti rendet ebben
az újságban részletesen, tájékoztató formában közöljük. Az ügyelet változatlan hívószáma minden újságban megjelenik majd a
rendőrség és a polgárőrség közvetlen hívószáma mellett. Az új szolgáltató tevékenységének megkezdését követően rendszeresen
figyelemmel kísérjük majd az ügyelet működését, és nagyon bízom abban, hogy a lakossági visszajelzések is pozitív változásról, jó
tapasztalatokról számolnak majd be. Szeretném, ha városunkban az orvosi ügyelet területén is rendezett viszonyok, színvonalas, a
betegek igényeit maximálisan kielégítő szolgáltatás folyna.
Mezey Attila
alpolgármester

Gyömrői Orvosi Ügyelet:
Gyömrő, Szent István út 55.
Ügyeleti idő: hétköznap 16.00–8.00-ig
Hétvégén és munkaszüneti napokon:
reggel 8.00-tól a következő munkanap reggel 8.00-ig
Telefonszám: 06-29/332-233
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Százmilliós beruházás:
főnyomó csöveket cserélnek
Folyamatosan dolgoznak a szakemberek
Gyömrőn, a 31-es út mentén, ahol vízfőnyomócsövet cserélnek. A régi, 40-45 éves
azbesztcement csövek helyett modern PVC
vezetékek kerülnek a földbe.
A beruházás keretében víztározót is felújítanak. A munkálatok teljes költségvetése meghaladja a százmillió forintot. Az Arany János
utca – Határ út találkozásától indulva már jól
láthatóak a munkálatok. Ottjártunkkor éppen
egy hosszabb csőszakaszt helyeztek a földbe
egy markoló segítségével. Mezey Attila alpolgármester elmondta, hogy nagyon fontos
beruházás ez, mivel elöregedett főnyomócső-

ről van szó. Arról tájékoztatott, a város belső részein már mindenhol megtörtént a csere,
csak a külső területek vannak hátra. Reményei
szerint évtizedekre biztonságot ad majd az új
gerinchálózat. A mostani beruházás nemcsak
csőcserét foglal magában, hanem víztározó felújítást is. Ez a munka várhatóan jövő tavasszal
zajlik majd. A környéken élőknek nagyon jó
hír lehet, hogy a munkálatok befejezése után
a 31-es útra kivezető jelenlegi földút szilárd
burkolatot kap majd, így egy jó minőségű úton
lesz közvetlen csatlakozási lehetőség a főútra.
A tervek szerint 2016 tavaszára fejeződhetnek
be a munkálatok.
HA

Modern PVC cső került a földbe
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Közbiztonsági értékelés
Páros interjú az alpolgármesterrel és a polgárőrség elnökével

Októberi lapszámunkban már olvashattak
arról, hogy a rendőrség statisztikái szerint
Gyömrőn idén az előző év azonos időszakához képest 40%-kal csökkent a bűncselekmények száma, míg a lakásbetörések esetében ugyanez az arány 90%-os.
A kiváló rendőrségi munka mellett ehhez mindenképpen szükség volt a helyi polgárőrség
aktivizálására, illetve az önkormányzat támogatására is. A javuló közbiztonságról, illetve
saját szervezeteik szerepéről beszélgettünk
Mezey Attila alpolgármesterrel, valamint Garamszegi Sándorral, a Gyömrői Polgárőr és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökével.
zz
Saját szemszögükből nézve mivel tudták kivenni a részüket a közbiztonság javítása érdekében végzett munkából?
Mezey Attila: Önkormányzatunk hosszú évek
óta vallja azt az elvet, hogy az egyik legfontosabb dolog a folyamatos kommunikáció a helyi illetékes szervekkel. Értelemszerűen ebben
kiemelt szerepe van a rendőrségnek, amellyel
mondhatom, hogy kiváló a kapcsolatunk. Számukra két járművet is biztosítunk ingyenesen,
hogy minél több lehetőségük legyen a város
területén járőrözni. Ebből az egyik autót – egy
régi Lada Nivát – most lecseréltünk egy nagyon jó állapotú Toyota RAV4 terepjáróra.
Az autókba üzemanyagot is biztosítunk. Ezen
felül idén egy alapítvány segítségével két kerékpárt is át tudtunk adni, a nyári szolgálatteljesítés megkönnyítése érdekében. A polgárőr
egyesületet anyagilag támogatjuk, a városvezetésből többen is beléptek, rendszeresen
részt veszünk éjjeli szolgálatokban. Jövőre
szeretnénk növelni a támogatás mértékét, valamint segítséget nyújtani abban, hogy a két
éve önkormányzatunk által vásárolt szolgála-

