Az állami megszorítás ellenére
Gyömrő továbbra is fejlődik
A város beruházásai meghaladták a fél milliárd Ft-ot!

Az év vége felé közeledve itt az ideje,
hogy számot vessünk az idei eredményeinkkel. Mint már többször, több
fórumon elmondtam, megírtam, az idei
évben is kevesebb pénzből gazdálkodhattunk, mint az előző években. Ennek
ellenére hiába volt az állami központi
megszorító csomag, hiába kapott önkormányzatunk is lényesen kevesebb
pénzt az eddigieknél, mégis igyekeztünk
nagyon sok korábbi
elképzelésünket ebben az esztendőben
is megvalósítani.
Az idén több mint
50 tétel szerepel a
fejlesztési listánkon,
amelyeket egyenként
ki tudtunk pótolni,
valamint 17 különböző felújítási, karbantartási munkát végez,
végeztetett el az önkormányzat. 2009ben a beruházásaink meghaladták az
550 millió forintot, a
felújítási, karbantartási munkáink pedig
megközelítették a 20 millió forintot.
A legfontosabb fejlesztéseink az idei
évben a Táncsics Mihály út – Szent István úti kereszteződés körforgalommá
alakítása volt, valamint az ezzel egy
időben végzett városközpont felújítás,
amely a házasságkötő termet és a Polgármesteri Hivatal épületét, a központi

parkot, valamint a városközpontba vezető utcákat érintette.
Mivel településünk egyre inkább városias képet mutat, így folyamatosan
felmerül az igény a közlekedési, parkolási problémák megoldására is. Az
idei évben csak a városközpontban több
mint 30 új parkolóhelyet létesítettünk.
Szintén kiemelkedő beruházásnak
számít az Erzsébet
iskola
átépítése.
Régóta adós volt már
a város az Erzsébettelepen élőknek az
iskola átalakításával, felújításával és
most ez a beruházással megtörtént – és
mondhatjuk, hogy
az Erzsébet-telepi
iskola lett talán városunk legszebb oktatási intézménye.
A bővítési, felújítási munkák az óvodákat sem kerülték
el az idén. Az óvodákban bővítettük a
férőhelyeket: a falusi, a Kossuth utcai és az Arany János
utcai óvodákban plusz csoportszobák,
tornaszobák is létesültek.
Szintén jelentős eredménynek könyvelem el, hogy míg az országban a legtöbb helyen leállították a beruházásokat
vagy jelentősen visszafogták azokat, mi
úgy tudtunk idén mindent megvalósíta-
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ni, hogy szinte kivétel nélkül gyömrői vállalkozások, gyömrői vállalkozók kaptak megbízást,
munkalehetőséget az összes építkezésen. Ez által
próbáltunk segíteni a helyi vállalkozásainknak a
munkahelyek megtartásában, valamint vállalkozásuk életben maradásában.
Szintén az idei évhez kapcsolódik a helyi városi buszközlekedés megindítása, és mondhatjuk, hogy a gyömrői városi busz nemcsak esztétikus és környezetbarát, de most már áraival is
abszolút piacképes vetélytársa a VOLÁN által
üzemeltetett sárga busznak.

Karácsonyi invitáció

Figyeljetek rám, kiszolgáltatottak!
Akik az utcán fagyoskodnak,
akiket nem vár ünnepi asztal,
akiket senki sem vigasztal!
Figyeljetek rám, akik fedéllel
nem bírnak! Most, ma éjjel,
akik egyedül ünnepelnek!
Hozzátok szólok én, a Gyermek!
Jöjjetek ide jászolomhoz,
akiknek e nap bánatot hoz,
jertek ide, hol szívek égnek,
jertek ide mind, szegények!
Látjátok, milyen hely ez itt?
Nem az, mit gazdagság feszít.
Istálló, szalma, pásztorok,
de fölötte a Csillag ragyog!
Nem értik ezt meg még sokan,
az üdvösségnek ára van
Egyszer jön majd a pillanat,
mikor omlanak vad falak,
és ide, jászolomhoz térnek
minden nemzetek és minden népek.
A szenvedők itt gyógyírt kapnak,
az igazak felmagasztaltatnak,
a magányosok társra lelnek,
az irgalmasok kegyet nyernek;
mert itt van Isten dicsősége,
s az embereknek itt a Béke!
SZLD.

Úgy érzem, hogy 2009-ben mind az országos, mind a nemzetközi nehézségek és gazdasági problémák ellenére, Gyömrő városa jó évet
tudhat maga mögött, és bízom benne, hogy
mindazokat az értékeket, amelyeket az idei évben teremtettünk, még nagyon sokáig tudja lakosságunk használni.
Ezúton is kívánok minden gyömrői lakosnak
Békés Boldog Ünnepeket és Eredményekben
Gazdag Új Esztendőt!
Gyenes Levente
polgármester

Sikeres volt a
díjcsökkentés
Látványosan nőtt a helyi busz
kihasználtsága!

November elsejével igen komoly mértékű díjcsökkentést hajtottunk végre az önkormányzati
finanszírozású helyi busznál. Azt reméltük, hogy
a kedvezőbb jegyárak mellett nem lesznek (szó
szerinti) üresjáratok, s jóval kihasználtabb lesz
a buszunk. Várakozásainkat is felülmúlta a novemberi eredmény, hiszen szemmel láthatóan is
többen utaznak a helyi járaton, s nemcsak egykét emberrel közlekedik a busz. A legfrissebb
novemberi adatok szerint októberhez képest
16%-kal több diákbérletet vásároltak, míg
a pénztárakban dupla annyi jegyet adtak el,
mint egy hónappal korábban! Reményeink szerint lassan minden lakosunk megbarátkozik majd
a helyi busszal, és mind többen veszik majd
igénybe. Emlékeztetőül a jegy- és bérletárak:
Jegy:
Szakaszjegy (városközpontig):
Felnőtt bérlet:
Nyugdíjas- és tanuló bérlet:

