Több fejlesztés, kevesebb hitel!
Avagy a hitelről hitelesen

Örökzöld téma a néha megjelenő helyi politikai kiadványokban városunk
önkormányzatának hitelállománya.
Most, az önkormányzati választásokhoz közeledve, nem kell nagy jóstehetség, hogy megjósoljuk, ismét sláger lesz a város eladósodottságával,
hatalmas hitelállományával riogatni
Önöket, városunk lakosait.
Ezért is gondoltam úgy, hogy megelőzendő az összevissza hajigált, szedettvedett statisztikákat, és ahogy azt legtöbbször tapasztalom, a költségvetés
ismeretének hiányából adódó
teljesen téves értékeléseket,
szeretném bemutatni és feltárni önkormányzatunk
hiteleinek, törlesztési
kötelezettségeinek
alakulását.
Nemcsak
a
közeljövőben vár
ható kampány ad
aktualitást a hitelekről szóló tájékoztatónak, hanem
az is, hogy a múlt
hónapban 368
millió forint hitelt fizettünk vissza egy összegben!!!
Erre a törlesztésre már jó ideje felkészültünk és pontosan, rendesen, határidőben visszafizettük. Letudtuk ezzel
teljes egészében a ’98-ból örökölt teljes csatornahitelünket is.
Úgy tűnik, bebizonyosodott, hogy a
tervezésben a városvezetés kicsit jobb,

mint a négy évvel ezelőtti választáson
megjelenő írások tollnokai, vagy sajnos
egy-két képviselőnk is.
Mit is hallhattunk leggyakrabban?
Hogy az önkormányzat teljesen eladósodott, elkerülhetetlen a csőd. Volt olyan
képviselő társunk, aki a csőd pontos dátumát is meg tudta határozni – 2009-ben.
Mások azt mondták, hogy a hitel visszafizetéseket nem fogjuk tudni teljesíteni,
és emellett semmilyen fejlesztésre nem
lesz pénz ebben a négyéves ciklusban.
A leghajmeresztőbb jóslat az volt, hogy
a hiteleket a lakossággal fogjuk megfizettetni.
Nos, itt vagyunk
2010
második felében.
Csődbe
ment tavaly az
önkormányzatunk? Nem
tudtuk fizetni
hiteleinket? Fizettetett Önnel,
kedves újságolvasó, gyömrői
lakosunk a hitelek törlesztésére
külön adó vagy
bármilyen más formában, akár csak
egy forintot is valaki? Nem történt
semmilyen fejlesztés a mostani négy
éves ciklusban? A válaszokat Önökre
bízom.
Hát ennyit a jó gazdasági előrelátásról, és ha lehet egy tanácsom, akkor
körülbelül ennyi – stílusosan mondva –
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„hitelt” adjanak mindenki szavának, aki a mosMiért? Mert a hitel összegénél figyelembe kell
tani választási kampányban csőddel, eladósodás- venni a már törlesztett óvadéki visszafizetéseket,
sal, a fejlesztések teljes beszüntetésével riogatná mert ezeket már törlesztettük. Ezzel csökken a
Önöket. Megjósolom, lesz ilyen!
hitelállomány. Engedelmet kérek, de azokat a
Véleményem szerint az elkövetkezendő négy hitelrészeket se vegyük figyelembe, amit más
évben is megvan a lehetőség arra, hogy hatalmas település vett föl, de kimutatásként szerepel a
volumenű beruházásokat,
mi nyilvántartásunkban is.
és az eddigi ütemnek megEzek sok százmillió forinfelelő, a lakosság érdekeit
tos tételek és csökkentik a
szolgáló fejlesztéseket vavalós hitelek összegét. Ezt,
lósítsunk meg. Csak nem
illetve még sok más ilyen
mindegy, hogy kire bízzuk
tételt nem is kell mindenaz irányítást. De ennek
kinek ismernie, hiszen
eldöntése már nem az én
ez külön szakma. De ha
reszortom.
valaki tollat ragad, nagy
Itt a felvezetőben kissé
nyilvánosság előtt emiatt
lehet, hogy elkalandoztam,
zöldségeket ír, annak nem
amiért elnézést kérek, így
ártana. Városunk hiteláltérjünk is vissza jelen írálományának mértékét és
som fő mondanivalójához,
összetételét, vagyis a jea hitelállományról szóló
lenleg fennálló és előttünk
tájékoztatóhoz. Jöjjenek
álló törlesztési kötelezetthát a tények!
ségeket a lenti táblázatok
Városunk 2010. évi
tartalmazzák.
költségvetése 3 milliárd
A diagramokból jól lát790 millió forint. Ez nem
ható, hogy milyen célokra
kis összeg, főleg, hogy
vettünk föl hitelt. Az is
több ezer tételből tevődik
látszik, hogy ebben a négy
össze. Előre bocsájtanám,
éves ciklusban csak egy új
Mezey Attila alpolgármester
hogy itt most nem a számhitelt vett fel önkormányszakilag nyilvántartott hizatunk, az Erzsébet iskola
telállományról szeretnék írni. Azoknak, akik nem és a falusi óvoda bővítésére. Ezen kívül új hiteismerik behatóan és részletesen a költségvetési lünk nincs. Visszafizettük azonban a teljes örörendeletet és az államigazgatás minden apró rész- költ, még az 1998-as önkormányzat által felvett
letét, a rendeletben olvasható összegek teljesen csatornahitelt is, az utolsó forintig. Az is jól
félrevezetőek és fals képet mutathatnak. Félreve- látható, hogy a folyamatos törlesztések hatására
zető szándékot vagy rosszindulatot nem feltételez- 2006. és 2010. között 860 millió forintról 760
ve ebből adódhat, hogy a megjelent hitelállomány millió forintra csökkent a valós hitelállomáóriási mértékéről szóló írások is ezért tévesek.
nyunk.
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Mit is olvastam a közelmúltban egy kiadványban megjelent cikkben? Ja igen: „Meg kell
állítanunk a város eladósodását!” Milyen eladósodást? Hiszen 100 millió forinttal csökkent
a valós hitelállománya! Erről ennyit. A tény az,
hogy most, 2010. év végével jelentősen kevesebb törlesztési kötelezettsége van városunknak,
mint 2006-ban. Az elmúlt években megvalósított
közel 1 milliárd forintos fejlesztések mellett is
(nocsak!) kevesebb hitele van önkormányzatunknak, mint négy évvel ezelőtt.
Így tudjuk zárni véleményem szerint stabil, a
jövőbeni fejlesztésekre lehetőséget adó költségvetéssel, és egy jól kezelhető, nem túlzott mértékű, mai gazdasági körülményekben reális hitelállománnyal ezt a négyéves ciklusunkat.
A fejlesztéseket, melyek megvalósultak,
Önök saját szemükkel is láthatják. A nem látható
hitelállományról, és előttünk álló törlesztési kötelezettségekről pedig remélem reális, és kön�nyen átlátható képet tudtam nyújtani. Felelősen,
igazolhatóan, bizonyíthatóan a városvezetés tagjaként.
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Engedjék meg, hogy még egy megjegyzést
hozzáfűzzek ehhez a témához, mellyel talán
könnyebben megítélhető a hitelek nagyságrendjének mértéke.
2002-ben, vagyis nyolc évvel ezelőtt az előző vezetéstől kereken 600 millió forint hitellel
vettük át az önkormányzatot. Most, 760 millió
forint hitelünk és törlesztési kötelezettségünk
van. Ha ezt az összeget a közgazdaságtanban
úgynevezett reálértéken nézzük, vagyis figyelembe vesszük nyolc év inflációját, pénzromlását
(minimum 8x5%), akkor megkockáztatom a kijelentést, hogy önkormányzatunknak reálértéken
számolva kevesebb hitele van, mint nyolc évvel
ezelőtt, amikor a város vezetését átvettük. De
ez már szubjektív vélemény, talán ne is vegyék
figyelembe, esetleg csak akkor emlékezzenek
vissza rá, ha őrületes eladósodottságról, hatalmas hitelekről, és eljövendő csődökről olvasnak
majd.
Halkan jegyzem meg, szinte biztosan.
Mezey Attila
alpolgármester