ti autójukat le tudják cserélni. Több környező településen is sikerrel pályáztak polgárőr
autókra, jövőre az 5000 fő feletti lélekszámú
települések is indulhatnak ezeken a pályázatokon. Természetesen mi is megpróbáljuk! Ha
nem sikerül, önerőből cseréljük le az autót.
Garamszegi Sándor: Egyesületünk a polgárőröket és önkéntes tűzoltókat is magában
foglalja. Minimális átfedés is van a tagság tekintetében. Idén folyamatosan adtunk éjszakai szolgálatot, részt vettünk minden helyi
rendezvény biztosításában. Közös szolgálatot
látunk el a rendőrökkel, segítve egymás munkáját. Vadászokkal és erdészekkel kiegészülve
pedig a külterületeken is rendre megjelenünk.
Október végéig csaknem 1600 óra szolgálatot
adtunk, míg a rendőrökkel közösen 150 óra
felett járőröztünk. Az önkormányzattól kapott
gépjármű nagy segítség, hiszen korábban saját
autókkal tudtak csak önkéntes tagjaink szolgálatot ellátni. Idén hétszázezer forint támogatást kaptunk az önkormányzattól, így üzemanyagra is jut bőven.
zz
Mennyire elégedettek az elért eredményekkel, a polgárőrök munkájával?
M.A.: Teljes mértékben! Egy valóban aktív
és tenni akaró polgárőrségünk van jelen pillanatban. Komoly szerepük van abban, hogy
ilyen jól alakulnak az idei év bűnügyi statisztikái. Fél év alatt csupán két betörés volt városunkban, nem is emlékszem, hogy valaha is
büszkélkedhettünk volna ilyen jó mutatókkal!
Persze a munka java ezután jön: a jóhoz kön�nyű hozzászokni, nehéz lesz megtartani az elért eredményeket.
G.S.: Azt gondolom, hogy a közbiztonság
területén elért érezhető és valós sikereknek
aktív részesei vagyunk mi magunk is. Ez egy
csapatmunka, melyben részt vesz a rendőrség,

AKTUÁLIS

5

Balra Mezey Attila alpolgármester, mellette Garamszegi Sándor a polgárőrség elnöke

az önkormányzat és a polgárőrség mellett a denképpen pályázunk új polgárőr autóra, ha
mezőőr, a közterület-felügyelet vagy éppen az az nem sikerül, akkor saját forrást kerítünk rá.
erdészeti és vadásztársaság is.
A rendőrséget továbbra is kiemelten támogatjuk majd. Városunk közbiztonságáért végzett
zz
Milyen célokat fogalmazott meg magának a munkánk egyik alapja a szoros és közvetlen
polgárőrség 2016-ra?
kapcsolat. Őrsparancsnok asszonnyal, a moG.S.: Szeretnénk növelni az aktív tagok lét- nori rendőrkapitány úrral, valamint a polgárszámát. Ez egy önkéntes munka, senkit nem őrség elnökével napi szinten egyeztetünk a
kötelezhetünk szolgálatra. Fontos, hogy aki szükséges teendőkről. Nem kell felesleges
belép, az valóban vállaljon is legalább havi 1-2 és időhúzó köröket futni: ha valakinek segítszolgálatot. Idén megkezdtük a technikai fej- ségre van szüksége, bármikor keresheti a málesztést, egyebek mellett szolgálati egyenru- sikat. Nagy előny, hogy Garamszegi Sándor
hákat is beszereztünk. Ezt szeretnénk folytatni személyében a polgárőr és önkéntes tűzoltó
jövőre is, valamint az önkormányzattal közö- egyesületnek olyan elnöke van, aki egyben
sen mindent megteszünk majd azért, hogy az önkormányzati képviselő is. Ezáltal erős és
autónkat le tudjuk cserélni. Ahogy idén, úgy folyamatos a kapcsolattartás, a testület és a
jövőre is minden kisebb-nagyobb helyi ren- városvezetés első kézből tud informálódni az
dezvény biztosításában részt kívánunk venni, aktuális helyzetről.
és lehetőségeinkhez mérten egyre több éjszazz
Ha valaki kedvet kapna, van-e lehetőség bekai szolgálatot adunk majd.
lépni a polgárőrségbe?
zz
Mik az önkormányzati elvárások?
G.S.: Természetesen nagy örömmel várunk
M.A.: Azt gondolom, hogy a közbiztonság mindenkit, aki tenni szeretne Gyömrő közbizterén jó úton járunk, egyértelműen látszik, tonságáért! Ez egy önkéntes munka, melynek
hogy érdemes pénzt és energiát belefektetni egyre nagyobb a társadalmi megbecsültsége.
ebbe a területbe. 2016-ban szeretnénk mi- Egy a lényeg: aki jelentkezik, az valóban tudnimum szinten tartani, de inkább növelni a jon havi egy-két alkalommal az idejéből nérendőrségnek és a polgárőrségnek nyújtott hány órát szolgálatra szánni.
Hauser Antal
támogatásokat. Ahogy már említettem, min-
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Testületi ülés és közmeghallgatás

