Hétvégén is nyitva!
Ügyfélbarátabb lesz a polgármesteri hivatal

Az elmúlt években sokszor találkoztam
olyan lakosainkkal, akik panaszkodtak a
hivatali ügyintézésre. Szerencsére soha
nem az ügyintézőinkkel szemben fogalmaztak meg kritikát, hanem a fő gondot az jelentette, hogy az okmányirodai
ügyintézések miatt gyakran egy-egy nap
szabadságot kellett kivenniük. Ez akkor
is bosszantó, ha egyébként már telefonon vagy épp interneten
keresztül (ügyfélkapu) is
lehet időpontot kérni, így
az okmányiroda előtt már
nem kell kígyózó sorokra
számítani.
Magam kezdeményezője és szószólója vagyok az önkormányzatok digitális átállásának,
ezügyben több fórumon is
publikáltam, felszólaltam.
A huszonegyedik században nonszensznek tartom,
hogy az ügyeink jelentős
részét nem lehet még távolból, elektronikus úton intézni. Meglátásom szerint
nagyon sok olyan ügytípus van, amely
elintézéséhez nem kellene személyes
jelenlét (ilyen például az építési hatósági ügyek jelentős része).
Sajnos a magyar köz- és államigazgatás ezen a téren is jelentős lemaradással küzd, a kormányablakok megnyitása
pedig továbbra is személyes ügyintézést
követel meg mindenkitől.
A távügyintézést még Gyömrőn sem
tudjuk bevezetni - pedig sok jó egyéni
kezdeményezés indult már el városunkból - azonban az ügyintézési fogadóidő
átszervezésével, talán mégis lakosság-

baráttá tehetjük hivatalunkat. Kísérleti
jelleggel bevezetjük, hogy az okmányirodánk nyitva tartását hétközben legalább két napon meghosszabbítjuk este
8 óráig, valamint hétvégén, a szombati
napon is lesz az okmányirodában ügyintézési lehetőség, reggel 9 és délután
2 óra között. A dinamikus ügyfélfogadási rend bevezetésétől azt várom,
hogy ne kelljen senkinek
szabadságot kivennie, ha
lejárt jogosítványt, személyi igazolványt szeretne hosszabbítani, vagy
autót akar átíratni, vagy
bármi más, az okmányiroda hatáskörébe tartozó
ügyét szeretné elintézni.
A „megújuló városháza –
lakosságcentrikus hivatal”
mottójú
programomnak
első része, a megváltozó
ügyfélfogadási idő, már
februártól életbe lép, tehát
minden kedves olvasónknak érdemes
tájékozódni az ügyintézése előtt.
Fenti programom megvalósításáért
ezúton is köszönetet szeretnék mondani
azoknak a munkatársaimnak, akik vállalták a megváltozó nyitvatartási idővel
járó jelentős többletmunkát.
A program eredményességéről a következő lapszámunkban tájékoztatom
olvasóinkat.
A megváltozott ügyfélfogadási időről, és további részletekről a www.
gyomro.hu önkormányzati portálon olvashatnak.
Gyenes Levente
polgármester
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2011 is a beruházások éve lesz

M

ár megszokhatták, hogy városunkban mindig történik valamilyen fejlesztés, mindig
készülnek önkormányzati beruházások, melyek
a lakosság érdekét szolgálják. Amint arról már
többször számot adtunk, a tavalyi év az intézményi, iskolai, óvodai beruházások éve volt. Megépült a Csokonai úti iskola új szárnya, és teljes
felújítást kapott az épület. Ugyancsak új épületegységgel bővült a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola, és ez az épület is teljes körű felújításon
esett át. Eddig még nem számoltunk be róla, de
elkészült, ugyancsak Európai Uniós forrásból, az
Arany Óvoda teljes energetikai korszerűsítése. Az óvoda homlokzata, illetve hőszigetelése
rendkívül elavult volt, ebben az intézményünkben volt fajlagosan a legmagasabb a fűtésszámla. A 90%-os EU-s támogatásnak köszönhetően
több mint 30 millió forintból elkészült az intézmény teljes homlokzati szigetelése, födémszigetelése és a 187 db (!) nyílászáró cseréje
modern, extra hőszigetelésű műanyag ajtókra, ablakokra.

