BÉKÉS KARÁCSONYT,
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT
GYÖMRŐ!

Az idei évünk nagyon mozgalmas volt.
Összességében ebben az esztendőben
is teljesíteni tudtuk vállalásainkat,
ígéreteinket. Sikerült az iskolabővítési programunk a Falusi városrészben és a Csokonai iskolában, többi
között befejeződött a vasútállomás
előtti P+R parkoló kialakítása, és az
állomás előtti díszteret is meg tudtuk
építeni.

Más változások is történtek az idén. A
következő években mindannyiunk életére kihatással lesznek az idei országgyűlési és önkormányzati választások.
Kérem, engedjék meg, hogy ezúton is
még egyszer megköszönjem azt a nagy-

fokú bizalmat, amellyel megerősítettek
mind engem, mind pedig csapatomat a
város élén, és ismét ígérem, hogy ehhez
a bizalomhoz méltóak leszünk.
A jövő év is munkával bővelkedőnek
ígérkezik. Talán a következő évtized
legnagyobb városi beruházásait hajtjuk
végre jövő tavasztól, hiszen elkezdjük
építeni az új művelődési házat, átalakítjuk a városházát, a központi sportcsarnokot, valamint az ivóvízbázis fejlesztési beruházás is kezdetét veszi.
Csak a jövő esztendőben több mint
másfél milliárd forintnyi fejlesztést hajtunk végre. Mindezt úgy, hogy az előrejelzés szerint sajnos jövőre sem kap
több pénzt az önkormányzatunk az álla-
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mi forrásokból, sőt összességében bizonyos területeken ismét szűkítették lehetőségeinket. Ezek
ellenére jövőre is mindent megteszünk azért,
hogy az eddig elért eredményeinket megtartsuk,
ha lehet, még fokozzuk is.
Elkötelezett vagyok a gyermekintézményeink szinten tartásában, fejlesztéseiben, akár a
bölcsődéről, akár óvodáinkról,
iskoláinkról is legyen szó.
Az ivóvízhálózat korszerűsítésével azoknak az útszakaszoknak az újra burkolását is
tervezem, ahol jelentősen romlott az útburkolat állapota, valamint az eddig csatornával el
nem látott területek bekötését,
majd az utcák aszfaltozását is
tervbe vettük.
Jövőre kerek dátummal ünnepelhetjük városunk születésnapját, hiszen 10 évesek leszünk. A 10 éves „szülinapunk”
alkalmából nagyon sok programmal szeretnénk kedveskedni Önöknek,
Gyömrőn élőknek, és szeretnénk, ha mindannyian aktívan is részt vennének ezekben. Terveink
szerint minden hónapra jut egy-egy esemény
városunkban.
10 év nem olyan hosszú idő, és talán mégis….
10 évvel ezelőtt, amikor Gyömrő városi rangot
kapott, sokan kicsit kétkedve tekintettek erre a
címre, látva a saras, kátyús utcáinkat, a lerobbant

vasútállomásunkat, az oszló-foszló intézményeinket, a békanyálas tófürdőnket. Emlékeznek még??
Sokunkban még elevenek ezek a képek. Az elmúlt
10 évben összefogással, nagyon sok munkával,
néha kisebb kudarcokkal is, de
összességében jó és megfontolt
tervezéssel és kivitelezéssel, lépésről lépésre haladva sikerült
Gyömrőből valóban élhető kis
várost építeni. Olyan várost,
amelyre mindannyian büszkék
lehetünk, amelyet igazán szerethetünk, hiszen van miért szeretnünk. Olyan várost, amely
bebizonyította, hogy sereghajtóból a környező települések
ranglistáján az élmezőnybe tud
kerülni!
Kívánom Önöknek, hogy a
2011-es év ne csak egy szép
születésnapot hozzon számunkra, hanem mindannyian,
közösen építhessük tovább
szeretett városunkat, családjaink békében, boldogságban, egészségben, gyarapodással éljék meg a következő évet, és városunk is gyarapodjék, ne csak épületekkel, hanem
közösségünk összetartó, alkotó erejével is.
Ezúton is kívánok városunk minden lakosának szeretetteljes, békés, áldott ünnepeket, sikerekben gazdag 2011-es esztendőt!
Gyenes Levente
polgármester

Mindenki Karácsonya
December 19-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
• Dóka Tamás római katolikus plébános
karácsonyi gondolatai
• Katolikus hittanos gyerekek
betlehemes előadása
• HAHOTA gyermekszínház betlehemes
műsora
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Mikulás-járás Gyömrőn
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2000 csomagot osztott szét a fehérszakállú