100 Ft
50 Ft
3000 Ft
1000 Ft
HA
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Már most biztosított városunk jövő évi hiteltörlesztése
Városunk igen jó évet tudhat maga mögött,
hiszen mintegy 550 millió forintnyi beruházást
hajtott végre, valamint további 18 millió forint
egyéb fejlesztés volt Gyömrőn - mondta Gyenes
Levente a közmeghallgatáson. A polgármester hozzátette: ehhez szükség volt a képviselők
lelkiismeretes munkájára, hiszen 8 rendes és 10
rendkívüli ülést tartottak eddig 2009-ben, melyeken összesen 327 határozatot hoztak. Ebből 288at egyhangú szavazással fogadott el a testület.
Gyenes Levente elmondta: nehéz év áll előttünk, hiszen komoly mértékű megszorítások várhatók az önkormányzati szektorban, de az elmúlt
évek tudatos és előrelátó gazdálkodásának köszönhetően városunk megfelelő tartalékokkal
rendelkezik. A városvezető külön kitért az aktuális hitelállományra is. Jelen pillanatban 815 millió
forint hitelállományunk van, valamint 447 millió
forint értékben bocsátottunk ki kötvényt. Ebben
az évben 151 millió forintnyi hitelt törlesztettünk.
2010-ben 388 millió forint hitel visszafizetési kötelezettségünk van. Ebből az összegből 368 milliót június hónapban kell törleszteni. Jelenleg 374
millió forint áll rendelkezésre, tehát már most
biztosított a jövő évi törlesztés. A 446 millió
forintos kötvénykibocsátást 2016-ban kell vis�szafizetni. Erre eddig 77 millió forintos tartalékot
képeztünk, melyhez rendszeresen teszünk hozzá,
hogy a határidő végére a megfelelő összeg rendelkezésre álljon. A polgármester beszámolóját
lezárva kijelentette: ha jövőre át kell adnia a stafétát, azt nyugodt szívvel teszi meg, mert jelentős
tartalékot tudtak képezni.
Nézzük néhány kérdést és az azokra adott polgármesteri válaszok rövidített változatát:
Mikor szűnik meg végre a kamion forgalom
a Mendei úton?
Szerencsére mára erősen lecsökkent az átmenő teherforgalom száma. Személyes lobbinak
köszönhetően annyit sikerült elérnünk, hogy a
Mendei utat a közútkezelő felújította. Az önkormányzat csak akkor tilthatná ki a teljes teherforgalmat, ha a város kezelésébe adnák az utat. Ezt
kérvényeztük is. Addig bízunk a rendőrség rendszeres ellenőrzésében.
Mikor lesz a városunkhoz méltó művelődési
ház?
A testületnek folyton mérlegelnie kell: új iskolát
építsünk, óvodákat bővítsünk, vagy művelődé-

si házat építsünk? Eddig fontosabbnak éreztük
az elmúlt években megvalósult beruházásokat.
Hozzá kell tennem: egy művelődési házat nem
csak felépíteni kell, hanem utána működtetni is,
ami komoly pénzbe kerül. Jelen pillanatban is
vannak tervek, amelyek egy új művelődési házra vonatkoznak. Amennyiben sikerül pályázati
pénzhez jutnunk, megvalósítjuk a tervet.
Nagyon szép lett az Erzsébet utcai iskola,
csak az udvarral vannak problémák. Mikorra készül el teljesen?
A beruházás ütemezés szerint készült. Az udvart
viakolorral szeretnénk burkolni, de ahhoz előbb
a talajnak kell megfelelő módon tömörödnie, hiszen a mai napig süllyed. Persze az udvar egy részét szeretnénk füvesíteni, hogy a gyerekeink zöld
környezetben is tanulhassanak. Őszintén szólva,
nagyon örülnék neki, ha az odajáró diákok szülei
segítenének nekünk, és társadalmi munka keretében hozzájárulnának az udvar szépítéséhez.
Valóban csődközeli helyzetben volt a vízmű,
és egyáltalán elmúlt már a veszély?
Igen, nagyon kritikus volt a helyzet. Maglód
mintegy 60 millió forintos tartozást halmozott
fel a szennyvízdíj kapcsán, ami lassan működésképtelenné tette a céget. Mára annyit sikerült
elérnünk, hogy egy teljesen külön céget hoztunk
létre, mely kizárólag a szennyvízkezeléssel foglalkozik, és Maglód is tulajdonossá vált. Reményeik szerint a saját cégüket csak nem viszik
csődbe… Tehát a vízszolgáltatás Gyömrőn biztosított. A szennyvízzel kapcsolatban optimista
vagyok, de ott nem annyira biztos a helyzet.
Láttuk, hogy az önkormányzat szépen rendbe rakatta a Falusi temetőt. Nem lehetne ezt
állandósítani?
A temetőt az egyház kezeli, nem az önkormányzat. Sajnos nagyon elhanyagolják, és bizony áldatlan állapotok uralkodtak. A közmunkásokkal
azért rakattam rendbe, mert egész egyszerűen
nem bírtam nézni, hogy a halottaink ilyen körülmények között nyugodnak, és az emlékezni
vágyók szeméthegyeken és bokrokon keresztül
tudnak csak eljutni a sírokhoz. Nem áll módunkban rendszeresen elvégezni az egyházközösség
helyett a munkát. Folyamatosan próbálunk velük
valamilyen megnyugtató megoldást találni.
Bővebb összefoglalót a www.gyomro.hu portálon olvashatnak.
Hauser Antal
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Vízmű hírek

Közeleg az év vége, előbb utóbb tél is lesz. Még
egyszer szeretném felhívni a figyelmet a vízórák
téliesítésére, fagytól való megvédésére, ami a fogyasztó feladata.

További aktualitás az évfordulókor esedékes díjváltozás. Bár lapzártakor még a díjmeghatározó testületi
ülés előtt vagyunk, döntés még nincs, de egy infláció
követő díjjavaslat van. Ugyanezen a testületi ülésen
kell az önkormányzatnak döntenie a talajterhelési
díjról, ami a szennyvizet elszikkasztó fogyasztókat
érinti majd. Ennek alapja is a vízfogyasztás. A részletekről a januári lapszámban beszámolok. Azért írok
előre most ezekről, mert a december végi óraállás
jelenti az év végi zárást. Vagy egy leolvasott óraállás
alapján tudjuk zárni az évet, vagy a legutóbbi óraállás
és a „görgetett” havi átalányok szerint. A fogyasztók
túlnyomó többségénél ez utóbbi viszonylag pontos. Azon ügyfeleinknél, akiknél a fogyasztás nem
egyenletes, ingadozik, vagy valamilyen okból változás áll be, jelentős lehet az eltérés. Ebben az esetben
célszerű az év végi óraállást cégünk felé jelezni. Ez
két módon történhet, postaládánkba (személyesen
vagy postai úton) eljuttatva írásban, vagy telefonon
a 330-082 központi számunkon a 111 melléken lévő
automata rögzítőnkön. A szerződött fogyasztó nevét,
címét (a települést is!) vagy a fogyasztói kódot és az
óraállást kell megadni. Az adatokat január 4-ig tudjuk fogadni, éjjel-nappal.
Az automata rendszerünk sajnos november végén meghibásodott, a diktált adatok sajnos nem
kerültek rögzítésre. Ez viszonylag kevés fogyasztót
érintett, de tanultunk belőle. A javítást elvégeztettük,
és a működést rendszeresen ellenőrizzük, nemcsak
a számlázást megelőző lehallgatáskor. A rendszer
egyébként két részből áll: egy speciális hardvert tar-