Ilyen volt...

Nemcsak beruházások tekintetében, de szolgáltatások terén is próbált önkormányzatunk többet
nyújtani a város lakossága részére. Tavalyi év
őszén vezettük be az új lombelszállítási rendszert, mely rendkívül sikeresnek bizonyult. A cél
az volt, hogy az őszi avart, kerti hulladékot, faleveleket ne égetéssel és füstöléssel semmisítsék
meg a városban, hanem zsákokba téve az utcára
kihelyezve gyűjtöttük össze azokat, és környezetbarát módon komposztlerakó telepen helyeztük el. A rendszer rendkívül sikeresen vizsgázott,
ugyanis csaknem 4000 db 110 literes lombzsákot
vettek meg a helyi ingatlan tulajdonosok. A rendszer bevezetésének célja éppen az volt, hogy nem
teljes tiltással, hanem alternatív, környezetbarát
elhelyezési móddal próbáljuk meg csökkenteni
vagy megszüntetni az őszi füstölési problémát.
A várakozásnak megfelelően, ha nem is sikerült teljes egészében felszámolni a füstölést, de
nagyságrendekkel csökkent annak mértéke és
a begyűjtött tapasztalatok, információk alapján
már nem volt olyan zavaró mértékű az őszi idő-

…ilyen lett!
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szakban. Ezt a rendszert az idén is ugyanígy reklámozni és folytatni kívánjuk.
Amint arra a címben is utaltam, városunkban
az idei év még nagyobb beruházásokat hoz, s
bátran mondhatjuk, hogy 2011. a beruházások
éve lesz. Lefolytattuk a művelődési ház építésének s a sportcsarnok bővítésének megkezdéséhez
szükséges nyílt, az egész országban megjelentetett közbeszerzési eljárásait. A képviselő-testület
döntését február második felében tudja meghozni
az eljárás eredményéről. A pályázat eddigi szakaszában minden határidőt pontosan, precízen
betartottunk, a benyújtott dokumentációinkat teljes körűen elfogadták. A jóváhagyott útvonalterv
szerint az építkezést április 1-jén kellene megkezdenünk. Jelenleg még nem tudni pontosan, de
a támogatási szerződés megkötésének csúszása
miatt lehetséges, hogy ez az időpont nem lesz
tartható. Az eredeti ütemezés szerint a támogatónak, vagyis az állam illetékes szervezetének
a támogatási szerződést decemberben kellett
volna megküldenie részünkre. Eddig még nem
kaptuk meg ezt az anyagot, és a nem hivatalos
információk szerint a kormányzati döntések nyomán végrehajtott átszervezések miatt várhatóan

márciusra csúszik a szerződéskötés. Erre sajnos
nincs kihatásunk. Mi felkészültünk arra, hogy áprilisban a kivitelezési munkákat megkezdhessük
és kora őszre átadhassuk városunk új művelődési
házát, illetve a pályázat keretében megvalósuló
egyéb beruházásokat.
Ugyancsak az állami szervek átszervezése
miatt szenved késedelmet az ivóvízminőség-javító pályázatunk végrehajtása is. Itt a szerződést
már aláírtuk, de a beruházás kezdési engedélye
még nem jelent meg. A késedelmektől függetlenül szinte biztos, hogy mind a két pályázatunkat,
és az abból elkészült beruházásokat meg fogjuk
tudni valósítani. A két beruházás összértéke
megközelíti a 1,5 milliárd forintot. Nemcsak
EU-s pályázatokból szeretnénk fejlesztéseket
megvalósítani, így az idén is és az elkövetkezendő időkben is, minden évben szeretnénk a tavaly
megkezdett játszótér fejlesztési, játszótér építési
programot folytatni. Ebben az esztendőben 4
millió forintból fejlesztjük a játszótereket és
telepít a városüzemeltető kft. új játékokat, kerítéseket a városi játszóterekre.
Mezey Attila
alpolgármester