Idén is eljött, s idén sem okozott csalódást. Már nagyon várta a város apraja-nagyja. Remélhetőleg
egyetlen gyermek sem maradt ajándék nélkül. Hiszen a Mikulás 2000 csomagot osztott szét a kicsiknek. Gyömrőn már hagyománnyá vált a Mikulás-járás. A rendezvény támogatóinak köszönhetően a
csomagok összeállításakor 2000 db Mikulást, 180 kg mogyorót, 3 mázsa szaloncukrot, 50 kg csokoládét, 30 kg mandarint, 3 mázsa narancsot, 2000 db üdítőt, 1 mázsa almát, 5 karton puszedlit és 150
liter teát használtak fel a szorgos kezek.
Köszönet a Mikulás-segítőknek: manóknak, krampuszoknak és mindazoknak, akik adományukkal, támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a Mikulás bácsi puttonyába minden jó
kerülhetett!
Bandika vegyesbolt, Baranyai Andrea, CBA West Shop, Czipa István, Dr. Szántay György fogorvos, Fri-Zó Hús Kft., Gy.M.E.
Szennyvíztelep Üzemeltető Kft., Gyömrő 2000 Kör, Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft., GyömrőSzínház, Gyömrő Város Önkormányzata, Halász Imre és Záhonyi Dénes, Harmónia Idősek Otthona, Horváth Dani, Jobbik Gyömrői Szervezete, Junior
Vendéglátóipari Kft., La Luna Söröző, MSzP Gyömrői Szervezete, Nosztalgia Bár, Passtre Workwear Kft., Petrovai Tamás
cukorkaárus, Profi-Véd Secuity Kft., Rehor Szikvíz (Gyömrő Gyöngye), Szabó Bt., Új Halászkert Étterem, Vektor Bau Kft.,
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A KARÁCSONY VARÁZSLATA
Megszületett a döntés!

A Mikkamakka Játéktár valamint a Gyömrői Kulturális és Turisztikai Egyesület hirdette meg
a KARÁCSONYVÁRÓ MESEÍRÓ ÉS RAJZ PÁLYÁZATOT.
A pályázó gyermekek legszebb meséi, képei bekerültek a KARÁCSONY VARÁZSLATA című
képes mesekönyvbe, amely megvásárolható az ARANYKAPU
VÁSÁRON!
A kötetet a polgármester ajánlja szíves figyelmükbe:
Kedves Olvasó!
Néhány gyermek, néhány mese, néhány rajz, egy könyv…
Ami összeköti őket: egy ünnep és egy város. Karácsony és
Gyömrő.
Gyömrői általános iskolás gyermekek írták meg saját karácsonyi meséiket, rajzolták meg karácsonyi képeiket, amelyek közül a
legjobbak bekerültek ebbe a könyvbe.
Egyik sem szomorú, de mégis mindegyik könnyet csalhat a szemünkbe.
Kérem, fogadják és olvassák szeretettel a jövő Bálint Ágneseinek és Lázár Ervinjeinek meséit és találjunk közösen vissza gyermekkorunk kedves, naiv és mégis felnőttes világába!
Sok szeretettel,
Gyenes Levente
Gyömrő város polgármestere.

Hasznos tanácsok téli időjárás esetén
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Riaszthatók a gyömrői tűzoltók!
Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltó
parancsnokság és a Gyömrői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület együttműködési megállapodást kötött. Ennek értelmében a rendelkezésre
álló létszám és technikai háttér függvényében
bizonyos esetekben már riaszthatók a gyömrői
tűzoltók. A hideg idő beálltával ez jelenleg csak korlátozott feladatokra vonatkozik, mivel a gépjárműfecskendőnk fűthető garázs hiányában csak igen hosszú
felkészítés után vethető be. Ezzel együtt
reméljük, az elkövetkező időszakban is
tudunk segítséget nyújtani. A napokban
két veszélyessé vált fát vágtak ki önkénteseink.
További eredmény, hogy tagjaink nagy
része sikeresen elvégezte a kisgépkezelői
tanfolyamot, és nemrég átvehette az erről
szóló igazolást is.
Az év vége közeledtével szeretnénk
megköszönni minden támogatónknak a

nekünk nyújtott segítséget, melynek köszönhetően igen komoly fejlődést sikerült elérnünk. A
nehézségek leküzdésében pedig erőt adott a belénk vetett bizalom minden megnyilvánulása.
Szuromi Albin
elnök

Vízmű hírek

Közeledik az év vége. Ilyenkor az ember jó
esetben az ünnepekre készül, ha pedig gazdasági tevékenységet folytat, akkor számot
vet, értékeli az évet. Én most ezt teszem meg,
a teljesség igénye nélkül, hiszen a december
java még hátravan, a hivatalos beszámolókat
is a lezárt naptári évet követő év májusáig kell
elkészíteni.

A vízmű a 2010. évet nem tekintheti kifejezetten eredményesnek. A válság hatásait érezzük: a
fizetési fegyelem romlott, emiatt ügyfélszolgálatunknak jelentős többletfeladatai keletkeztek.
A közvetlen szolgáltatáson felüli külső megrendelésünk alig volt, így vállalkozási bevételünk
sem. Az éves átlag másfélszeresét meghaladó
csapadék miatt jelentősen csökkent a vízágazat
bevétele, hiszen az emberek szinte egyáltalán
nem locsoltak, a hűvösebb időben a kommunális jellegű vízfelhasználás is mérséklődött. A
csatornaágazat költsége viszont jelentősen nőtt
a többletbebocsátás miatt. A sok csapadék utat
talál magának a fedeleken és a szándékos, illegális csapadékvíz bevezetéseket sem tudtuk még