Lakosaink kérdezték
Hol tart a kerékpárút építése?

Amint már arról hírt adtunk tavaly, a Pro Régiós pályázatunkon komoly összeget nyertünk a településünket
átszelő kerékpárút- és gyalogjárdára. Az engedélyes
terveink ellenére a MÁV utólagosan kitalálta, hogy
mégsem jó az a hozzájárulása, amit a terv egyeztetésekor adott, ezért új szerződést kellett velük kötnünk, ami eredményeképpen több mint háromnegyed évet csúszik a beruházás kezdete. Persze, az út
tulajdonosa, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
sem jeleskedett a gyorsaságban (az ő ügyintézésük
is több hónapban mérhető), de legalább elálltak attól
a többmilliós követelésüktől, hogy az ő területükön
Önkormányzati és pályázati forrásokból értéknövelő
beruházást végezve, még mi fizessünk nekik!
A pályázat jelenleg közbeszerzési kiírás alatt
áll, s ha az eredményesen zárul, az időjárás
függvényében, legkésőbb tavasszal megindulhatnak a kivitelezési munkálatok.
Mivel ezen a területen nagyon
sok kapu és gépkocsi beálló
van, a helyi képviselővel, útügyi szakemberrel mindenkit személyesen keresünk
majd a pontos egyeztetés
miatt.
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Lesz-e gyalogátkelőhely a Dózsa
György úton?

Igen, útügyi tervezőt bíztunk meg a gyalogátkelőhelyek tervezésével, s ennek elkészülte után,
a szakhatósági engedélyek kiadását követően, a
gyalogátkelőhelyek megépülhetnek. Két helyre
terveztettünk gyalogátkelőhelyet: Táncsics M. út
– Dózsa Gy. út kereszteződése (Garamszegi sarok) és Szent István út – Táncsics M. út kereszteződése (a gyermekorvosi rendelőnél). Ezek legoptimálisabb kivitelezési ideje a kerékpárút- és
gyalogjárda építésével kell, hogy egybeessen.

Hol tart a Táncsics M. úti
parkolók építése?

Önkormányzati döntés alapján, tervezési szakaszban van. Döntésünk szerint, a központi körforgalomtól a Kossuth Ferenc utcáig mindkét oldalon
lennének parkolóhelyek kialakítva. A könnyebb

közlekedés kedvéért a Bercsényi utca Eötvös utcáig terjedő szakaszát és az Andrássy utca Eötvös utcáig terjedő szakaszát egyirányúsítanánk.