N

ovember 16-án előbb testületi ülés volt, majd annak keretében megtartották a 2015-ös közmeghallgatást. A képviselők 19 napirendi pontról tárgyaltak.
Először zárt ülésen döntöttek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat keretében támogatandó
diákokról. Több jelentkezést formai okok miatt kellett
elutasítani, végül hatan kapták meg a támogatást. Szintén a zárt ülésen terjesztette elő Gyenes Levente polgármester, hogy a képviselők javasolják Varga Ernő jegyző
részére a címzetes főjegyzői cím adományozását. Ezt a
képviselő-testület tudja indítványozni az illetékes felettes szerveknél, amennyiben a vonatkozó jogszabályban
foglalt kritériumok teljesülnek. Jegyző úr esetében minden adott ahhoz, hogy megkaphassa a kitüntető címet.
Polgármesterünk kiemelte: Varga Ernő 24 éve, 1991 óta
tölti be Gyömrőn a jegyzői posztot, munkája és szakmai
tudása is kimagasló. A jelenlévő képviselők egyhangúan támogatták az előterjesztést, így megindulhat az
ilyenkor szokásos eljárás.
A zárt ülést követően a testület elfogadta önkormányzatunk ¾ éves költségvetési beszámolóját. Döntöttek arról is, hogy igazodva a jogszabályi változásokhoz, módosul a helyi építmény- és iparűzési adóra
vonatkozó rendelet. A képviselők módosították az orvosi körzetekről szóló szabályozást is. Erre azért volt
szükség, mert végre betöltik a néhai Kovács doktor
körzetét. A körzethatárok nem változnak, akik eddig
oda tartoztak, azok hamarosan az új gyermek háziorvosra számíthatnak. A testület egyhangúan támogatta
a Pest Megyei Önkormányzat javaslatát, melynek értelmében megyénk önálló, ún. NUTS2 régióvá válhasson. Ez röviden azt jelentené, hogy Pest Megye leválna Budapestről, így várhatóan jóval több európai uniós
forrás érkezhetne a térségbe.
Mivel hamarosan lejár az érvényben lévő kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződése városunknak,
ezért a képviselők döntöttek a tárgykörben kiírandó