teljes mértékben feltárni. Idén 78 esetben vetettünk ki pótdíjat valamilyen illegális víziközmű
használat miatt, de nem értünk a munka végére.
Számításaink szerint Gyömrőn még legalább 50
családi ház csapadékvize van a szennyvízrendszerre kötve. A fentiekből következik, hogy nem
dúskálunk az anyagiakban. A pénzügyi stabilitást
csak fegyelmezett, takarékos gazdálkodással, a
saját-, belső fejlesztések visszafogásával sikerült
megőrizni. Lehet, hogy a vízműről alkotott kép
nem túl rózsaszín, de ma már az is nagy dolog,
ha valaki talpon van és nem rogyadozik a térde.
Bár szolgáltatóként nem tisztem pártok, állami vagy civil szervezetek tevékenységének értékelése, a szolgáltatást befolyásoló eseményekről, hírekről kötelességem tájékoztatást adni és
a választások után ez már semmiképp sem tekinthető kampányolásnak. Egy helyi szervezet
az Önkormányzat és cégei adósságállományáról
több fórumon megjelentetett adatokat. Én ebből
csak a vízműre térnék ki. Cégünknek jelenleg
nincs semmilyen tartozása, hitele. A korábbi gépbeszerzések hiteleit kiegyenlítettük, sem
köztartozásunk, sem szállítói-, vagy közüzemi
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tartozásunk nincs. Kintlévőségünk viszont van:
A jövő évi vízdíjakkal kapcsolatos egyeztetémások tartoznak nekünk. Ezenkívül van egy sek folynak, az eredményről a januári lapszám30 milliós folyószámlahitel keretünk, amelyből ban, illetve a januári számlák mellékletében szásoha egyetlen fillért sem használtunk fel. Csupán molok be. Kérem a fogyasztókat, hogy az év végi
egy biztonsági tartalék arra az esetre, ha valami óraállásokat január 3. reggel 8-ig a fogyaszkomoly, költséges üzemzavar lépne fel. Akkor tókód, név és cím (település is!) feltüntetésével
ebből le lehet hívni, s nem akkor kell lefolytatni juttassák el hozzánk valamelyik ismert módon:
a hitelbírálatot. Reményeim szerint a későbbiek- telefon, posta, ügyfélszolgálati postaláda stb.
ben sem kell ezt hitelként realizálni. Ezt úgy kell A 330-082 központi számunkon a 111 melléket
elképzelni, mintha egy barátomat megkérdez- tárcsázva egy automata éjjel-nappal fogadja a
ném, hogy ha megszorulnék, ki tudna-e segíteni bejelentéseket. Ha nem kapunk óraállást, az átaegy ezressel jövő hónap elsejéig, és ő azt mond- lányból kalkulált mennyiséggel zárjuk az évet.
ja, igen. Aztán a pénzt nem kérem el, mert nem Idei utolsó ügyfélszolgálati napunk december
szorultam meg.
22-én szerdán 8-12 óra között lesz.
A vízminőség javító beruházással kapcsolatMINDEN KEDVES
ban is néhány szót ejtek a fejleményekről illetve
FOGYASZTÓNKNAK
a látható események hiányáról. A pályázat úgy
BOLDOG KARÁCSONYT ÉS
két és fél éve indult: első forduló, majd másoSIKEREKBEN GAZDAG
dik. A minisztérium Fejlesztési IgazgatóságáÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK!
val sokszori egyeztetés után már elfogadott
műszaki tartalommal a pénzügyi rész kisebb
Kertész Gyula
átdolgozására volt szükség.
A tavaszi választások, majd
kormányváltás után a bírálóbizottság ülését elhalasztották. Hivatalos tájékoztatást
nem kaptunk, de sajtóhírek
szóltak
személycserékről,
átszervezésekről, pályázatok felülvizsgálatáról. Végül
csak ősszel kaptunk újra zöld
utat, így a beruházás csak a
jövő évben valósulhat meg.
(Amúgy az a víz, amelynek
a minőségét javítani akarjuk,
az uniós csatlakozás előtt az
akkori normáknak tökéleteA vízműves traktor pár nap kényszerpihenőt tart, várja az alkatrészt.
sen megfelelt).

A VÁROSÜZEMELTETŐ HÍREI

Fenyőfa elszállítás

Az egész város területéről az elszáradt fenyőfákat 2011. január 10-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

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. 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). A
következő lépcsőben következnek a főbb városrészeket összekötő gerincutak, kiemelten az
intézmények előtti utak, útszakaszok, majd a
lejtős utak. Mindezek tisztítását végezzük korlátozás nélkül a leírt szabályozás szerint. Vannak
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olyan utak, útszakaszok, amelyeket
csak jelentős hó esetén (15 cm-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 pedig 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 már száraz az aszfalt, hiszen nagy
a forgalmi terhelés. Olyan szakaszokon viszont,
ahol óránként néhány autó hajt csak át, még mindig felfagyott, havas az aszfalt.
Természetesen mindenki azt szeretné, hogy
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!
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Piac

2010. december 26-án, Karácsony másnapján, az
ünnepre való tekintettel, nem lesz piacnap. Mindenkinek kívánunk, békés, boldog ünnepeket és
eredményekben gazdag újesztendőt!

Decemberi ügyfélszolgálati rend!