Miért nem lehet megállni a
Táncsics M. úton a Kossuth F. utca
és a Rákóczi F. utca között?

Ezen a helyen annyira összeszűkül a Táncsics M.
utca, hogy jelen állapotában bármelyik oldalon
parkírozó gépjárművek megakasztják a forgalmat. Ehhez a területhez elég közel van a Simon
M. tér, ahol nagyon sok szabad parkoló van a nap
bármely szakában. Ettől függetlenül, terveink között szerepel, hogy az út szélesítésével, legalább
az egyik oldalon parkolókat tudjunk kiképezni.
Ehhez viszont az ottani ingatlantulajdonosok pozitív együttműködési szándéka szükséges.
Hodruszky Lajos
alpolgármester

Gyömrőiek a gátakon
Sajóecsegi küldetés

Alig pihenték ki a 4 napos májusi edelényi bevetés fáradalmait, a Gyömrői Önkéntes Tűzoltó Szakszolgálat tagjai újabb embert próbáló
feladatra jelentkeztek, csupán az anyagi háttér
megléte volt kétséges. Szerencsére kb. fél nap
alatt a helyben és az autozz.blog.hu internetes
oldalon megkezdett gyűjtés a reméltnél jóval
kecsegtetőbb kilátásokkal bíztatott. Június 4-én
délután fél hatkor indult a csapat (Kramarics
Zoltán parancsnok, Bedőcs Attila, Havas Krisztián, Miriszlai Zoltán és Szajkó Zoltán).
Az operatív törzs a szorongatott helyzetben
lévő Sajóecsegre irányította őket. Késő este érkeztek meg a faluba, ahol azonnal nekiláttak a

védelmi rendszer megerősítésének és kijavításának. A Sajó azonban nem várta meg, míg
tűzoltóink a helyiek segítségével elkészülnek
a védművekkel. A kora reggeli órákban átszakította a gátat, erejére jellemző volt, hogy egy
markolót gyerekjátékként fordított keresztbe.
Ebben a helyzetben a közvetlen életmentés volt
az elsődleges feladat, gyakorlatilag az egész nap
a lakosok kitelepítésével telt. Ehhez egy 60 m-es
kötélpályát is építeni kellett, mert a rendkívül
erős sodrású szakaszon csak ennek segítségével
lehetett a csónakokkal biztonságosan átkelni.
A szükséges alpinista felszerelést egy miskolci
adományozó vásárolta számunkra az interneten
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közzétett felhívásunkat követően. Az első közvetlen életmentés is ezen a napon történt, amikor
a mátészalkai búvárokkal közösen halásztak ki
egy fiatalembert az örvénylő folyóból.
Másnap a csapat egyik fele a Kárpátiának
keresztelt terepjáróval a kitelepítést és mentést
végezte, a többiek folyamatosan szivattyúzták a
közben minimálisan apadásnak indult vizet.
Erre a napra is jutott közvetlen életmentés,
egy epilepsziás sokkot látott el tűzoltóparancsnokunk az orvos megérkezéséig.
Estefelé csatlakozott a csapathoz Kramarics
Dávid is, aki mint pihent erő, az egész éjszakát
szivattyúzással töltötte.
Hétfőn megérkeztek solymári barátaink, a
Gyömrőről indított utánpótlás és a két teherautónyi segélyszállítmány is. Ezen a napon egy
életveszélyessé vált melléképületet is le kellett
bontani. A küldetés szinte minden órájára jutottak drámai, szívbemarkoló események, amelyek
feldolgozása csak tovább nehezítette azt.
Kedden a visszatérő segélykonvoj három tűzoltónkat hazahozta, akiket már nagyon várt a
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családjuk. A többiek a kisvárdai és nyíregyházi
kollégákkal egy 400 m-es alapvezetéket szerelve
folytatták a még elárasztott területek szivattyúzását egészen szerda reggeli visszaindulásukig.
A kora délután visszatérő csapatot a városközpontban fogadtuk a családtagokkal és a Signal
TV stábjával. Megható és felejthetetlen percek
voltak ezek.
A június 14-i testületi ülésen a két küldetésen résztvevő tűzoltók és a háttérmunkát végző
szervezők elismerő oklevelet vehettek át Gyenes
Levente polgármestertől. Továbbá ígéretet kaptunk, hogy a következő ülésen napirendre tűzik
a minket érintő két legégetőbb kérdést, a tűzoltó gépjármű vásárlást és a szertár kialakításának
megtárgyalását.
A feladat ezzel még korántsem ért véget, a
sors úgy hozta, hogy egyesületi kereteinkhez
mérten nagyszabású gyűjtő és segélyakciót kellett a továbbiakban koordinálnunk. Ez a fejezet
még jelenleg is tart egészen addig, amíg igény
van rá. Minden nehézség ellenére igazán jó látni,
mennyire önzetlenül tudnak összefogni egymásnak ismeretlen emberek, ezzel reményt adva a
bajba jutottaknak.