talmazó telefonos híváskezelőből és egy számítógép
alapú adattárból. Ez utóbbi hibásodott meg, így telefon oldalról működni látszott a rendszer. Villamosmérnöki diplomával nagyon kellene dicsérnem az
elektronikát, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy
minél bonyolultabb egy rendszer, annál több hiba lehet benne. Az egyszerűbb rendszerekben kevesebb
dolog tud elromlani, de tény az is, hogy kevesebb
funkciót lát el. A lényeg röviden: bár a technika rohamosan fejlődik, a számítógépek sok feladatot átvesznek tőlünk, azért nem hagyatkozhatunk teljesen
rájuk, ellenőriznünk kell őket.
A minap érkezett hozzánk egy telefonos bejelentés, utánajártunk, igaznak bizonyult, be kell
róla számolnunk. Csalók próbálkoztak gyömrői
üzletekben! Munkásruhában, színes mellényben
határozott fellépéssel megjelentek és csatornatisztítási csatornafertőtlenítési szolgáltatást kínáltak jó
pénzért. Törvényi kötelezettségre és ÁNTSZ-re is
hivatkoztak. Tájékoztatni kívánom a fogyasztókat,
hogy ilyenfajta kötelezettség nincs. A csatorna gerinchálózatot és a bekötéseket a telken belül 1m-re
lévő tisztítóidomig a szolgáltató szükség szerint
külön költség nélkül tisztítja. Telken, épületen belül
ez a fogyasztó feladata, de ez csak dugulás esetén
szükséges. A csatornát fertőtleníteni nem kell, nincs
is értelme, hiszen a működés jellegéből következően
azonnal újraszennyeződik. Az esetről tájékoztattuk a
rendőrséget is.
A javításoknál, ellenőrzéseknél kollégáink a jól
ismert vízműves autókkal járnak. Ha gyanú merülne
fel, telefonon kérjenek információt a vízműtől.
MINDEN FOGYASZTÓNKNAK
ÉS OLVASÓNAK BOLDOG
KARÁCSONYT KÍVÁNOK!
Kertész Gyula

A vízmű vezérlőtermében a régi...

... és az új kezelői felület.
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Jól halad az ivóvíz pályázat!
Már korábban is beszámoltunk arról, hogy
városunk egy igen komoly, összesen mintegy
egymilliárd forintos Európai Uniós pályázaton
vesz részt, melynek célja az ivóvíz minőség
javítása. A kétfordulós pályázat első körében
eddig sikeresen szerepelünk. Jelenleg az első
forduló utolsó papírmunkái zajlanak. A vízjogi
létesítési engedély beszerzése 2010 januárjára
várható. Ezt követi a tenderterv kidolgozása,
majd 2010. február – márciusa körül a II. fordulóhoz szükséges anyagok kidolgozása. Az I.
forduló várhatóan 2010 májusában fejeződik be.
A II. fordulóban a korábbi minőség biztosítási
javaslatok alapján bővítik a Részletes Megva-

lósíthatósági Tervet. Mindez a korábbiaknál is
több dokumentum beszerzését és elkészítését,
valamint még több háttérmunkát igényel a pályázaton dolgozó szakemberektől. Nagyon bízunk a
pályázat sikerében, hiszen így hosszú évtizedekre tudnánk nagyon jó minőségű vizet biztosítani
minden gyömrői lakosnak.
HA

Pest megye hírei

Legutóbbi ülésén
tárgyalta a megyei közgyűlés a
2010-es költségvetési koncepciót,
valamint a lassan
véget érő 2009-es
esztendő pénzügyi
mutatóit. Utóbbit tekintve igen borús a kép, hiszen már az idei költségvetés tervezésénél is
egyértelmű volt, hogy a megye csak hitelfelvétellel tudja fenntartani likviditását. A 4 milliárd
forintos hitelkeretünket már felhasználtuk, így
szükségessé vált ezt 5 milliárdra kibővíteni. Ez,
valamint a további 700 millió forintos munkabér
– hitelkeret némileg enyhítette pénzügyi gondjainkat, de a magas hitelállomány
után fizetett kamat a dologi
kiadásinkat jelentősen megnöveli. A 2010-es költségvetés
tervezésénél fontos szempont
a stabilitásra való törekvés. Állami ágon a megye bevételei
közel 8-10%-kal fognak csökkeni, ami kiadásbeli megszorításokra sarkallja a közgyűlést.
Komoly hangsúlyt kell fektetni az Uniós pályázatokon való
sikeres szereplésre, hiszen ez
jelentős anyagi forrásokhoz juttathatja a megyét.
A képviselők elfogadták a
2010. évi kéményseprő-ipari
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szolgáltatások díjszabásairól szóló rendeletet.
Ennek értelmében január elsejétől a kéményvizsgálat díjai a következők: mászható kémények
– 5.500 Ft /óra + ÁFA, központi – 22.150 Ft +
ÁFA; turbós – 27.500 Ft + ÁFA. A tervfelülvizsgálat díja 6.521 Ft + ÁFA.
Nehéz éven leszünk túl, de az előttünk álló
sem ígérkezik könnyebbnek. Mégis bízom abban, hogy Pest megye, és azon belül Gyömrő is
tovább tud fejlődni.
Bővebb információkat a www.pestmegye.hu
honlapon olvashatnak.
Ezúton kívánok minden kedves Gyömrői lakosnak Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket, és
Sikerekben Gazdag Új Esztendőt!
Horváth István
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MEGÉRKEZETT A MIKULÁS …
„van zsákodban minden jó...”

A Mikulás évek óta eljön városunkba, hogy 12
állomáson és a művelődési házban találkozhasson a gyömrői gyerekekkel. A krampuszok és segítőik az egyes megállókban forró teával és sok
kis ajándékkal várták az izgatott gyermekeket. A
gyermekek lelkesen készültek a nagy találkozásra és sok kis énekkel, verssel és rajzzal köszöntötték a Mikulást.
A Művelődési Házban a varázsló segítségével
a gyerekek a Mikulás házához „repülhettek”, ahol
megismerték a Mikulás feleségét és beleláthattak
Altorjainé Gyarmati Mária
Álomkép Stúdió
Balogh Béla
Bandika Vegyesbolt
Baranyai Andrea
Budavári Vas Műszaki
Czipa István
CBA –WEST
Dömsödi Bence Zöldséges
Elektro-Escort