Ügyfélfogadás Szt. István u. 31. szám alatt az
ELMŰ irodában.
December 24.
Zárva
December 31.
8-14-ig
A többi napokon a megszokott nyitva tartás
szerint üzemel.
2011. január 3-tól a megszokott nyitva tartás
szerint üzemel.
Hétfő: 10-19.30-ig
Kedd-Csütörtök: 8-13.30-ig
Szerda: 8-15.30-ig
Péntek: 8-13.30-ig
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A művelődési ház hírei
Gá, gá, gá menjünk világgá… a Tájházba!

Kicsik és nagyok nagy örömére november 13án, Márton nap alkalmából ismételten libát hajtottunk a Tájházban! Csodálatos időben volt részünk, így már csak a vendégsereg érkezésére
vártunk. Érkeztek is szép számmal a látogatók,
mintegy kétszázan. Suba Mihály és Suba Imola
segédletével három nagyszerű liba „vendégeskedett” a Tájház udvarán felcsalogatva kicsiket és
nagyokat a dombra, hogy aztán onnan leszaladva,
átvágva a képletes szalagot, kiderüljön ki az igazi „libapásztor lányka vagy fiúcska”. Prevenkáné
Ica néni jóvoltából a legügyesebbek tepertős pogácsát kaptak.
Kedvünket csak fokozta a népi muzsika, amely
Varga Sándor gondnok úr jóvoltából zengett az
udvaron. Akiknek pedig nem jutott épp liba, az Dömökné Zsuzsika és Takácsné Ica néni patronálásával ehetett-ihatott jókedvére a lilahagymás libazsíros
kenyérből és a gyógyteából, melyet sokadik alkalommal
Papp Gyula bácsi és kedves felesége ajánlott a vendégsereg számára. Tasi József a Gyömrői Polgárőr és Önkéntes
Tűzoltó Egyesület pártoló tagja egy Hofherr típusú benzin
- petróleum meghajtású, 1800-as évek végén készült kukoricamorzsoló működtetését mutatta be a látogatóknak. A
gyerekek nagy örömére megmentettünk jó pár cső kukoricát, amiből csutka felhasználásával morzsolhattak kedvükre kicsik és nagyok!
Öröm volt együtt lenni, várjuk Önöket 2011-ben is!
(Kovács Edina)

FELHÍVÁS!

Kedves Gyömrőiek!
„A gyömrői színjátszás 100 éve” című könyv előkészülő
munkálatai megkezdődtek, melyhez várjuk a gyömrői családi fotótárakban fellelhető előadások fotóit, egy-egy jeles
színjátszóról írott visszaemlékezéseket, történeteket, bármilyen tárgyi vagy egyéb dokumentumokat! Természetesen
a kapott fotókat, tárgyakat digitalizálást követően azonnal
visszaszolgáltatjuk! Bővebb információt a Művelődési ház
telefonszámán: 330-093 és a gyomro-muvhaz@freemail.hu
e-mailcímen kaphatnak!
Minden kedves eddigi és jövőbeni vendégünknek kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!
a művelődési ház dolgozói

Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy a művelődési ház
december 20. és január 9. között zárva tart.
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KULTÚRA

BÓLYAI CSAPATVERSENY

„Az igazat érteni, a szépet érezni,
a jót gyakorolni kell.”
„Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben.”
Már a tavalyi tanév végen eldöntöttük, akkor még harmadik évfolyamosok voltunk, hogy indulunk a Bólyai
Matematika valamint a Bólyai Anyanyelvi Csapatversenyen.
Nagyon megtetszett, mert a gyerekek nem egyedül versenyeznek, hanem négyen együtt, csapatban. Így
bátrabbak voltak, azok is merték vállalni a megmérettetést, akik eddig még nem versenyeztek.
A CSOKONAI ISKOLÁBAN a NEGYEDIK ÉVFOLYAMON
A BÓLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENYEN OKTÓBER 15-ÉN a 162 INDULÓ CSAPATBÓL a KÖVETKEZŐ
EREDMÉNYEK SZÜLETTEK
30. hely

VUK

Weöres Sándor Általános Iskola és
Művészeti Is-kola
Gyömrő

41.hely

SASOK

Weöres Sándor Általános Iskola és
Művészeti Is-kola
Gyömrő

Fülöp Hunor Se-bastian
Gruber Levente
Márkus János
Ujvári Kamilla

65
pont

Győri Dorottya
Nervetti Benedek
Seprős Bence
Szegedi Nóra

62
pont

A CSOKONAI ISKOLÁBAN a NEGYEDIK ÉVFOLYAMON
A BÓLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENYEN NOVEMBER 12-ÉN a KÖVETKEZŐ
EREDMÉNYEK SZÜLETTEK
15. hely

Tutajosok

Weöres Sándor Általános Iskola és
Művészeti Is-kola
Gyömrő

67.hely

CSODAKÖLYKÖK

Weöres Sándor Általános Iskola és
Művészeti Is-kola
Gyömrő

Balogh Krisztián
Nervetti Benedek
Simon Kristóf
Szabó Virág

96
pont

Bordós László
Kun Laura
Maxim Emese
Tóth Henrietta

48
pont

A gyerekeknek nagyon tetszett a versenyzésnek ez a formája. Valamennyien jól tudtak együtt dolgozni. Kellemes
tapasztalatokkal és jó eredményekkel tértek haza.
A felső tagozatból két hetedikes és két nyolcadikos csoport kapcsolódott be a versenybe. A felkészülés időszakában nagy lelkesedéssel gyakoroltak a tanulók. Maga a verseny ünnepélyes körülmények között, jól szervezetten
zajlott Budapesten. A fejtörő kérdések és népes számú versenyző tárgyi tudását, nyelvünk és a szólások alapos
ismeretét kérték számon. A felsős csapatok közül a legeredményesebb a 7. d osztály „kockacukor” jeligéjű csoportja
(Gerbovits Noémi, Habram István, Ruskó Róbert és Ungvári Patrik) a 16. helyezést érte el. Bár az országos versenyre nem jutottunk tovább, a tanulók a következő évben is szívesen versenyeznek.