pályázatról. A vonatkozó jogszabály ezt kötelezővé is
teszi.
A testületi ülés végén, annak egyik napirendi pontjaként került sor a közmeghallgatásra. A megszokottakhoz képest nagyon kevesen, csupán tizenhét lakos
érkezett a rendezvényre. Közülük hárman tettek fel kérdéseket a képviselőknek. A kérdések között szerepelt
a Mendei út forgalmára valamint az ott tapasztalható
balesetveszély csökkentésére irányuló felvetés. Ezzel
kapcsolatban Gyenes Levente polgármester kifejtette,
hogy akárcsak a Dózsa György út, így ez is megyei
közútkezelői fenntartású útszakasz, ezért városunk lehetőségei igen behatároltak. Polgármesterünk szerint
megoldás lehetne egy állandó traffipax a Mendei úton,
erről hamarosan egyeztet is a megyei főkapitánnyal.
Gyenes Levente hozzátette: többször kérték zebra kialakítását akár a Sparnál is, de ezeket a kéréseket az
illetékesek rendre elutasítják. Mint ahogy annak sincs
realitása, hogy belátható időn belül kerékpárút épülne
Gyömrő és Monor vagy Gyömrő és Budapest viszonylatában, válaszolta egy újabb kérdésre a polgármester.
A Dózsa György út esetleges felújítását firtató kérdésre adott válaszként a városvezető elmondta: Szűcs Lajos országgyűlési képviselőnk ígérete volt korábban az
út rendbetétele. Mint mondta, erre ismét emlékeztetni
fogja őt.
Szóba került még a helyi posta működésének kérdése, illetve az azzal kapcsolatos problémák. Polgármesterünk válaszából kiderült, hogy annak ellenére
sem hajlandó a Magyar Posta még egy fiókot nyitni,
hogy az önkormányzat ehhez ingatlant biztosítana, valamint vállalná a rezsiköltségeket is. Az állami cég illetékesei szerint Gyömrőn elegendő a most működő
egyetlen posta.
A 2015-ös közmeghallgatás alig fél óra után véget
ért, mivel a jelenlévőknek több kérdése nem volt.

Hauser Antal
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November 29-én
gyere, és mondd el
személyesen kérésedet
a Mikulásnak!
A Mikulás manóival vár minden
gyerkőcöt a kívánságával
november 29-én 14 és 16 óra között
a Művészeti Központ előtt!
Az idén is 15 órától találkozhatnak a gyerekek az igazi Mikulással Gyömrő utcáin!
December 5-én a város 12 pontján várja a Mikulás a gyerekeket, s szokásához híven, meglepi
az aprónépet, csomaggal a 10 éven aluli gyerekeket ajándékozza meg. Az Anyukáknak, Apukáknak sem lesz oka panaszra: a krampuszok és segítőik forró teával fogadják majd őket a
Mikulás-járat állomásain.
19 órától a Manóerdei Mono Manó zenekar várja a Gyerekeket a Hankó István Művészeti Központban.
Kedves Gyerekek! Lepjétek meg Ti is a Mikulást valami aprósággal: énekkel, verssel, rajzzal, hisz ő is szeret ajándékot kapni! Reméljük, így jövőre sem felejtkezik meg városunkról, és
az itt lakó gyerekekről!
Bízunk benne, hogy a hosszú évek alatt összeszokott Manócsapat segítségével a csomagok
tartalmának összeszedése, csomagolása és kiosztása, a Mikulás-kocsi díszítése és a járat lebonyolítása, a korábbi évekhez hasonlóan, zökkenőmentesen fog sikerülni. Előre is szeretnénk
köszönetet mondani mindenkinek, aki ebben részt vesz!
Mikulás-járás útvonala:
15 óra: Eskü tér
15.30 óra: Petőfi-telepi buszforduló
15.50 óra: Piac főbejárat (Szent Imre út)
16.10 óra: MÁV állomás
16.35 óra: Simon Mihály tér – Üzletház parkoló
17 óra: Vízmű sarok (Szt. István-Dózsa Gy. út sarok)
17.20 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: Hankó István Művészeti Központ főbejárata
19 órától: Mikulás-várás a Mono Manó zenekarral
a Hankó István Művészeti Központban
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Dr. CSERNUS Imre
előadása Gyömrőn
Téma: Sikerek és pofonok
2015. december 15. (kedd)

Helyszín:
Hankó István Művészeti Központ
Kapunyitás: 18.30 – kezdés: 19.00
Belépőjegy ára:
zz
elővételben: 2 400 Ft,
zz
az előadás napján, a helyszínen: 2 900 Ft
Amennyiben elővételben valamennyi belépőjegy
elkel, a helyszínen nem lesz jegyértékesítés!
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2015. december 27-én, 17 órától a Hankó István Művészeti Központban
Meglepetés: Paprikás csirke! • Jegyek 2 900 Ft-os áron megvásárolhatók a művészeti központban
Infó: hi.muvkozpont@gmail.com • 06/30 652 1052, 06/30 652 0690
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2015. december 30-án, szerdán, 11 órától a Hankó István Művészeti Központban
Jegyek 1 300.- Ft-os áron megvásárolhatók a művészeti központban. 3 éves kor alatt ingyenes!
Infó: hi.muvkozpont@gmail.com • 06/30 652 1052, 06/30 652 0690
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KÖNYVTÁRI
HÍREK