Ifj. Erdei József
Erdei Kálmán
Godó Mihály
Háztartási bolt
Euro-Com Bt.
Gyenes Levente
Gyömrői Jobbik Alapszervezet
Gyömrő Város Önkormányzata
Halászi Péter Autószerelő
Műhely

a lázas ünnepi készülődésbe. A GyömrőSzínház
előadása minden kicsit és nagyot elvarázsolt, miközben a sok kis gyerekszem a Mikulás bácsira
szegeződött. Kedves Gyerekek! Jövőre is biztosan ellátogat hozzánk a Mikulás, hiszen olyan
ügyesek és jók voltatok!
Köszönet a Mikulás-segítőknek, és mindazoknak, akik adományukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a Mikulás bácsi puttonyába minden jó
kerülhetett!
Harmónia Idősek Falva
Hidroad Kft.
Horváth Sándor
Kipufogószervíz
Király Lajos
Mayer Attila
MSZP gyömrői szervezete
Nagy András
Nosztalgia presszó
Özv. Orlik Ferencné

Pitypang Virág Bolt
Rajkó Zoli
Sándor Hús
Szabó Bt.
Szabó Zsolt
Dr. Szántay György
Tompa utcai Teázó
Új Magyar Gárda
Vektor-Bau Kft.
Zöldajtós Pizzéria Étterem

KULTÚRA

A Művelődési Ház hírei
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ANGYALBETLEHEMES
A MADARASI HARGITÁRÓL

December 20-án 9 órától a Római Katolikus Nagytemplomban

Tizenhét székely ember, a legmagasabb magyar városból Szentegyházáról hozza az örömhírt. Az
erdélyi hagyományőrző csoport egy órás betlehemes műsorában a Hargita lábánál élő emberek legrégibb játékaival, mókáival, dalaival járja Magyarország templomait, művelődési házait.

A PROGRAM INGYENES!!! MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Az Angyalbetlehemes Tápió-vidéki előadásait a sülysápi Wass Albert Művelődési Központ
szervezi. Köszönet érte!

***

KARÁCSONYI JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
Az Eszterházy Pál Katolikus Kórus
szeretettel várja a zeneszeretőket
karácsonyi jótékonysági koncertjén
2009. december 20-án,
vasárnap délután 16 órakor
Helyszín:
Jézus Szíve Katolikus Nagytemplom,
Szent István út
A BELÉPÉS INGYENES,
TÁMOGATÁSUKAT KÖSZÖNJÜK!

2009. DECEMBER 12-TŐL KAPHATÓ!
A GYÖMRŐI SPORT TÖRTÉNETÉNEK
KÉPES ALBUMA 1. KÖTET
AZ ÚJSÁGOSPAVILONBAN ÉS A TOMPA UTCAI
KÁVÉZÓ-TEÁZÓBAN
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MINDENKI KARÁCSONYA
December 21-én 17 órától ünnepi műsorral, teával, forralt borral és
rengeteg meglepetéssel várjuk Gyömrő minden lakóját a Polgármesteri
Hivatal előtti Dísztérre a hagyományos Mindenki Karácsonya
rendezvényünkre.

Műsor:
– Gyenes Levente polgármester köszöntője
– Szekeres Mihály római katolikus plébános köszöntője
– Horváthné Dunaveczki Leóna és a Talentum Közösség énekes műsora
– Katolikus hittanos gyerekek betlehemes előadása
… és még sok meglepetés
„Betlehemi csillag
Szelíd fénye mellett
Ma az égen és a földön
Angyalok lebegnek.
Isten hírvivői
Könnyezve dalolnak
Békességet, boldogságot
Földi vándoroknak.”
(Juhász Gyula: Karácsonyi köszöntés)

Értesítjük kedves látogatóinkat,
hogy a művelődési ház
december 22.
és január 3. között zárva tart.
Minden kedves eddigi és
jövőbeni vendégünknek Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket, és
eredményekben gazdag,
Boldog Új Esztendőt kívánunk!
a művelődési ház dolgozói

Karácsonyi
Aranykapu vásár
december 13. vasárnap –
december 24-ig
a városközpontban,
a dísztéren

KULTÚRA
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Új műsorok és régi kedvencek a SIGNAL TV műsorán!
A városi tévé stábja gőzerővel dolgozik több
új műsor megvalósításán. Reményeink szerint
sokan örömmel nézik majd helytörténeti sorozatunkat, vagy épp vetélkedő műsorunkat. Az
előttünk álló országgyűlési választások és kampányidőszak okán szeretnénk kamera elé csábítani a helyi, megyei, de nem utolsó sorban akár
az országos politikai élet főbb szereplőit is.
A visszajelzések alapján nyugodtan sorolhatjuk a kedvencek közé B-Anyuskák című
műsorunkat, ahol továbbra is rendszeresen hódolhatnak a kulináris élvezeteknek a kemencés
sütések-főzések alkalmával. Továbbra is képernyőn marad Szemtől szemben című közéleti-politikai műsorunk, ahol eddig csaknem 120 vendég s legalább ennyi téma fordult már meg.
Közeledvén a karácsonyhoz és az újesztendőhöz természetesen műsorra tűzünk saját gyártású
karácsonyi és szilveszteri műsorokat is! Mind-

emellett szívesen veszünk műsorötleteket, javaslatokat, hiszen fontos szempont számunkra az
Önök véleménye, kívánsága.
Weboldalunk kisebb-nagyobb átalakításon
megy keresztül, de műsorainkat online formában
továbbra is megtekinthetik a www.signaltv.hu
oldalon.
Minden kollégám nevében Békés, Boldog
Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag
Boldog Új Esztendőt Kívánok!
Nézzenek minket 2010-ben is!
Hauser Antal
stúdióvezető

Születésnap
A Gyömrő Általános Iskola Speciális Szakiskola
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Diákotthon
és Gyermekotthon őszi szünet utáni hete a 41.
születés napjáról szólt. 2009. november 2-ig lehetett leadni az iskolánk által meghirdetett „ Kastély
a mesében „ pályázat anyagát. A város valamen�nyi iskolája, óvodája
küldött kész munkát,
tanulóink is több
produktummal pályáztak. 3-án volt az
összegyűjtött anyag
zsűrizése, majd az
eredményekről 6-án
az iskola születés
napján kaptunk információt. Minden
évben Teleki gróf
tiszteletének adózva
tartjuk az iskolai eseményt. Vendégeink
a város intézményeinek helyezett tanulói és az őket kísérő, felkészítő
pedagógusok. A meghívottak és tanulóink megtekinthették a nap verses táncos megnyitóját, meghallgathatták az igazgató köszöntő beszédét, majd
átvehette mindenki a zsűri által megállapított
eredmény után járó ajándékot. Gratulálunk min-

den nyertesnek, reméljük a jövőben is szívesen
készítenek újabb alkotásokat!
A művek kiállításra kerültek az iskola épületében, kiegészítve a minden évben ilyenkor megtartott termény kiállítással. Egy hétig minden intézmény számára, kiállító teremmé vált iskolánk
alsó és felső folyosója. A délelőtt folytatásaként vendégül
láttuk a városból jött
gyermekeket és felnőtteket. Felsős és
szakiskolás tanulóink a grófi családra
emlékezve különböző feladatokon vehettek részt, az alsósok pedig elvitték az
emlékezés virágait és
mécsest gyújtottak a
grófi kriptánál.
11 órától két tanuló megszemélyesítésében eljött közénk a grófi pár
és meghallgatta, ki mit csinált a délelőtt folyamán,
átvették az elkészült ajándékokat, majd a konyhaművészek ünnepi falatkával vendégelték meg a
megjelenteket. Így lett más, emlékezetes ez a nap.
Zsemberi Andrásné
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OKTATÁS