Földvári Lászlóné
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GYÖMRŐI KÖZÉLET

Gyömrői felfedezők Regécen

Amióta megtudtuk, hogy a nyáron Regécre indulhatunk, képzeletünkben gyakran megjelent az
ősi vár. Ám a valóság ennél szebb volt. Amikor
a gyalogtúra után lenéztünk a magasból, egy kicsi Magyarországot láttunk. Dél volt, amikor a
faluból finom csengéssel „feljött” a harang szava. Akkor még nem tudtuk, hogy milyen nevezetes az a harang. Vezetőink elmondták, hogy
a nyolcéves Rákóczira nagyon kellett vigyázni,
mert a bécsi császár születésétől kezdve el akarta
pusztítani. Felidéztük a régmúlt időket s először
a császár kémjeit fogtuk el, majd fogadott bennünket a kis Rákóczi. Sokan voltunk, mert erre
a várjátékra meghívtuk a Sárospatakon táborozó
barátainkat, Magyarország felfedezőit, ahová mi
is tartozunk. Velünk voltak a regéci gyerekek is.
A győztes játék után az ásatásokat vezető régész mesélt
a vár régi állapotáról, a helyreállításról. Elgondoltuk, az
a kicsi falucska hogyan tudja kifizetni az ásatások költségeit? Valaki azt mondta,
hogy biztosan kincseket találtak a várban.
A nagy ámulás-bámulás a faluban történt. Több
száz évvel ezelőtti időkben
éreztük magunkat, amikor
bebújtunk a régi csűrökbe,
megnéztük a paticsfalú házakat. Áhítattal léptünk be
az ősi templomokba. A katolikus templomban ültünk,
hallgatva a harangozó bácsit,
amikor egy kedves néni azt
mondta, hogy emlékezzünk
1906-ra, amikor hazahozták
a törökországi bujdosásból
II. Rákóczi Ferencnek és
édesanyjának, Zrínyi Ilonának, s a hűséges bujdosó
társainak hamvait. Akkor
sok-sok olyan településről,
ahol Rákóczi járt, Kassára
vitték a harangokat, s ott
egyszerre szólaltak meg. A
regéci harang is szólt Kassán, ezért mindenki Rákóczi
harangnak nevezi. Ekkor a
mi kedvünkért megszólaltatta a harangot.

Ha addig nem tudtuk volna, a szíves vendéglátásból megtudtuk, hogy Regéc és Gyömrő
testvér települések. Azt is megéreztük, hogy
nem találtak ők kincseket, csak igen jó a szívük.
Büszkék vagyunk Regécre, és folytatni szeretnénk a falu, a környék felfedezését. A regéci
gyerekek, akikkel barátságot kötöttünk, visszavárnak bennünket
Megköszönjük Gyömrő polgármesterének,
önkormányzatának, hogy segítették utunkat.
Regéc kincseinek megtalálói a II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola Rákóczi Hagyományőrző Népe
felfedező csapat tagjai:
Varju Réka, Varju Nóra, Rádóczi Zsanett,
Szalai Gréta, Nagy Jane, Antal Brigitta,
Kónya Orsolya, Farkas Viktor, Varga Anikó

EGÉSZSÉGÜGY

FIGYELEM!
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Közeleg az influenza járvány!
Az őszi-téli időszakban gyakoriak a légúti megbetegedések. Ezeket a tévesen influenzának
nevezett hűléses, lázas, hurutos tünetekkel járó
betegségeket egyes baktériumokon kívül 5 víruscsalád mintegy 175 tagja képes kiváltani. A
valódi influenza az influenzavírusok által okozott megbetegedés, mely járványügyi és klinikai
sajátságaiban is eltér az egyéb légúti megbetegedésektől.
Terjedése: Az influenzavírusok az egyéb légúti fertőzések kórokozóihoz hasonlóan a köhögéskor, tüsszögéskor és beszéd alatt keletkező
légúti váladékcseppecskék révén, cseppfertőzéssel terjednek. A terjedés gyorsabb, mint az egyéb
légúti fertőzések esetében. Közösségek tagjainak
többsége egyik napról a
másikra eshet ágynak az
influenza miatt.
Tünetei:
Klinikai
szempontból fontos különbség az influenza és
egyéb légúti megbetegedések között, hogy az
influenza kezdeti tünetei
közül a hurutos tünetek
hiányoznak.
Hirtelen
kezdet, magas láz, erős levertség és izomfájdalmak a jellemzők.
Szövődményei: A magas láz a csecsemők, az
idősek és a tartós betegségben szenvedők számára veszélyes: megterheli a szívet, a tüdőt,
felboríthatja az anyagcserét, de ronthatja a vesemáj- és vérképzőszervi betegségben szenvedők
állapotát is. Gyakrabban lépnek fel szövődmények (hörghurut, tüdőgyulladás) az immungyengeségben (daganatos betegek) szenvedőknél, az
időseknél és a dohányosoknál.
Az influenza általában 1-2 hét alatt magától
gyógyul, a lábadozás azonban elhúzódó is lehet.
Kiemelkedő a járványügyi jelentősége is,
mert pandémiát (világjárványt) okozhat, így néhány hét alatt több megbetegedést/halálesetet
okoz, mint az összes többi bejelentendő fertőző megbetegedés egész év folyamán.
Az elmúlt ötven évben Magyarországon 35
influenzajárvány zajlott le. 1950-2000. között
az influenzajárványok közül 10 járványban 1
millióan, illetve annál többen betegedtek meg, 3