Vízmű hírek

A december hónap a szolgáltatás terén viszonylag békésen telt. Nem volt komoly üzemzavar az
ünnepek alatt sem. Írhatnám azt büszkén, hogy ez
az alapos felkészülésnek köszönhető, de az igazság az, hogy szerencsénk volt. Az üzemzavarok
jelentős része nem előzhető meg semmilyen felkészüléssel. Az egyetlen komolyabb felkészülés
a csatornaágazaton történt, ahol a szokott ütemtervhez képest több szakaszt mosattunk át a dugulások megelőzése érdekében. Készenlétes kollégáink azonban így sem pihenhettek az ünnepek
alatt, hiszen az átemelőket így is rendszeresen
ellenőrizni kell és minden napra jutott tisztítási
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feladat is. Sajnos rendszeresen előfordul, hogy
a szennyvízhálózatba oda nem való szennyeződés kerül, ami dugulást, szivattyúleállást okoz.
Ilyenkor a szivattyúkat ki kell emelni, kitisztítani, visszahelyezni. Komolyabb esetben cserélni,
javíttatni kell. Az ünnepek idején sokan vannak
otthon, és az ilyen helytelen fogyasztói magatartásból eredő zavarok is gyakoribbak.
Még december közepén volt egy műszakilag
nem jelentős meghibásodás, ami miatt mégis
két egymást követő napon is ki kellett zárnunk
a vizet az Erzsébet telep egy részén és a Petőfi telepen. A felső tározóhoz menő 300 mm-es

4

AKTUÁLIS

töltővezetéken volt szivárgás egy bekötés mellett.
Mivel ez a vezeték nagyon fontos a város vízellátása szempontjából és az esetleges gerinctörés gyorsan eláraszthatja a környéket, azonnal kizártunk és nekiláttunk a feltárásnak. A
víz azonban megtréfált bennünket és nem a
szivárgás helyén tört a felszínre. A havas, fagyos helyszínen sötétedés után több óra alatt
sem sikerült megtalálni a hibahelyet. Mivel
este sok fogyasztónak szüksége van a vízre,
a szolgáltatást megindítottuk és a munkát
másnap folytattuk. Újbóli kizárást követően
néhány méterrel odébb sikerült a hibát megszüntetni.
December hónapban aktuális a következő
évi vízdíjak meghatározása is. Ennek előkészítését a vízmű végzi. Ilyenkor áttekintjük
a tárgyévi gazdálkodást, külső és belső feltételeket majd annak alapján megbecsüljük
a következő évi költségeket, ehhez próbáljuk igazítani a bevételeket. A munkát nehezíti, ha még nem jelentek meg a következő
év gazdálkodását érintő jogszabályok. A fenti
műveletek után díjjavaslatot teszünk az önkormányzatnak. Bizottságok, majd a testület
tárgyalja meg, majd rendeletben rögzítik a
díjakat, amit a következő évtől alkalmazunk.
A díjrendelet az árakon kívül a szolgáltatás
nyújtásának illetve igénybevételének egyéb
feltételeit is szabályozza, az érvényben lévő
országos szintű jogszabályokon túl. Erről a
következő lapszámban bővebben beszámolok. Az aktuális díjakat az alábbi táblázatban
mellékelem.
Díj (bruttó) Ft/m3 Víz
Lakossági
384
Közületi
540