Városi Helyesírási Verseny

2009. november 18-án a mi iskolánk rendezte a Városi Helyesírási Versenyt az alsó tagozatos tanulóknak. Településünk mindegyik iskolájából elhozták a kollégák a legügyesebb gyerekeket, akik
63-an voltak. A kis versenyzők izgultak ugyan, de nagy figyelemmel oldották meg a feladatokat. A
következő eredmények születtek:
2. osztály (max. 80 pont)
1. Rozs András		
Moldován Evelin		
2. Aszódi Anna		
Kun Viktor Robin 		
3. Haraszti Gyula Dávid

75 pont
75 pont
70 pont
70 pont
68 pont

(Fekete István Á. I.)
(II. Rákóczi F. Á. I.)
(Weöres S. Á. I.)
(II. Rákóczi F. Á. I.)
(Weöres S. Á. I.)

3. osztály (max. 70 pont)
1. Reti Adrián			
2. Nervetti Benedek		
Lómen Lili			
3. Márkus János		
Gönczy Eszter		
Szőnyi Dávid		

65 pont
64 pont
64 pont
63 pont
63 pont
63 pont

(II. Rákóczi F. Á. I.)
(Weöres S. Á. I.)
(Fekete I. Á. I.)
(Weöres S. Á. I.)
(Fekete I. Á.I.)
(Fekete I. Á. I.)

4. osztály (max. 80 pont)
1. Hangyás Eszter		
Bánfi Zsanett		
2. Kertész Noémi		
Zelei Viktória		
Világos Blanka		
3. Majer Zsófia		

78 pont
78 pont
77 pont
77 pont
77 pont
76 pont

(Weöres S. Á. I.)
(Fekete I. Á. I.)
(Fekete I. Á. I.)
(Fekete I. Á. I.)
(Weöres S. Á.I.)
(Weöres S. Á. I.)

Gratulálunk a verseny győzteseinek és a további helyezetteknek is!
Találkozzunk jövőre is egy hasonló jó hangulatú versenyen – egy másik tantárgyból!
Bartháné Sárvári Etelka
alsó tag. munkaköz. vez.
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.

Életelemünk a mozgás
Városi Egészséges Életmód Vetélkedő

Három iskolából, huszonnégy gyermek mutathatta be tájékozottságát. Ők alaposan felkészültek az egészséges táplálkozás, a helyes fogápolás, az étkezés illemszabályai, az ízléses terítés
és a mozgás témakörökből.
A feladatok megoldása közben sokat tanultak.
Ezután odafigyelnek gerincükre a háztartási munkák végzése közben. Rádöbbentek arra, hogy akár
tanóra alatt is lehet egyszerű, frissítő gyakorlatokat végezni úgy, hogy senkit nem zavarnak. Most
már tanácsot tudnak adni kezdő futóknak.
Kedves szülők, kérdezzék bátran gyermekeiket!

EGÉSZSÉGÜGY
Hegyesi Katalin a Fekete István Általános
Iskola, Velkei Éva a Weöres Sándor Általános
Iskola, Bálint Gáborné és Prazsákné Dömötör
Éva a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulóit készítették fel.
Köszönjük!
A verseny eredménye nagyon szorosan végződött. Fél pontok választották el a csapatokat.
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I. helyezett: Fekete I. Ált. Isk. és Szakisk.
II. helyezett: Fekete I. Ált. Isk. és Szakisk.
III. helyezett: II. Rákóczi F. Ált. Isk.
IV. helyezett: Weöres S. Ált. Isk.
V. helyezett: II. Rákóczi F. Ált. Isk.
VI. helyezett: Weöres S. Ált. Isk.
Találkozunk jövőre! Köszönöm kedves kollégáim és igazgatónőnk segítségét!
Kovácsné Bognár Gabriella szervező

Egészségklub Gyömrőn!
Megnyitotta kapuit a gyömrői Bio- és Egészségklub!

Az első találkozásra 2009. november 26-án került sor az érdeklődők nagy örömére. Egy ismerkedő, kötetlen beszélgetés során mindenkinek
alkalma volt bemutatkozni, illetve elmondani,
mely témák iránt érdeklődik leginkább.
Felmerültek főzéssel, táplálkozással, egészséges
életmóddal, illetve egyes természetgyógyászati
módszerekkel, gyógymódokkal kapcsolatos kérdések, problémák.
Egyesek magukra találtak, mások pedig egymásra, már ami a társalgást illeti. A baráti hangulat kialakulása nem sokáig váratott magára, így több esetben
személyes problémákról is beszélgethettünk, melynek nagy szerepe volt az összehangolódásban.
A „kezdő csapat” megvitatta azt is, hogyan
folyjon a további klubélet, így arra jutottunk,
hogy az előzőleg vártnál többet, akár hetente,
kéthetente is találkozhatnánk. Az egyes alkalmaknak a továbbiakban meghatározó része lesz
az első 20-25 percben valamely klubbéli, vagy
meghívott szakember által megtartandó előadás.
Ennek célja az ismeretterjesztés az egyes természetgyógyászati területekkel kapcsolatban,

illetve az, hogy megadja a további beszélgetés
irányvonalát.
Ezen előadások témája főként a nem konvencionális orvostudomány módszerei, alternatív
holisztikus gyógymódok, az egészséges életmód,
emberi szervezet, betegségek és lelki hátterük,
az ember és környezete és még sok más érdekes téma egészségünk, boldogságunk megőrzése
érdekében. Ilyen formán a legközelebbi alkalommal, melynek időpontja 2009. december 10.
17 óra 30 perc, Borda Zsuzsanna kineziológus
fog előadást tartani a kineziológia módszereinek
alkalmazási területeiről, alkalmazhatóságáról,
a módszer lényegéről. Mindannyiunk számára
hasznos lehet e gyógymód ismerete, hiszen korunk talán legnagyobb problémájának, a sajnos
nem eléggé komolyan vett stressz okozta káros
hatásoknak is „ellenszere”, oldó gyógymódja lehet e hihetetlenül hatékony rendszer.
Szeretettel várunk tehát mindenkit, aki érdeklődik, aki gyógyulni vágyik és bárkit, aki csupán
egy jó társaságban, jó emberek között szeretné
jól érezni magát!
György László