A 40 órás alaptanfolyam elvégzése után
a Gyömrői Polgárőr Egyesület Önkéntes
Tűzoltó Szakszolgálatának hét tagja –
Bedőcs Attila, Benkő Lajos, Gróf István,
Havas Krisztián, Miriszlai Zoltán,
Nagyszebeny Lóránd – sikeres gyakorlati
és elméleti vizsgát tett Kókán.
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VII. Tóparti Jazz-Rock-Blues Fesztivál
2010. Augusztus 19.
Gyömrő Tófürdő szabadtéri színpad
16.00 Muzak Box
17.00 DRB – Domino Rock Band
18.00 Bőrgyári Capricció
19.00 Sonny and his Wild Cows
20.30 Ferenczi György és a Racka Jam
22.00 Török Ádám és a Mini

Elkészült a Tófürdő
weboldala!
A Tófürdő népszerűsége indokolttá tette, hogy önálló weboldalt készítsünk
és ne csak egy részegysége legyen a
városi oldalnak. A készítésnél igyekeztünk, hogy a legfontosabb információk
könnyen megtalálhatóak legyenek, átlátható, egyszerűen kezelhető legyen.
Az oldal elindult, de még folyamatos
alakítás, töltés alatt áll, tehát ha nyomon követik, mindig találnak majd újdonságokat.

www.gyomrotofurdo.hu

Könyvtári információk
Értesítjük kedves Olvasóinkat, hogy a könyvtár 2010.
aug. 2-től (hétfő) 2010. aug.15-ig (vasárnap) zárva
lesz. Nyitás: 2010. aug. 16-án, hétfői napon 9 órakor! Augusztus 20-án, pénteken és augusztus 21-én
szombaton az ünnepre való tekintettel ismét zárva
tartunk.
Néhány friss könyv és DVD ajánlat:
1. Steve Gerry: A borostyán szoba
2. Esterházy Péter: Egy kék haris
3. Arnaldur Indridason: Hidegzóna (Skandináv krimik)
4. Fejős Éva: A mexikói – Mindig egy lépéssel előtted jár
5. Paul Roberts: Az olajkorszak vége:
Egy bizonytalan világ kezdetén
6. Popper Péter: Sárkányok barlangjai
7. Rózától Belláig: Jókai Mór szerelmei
8. Matthew Bogdanos: Bagdadi tolvajok: Hajtóvadászat az Iraki Nemzeti Múzeum eltűnt kincsei után
9. Murakami Haruki: A kurblimadár krónikája
10. Dan Millan: A békés harcos útja
DVD filmek:
1. Washington Square Henry James
könyvének filmadaptációja
2. Woody Allen: A Jade skorpió átka
3. Julie és Julia: Két nő egy recept
4. A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső
5. Pusztaház örökösei
Charles Dickens könyvének filmadaptációja
Látogassanak el hozzánk, szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Szótér Andrea
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„Képesek vagyunk közös célokért együtt dolgozni!”

XIV. Országos
Rákóczi Nap Gyömrőn

Minden évben az egyik legjelentősebb rendezvény városunkban a Rákóczi Nap. Az idei
esztendőben szerényebb, de méltóságteljes
nappal tisztelgett városunk az egykori fejedelem és szabadságharcos emléke előtt. A Teleki
Kastély parkjában egész nap lovas díjugrató
verseny zajlott. A kellemes időben és gyönyörű környezetben rendezett verseny idén is
igen izgalmas volt.
A tavalyi esztendőhöz hasonlóan idén is
testvértelepülési megállapodást írt alá Gyenes
Levente polgármester. Regéc után a második testvértelepülésünk a szlovákiai Csallóközcsütörtök
lett. A Pozsony mellett található kis település
Gyömrőhöz hasonlóan élvezi a főváros minden előnyét és hátrányát. Őry Péter polgármester vezetésével a község dinamikusan fejlődik, s
mindemellett komoly figyelmet szentelnek a tradícióknak. A házasságkötő teremben rendezett ünnepségre meghívást kaptak városunk kitüntetettjei,
így valóban méltó körülmények között írták alá a
megállapodást. Őry Péter polgármester elmondta: „Ez nem csak egy szokásos testvértelepülési
sablon-megállapodás. Ez annál sokkal több! Kulturális és gazdasági kapcsolat a két település között, mely a magyar tradíciókat, hagyományokat
is ápolja.” Gyenes Levente hangsúlyozta: „Fontos
a Trianon előtti Magyarország egykori települései
között erősíteni a kapcsolatokat. Kölcsönösen sokat tanulhatunk egymástól az élet
minden területén. Ezen túlmenően
pedig újabb Európai Uniós pályázati lehetőségek nyílnak meg a
két település előtt.” Ezt támasztja
alá az is, hogy már előkészületben
van egy közös pályázat, amelynek
alapfeltétele, hogy egy magyar és
egy szlovák település együtt pályázzon.
A Rákóczi nap megnyitóján
Gyenes Levente polgármester
mellett beszédet mondott Sutarski
Konrád, a Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltár
igazgatója. Köszöntőjében kiemelte: annak idején Rákóczi