Csatorna
480
591

A vízmérőkre alapdíjat
is kell fizetni, 13–20 mm
(a lakosságiak mindegyike) 381Ft/hó, 20 mm felett
1000 Ft/hó.
Az ágazati infláció 7-8%
és a fogyasztói szokások
változása is költségnövekedéshez vezet.
Sajnos tudomásul kell
venni, hogy az elkövetkező néhány évben bizonyos
ágazatok költségei és árai
az infláció felett fognak növekedni. Ilyenek a teljesség

igénye nélkül a víz ágazat (ivóvíz, szennyvíz,
csapadék-, bel-, árvízi védekezés), környezetvédelem, hulladékkezelés.
December 30-án felfigyeltem Gyömrőn egy
szippantóautóra. Gyanús volt az ügylet, ezért
utánajártam. Gyakorlatilag követtem, megfigyelés alatt tartottam úgy másfél órán át. Egy
gyömrői társasháznál szippantott. Felhívtam
a szennyvíztelep vezetőjét, megtudtam, hogy
aznap nincs fogadás. Ezután kíváncsi lettem,
hol fog üríteni. Egy közeli település egyik
szennyvíz átemelőjénél tette, ahol az ottani
szolgáltató egyik embere fogadta. Mondanom
sem kell, hogy az eset több ponton szabálytalan, de szinte bizonyíthatatlan. A szippantott
szennyvizet ellenőrzött körülmények között
díjfizetés mellett, dokumentáltan, arra alkalmas helyen – szippantott szennyvíz fogadó –
kell lehelyezni. Az egész úgy kezdődik, hogy
a szippantós vállalkozónak már a szippantás
helyén szállítólevelet kell kiállítania, amivel
a befogadónál is igazolja, hogy honnan származik az anyag. Ha ezt nem teszi meg, akkor
már kezdettől szabálytalan a művelet. Arról
nem is beszélve, hogy a tavaly óta esedékes (először idéntől fizetendő) talajterhelési
díjból csak a számlával igazoltan elszállított szennyvízmennyiség vonható le. A fenti
esetben amit tudtam, megtettem. Beszéltem
az érintett szippantós vállalkozóval (aki nem
helyi), az érintett szolgáltató cég dolgozójával, ügyvezetőjével. Felhívtam a figyelmet a
szabálytalanságra és most nyilvánosságra is
hozom. Az, hogy én láttam, bizonyítéknak
kevés, de szeretném, ha nem fordulna elő
többé és szabályosan működne a szennyvízszippantás is.
Kertész Gyula
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66 ajándékcsomag karácsonyra
Példaértékű gyűjtést szerveztek az önkormányzat dolgozói
Tavaly decemberben a polgármesteri hivatal dolgozói gyűjtésbe kezdtek, hogy karácsony előtt minél több ajándékcsomagot tudjanak kiosztani a rászorulóknak. Hetekig hordták otthonról a kollégák
a különféle ruhákat, játékokat, tartós élelmiszereket a szociális irodába, ahol aztán cipős dobozokba
pakolták őket. Karácsony előtt végül 66 darab csomagot osztottak szét a rászorulók között, akik nagyon örültek az ajándékoknak!
Ezúton köszönjük minden kollégának, aki hozzájárult a gyűjtéshez, valamint külön köszönet az
ötletért és a szervezésért a szociális iroda munkatársainak!
HA

KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET!

A 2010. évi Mindenki Karácsonyán a zimankós időjárás ellenére nagyon sokan látogattak
ki a Polgármesteri Hivatal előtti Dísztérre. A fogvacogtató hidegben a gőzölgő tea és a forralt bor melengette a kitartó ünneplőket. A műsorban közreműködtek: Gyenes Levente
polgármester, Dóka Tamás plébános, gyömrői betlehemező gyerekek, valamint a Hahota
Gyermek Színház. Köszönet mindnyájuknak a gyönyörű műsorért és a kitartásért!
Külön köszönjük a segítséget a Cserna Pékségnek és a Roland Pékségnek a finom
falatokért, az Új Halászkert Étteremnek pedig a forró italokért!
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I. Adventi forgatag
Gyömrőn!