Az alábbi rendezvényekre várunk minden kedves érdeklődőt! A könyvtárat és a programjainkat
beiratkozott olvasóinkon kívül is bárki ingyen látogathatja!
Kézműves foglalkozás: Karácsonyi ajándéktárgyak készítése
A decemberi kézműves foglalkozáson karácsonyi hangulatot idézünk elő. Saját kezűleg készítheti el mindenki, amit a karácsonyfa alá szán. Meghívott vendégünk: Lőrinczné Szabó Gerda gyermekkönyvtáros.
Időpont: 2015. december 10. (csütörtök) 13.00-tól
Játékos Beszédművelő kör találkozója:
2015. december 9. (szerda) 15.30-16.30
Népek és országok: Egy hét Párizsban
Egy rendhagyó Népek és országok előadásra invitáljuk Önöket. Az előadáson Boda Mónika
idegenvezető mesél párizsi útjáról. Boda Mónikának két könyve is megjelent „Egyszerű történetek” címmel, melyek szintén bemutatásra kerülnek.
Időpont: 2015. december 15. (kedd) 16.30

Csemetekert premier mikulás napján
Évek óta minden karácsony előtt bemutat egy-egy
darabot a gyömrői Csemetekert Gyermekszínház
társulata. A gyerekek profikat idéző színvonalú alakításai, Mihalusz Zoltán kiváló rendezése és a szorgos segítők által kreált ruhák és díszletek mindig
mesebeli hangulatot varázsolnak a színpadra. Idén
december 6-án a Ne hagyd magad télapó! című darabbal lépnek színpadra.
A Fésűs Éva által írt rádiójáték nagy siker volt
a Magyar Rádióban. Az eredeti, rádiós szereposztásban nem kisebb színészóriások játszottak, mint
Csákányi László, Kútvölgyi Erzsébet vagy éppen
Harkányi Endre. Harminchat évvel a bemutató után
most a gyömrői Hankó István Művészeti Központ

színpadán Mihalusz Zoltán átirataként láthatják
majd a nézők a darabot. Ha az elmúlt évek Csemetekert előadásaiból indulunk ki, akkor garantált
a kellemes szórakozás és az igényes megvalósítás.
A remek színészpalánták mellett ebben segédkezik
majd a már többször is nagyot alkotó Takács Lídia
maszkmester, Kuhárné Liza, a jelmezek felelőse,
míg a zenei részért Petrik Balázs felel.
A bemutató időpontja sem véletlen: a télapó Mikulás napján egészen biztosan nem hagyja majd
magát!
Premier: 2015. december 6. 15 óra, Hankó István Művészeti Központ. Jegyek 800 forintos egységHA
áron kaphatók.
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Mit csináljunk a kerti zöldhulladékkal?
Az egyik lehetőség városunkban az, hogy
elvitetjük az erre kijelölt napokon zsákokba összegyűjtve, a második - a faleveleket
komposztálhatjuk, vagy használhatjuk talajtakarónak is.
Amit viszont biztos ne tegyünk, hogy az összegyűjtött avart elégetjük, mert ilyenkor rákkeltő anyagok szabadulnak fel az égő lombkupacokból. Nem utolsó sorban azért se égessünk
zöldhulladékot a településünkön, mert tilos!
Az országos tűzvédelmi szabályzat szerint a
felelőtlen kerti égetés komoly pénzbírsággal
sújtható!
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség
számításai szerint egy száz kilogramm növényi maradékot tartalmazó zöldhulladék kupac elégetése komoly légszennyezést
okoz. Az égés során nagy men�nyiségben szabadulnak fel fulladást okozó rákkeltő részecskék
és szénhidrogének, tüdőkárosító
nitrogén-oxidok, szén-monoxid
és az egyik legmérgezőbb anyag,
amit beszívhatunk, a benz-a-pirén.
Így marad a komposztálás
vagy az elszállítás.
A komposztálás kiváló és környezetbarát módszer arra, hogy

eltüntessük a felesleges zöld nyesedéket, amelyet később, például a tavaszi ültetési szezonban értékes tápanyagként hasznosíthatunk,
bár a lehullott falevelek relatíve lassan bomlanak el, ez a folyamat más zöldhulladékkal
való keveréskor (pl. lenyírt fű) felgyorsul.
A faleveleket talajtakaróként is használhatjuk, mert védhetik a pázsitot és a kerti növényeket, amit úgy érhetünk el, hogy fűnyíróval
felaprítjuk a lehullott faleveleket. Amire ilyenkor ügyelni kell, hogy a takaró ne legyen 5-7
centiméternél vastagabb!
Hogyan készítsünk komposztládát? – A kérdéssel, sorozatunk következő részében foglakozunk.