járványban pedig a 2 millió főt is meghaladta a
jelentett influenzás betegek száma.
Fentiek miatt az influenza járványra speciális
felkészülés szükséges.
Megelőzése: Járványos időszakban kerülni
kell a zárt helyeket, a tömeget. A beteg pár napig
maradjon otthon, de legalábbis védje környezetét
azzal, hogy zsebkendőbe köhög, tüsszent vagy
maszkot hord. A megelőzés másik és hatékony
módja az időben megkapott védőoltás.
Védőoltás: Az influenza elleni oltásoknak az
elsőrendű céljuk, hogy egyéni védelmet nyújtsanak azon személyeknek, akiknél egy esetleges
influenzavírus-fertőzés alapbetegségük vagy
életkoruk miatt súlyos lefolyású lehet, valamint
akiknek megbetegedése
és munkából való kiesése az ország működése
szempontjából nehézséget okozna.
Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO)
adatai szerint a vakcina
törzsek és az adott járványt okozó törzsek kellő
egyezése esetén az oltott
egészséges felnőttek 70-90%-ában bizonyulnak
hatékonynak a betegség megelőzésében. A kórokozó változékonysága miatt minden évben új
oltóanyagot állítanak elő és az oltást is minden
évben meg kell ismételni.
A Magyarországon forgalomban lévő influenzavakcinák kizárólag elölt vírust, vagy annak
csupán egy meghatározott részét tartalmazzák,
így nem okozhatnak influenzás megbetegedést.
Valamennyi készítményről elmondható, hogy
csak igen ritkán lépnek fel olyan nem kívánt mellékhatások, - mint láz, fejfájás - melyek a vakcina beadásával összefüggésbe hozhatók. Helyi
reakció (bőrpír, duzzanat az injekció helyén) az
oltottak mintegy 20%-ánál jelentkeznek, de ezek
a reakciók általában enyhék és 48 órán belül elmúlnak.
A védőoltást a lakosság minden tagjának
ajánljuk. A magas kockázati tényezőnek kitett
betegek számára az oltás ingyenesen kérhető a
háziorvosoknál.
ÁNTSZ Monori Nagykátai kistérségi Intézet
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RENDŐRSÉGI HÍREK

SAJTÓKÖZLEMÉNY

PIROTECHNIKAI TERMÉKEK év végi használata
A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletét a 155/2003.(X.1.) Korm. rendelet szabályozza.
Megyénk rendőrkapitányságainak munkatársai az
ünnepi időszakban a pirotechnikai termékek forgalmazását, birtoklását és felhasználását fokozottan ellenőrzik.
Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy a játékos pirotechnikai termékeket a 14. életévüket
betöltött személyek egész évben
engedély nélkül, viszont a kis-,
és közepes tűzijátékot kizárólag
nagykorú személyek, december
28 – 31. közötti időszakban engedély nélkül vásárolhatnak, birtokolhatnak. A közepes tűzijáték
termékek esetében továbbra is tilos a bombák, „tűzijáték bombák
mozsarakban”, római gyertya
forgalmazása, birtoklása és felhasználása. Játékos pirotechnikai terméket 1 kg nettó
hatóanyag-tartalomig, kis-, és közepes tűzijátékot 3 kg
nettó tömegig tárolhatnak egy időben összesen.
A fenti tűzijáték termékeket december 3l-én 18:00 órá-

tól január 1-én 06:00 óráig használhatják fel.
A fel nem használt termékeket maximum öt napon
belül a forgalmazó által megjelölt helyre vissza kell
szállítani.
Magánszemély petárdát továbbra sem használhat fel és nem is birtokolhat.
A szabálysértőkkel szemben az
eljárásokat a hatóság soron kívül
lefolytatja.
A rendőrség az ellenőrzések
során a jogsértőkkel szemben
szabálysértési eljárás indít, mely
alapesetben 50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, az
engedély nélküli pirotechnikai
tevékenységet végző személyek részére akár 100 ezer forint
pénzbírság is kiszabható. A pirotechnikai terméket az eljárás
során lefoglalják.
Kérjük, hogy a fenti termékeket az előírásoknak
megfelelően – a balesetek elkerülésének érdekében –
fokozott óvatossággal használják !
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Kérjük, hogy akinek a fent látható körözött személyekkel kapcsolatban
bármiféle információja van, hívja a Monori Rendőrkapitányságot, vagy
értesítse bármelyik rendőri szervet!
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PATIKAI ÜGYELET
Hétköznapokon továbbra is a Szent Erzsébet Patika tart ügyeletet este 10 óráig. Hétvégeken a három patika felváltva tart nyitva. Az ünnepnapokon
16 óráig kereshetik fel a gyógyszertárakat.
A következő hétvégék és ünnepnapok ügyeleti

Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő fogadóórát tart Gyömrőn.
Időpont: 2011. január 17. (hétfő) 16:30
– 17:30
Helyszín: Polgármesteri Hivatal „B”
épülete, polgármesteri tárgyaló.
Előzetes bejelentkezés nem szükséges.

Felhívás tüdőszűrésre!

2011. évi tüdőszűrés új helyszíne:
Gyömrő, Szent István út 65-67.
(Művelődési ház)
Lakossági szűrés ideje: 2011. január
6. (csütörtök) – 2011. február 16. (kedd)
Hétfő: 12 -18
Kedd: 8 – 14
Szerda: 12 -18
Csütörtök: 8 -14
Péntek: 8 -14
A tüdőszűrésen résztvevők a TAJ
számos kártyájukat feltétlenül vigyék
magukkal!

rendje a következő:

December 18-19.
December 24.
December 25-26.
December 31.
Január 1.
Január 2.
Január 8-9.
Január 15-16.
Január 22-23.

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

2011 Gyógyszertári ügyeleti beosztás!
2011 Március 15.
2011 Április 25.
2011 Június 13.
2011 Augusztus 20.
2011 November 1.
2011 December 24.
2011 December 25.
2011 December 26.
2011 December 31.
2012 Január 1.

SÓSZOBA!

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

Bölcsődénkben (Tompa u 21.) a sószoba továbbra is igénybe vehető bárki
számára, aki légúti betegségben szenved vagy megelőzni szeretné a betegségeket.
Díja: 400Ft/óra gyerekenként, amivel alapítványunkat támogatja a befizető. A kísérőnek ingyenes.
Telefonos bejelentkezés szükséges a 29/330-090-es telefonszámon.
Jöjjön el és győződjön meg pozitív hatásairól személyesen!
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Az Emberi Jogok Világnapja –
ingyenes jogsegélyszolgálat

December 10-e az Emberi Jogok Világnapja.
Sajnálatos tény, hogy bár az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozatát már 1948-ban elfogadták, a mai napig vannak olyan pontjai,
amelyek mindennapi alkalmazása hagy kívánnivalót maga után, többek között a pszichiátriákon is.
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány, amelynek célja feltárni és megszüntetni a pszichiátriákon elkövetett emberi jogi
sérelmeket, 16 éve ingyenes jogsegélyszolgálatot működtet, melyre azok jelentkezhetnek, akiket sérelem ért valamilyen pszichiátriai kezelés
során. A tapasztalatok azt mutatják, a segítség
létszükséglet, mert még mindig gyakran fordulnak elő a betegek személyiségi jogait durván
megsértő pszichiátriai beavatkozások, különösen kényszerbeszállítások, kényszerkezelések
során. Elég, ha a 2010-ben nagy port felvert
kiskunhalasi ügyre gondolunk, ahol mostanáig a
pszichiátriai otthon három dolgozója ellen emeltek vádat az ápoltak ellen elkövetett szemérem
elleni erőszak, testi sértés és zsarolás miatt. A
kiskunhalasi otthonban, csakúgy, mint más pszichiátriai otthonokban, a bentlakók egy része saját akarata ellenére kénytelen az otthonban leélni

az életét, és elszenvedni különféle sérelmeket
nap mint nap.
A 16 év során az alapítvány számtalan esetben
tudott segítséget nyújtani, például amikor egy
hölgy elektrosokk-kezelés következtében szinte teljesen megvakult, vagy amikor egy hölgy
csuklását pszichiátriai kényszerkezeléssel akarták kezelni.
Ezen a napon szeretnénk még inkább felhívni
erre a problémára az emberek figyelmét, illetve
szeretnénk kérni azokat, akiket sérelem ért, vagy
tapasztalnak ilyet a környezetükben, jelentkezzenek, hiszen csak akkor szűnhet meg végleg
az emberi jogok sárba tiprása, ha napvilágra kerülnek az elkövetők. Az alapítványhoz fordulók
adatait minden esetben bizalmasan kezelik.
Az ingyenes jogsegélyszolgálatot a 06 1 342
6355-ös telefonszámon tudják elérni. Munkaidőn kívül üzenetrögzítő fogadja a hívásokat.