November végén, Advent első napján gyújtottuk
meg a város életében először elkészített közös
adventi koszorú első gyertyáját, és tettük ezt
mind a négy adventi vasárnap rövid műsorok
keretében. A polgármester és a három történelmi
egyház helyi vezetői igazán lélekemelő mondatai tették szebbé ezen alkalmakat.
A négy hét alatt számos programnak lehettek
szem- és fültanúi a Szabadság térre kilátogatók.
A komolyzenei hangversenyek, az óvodások és
iskolások karácsonyi műsorai, a felnőtt produkciók harmonikusan egészítették ki egymást. Külön megtiszteltetés volt számunkra, hogy Maglód
város testvértelepülése, az erdélyi Lövéte egy
hamisítatlan Betlehemes előadást mutatott be.
A gyerekek a hétvégenként tartott kézműves
foglalkozásokon tanulhatták meg az ajándékkészítés rejtelmeit, tanulhattak karácsonyi dalocskákat, vagy hallgathattak rövid előadásokat a
különböző népszokásokról, mint például Kossuth László vezetésével a Luca napi hagyományokról, hiedelmekről.
A Cipős doboz ajándékakció is várakozásokon felül sikerült. A KIGYE tagjai vállalták a
dobozok gyűjtését, a Polgármesteri Hivatal és a
Családsegítő munkatársai segítettek abban, hogy
a megfelelő helyre kerüljenek az ajándékok,
amelyek a Gyömrő 2000 Kör közreműködésével
értek célba. Több mint 150 gyömrői gyereknek
tudtuk így szebbé tenni a Karácsonyát.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a sok önzetlen segítséget és támogatást a Gyömrői Kulturális és Turisztikai Egyesület, valamint a gyömrői
lakosok nevében mindazoknak, akik nélkül a
rendezvénysorozat nem jöhetett volna létre:

• Gyömrői Kulturális

és Turisztikai Egyesület tagjai
• Gyömrő Város Önkormányzata
• Gyömrő 2000 Kör
• Elektro-Escort Kft.
• Gyömrő színház
• Gyömrő Város Üzemeltető Kft.
• Református Egyház gyömrői gyülekezete
• Evangélikus Egyház gyömrői közössége
• Római Katolikus Egyház gyömrői
egyházközség tagjai
• Weöres Sándor Általános Iskola
és Művészeti Iskola
• Általános Iskola, Speciális Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon
• Mesevár Óvoda
• Családsegítő
• Budapesti Vakok Iskolája
• MIKKA-MAKKA
• KIGYE
• Szabó László Dezső
• Mende Tánc Együttes
• Lángoló Lelkek – tűzzsonglőr produkció
• Boglárka Nyugdíjas Klub
• Horváthné Dunaveczki Leona és
Horváth Csaba
• Talentum Közösség (Gyömrő)
• Gyömrői Ifjúsági Kör
• Lövéte (Erdély) - Maglód Város
testvértelepülése
• Léder Orsolya és barátai
• 836. sz. gr. Teleki László Cserkészcsapat
• Dion Krisztina
• Hajdú Irén és családja
• Gavallér Orsolya
• NA-ZSI Kft.

Szabó Zsolt
elnök
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Mozgáskorlátozottak karácsonya
A Mozgáskorlátozottak Vonzáskörzeti Szervezete – Alapítványa hagyományos „Karácsonyi Ünnepségét” idén 2010. december 19-én (vasárnap)
délután tartottuk meg Gyömrőn, az Eskü téri
székházunkban. A számunkra idén is kellemetlen
időjárással dacolva, a havas – jeges utak ellenére
több mint 40 fő (mozgásában korlátozott) jött el
még a távolabbi településekről is az ünnepségre.
A rendezők nagy készülődéssel (feldíszített fenyőfával, finom süteményekkel – szendvicsekkel megrakott asztalokkal), a szervezet vezetője
szerény kis mikulás csomagokkal várta az érkezőket.
Ebben az évben is Lakatos Tibor református
lelkész méltatta a karácsony, a család jelentőségét, majd közös imával folytatta az ünnepséget.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületét Fábián Béla (aki egyben az alapítvány kuratóriumának a tagja is), valamint Kossuth László
képviselte. Kedves szavaikkal, jókívánságaikkal
köszöntötték a résztvevőket. Chikán Csaba, a
regionális egyesület elnöke a szeretetre, a megértésre, az összetartozásra, az egymás segítésére
hívta fel a figyelmet.
A köszöntők után a családias hangulatot
Horváthné Dunaveczki Leona (mellkasán alvó
kisdedjével) karácsonyi énekek előadásával fo-