igen komoly támogatást kapott Lengyelországtól, és nem véletlen, hogy a két nép a mai napig
szoros, baráti kapcsolatokat ápol. A beszédeket a
Rákóczi szobor koszorúzása követte.
A délután folyamán a Tájházban a gyermekeké volt a főszerep, hiszen sokakat vonzott a Meseország elnevezésű program. Kicsik és nagyok
örömmel vettek részt a különféle kézműves foglalkozásokon.
A napot a szokásos Mánya réti beszéd és
tűzgyújtás zárta. Besztercei Attila színművész
csodálatosan adta elő Rákóczi híres buzdító beszédét, míg a Temerini férfi dalárda a kor szellemiségének megfelelő dalokat énekelt. A nap
folyamán mindenütt felcsendült a legendás tárogató hangja, Szabó Gábor jóvoltából. A Mánya
réten a polgármester rövid záró-beszédében így
fogalmazott: „Ilyen szép ünnepi nap végén, a jó
közösség élményétől eltelve a legelső gondolatom, hogy: szeretem Gyömrőt. Tradíciónk van,
büszke hagyományunk. Részese vagyunk a nagy
közös magyar történetnek.” Gyenes Levente így
zárta a napot: „Egy év múlva ismét eljön közénk
Rákóczi. Azzal a tetterővel kezdjük meg a holnapot, hogy amikor jövőre ismét találkozunk itt,
hittel teli, aktív közösségként gyűlhessünk ös�sze, ismét büszkén az elmúlt egy év személyes
és közösségi eredményeire.”
Reméljük, jövőre még többen leszünk!
HA

KULTÚRA
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OKTATÁS

A szakiskola második féléves versenyeiről,
programjairól és a szakmai vizsgáról
Az idei év sem telt unalmasan, számtalan alkalom kínálkozott diákjaink tudásának próbatételére.
MNB: Magyar Nemzeti Bank „MonetaryKözgazdálkodj okosan!” című versenyen
a
„Gyömrő Bajnok” nevű csapatunkkal megálltuk
a helyünket az ország szakközépiskolái és gimnáziumai között.
Web-színház: Riportkészítést vállaltak
tanulóink,
mellyel
bemutatták a szakiskolát.
A bemutató megtalálható a youtube-on.
K&H Bank: A
videófilm készítésében 8 fő vett részt.
Tanulóink ajándékcsomagban és emléklapban részesültek.
HVG- kvíz: Több
mint 3 hónapon keresztül folyt a többfordulós
verseny. A „Mesterhatos” nevű csapatunk tíz tanulója az 575 csapatból a 10. helyen végzett. A
7. fordulót csapatunk megnyerte.
A házi matematika verseny alatt tanulóink
mindig izgatottan várták a fordulók eredményeit.
Pénztárelszámolás számítógépen és elektronikus pénztárgépen vizsgát minden 12. osztályos
tanulónknak sikerült letennie. ECDL vizsgára is
felkészítjük diákjainkat.

Programjaink a Foodapest szakmai kirándulással kezdődtek.
Szakma Sztár Fesztiválra a PMKIK által
vettünk részt tanulóink legjobbjaival (40 fő).
Természetvédelmi Nap: dr. Péczely Péter
természettudós tartott előadást. Élményeit, izgalmas kalandjait, videóit a diákok érdeklődéssel, kíváncsian követték.
Egészségvédelmi
Nap: Prazsákné Dömötör Éva és Kiss
Henrietta
védőnők
szervezték.
Az idén is színvonalas szalagtűzőt
és ballagást láttunk
végzős diákjainktól.
A négy napig tartó
szakmai vizsgát sikeresen teljesítették
tanulóink.
Minden
végzős diákunknak sikerült megszerezni az
eladói végzettséget igazoló szakmai és Europass
bizonyítványt.
A kompetencia alapú moduláris vizsga átlaga: 3,7
Gratulálok az elért eredményhez!
Jó pihenést kívánok diákoknak és tanároknak
egyaránt!
László Károlyné
szakoktatásért felelős igh.
Fekete István Általános Iskola és Szakiskola

Kockázatos a kánikula

Veszélyben a krónikus betegek, az idősek és a kisgyermekek
5 régióban másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos, mert KözépMagyarországon, Közép-Dunántúlon, NyugatDunántúlon, Észak-Alföldön és Dél-Alföldön
három egymást követő napon elérte vagy meghaladta a 25 fokot a középhőmérséklet. (Ez a
lapzárta idején kapott információ. Mire az újság
megjelenik, várhatóan már a legmagasabb, harmadfokú riadót kell elrendelni. Szerk.)
Idén ez az első tartósan meleg időszak. A
hőség nagyon megterheli a szervezetet. A leg-

nagyobb veszélyben a krónikus betegek, az
idősek és a kisgyermekek vannak. A kánikulában fokozott a szervezet folyadékigénye, ezért
a napi legalább két liter folyadéknál jóval többet is érdemes ilyenkor elfogyasztani. A legjobb
szomjoltók a szénsavmentes ásványvizek. Érdemes olyat választani, amely sókat is tartalmaz. A
kisgyermekekre különösen figyelni kell ilyenkor.
Nekik sokkal több folyadékra van szükségük,
mint a felnőtteknek. Ráadásul ők gyorsabban kiszáradhatnak. Ezért gyakran itassuk őket.