Szelektív szemétszállítás 2015
Zöldhulladék elszállítás:
november 28. 3-4. körzet • december 5. 1-2. körzet
december 12. 3-4. körzet

Szelektív hulladék elszállítás: december 18.
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SZOLGÁLTATÁS

Gyömrő és Környéke
Szociális Szolgáltató Központ

Szeretnénk megköszönni Gyömrő Város Önkormányzatának a megemlékezést,
amellyel felköszöntötték időskorú ellátottainkat az Idősek Világnapján.
Városunkban egyre több az idős ember. És
egyre több az, aki magáról segítség nélkül
nem képes gondoskodni. Ezért szeretném, ha
megismernék a városunkban működő ellátási
formáinkat, melyekkel egyre több nyugdíjas
ember életét tudjuk segíteni.
Ha ön nyugdíjas, akár egyedül, akár házastársával él, bármilyen egészségügyi problémája
van, nincs, akit riasszon rosszullét, baleset stb.
esetén, akkor ajánlom Önnek a Jelzőrendszeres
házi segítségnyújtást. Ez egy telefonvonalhoz
kapcsolt riasztórendszer. Melyhez tartozik egy
nyomógomb, mely mindig az ön közelében
van. Ha krízis helyzet történik, jelez és küldjük
önhöz a gondozónőt, aki segít megszüntetni a
vészhelyzetet, vagy orvost, mentőt hív. Napi 24
órás ügyeletet tartunk fenn, a hét minden napján.
Szociális étkezés: Akár fizikai, akár anyagi
nehézséget okoz az ebéd megszervezése, elkészítése és ön már nyugdíjas, rajtunk keresztül
rendelhet ebédet a hét 5 vagy 6 napjára. Ebédjeinket az Új Halászkert konyhájában készítik,
légmentesen csomagolják, melyet az ön lakcímére ki is szállítanak.
Házi segítségnyújtás: Ha nyugdíjas korára
olyan betegségben szenved, amely megakadályozza önmaga ellátását, gondozási segítségre
szorul, akár ön, akár egy ismerőse, rokona, keressen meg minket, hogy a hét 5 napján tudjunk
segíteni, napi életvitelét megkönnyíteni.

Időskorúak nappali ellátása: Ha nyugdíjas,
és egyedül van, unatkozik egész nap, szeretne beszélgetni másokkal, szeretne egy közösséghez tartozni, szeretné napjait programokkal, tevékenységekkel társaságban tölteni,
jöjjön el nappali klubunkba, mely nem egy
zárt intézmény. Reggel fél nyolctól délután
négyig várjuk tagjainkat intézményünkbe.
Nappali ellátásunk mellé igényelhet háromszori étkezést vagy csak ebédet. Tisztálkodhat, moshat és bármilyen felmerülő ügyintézésben segítünk.
Ha bármelyik ellátási formánk felkeltette
érdeklődését, kérem keressen minket Gyömrőn a Szt. István u. 75. szám alatt vagy telefonon: 0629/330-207 telefonszámon, emailen:
gykszszk@gmail.com címen.
G.K.