kozta. Zágoni Szabó Sándor most is, mint mindig nagy sikert – derűt okozott verses összeállításával.
Árvay Marika elektromos orgonán önmagát
kísérve, karácsonyi dalai nagy-nagy sikert aratott a közönség körében. Az ünnepséget a mindig
nagy sikerű tombola sorsolása zárt. A résztvevők
nevében köszönetemet fejezem ki az ünnepség
szervezőinek, rendezőinek, támogatóinak, a műsorokban fellépő előadóművészeknek a csodálatos délutánért.
Szabó Tibor
mozgáskorlátozottak
szervezetének-alapítványának
elnöke

Fő cél a tehetséggondozás

A Fekete István Általános Iskola és Szakiskola pedagógiai céljainak megvalósításához minden évben
jelentős anyagi támogatást nyújt az Együtt az Iskoláért Alapítvány. A 2010/2011-es tanév fő célja
a tehetséggondozás, a tehetséges tanulóink segítése. Olyan programokat támogatott a kuratórium,
amely a tanítási időn kívüli hasznos ismeretszerzést, a szabadidő kulturált eltöltését szolgálja. A kuratórium a december 9-i ülésén 220 ezer forintot szavazott meg társasjátékok vásárlására, amelyeket
klubdélutánokon, osztálykirándulásokon használhatnak a tanulók. Az anyagilag rászoruló gyerekek
nyári táborozásának, illetve tanév végi osztálykirándulásának költségeihez 700 ezer forintnyi, a Magyar Kultúra Napja színházi előadására 140 ezer forint támogatást nyújt. Az iskolai feladatmegoldó
versenyekre, szakkörökre 80 ezer forint, tanítási
időn kívül szervezett szabadidős programok költségeihez (Csillagvizsgáló, Planetárium, Állatkert,
múzeum, színház) 200 forint támogatást kapnak a
résztvevők. Jutott még pénz a rászoruló gyerekek
étkezési hozzájárulására, szakiskolások ballagásának és a gyermeknap kiadásainak költségeire.
A kuratórium által odaítélt összeg meghaladta a
másfél millió forintot.
Reméljük, a jövőben is tudunk hasonlóan hasznos programokat támogatni.
Hajdú András kuratóriumi elnök
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Tudásportál Gyömrőn

Gyömrő Város Önkormányzata Közösségi Integrált Tudásportált (KIT)
indított el, amelyhez az EGT Finanszírozási Mechanizmusok keretében
nyert pályázati támogatást.
A projekt
– a térség különböző csoportjait célozza meg, úgymint:
általános és középiskolai tanulókat, képességeiket
fejleszteni akaró felnőtteket, közalkalmazottakat és
a helyi önkormányzat szolgáltatásait igénybe vevő
lakosokat;
– magában foglal tanulási tartalmakat, amelyek a projekt keretében kerültek kifejlesztésre a célcsoportok
igényeinek megfelelően, valamint megvásárolt, már
kész felhasználói e-learning tananyagokat;
– a kisiskolások speciális programja napközi otthonos
foglalkozás keretében valósul meg. A tanórán kívüli
oktatás során, IT környezetben, az e-learning módszertani elvei szerint megismerhetik a számítógép,
internet, e-learning használatának gyakorlatát;
– tartalmazza a kulcsfelhasználók és önkormányzati
dolgozók képzését, valamint speciális tutori képzést
a napközi-otthonos foglalkozás támogatására;
– lehetővé tette az esélyegyenlőség elvének figyelembe
vételével a város három iskolájának akadálymentesítését és a Tudásportál üzemeltetéséhez szükséges IT
infrastruktúra fejlesztését 80 db PC, 20 db notebook,
20 db wifi és 10 db beltéri terminál formájában.
Mi is ez pontosan?
A kísérleti projekt keretében létrejövő Tudásportál tulajdonképpen egy digitális iskola, amely lehetőséget
biztosít Gyömrő város és körzete tanulni vágyó lakosainak az elektronikus oktatási módszertan kipróbálására. A portálon többek között nyelvi tananyagokat,
számítógépes felhasználói ismereteket, számos kompetencia és készségfejlesztő, e-learning módszertani,