További információ:

Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítvány
Tel.: 06 1 342 63 55
Levélcím: 1461, Budapest Pf.: 182
info@cchr.hu
www.emberijogok.hu

MEGHÍVÓ

A Stúdió D Tánciskola sok szeretettel meghívja Önt karácsonyi gálájára. Tanítványaink bemutatkozása mellett, rengeteg
meglepetéssel, meghitt hangulattal és tombolasorsolással
várjuk!
A Gála helyszíne: Gyömrő, Petőfi Sándor Művelődési Ház
A gála időpontja: 2010. december 11. 17 óra
Belépő: 500 Ft, amely egyben egy tombolajegy is.
A Stúdió D Tánciskola tanárai:
Hajzer Dóra, Varga Judit, Kelemen Zsolt

Igazgatási szünet
Ezúton tájékoztatjuk kedves lakosainkat, hogy Gyömrő Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 6/2010. (III.17.) sz. rendeletében 2010. december 27 – 2010.
december 31. között téli igazgatási szünetet rendelt el. A fenti időpontban a polgármesteri hivatal, így az okmányiroda is zárva tart.
Varga Ernő jegyző

SPORT

A Gyömrő SE hírei
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Labdarúgó szakosztályunk életében az őszi idény végére több fejlesztés is sikeresen megvalósult:
esti edzésekhez szükséges
egész pályás világítás
öltöző/székház teljes központi fűtés szerelése és kifestése
a sporttelepen található
presszó újbóli megnyitása

A munkálatokhoz kiemelten köszönjük a Gyömrő Város Önkormányzata, illetve a TÜF Kht által
nyújtott segítséget!
Itt szeretnénk köszönetet mondani továbbá a Gyömrői Kehely
Patika és a Mendei Patika nagylelkű felajánlásáért, akiknek hála értékes és nélkülözhetetlen
elsősegély eszközökkel és kiegészítőkkel gazdagodott egyesületünk!
Végezetül, szívből köszönjük Mindenkinek,
aki az őszi szezonban egyesületünk működéséhez munkájával, segítségével bármilyen módon
hozzájárult!

szinte minden tavaszi meccsünket meg kell
nyernünk, ha bajnokok akarunk lenni!
U16: serdülő csapatunk a legsikeresebb
korosztályként, fantasztikus teljesítmén�nyel halad sorozatban 3. bajnoki címe felé!
Mérlegük: 10 meccs/10győzelem, 90/8-as
gólarány!

Felnőtt együttesünk a Pest megyei 1/b osztályú bajnokság 13. helyén zárta az őszi
idényt. Mindannyian a sokkal jobb tavaszi
folytatásban reménykedünk!

U13: az UFC Gyömrő színeiben versenyző
2. számú serdülőcsapat szintén esélyes a
bajnoki aranyra, ugyanis csak a listavezető Tápiószecsőtől szenvedett vereséget. Ha
tavasszal sikerül nekik visszavágni, akkor
meglehet az első hely!

U19: ifjúsági csapatunk legtöbb mérkőzésén imponáló játékot nyújtva a tabellát is
vezette, ám az utolsó fordulóban elszenvedett vereség miatt végül „csak” a 2. helyen
tölti a téli szünetet. Reméljük, jókor jött ez a
figyelmeztetés, hiszen az erős riválisok miatt

Öregfiúk: Senior labdarúgóink is hétrőlhétre megmérettetik magukat a Pest megyei
csapatokkal. Bajnokságukban kissé hullámzó teljesítményt nyújtva, de több szép
győzelmet is besöpörve (kiemelten Cegléd és
Maglód ellen), jelenleg a 10. helyen állnak.

Bajnoki eredményeink:

A téli felkészülés részeként, hamarosan következnek hagyományos, a
Sportcsarnokban megrendezésre kerülő teremtornáink is, melyekre már
most hívjuk szurkolóinkat!
Kérjük, kövesse figyelemmel egyesületünk napi életét az interneten, hivatalos honlapunkon: www.gyomrose.hu
Minden kedves szurkolónknak és sportolónknak nagyon boldog karácsonyt
és kellemes ünnepeket kívánunk!
K.L.
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KÉZILABDÁSAINK A DOBOGÓ
LEGFELSŐ FOKÁN!
Az őszi szezon végeztével női felnőtt kéziseinkkel
a tabella éléről várhatjuk a folytatást!

Jelmagyarázat: H. – Helyezés, J. – Játszott ,
Gy. – Győzött, D. – Döntetlen, V. – Vesztett ,
Dob. – Dobott, Kap. – Kapott, P. – Pontszám
Fiatal csapatunk az idei évben mérkőzésről –
mérkőzésre kiegyensúlyozott játékkal utasította
maga mögé a mezőnyt! Bár a neheze még hátra van, úgy érzem ilyen megbízható játékképet

mutatva tavasszal sem lesz ellenfeleinknek kön�nyebb dolga! Ifjúsági csapatunkról ez ugyancsak elmondható, hiszen az utánpótláskorúak
versenyében, kevesebb mérkőzést játszva, mint
a többiek, változatlanul a dobogó harmadik fokán állunk! Bízva a megfelelő formaidőzítésben,
tavasszal még kevesebb hibával, még lendületesebb, s tudatosabb játékkal szórakoztathatjuk
majd lelkes szurkolóinkat, közönségünket! Most
egy lélegzetvételnyi szünet, egy kis decemberi
feltöltődés után, január első hetében már kezdetét veszi a kőkemény téli alapozás, valamint a
Tökölön megrendezésre kerülő téli felkészülési
terembajnokság! Március 5-én pedig indul a tavaszi szezon!
Addig is kívánunk mindenkinek békés karácsonyt, s boldog új évet!
Valenta Eszter Gyömrő VSK
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