FELHÍVÁS TÜDŐSZŰRÉSRE!
Városunkban a 2010. évi tüdőszűrés helyszíne: Gyömrő,
Dózsa György út 71. A lakossági szűrés 2010. január 8-án,
pénteken kezdődik. A szűrés utolsó napja: 2010. február 16. (kedd)
Hétfő 12–18 • Kedd 8–14
Szerda 12–18 • Csütörtök 8–14
Péntek 8–14
Pest megyében a tüdőszűrést a megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévét betöltött
személy részére kötelezően elrendelte.
Kérem, hogy a tüdőszűrésen résztvevők a TAJ kártyájukat feltétlenül hozzák magukkal!
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EGÉSZSÉGÜGY

Oltani, oltani, oltani!
Terjed a járvány – Karácsonykor tetőzhet

Lapzártakor 19 halálesetről tudunk, de félő, hogy
mire kijön az újság a nyomdából, már ennél is
magasabb lesz azoknak a száma, akiket H1N1
fertőzés miatt veszítettünk el. Köztük kismamákat és teljesen egészséges fiatalokat(!), akiknek
nem kellett volna meghalniuk, ha beadatták volna a védőoltást. Ez az új vírus ugyanis éppen abban különbözik a szezonális influenza vírusoktól,
hogy nemcsak idős, krónikus betegeknél idéz elő
súlyos szövődményeket, hanem teljesen egészséges fiataloknál is. A kismamák pedig 10-szer (!)
nagyobb veszélynek vannak kitéve. A terhesség
ugyanis egy immungyengített állapot, amikor a
szervezet azért
védekezik kevésbé, hogy ne
lökje ki magából – idegentestként – a magzatot. Csakhogy
így a kórokozók
is könnyebben
megtámadják.
A H1N1 vírus
pedig
szinte
órák alatt halált okozhat. A
Semmelweis
Egyetem intenzív
osztályának orvosai azt
mondták, még soha nem láttak ilyen agresszív és
gyors lefolyású betegséget. Ezért aki eddig még
nem tette, azonnal beadatta magának az oltást.
(Ők ápolták azt a huszonéves kismamát, aki egy
csütörtöki napon még a saját lábán ment be a
kórházba, pénteken már lélegeztetni kellett, hétvégére már külső oxigenizációra szorult, hétfőre
a veséje és a szíve mondta fel a szolgálatot, kedd
hajnalban pedig meghalt).
Míg a szezonális vírusok másodlagos fertőzéseket okoznak, és a legyengült beteg szervezet ezt nem bírja, addig az új vírus elsődlegesen
megtámadja a tüdőt, vírusos tüdőgyulladást
előidézve. Akiket eddig elveszítettünk, azoknak
szinte kivétel nélkül vérzéses tüdőgyulladásuk
volt. És egyikük sem kapott védőoltást!
Most nincs idő azon meditálni, hogy pontosan
ki a tulajdonosa a védőoltást gyártó cégnek, de
azon sem, hogy milyen bizonyítékok támaszt-

ják alá, hogy hatásos a vakcina. Utóbbihoz azért
annyit érdemes megjegyezni, hogy a WHO a
magyar oltóanyagot minősítette a legjobbnak a
régióban.
Most, aki még nem tette, annak el kell mennie,
és be kell oltatnia magát. Nincs más védekezési
lehetőség! Igaz, hogy a vírus az esetek többségében csak a szokásos influenzás tüneteket okozza,
de senki nem tudhatja, hogy nem éppen ő lesz-e
a következő, akinél a súlyos szövődmények lépnek fel. A kismamáknak különösen fontos az oltás beadatása. Ők ezzel a magzatukat is védik,
hiszen így átadják az ellenanyagot. A szoptatós
kismamák pedig az anyatejjel juttatják
védelemhez a
kisbabájukat,
ha megkapják
a
védőoltást.
Az egy év alatti
babáknak ez az
egyetlen lehetőségük, hogy védettek legyenek.
Ők ugyanis még
nem
olthatók
ilyen vakcinával.
Tudom, hogy
a kezdetekben
rossz volt a kommunikáció és teljes bizonytalanságba juttatták az illetékes szakemberek az
érintetteket. Sajnos áldozatok kellettek ahhoz,
hogy megértse mindenki, muszáj oltatni. Amíg
nem késő. A napokban elhunyt 24 éves (teljesen egészséges!) fiatalember éppen azt tervezte,
hogy beoltatja magát. Már nem érte meg.
Nincs idő gondolkodni. A vírus nem válogat,
politikai hovatartozástól függetlenül szedi az áldozatait.
Oltópont Gyömrőn is van, a Szakorvosi Rendelőintézetben (Szent István út 15.). Igaz, hétfőtől csütörtökig csak reggel 8-tól délután 4-ig,
pénteken pedig 12 óráig van nyitva. Az ország
legtöbb helyén az oltópontok reggel 8-tól este
8-ig fogadják az embereket, így pl. a délpesti
Jahn Ferenc Kórházban és a kistarcsai Flór Ferenc Kórházban is.
Király Erzsébet

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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Mérgek a füstben

A közlekedés mellett – még ha csak szezonálisan
is – az avarégetés járul hozzá nagymértékben a
szállópor-koncentráció növekedéséhez. Egy svájci tanulmány szerint egy nagyobb kupac avar 6
órás égésével annyi szállópor keletkezik, mint
250 autóbusz 24 órai folyamatos közlekedése során. Az ilyen
nyílt tüzek 5000 mg/m3 PM10részecskét juttatnak a levegőbe,
egy köbméternyi égéstermék
pedig 100 ezer köbméter levegőt
szennyezhet el határérték felett.
A nedves zöldhulladék (gally,
nyesedék, fű, lomb) füstje irritáló, maró és rákkeltő alkotókat
tartalmaz. A tarlóégetés vagy erdőtűz esetén maguk a fák és az aljnövényzet védekezésre termelt
hatóanyagai, alkaloidái is a levegőbe kerülnek.
Sajnos a kerti hulladékkal a mérgező,
perzisztens vegyszermaradvány is elég, s nem
ritka, hogy a meggyújtott zöldbe műanyag és
egyéb háztartási szemét is keveredik. A polietilént
és polipropilént meggyújtva akril-aldehid, aceton, benzol, ciklopentanon, ecetsav, formaldehid,
hangyasav, metil-alkohol, nitrogén-oxidok, széndioxid, toluol képződik, míg a PVC égetésekor
az előbbiek közül néhány anyag, valamint xilol,
vinil-klorid, propilén, foszgén, benzaldehid, szali-