valamint önkormányzati ügymenetet segítő tananyagot találhatnak az érdeklődők.
Hol érhető el és ki használhatja?
A Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál egy BÁRKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ internetböngészővel működő, egyszeri bejelentkezést és azonosítást igénylő
általános Tudásportál, mely a kit.gyomro.hu internet
címen található.
Azok számára, akik nem rendelkeznek otthon számítógéppel, illetve Internet eléréssel, Gyömrő város
három általános iskolájának számítógépes termeiben,
közterekről ingyenes WI-FI csatlakozásokon keresztül, valamint érintőképernyős terminálok segítségével
nyerhetnek betekintést a KIT nyújtotta szolgáltatásokba az alábbi helyszíneken: Polgármesteri Hivatal,
II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola, Szakorvosi Rendelőintézet, Egészségház, Körzeti Orvosi ügyelet, Centrum Üzletház, Szivárványház.
Honnan lehet még tájékozódni?
A nyilvánosság számára folyamatos kommunikációt
biztosítunk szóróanyagokon, óriásplakáton, helyi újságokban, tv-ben, rádióban, Gyömrő város honlapján.
A regisztrálók között nyereményjáték is indul, amely
keretében értékes ajándékokat nyerhetnek a felhasználók.

OKTATÁS
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Erdélyi és olasz vendégek
a Weöres Sándor Általános Iskolában

Megszólalt a telefon: körüzenet érkezett, siessünk, mert megjöttek az erdélyi diákok! Aznap
éjjel újból csörgött a mobil: leszállt a repülő és
szerencsésen megérkeztek az olasz diákok is.
Kicsit izgulva, izgatottan értünk ki a Halászkert elé, vajon milyenek lesznek, ők is izgulnak,
mint mi, vajon melyik gyermek fog hozzánk
jönni, hogy fogunk kommunikálni? Ezeket és
hasonló számtalan kérdést tettünk fel magunknak és egymásnak. Felesleges volt idegeskedni,
hiszen egy pár óra elteltével azt vettük észre,
hogy gyermekeink leküzdve az életkorból, a kultúrából, a nyelvből adódó akadályokat, nagyokat
nevetgélve, beszélgetve ülték körbe az asztalt.
10 diák Székelykeresztúrról érkezett, Romániából, 10 gyermek pedig az olaszországi
Lanciánoból jött el hozzánk.
Ez alatt a rövid idő alatt megismerhettük egymást, egymás szokásait, kultúráját, baráti kapcsolatok alakultak ki. Egy ilyen diákcsere programnak van még egy nagyon nagy pozitívuma
is: nagyon erős közösség formáló ereje van és
erre bizony nagyon szükség van ebben a rohanó
világban. Iskolánk pedig büszke lehet arra, hogy
élt ezzel a lehetőséggel.
E pár napban nem volt hiány programokban,
gyorsan teltek az órák, a napok. Egyik nap még