EGÉSZSÉGÜGY
Fontos tanács még, hogy délelőtt tizenegy és
délután négy óra között mindenki kerülje a tűző
napot. Ilyenkor a szabadtéri fürdőzés sem ajánlott. Jóleshet viszont egy-egy hűsítő zuhany, a
kisgyermekek számára pedig szórakozásnak sem
utolsó egy pancsoló, egy felfújható medence az
árnyékban.
Az egyik legkellemetlenebb
nyári élményünk a napszúrás
lehet, amely a fejet vagy a tarkót ért közvetlen napsugárzás
hatására alakul ki. Tünete lehet fejfájás, szédülés, egyensúlyzavar, hányinger, fényérzékenység. Amint a tünetek
jelentkeznek, azonnal el kell
távolítani a beteget a napfényről. Egy elsötétített szobában jó hatású a hideg
vizes borogatás, a pihenés. Amennyiben a páciensnek látászavara is van vagy hány, mindenképpen forduljon orvoshoz, aki gyógyszerekkel látja
el. Súlyos esetben a napszúrás halált is okozhat,
ezért komolyan kell venni a tüneteket. Ám itt is
könnyebb a megelőzés: tűző napon viseljünk
kendőt, sapkát, különösen a kisgyermekeket ne
engedjük a napra fejkendő nélkül!
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A hőség másik következménye lehet a hőguta,
amely a szervezet hőmérsékletének emelkedése
mellett a hőleadás zavara miatt következik be.
Ilyenkor a test nem képes leadni a felesleges hőt,
ezért túlmelegszik. A hőgutát a melegben végzett
sportolás vagy a nehéz munka is előidézheti, de a
túlzott napozás is kiválthatja.
Tünetei a fejfájás, a nehézlégzés, a szapora szívverés,
ezen kívül izomgörcs is előfordulhat. A szervezet túlmelegedése eszméletvesztéshez,
nagyon súlyos esetben akár
halálhoz is vezethet. A test
hűtésével még elhárítható a
hőszabályozás zavara, súlyosabb esetben azonban ez már
nem segít. Lényeges tehát a megelőzés. Meleg
időben lehetőleg világos, természetes anyagú,
nem testre feszülő ruhát viseljünk.
A közlekedőknek is a nap okozza a legtöbb
problémát: a felforrósodott autókat szellőztessük
ki indulás előtt, a gyerekeket pedig még rövid
időre sem szabad a parkoló autóban hagyni.
K. E.

PARLAGFŰ ÍRTÁSI AKCIÓ
Megmozdultak a helyi civil szervezetek

Előző lapszámunkban parlagfű írtási akcióra invitáltuk településünk lakosságát,
közösségeit, társaságait. Felhívásunk
eredményeképpen több, szorgalmas helyi
lakoson kívűl akciónkhoz csatlakoztak az
alábbi szervezetek, ennek eredményeképpen június végére hirdetett közös parlagfű
mentesítéssel több mint 44000 m2!!!-nyi
belterületi részt sikerült mentesítenünk!
Köszönjük
az
együttműködést:
Gyömrői Horgászegyesület, Gyömrő
Színház, Gyömrői Barátok, Gyömrő 2000
Kör, Vadásztársaság, K.I.GY.E., Gyömrői
Ifjúsági Kör, Gyógypedagógiai Iskola és
Diákotthon, Városüzemeltető Kft.
Ha akciónk eredményeképpen a Megyei Közgyűlés által meghirdetett 4 MFt-os játszótér építést is megnyernénk, további ösztönzést adna munkánkhoz, és azt a jó érzést, hogy
ezt együtt, közösen értük el.
Az időjárásnak köszönhetően, nem ülhetünk
továbbra sem ölbetett kézzel, hiszen a parlag-

fű is nő mint a gomba. Sokkal élelmesebb növény, mint bármelyik nemkívánatosnak tekintett gazfajta, így írtásukról folyamatosan kell
gondoskodnunk. Mindenkinek, együtt, összefogva.
Hodruszky Lajos
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EGÉSZSÉGÜGY

HALLÁSSZŰRÉS GYÖMRŐN

Gyömrő Város Polgármesteri Hivatalának
szervezésében, az idén két alkalommal, június
7-én és 28-án került sor ingyenes hallásvizsgálati szűrésre.

Az „Országos Ingyenes Tájékoztató jellegű
Lakossági Hallásszűrő Program” keretében
Gyömrőre is ellátogatott egy mobil szűrőbusz.
A hallásszűrés 2 részből állt, egy előszűrésből

és egy audiométerrel való hallásszűrésből, ami
már egy audiológus szakemberrel történik. Igaz
ugyan, hogy ezeknek a vizsgálatoknak az eredményei csak tájékoztató jellegűek, melynek célja, hogy a halláscsökkenést idejében felismerjék,
mégis nagy sikert aratott a lakosság körében,
mivel a két nap alatt csaknem 80 embert tudtak
ingyen megvizsgálni.
T. E.

Jó itt élni!

Szakorvosi Rendelőintézetünk ismét „kivirágzott”. Ablakainkba muskátli került, a bejárathoz, a beton virágtartókba is jutott belőle.
Szeretnénk intézetünket szebbé tenni, hisz az egész város is egyre szebb, rendezettebb.
Kértünk és kaptunk az alábbi – helyi – vállalkozóktól, és nekik csak köszönettel tartozunk, az
Intézet és Betegeink nevében egyaránt.
Muskátlit kértünk és kaptunk: Szuvandzsiev kertészet, és Klein virágbolt.
A 100 Ft-os bolt vezetője műanyag virágládákat
ajánlott fel
Beton virágtartót ajándékozott részünkre a Garamszegi
Cég.
A szállítást elvégezte Kovács
József fuvarozó vállalkozó,
a várakozás idejére pedig
szódavizet – szomjoltóként – biztosít egész évben
Rehor János úr.
Elmondhatjuk, hogy valóban
„JÓ ITT ÉLNI!” Tudni, hogy
vannak jó lelkű emberek, akik
kérésre szeretettel adnak. KÖSZÖNJÜK!