cil-aldehid, sósav és poliklórozott dibenzo-dioxin
szabadul fel. A policiklikus aromás szénhidrogének rákkeltő hatásúak, károsíthatják a keringési,
emésztő- és az idegrendszert, a májat, csontvelőt
és a belső elválasztású mirigyeket. Bőrgyulladást,
allergiát, asztmát válthatnak ki, a
szaporodóképességet gyengítik,
rontják a tanulási képességet. A
különböző veszélyes légszennyező vegyületek a már említett finom
porrészecskékre tapadva könnyen
bejutnak a szembe, orr- és száj-garatüregbe, tüdőbe. Az egészségre
káros hatása mellett bosszúságot
okoz a bűzszennyezés és az a kényelmetlenség, hogy égetés idején és utána órákig
nem lehet szellőztetni.
Szakértők szerint a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. szerint előírt elérhető legjobb
technológia elvének a kerti hulladék kezelése terén is érvényesülnie kellene, legkézenfekvőbb a
vidéken gyakorta alkalmazott komposztálás lenne. A szerves hulladék komposztálásával nemcsak a levegő minőségét, de a talajt is védenénk.
K.I.GY.E Környezet Ifjúság és Gyermekvédelmi Egyesület / www.kigye.gportal.hu/
Boldog Karácsonyt és Sikerekben Gazdag
Boldog Új Esztendőt Kívánunk!

Köszönetnyilvánítás

PATIKAI ÜGYELET

A Weöres Sándor ÁIAZTI köszönetet mond
mindazoknak, akik adójuk 1%-val a nyelvi
alapítványunkat támogatták. A befolyt összeg
429.518 Ft volt, melyet nyelvi táborok támogatásra fordítottuk.
Köszönjük segítő támogatásukat!
Alapítvány Kuratóriuma

FELHÍVÁS
Tisztelt Gyömrői Polgárok!
A Gyömrői Társaskör fel kívánja dolgozni
településünk vezetőinek életét munkásságát, ehhez keresünk fényképeket elsősorban az 1940-1960 közötti időszakról. A képeket a következő címre várjuk:
2230 Gyömrő Öreghegyi út 12/6,
telefon: 06-20-3812328
e-mail: gyomroitarsaskor@freemail.hu

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

December 12-13.
December 19-20.
December 24.
December 25.
December 26.
December 27.
December 31.
2010. jan. 1.
Január 2-3.
Január 9-10.

Humanitas Patika
Kehely Patika
Humanitas Patika
Kehely Patika
Szent Erzsébet Patika
Szent Erzsébet Patika
Kehely Patika
Szent Erzsébet Patika
Humanitas Patika
Kehely Patika
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HIT ÉS LÉLEK

Gyömrőn 40 éve van görög katolikus Liturgia
Negyven éve, hogy először 1969-ben havi egy
alkalommal Kozma Lajos szórványlelkész szavára Gyömrőn is összegyűltek az
ország keleti megyéiből valamint
Kárpátaljáról és Erdélyből felköltözött keleti szertartású hívek.
Utóda Kondás Sándor már 20 éve
hetente kijárt Rákoskeresztúrról
vasárnap délutánonként, hogy a
liturgiánkat szeretőkkel együtt
ünnepeljen. Az ő munkájukba álltam be tízedik éve 2000 augusztusában. Szekeres Mihály atyával
együtt kezdtük gyömrői szolgálatunkat, és nekem nagy öröm volt
látni, hogy milyen sok család felsorakozott az ő kezdeményezései
mögé! Néhány év alatt a gyömrői
Plébánia a „közösségek közösségévé” nőtte ki
magát, ami a szomszédos egyházközségekre is
serkentő hatással van. A majdnem egy évtized
alatt közel háromszáz személyt írtam össze, aki

görög katolikusnak vallotta magát Gyömrőn.
Az utóbbi esztendőkben egyre kevesebben járnak át Rákoscsabára hitoktatásra,
ezért ettől a tanévtől kezdve a Fekete István Általános Iskolában
(Kossuth Ferenc u. 5-7) hétfőként
15.15-16.45 között két témában
hittanórákat tartok az érdeklődő
fiataloknak.
Aki akarja értékvesztett korunkban továbbadni azokat a
maradandó értékeket amiket a
keleti katolikus hagyomány őriz,
kérem adjon lehetőséget gyermekének, hogy játékos formában
megismerhesse!Várom a görög
katolikusokat vasárnap délben a
Jézus Szíve templomba, és hétfőn
a diákokat 15.15-kor a hittanórákra a Fekete István Általános Iskolába.
Mosolygó Marcell
görög katolikus lelkész

Kegyelem az ünnepeken a kutyáknak!

A tűzijátéknak és a ma
már büntetendő petárdázásnak sok ezer kutya válik áldozatává minden évben. A megrémült, világgá
rohant állatok nagy része
soha nem találkozik többet szeretett gazdájával.
Éhen halnak, megfagynak, elüti őket az autó. De
még ha bekerülnek is egy menhelyre vagy gyepmesteri telepre, akkor is szörnyű dolog történik
velük: elvesztenek mindenkit, akit szerettek, elvesztik a családjukat.
Sok embernek (időseknek, pici gyerekeknek,
betegeknek) is szenvedés a tűzijáték és a petárdázás, mert félelmet keltenek bennük az erős hangok és fények. Az állatoknak viszont nem tudjuk
elmagyarázni, hogy azért kell megélniük ezt a
szörnyűséget, mert másoknak ez örömöt szerez.
A madarak is riadtan csivitelnek, a haszonállatok
is rémülten bújnak össze az ólban, de a legsúlyosabb következmények hűséges négylábú társunkat érhetik, aki ilyenkor pánikba esik. Lehet,
hogy soha nem próbált kimenni az utcára, de
most rémületében megtalálja a legkisebb rést a
kerítésen vagy séta közben elrohan a gazdájától.
Aztán csak rohan, rohan eszeveszetten.

Praktikus információk

A tragédiák elkerülése végett azt javasoljuk,
hogy fokozottan ügyeljenek kedvenceikre az ünnepek alatt! Ilyenkor kizárólag pórázon sétáltassák, egyébként tartsák biztonságos, zárt helyen
(lehetőleg lakásban) őket. Ebben az időszakban
célszerű nyakörvet tenni minden kutyusra, azokra is, akik egyébként ezt nem szeretik. A nyakörvön legyen vízhatlan biléta a gazdi nevével,
telefonszámával.
A különösen ijedőseknek előre szerezzenek
be állatorvostól nyugtatót és kérjenek tanácsot
az alkalmazás módjáról.
Ha mégis megtörtént a baj és elveszett a kutyus, érdeklődjenek naponta személyesen vagy
telefonon az önkormányzattal szerződésben álló
eb-befogónál, illetve a környékbeli állatmenhelyeken és gyepmesteri telepeken.
Célszerű állatorvosi rendelőkben kitenni eltűnt kedvencük képét és adatait.
Az elveszett, talált kutyákról információt szerezhetnek az interneten keresztül is.
Minél hamarabb kezdik el a keresést, annál
nagyobb a valószínűsége, hogy még életben találják négylábú társukat!
Nádasné Budinszky Mária
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Fenyőfa elszállítás
Figyelem!