SZOCIÁLIS
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Ősszel ruhaosztás, télen jótékonysági
koncert a Családsegítőben

S

zívet melengető arra az összefogásra gondolni, amiben az október eleji
nagyszabású ruhaosztás alkalmából volt
részünk. A lakosság minden csoportjából
voltak, akik érintve érezték magukat felhívásunk kapcsán. Gyermekes családoktól
rengeteg ruha, cipő, játék, babaholmi érkezett hozzánk, mely a készlet legnagyobb részét tette ki. Ezentúl egyedülállók, nyugdíjasok, költözködők, gyermeküket egyedül
nevelő szülők, hagyaték kapcsán érintettek
jelezték felénk adományozási szándékukat.
Ezúttal önkéntesek is csatlakoztak hozzánk szép számmal, akik a plakátolásban,
válogatásban, szállításban voltak nagy segítségünkre. Sokan ellátogattak a régi Művelődési Házba, amely immár több éve a
ruhaosztás helyszínéül szolgál. Jó minőségű, ingyen elvihető darabokkal frissíthették
fel őszi ruhatárukat az érdeklődők. A kismama- illetve gyerekholmik mellett női- és
férfi ruhaneműt és használati cikkeket is be
lehetett szerezni. Az év hátralévő részében

is foglalkozunk adományok közvetítésével,
nevezetesen feleslegessé vált bútorokat,
háztartási- és műszaki eszközöket, kisebb
berendezési tárgyakat segítünk megfelelő helyre eljuttatni. Ruhaadományokat
idén hely szűke miatt már csak korlátozott
mennyiségben, legfeljebb két zsákkal tudunk átvenni, elsősorban gyermekruhákat,
cipőket várunk.
Az év utolsó hónapjában sok meglepetést tervezünk. Különleges alkalomra készülődünk december 11-én 18 órai kezdettel. A Hankó István Művészeti Központban
jótékonysági koncertre hívjuk önöket. Az
est fellépői a Gyömrőszínház társulata,
akik idén harmadjára karolják fel a jótékonysági koncert ügyét, melynek bevételéből élelmiszercsomagokat állítunk össze
ellátottjaink számára. Ezáltal nyújtunk
támogatást abban, hogy karácsonykor étel
kerüljön az asztalokra.
Köszönjük a támogatásukat!
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Előzetesben egy gyömrői
kábítószer-kereskedő
A monori nyomozók 2015. október 31-én az éjszakai órákban Gyömrő egyik utcájában vonták intézkedés alá Zs. Gábort, mivel a gyanú
szerint a férfi kábítószert árult. A nyomozók
átvizsgálták a férfi ruházatát, melynek során
kábítószergyanús anyagmaradványt találtak és
foglaltak le. A 25 éves férfi társaságában tartózkodó személyeket is igazoltatták a rendőrök,
esetükben kábítószer gyorstesztet alkalmaztak,
amely pozitív eredményt mutatott.

Zs. Gábor lakásán házkutatást tartottak a rendőrök, melynek során további kábítószergyanús
anyagmaradványokat és növényi származékokat foglaltak le.
A férfit a monori nyomozók elfogták, majd
előállítását követően – őrizetbe vétele mellett
– gyanúsítottként hallgatták ki. Az illetékes
bíróság 2015. november 2-án elrendelte a 25
éves férfi előzetes letartóztatását.
HA
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„HIBÁTLAN” UTÁNPÓTLÁS

Az összes régiós versenybe neveztek a
A két és fél hónap elteltével, most újabb
Gyömrő Városi Sport Klub legifjabb kézi- három hónapos periódus veszi kezdetét, ahol
labdázói!
nyolc fordulóban, oda-visszavágós rendszerben
mérkőznek majd meg a gyerekek hétről-hétre!
Az Országos Gyermekbajnokság idei A Kovács László régió legjobbjai csapnak tehát
2015/2016-os versenykiírásában a szeptember össze az Országos Elődöntőbe jutásért!
eleje óta zajló Pest Megyei csoportmérkőzéseMíg csapataink a tabellák éléről, legjobb
ken túl, mindhárom utánpótlás korosztályunk góllövőink – Markovics Rita, Szőnyi Natália,
továbbjutó helyen zárt!
Gönczy Gergő, Markovics Patrik, Márkus JáAz U14-es fiúk 100%-os teljesítménnyel, nos, Simon Kristóf az aktuális góllövőlisták
a legtöbb lőtt, legkevesebb kapott góllal, ha- elejéről várhatják a folytatást!
talmas előnnyel csoportelsőként, míg U11-es
A tavalyi eredmények tükrében, ismerve az
lányaink , illetve U12-es fiaink csoport máso- erőviszonyokat, bizton állíthatjuk, még csak
Valenta Eszter
dikként kvalifikálták magukat az idei tíz csa- most jön a java…
utánpótlás vezető, edző Gyömrő VSK
patos Régió Döntőbe.
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