KÖRNYEZETÜNK
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A csodálatos komposzt!
A 3 részes sorozat utolsó része

Ma, a mindent uraló technika világában jóformán fogalmunk sincs arról, hogy miféle,
semmivel sem pótolható kincs van, vagyis lehetne a birtokunkban, ha a hulladék jelentős
részét a természet gondjaira bízva lehetővé
tennénk a komposztképződést.

hagyhatjuk a benne lévő anyagokat tovább komposztálódni. Ilyenkor kerülhet sorra a másik. Ha
nem túl nagy a család, mire ez is megtelik, az
elsőben éretté válik a komposzt. Azután minden
kezdődhet elölről. Tavasztól őszig, amikor a legmegfelelőbbek a körülmények, akár 5-6 hónap
alatt virágföld minőségű komposztunk keletkezik.
A komposztálódás utolsó fázisában, amikor még nem teljesen érett a komposztunk, ha
„töményen” használjuk fel, kiégethetjük vele
a növényeinket. Ha nincs még elég gyakorlatunk, hogy szemrevételezéssel is megállapítsuk
az érettségét, végezzünk csírázási próbát. Ehhez egy lapos tálkába rakjunk a komposztból,
majd könnyen csírázó magot; mustárt vagy
zsázsát vessünk bele. Ha néhány napon belül
egyenletesen kicsírázik, megnyugodhatunk. Ha
bármilyen rendellenességet, például a növénykezdemények kiégését tapasztaljuk, csak földkeverékben használjuk a komposztot.
KIGYE Környezet Ifjúság
és Gyermekvédelmi Egyesület Gyömrő

A közhiedelem szerint a diólevelet meg kell
semmisíteni. Az igazság az, hogy a friss diólevélben valóban vannak növekedésgátló anyagok,
de ezek a komposztálódás során lebomlanak. Tehát nyugodtan eláshatjuk a csatabárdot és a diófa
lombját korlátozás nélkül felhasználhatjuk
Meglepő, de egy maréknyi földben több az
élőlény, mint ember a földön. Gondoljunk az
erdei avarra: a természetben nap mint nap a mi
beavatkozásunk nélkül folyik a komposztálódás,
azaz a szervesanyagok lebomlása és a humusz
keletkezése. Ott nincs is más feladatunk, mint
megcsodálni a természet működését. A saját
vagy közös kertben viszont nekünk kell megteremtenünk a minél jobb minőségű komposztképződés feltételeit.
A konyhában nap
mint nap keletkező
zöldjavak komposztálásához azonban
szükségünk van egy
vagy két komposztáló tartályra. Ezek
az általában műanyagból
készült,
felfelé keskenyedő
hasáb alakú, tetővel
ellátott
eszközök
optimális körülményeket teremtenek a
komposztálódási folyamatokhoz. A két
komposztáló azért
előnyösebb,
mert
ha az egyik megtelt,
megkeverés
után
Komposztálás – gyerekjáték

Helyreigazítás

Júniusi lapszámunk gyermeknapi írásából, a segítők felsorolásából kimaradt a

Weöres Sándor Általános Iskola és Művészeti Iskola
neve, melyet ezúton pótolunk.
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RENDŐRSÉGI HÍREK

RENDŐRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
A 2010. évi Forma 1-es versennyel kapcsolatban
Idén július 29. és augusztus 1. között rendezik a Forma 1 Magyar Nagydíjat a Hungaroringen, melynek
rendőri biztosítását a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság hajtja végre.
A biztosításban az elmúlt évekhez hasonló létszámú rendőr vesz részt.
A magyar rendőrök munkáját lengyel, román és
osztrák rendőrök is segítik majd. Az ő feladatuk elsősorban a külföldi vendégek problémáinak kezelése,
tájékozódásuk könnyítése, okmányaik és járműveik
ellenőrzése. A tapasztalat alapján a külföldről érkező
látogatók örömmel fogadják saját nemzetük rendőreit
és bizalommal fordulnak hozzájuk.
A sportrendezvényre nagy számban érkeznek hazai
és külföldi látogatók egyaránt. Ez a település és a környék forgalmát erősen terheli.
A versenypálya körüli és az oda vezető utakon a
verseny minden napján megállási tilalom lesz érvényben.
A szabálytalanul parkoló járműveket a rendőrség
elszállíttatja, azokat csak a szabálysértési bírság, illetve a szállítási költség kifizetése után kaphatják vissza
a tulajdonosok.
A rendezvény ideje alatt a következő, főbb forgalmirend-változásokra számíthatnak:
A Kerek tó és a Hungaroring főbejárata közötti
úton délelőtt egy irányba – csak a főbejárat felé
–, délután pedig szintén egy irányba, a Kerek tó
felé lehet majd közlekedni.
Az M3-as autópálya 19.200 m/szelvényében
lévő ideiglenes kihajtótól a Kerek tóhoz csak