Az egész város területéről az elszáradt fenyőfákat 2010. január 11-én hétfői napon szállítjuk el.
Az autó reggel ½ 8-kor kezdi a gyűjtést. Kérünk
mindenkit, hogy a jelzett időpontig tegye ki a
portája elé a fenyőfát, mert nem áll módunkban
visszamenni!

Téli közlekedésről
Utak tisztítása:

Az idei télen az előző években megszokott
rend szerint történik majd az utak tisztítása. A
takarítási rendet az önkormányzat idevonatkozó rendelete szabályozza. A helyi rendelkezés
szinte 100%-osan igazodik az országos rendelethez. A rendelet fontosság szerint minden utcát kategóriába sorol. Kiemelten kezeli, ezért
elsőbbséget élveznek a fő közlekedési utak,
melyek a város megközelítését illetve elhagyását segítik, mind személy– és tömegközlekedéssel. (Városunkban ezek az utak mind
megyei kezelésben vannak, így semmilyen
ráhatásunk, sőt jogkörünk sincs a tisztításukra). Következő lépcsőben következnek a főbb
városrészeket összekötő gerincutak, kiemelten
az intézmények előtti utak, útszakaszok. Majd
a lejtős utak, útszakaszok következnek. Ezek
az útkategóriák tisztítását végezzük korlátozás nélkül a leírt szabályozás szerint. Vannak
olyan utak, útszakaszok, amelyeket csak jelentős hó esetén (15cm-től) tisztítjuk. Ezek általában, keskeny, kisforgalmú mellékutak. Ezeken
az utakon nem is biztos, hogy nagy eredményt
érnénk el a sózással, csak a környezetünket
terhelnénk. Ugyanis a hó olvasztásához a sózás önmagában nem elegendő. Szükséges a
megfelelő hőmérséklet, lényeges mennyire
árnyékos az út. A leglényegesebb a forgalmi

terhelés. Az olvasztást jelentős mértékben az
autógumik végzik. Törik az útra szórt sót, és
a gumi melegsége segíti az olvadási folyamatot. Tapasztalható, hogy a főutakon sózás után
akár egy-két órával száraz az aszfalt, hiszen
nagy a forgalmi terhelés. Olyan szakaszokon,
ahol óránként néhány autó hajt át, még mindig
felfagyott havas az aszfalt.
Természetes, hogy mindenki szeretné, hogy
ha reggel kiáll az autójával, azonnal letakarított útra hajtson. Sőt, amerre közlekedik, mindenhol tiszta legyen az úttest. Sajnos ez fizikai
képtelenség, hiszen városunkban, több mint
30 km út takarítását végzik gépeink. (Amely
csak a fele a meglévő úthálózatunknak). Ennek az útmennyiségnek a teljes sózása: kiállással, tartálytöltéssel 5-8 óra. (A rendelet 12-24
órát határoz meg). A takarítási időt lehetne egy
kicsit gyorsítani. A legtöbb esetben a gépek
munkáját akár hosszabb időre is hátráltatják
a gazdátlanul, útmentén hagyott vagy rossz
helyen, szabálytalanul parkoló autók. Kérünk
mindenkit, hogy legyen körültekintő, és segítse munkánkat! Mindenkinek balesetmentes
közlekedést kívánunk!

Decemberi
ügyfélszolgálati rend!
Ügyfélfogadás Szt. István u. 31
szám alatt az ELMŰ irodában.
2009.
December 24.		
December 25.		
December 26.		
December 31.		

Zárva
Zárva
Zárva
8-12-ig

A többi napokon a megszokott nyitva tartás
szerint üzemel.
Január 1.		
Január 2.		

2010.

Zárva
Zárva

Január 4-től a megszokott nyitva tartás
szerint üzemel.
Hétfő:		
Kedd, Csütörtök:
Szerda:		
Péntek:		

10-19.30-ig
8-13.30-ig
8-15.30-ig
8-13.30-ig
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SPORT

VÁROSI SPORTBÁL
HELYE: GYÖMRŐI SPORTCSARNOK
IDEJE: 2009.DECEMBER 12. 19 ÓRA
SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
EGY FERGETEGES BÁLBA!
A ZENÉRŐL ÉS A JÓ HANGULATRÓL
A GYÖMRŐN IS NÉPSZERŰ
GÖNDÖR ZENEKAR GONDOSKODIK!
AZ EST FOLYAMÁN KERÜL KIOSZTÁSRA ELŐSZÖR
A GYÖMRŐ IFJÚSÁGI SPORTOLÓI DÍJ!
EMELLETT KÜLÖNBÖZŐ BETÉT PROGRAMOK VÁRJÁK
A BÁLOZÓKAT!
EGÉSZ ÉJJEL BÜFÉ ÉS ŐRZÖTT PARKOLÓ VÁRJA
A SZÓRAKOZNI VÁGYÓKAT!
ASZTALFOGLALÁS:
FÁBIÁN LÁSZLÓNÁL A KÁVÉZÓ TEÁZÓBAN ILLETVE
A 06-30-30-70-333-AS TELEFON SZÁMON!
A BELÉPŐ: 1000 FT/FŐ, MELYET A HELYSZÍNEN
VÁLTHATNAK AZ ÉRDEKLŐDŐK!
MINDENKIT SZERETETTEL VÁR A RENDEZŐ:
GYÖMRŐI UFC,A GYÖMRŐI VSK ÉS A GYÖMRŐ SE!

MEGHÍVÓ!
Sok szeretettel meghívunk minden kedves
érdeklődőt a Stúdió D tánciskola
Karácsonyi Gálájára.
A gála helyszíne: Gyömrő, Művelődési Ház
A gála időpontja: 2009. december 19. 17:00
A belépő ára: 500 Ft, mely egyben
egy tombola jegy is.
Tisztelettel:
Hajzer Dóra és Kelemen Zsolt
30/ 264 44 35 30/ 90 27 204

Kellemes, Békés
Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet
kívánok valamennyi
munkatársam nevében!
A következő esztendőben is
várom észrevételeiket
az ujsag@gyomro.hu
e-mail címre.
Király Erzsébet
főszerkesztő

GYÖMRŐ

Közéleti és információs magazin 2009/12
Felelős kiadó: Teleház Egyesület Gyömrő
Főszerkesztő: Király Erzsébet • Nyomda: Open Art
Megjelenik 5400 példányban.
***
Észrevételeiket az
e-mail címre várjuk.
A magazin bővebben a www.gyomro.hu weboldalon olvasható.

ujsag@gyomro.hu