egy irányba, befelé lehet közlekedni. Pénteken,
szombaton és vasárnap – a futamokat követően
– az autópálya felhajtó felé Budapest irányába
és az ideiglenes kihajtón keresztül – M3 autópálya Gödöllő csomóponton keresztül – M31 –
közlekedhetnek Budapest felé. Az előzetes tervek
szerint az M31-es autóutat a Forma 1 Magyar
Nagydíj előtt átadják.
A Mogyoród HÉV átjárótól a versenypálya felé,
a 2-es kapuig a délelőtti órákban, délután pedig
kifelé szintén egy irányú lesz a forgalom.
A forgalom folyamatosságát minden érintett útszakaszon rendőri irányítással, tájékoztató táblákkal segíti
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.
2010. július 29. és augusztus 1. között (hétfő reggelig) a versenypálya közelében ideiglenes rendőrőrs
üzemel, melynek elérhetőségeit a www.police.hu oldalon olvashatják.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Fiatalok gyújtogattak a Vasútállomáson
Július 5-én, koradélután két tinédzser fiú felgyújtotta a férfi WC törülközőszárítóját. A műanyag
szerkezet lángra kapott és kiégett. Az állomásfőnök vette észre a sűrű fekete füstöt és a tűzoltók
kiérkezése előtt el is oltotta. A biztonsági kamera rögzítette az eseményeket, és a két fiú arca
tisztán látszik. Rendőrségi eljárás elindult, a felvételek alapján remélhetőleg gyorsan meglesznek az elkövetők. Az anyagi kár a 100.000 Ft-ot is meghaladja.
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KÖZLEMÉNYEK

Önkormányzati építésű
társasházi lakások eladók
Gyömrőn, a Bajcsy Zsilinszky úton!
Lakások mérete:
58,45 m2 (+2,5 m2 terasz)
63,24 m2 (+2,5 m2 terasz)
61,65 m2 (+12 m2 terasz)
Érdeklődni munkaidőben
az alábbi telefonszámon lehet:

06-29-330-011/116

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

Július 10-11.
Július 17-18.
Július 24-25.
Július 31. Aug. 1.
Augusztus 7-8.
Augusztus 14-15.

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

Kerékpáros hírek
Június 20-án, két felhőszakadás között egyesületünk megrendezte a 19. Tour de Gyömrő, és a
3. Giant Kupa Kerékpárversenyt. Idén a Gyurján
János és Gyurján Kati által irányított rendező
gárda kiválóan végezte a dolgát, és jól vizsgázott
a chipes időmérő rendszer is.
5-10 perces időhatáron belül a futamok pontosan elindultak, az egyes kategóriák eredményei rövid időn belül elkészültek, így délután
3-kor már az eredményhirdetés is elkezdődött.
Versenyzőink a hazai terepen sok szép érmet
gyűjtöttek be. Aranyat szereztek: Pápai Ádám,
Bencsik Márton,
Kostenszky
Kristóf,
ezüstöt:
Gyurján Adrienn,
Gönczy Gergő, Szabó Sándor, bronzot:
Kostenszky Norbert.

KÖSZÖNJÜK
MINDEN
KEDVES
TÁMOGATÓNKNAK
A
FELAJÁNLOTT
AJÁNDÉKOKAT, A
POLGÁRŐRSÉGNEK ÉS A RENDŐRSÉGNEK
A
RENDEZVÉNY
B I Z TO S Í T Á S Á T,
ÉS
HOZZÁTAR-

TOZÓK, BARÁTOK , ISMERŐSÖK KÉTKEZI
SEGÍTSÉGÉT!

Június 24-én kezdődött az idei országúti Magyar Bajnokság sorozat. A csütörtöki egyéni indításos időfutamon Gönczy Gergő 13 mp híján
nem került fel a dobogóra, de aztán szombaton, a
mezőnyversenyben, szakadó esőben kitűnő versenyzéssel, egy bronz éremmel vigasztalódott!
Júliusban a montisok a Duna Maratonon és
az Országos Bajnokságon állnak rajthoz, országúton pedig folytatódik az Amatőr Kupa sorozat.
G. István
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SPORT

KESERÉDES PILLANATOK
KÉZISIKER vagy csalódás?

Ha valaki egy évvel ezelőtt ilyenkor azt mondja,
hogy a 17 év átlagéletkort is alig súroló leány
ifjúsági kézilabda csapatunk idén a Pest Megyei
I. osztályban, felnőtt mezőnyben 5. helyezést ér
el, azt hiszem mindenki elégedettséggel könyvelte volna el! Most azonban kicsit összeszorul
a szívünk.
Egy jónak mondható őszi szezon után, egy kiváló tavaszi következett. Hazai pályán veretlen
csapatunk, mindössze egy vereséget elszenvedve
12-ből 11 mérkőzést nyert meg! Úgy gondolom
ez fantasztikus eredmény! Ki hitte volna, hogy
egy novemberben már a félidőben megnyertnek vélt meccs
elvesztése, illetve egy decemberi mérkőzés
utolsó pillanatában bekapott
egyenlítő
gól
minden számításunkat keresztül
húzhat. Sajnos
ez történt. Így a
rendkívül kiélezett versenyben
a 2. legtöbb gólt
lőve, s a 3. legkevesebbet kapva, mindössze
három ponttal
lemaradva az NB
II-be való biztos
feljutást érő 2.
helytől, 5. helyezést ért el csapatunk! Így e pilla-

natban még kérdéses, hogy a következő évadban
melyik osztályban képviseljük városunkat.
Természetesen kétségbe esésről szó sincs!
Csapatunk függetlenül a Kézilabda Szövetség
döntésétől, egy kis júliusi pihenőt követően nagy
elánnal készül majd a következő bajnoki évre!
Az elmúlt évad meggyőző, kiegyensúlyozott
tavaszi teljesítményére alapozva pedig, véleményem szerint nagy várakozással tekinthetünk
bármelyik bajnoki osztályra!
Valenta Eszter
Gyömrő VSK
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