a Budai Vár macskaköves utcáit koptatták gyönyörködve a főváros panorámájában, a következő
napon pedig már az egyedülálló Miskolctapolcai
Barlangfürdőben lubickoltak. Gödöllőn megnézték a Grassalkovich kastélyt, Domonyvölgyben
pedig a Lázár testvérek felejthetetlen bemutatóját tekinthették meg.
Természetesen itthon, Gyömrőn is sok látnivaló akadt: Református templom, Teleki kastély,
Tájház, Tőzeges tó. Az iskolába visszatérve pedig Szmeló Judit népművész avatta be őket a mézeskalács díszítés rejtelmeibe.
„Színházi premier” is szerepelt a programok
között, az 5. A osztály színre vitte a Lúdas Matyit, amely fergeteges sikert aratott.
Az utolsó nap estéjén „nemzetközi főzőfesztivál” helyszíne lett az iskola. A csapatok fakanalat,
fazekat ragadtak és mindenki a saját országára jellemző ételeket készített. Fel sem lehet sorolni a
finomabbnál finomabb ételeket, a teljesség igénye
nélkül csak néhány a sorból: töltött káposzta, puliszka, spagetti, palacsinta, halászlé.
Nagyon tartalmas és felejthetetlen napokat
tölthettünk együtt, amely mögött, mi szülők csak
sejteni tudjuk, mennyi munka és erőfeszítés állt.
Köszönjük!
Beke Gabriella
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Nyúlbefogás!

2010. december 4-én, Vecsésen, a Gyömrői
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével a Weöres Sándor Általános Iskola
Csokonai utcai tagozatának diákjai egy élő nyúlbefogáson vettek részt az Ikarusz Vadásztársaság
szervezésében.
A tanulóknak már korán kellett kelni, 5 órakor indult el a kis csapat. A diákokat a Polgárőr
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai szállították
ki az Ikarusz Vadásztársaság vadászházához. Itt
a „fogó” emberek rögtön el is indultak a hálóállítás helyszínére, addig a hajtókat a vadásztársaság elnöke köszöntötte, majd a vadászmester
tartott eligazítást a hajtás menetéről, valamint a
viselkedési szabályokat ismertette.
Sajnos az idei csapadékos időjárás miatt a
nyulak élőhelyeinek nagy része a belvíz miatt
víz alá került. Tocsogós, ingoványos területté
alakultak át a rétek, szántóföldek. Így a szaporulat nagy része elpusztult.
A délutánig tartó hajtásban a gyerekek láthattak mezei nyulat, őzet, rókát, fácánt és más madarakat is. Voltak olyanok, akiktől pár méterre
szaladtak el az őzek, ami nagy élményt nyújtott
a tanulóknak.
A vadászházba visszatérve, egy idős vadász
által főzött babgulyásból, még repetáztak is a diá-

kok. Ezt követően a vadászház udvarán játszottak
még egy kicsit, majd elérkezett a hazatérés ideje.
Úgy tudjuk, nem kellett őket álomba ringatni
s reméljük, álmukban újra átélték a nap emlékezetes eseményeit.
MZ
Ezúton is szeretnénk megköszönni az Ikarusz
Vadásztársaságnak és a Gyömrői Polgárőr és
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a lehetőséget,
és Miriszlai Zoltán apukának a lelkes szervezést, hogy diákjaink részt vehettek ezen az érdekes programon.
Hochreinné Kálló Katalin

SZOLGÁLTATÁS
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Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ
Kedves Olvasó! Engedje meg, hogy bemutassam
Önnek Intézményünket.
Intézményünk Gyömrő Város Önkormányzatának fenntartásában működik városunk
területén. Címünk, elérhetőségeink: 2230
Gyömrő, Szt. István u. 26. (a házasságkötő terem udvara). Telefon/fax: 0629/330-026. email: gykszszk@gmail.com
Igényelhető szolgáltatásaink:
Házi segítségnyújtás keretében – akár napi
4 órában - gondoskodunk azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk
ellátására saját erőből nem képesek és róluk
nem gondoskodnak.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve
pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott napi 24 órás
ellátás.
A Támogató Szolgáltatás az egyedül vagy
családban élő, önmaga ellátására nem, vagy
csak részben képes fogyatékossággal élő látás-, hallás-, értelmi- és halmozottan sérült
vagy autista személy részére. A támogató
szolgáltatás igénybevétele során szociálisan
rászorultnak minősül az a súlyosan fogyatékos személy, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi
járadékában, illetve
magasabb összegű
családi pótlékban
részesül.
A támogató szolgálatnak három fő feladata
van:
Személyi
segítő
szolgáltatás – az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének
megfelelő
egészségügyi – szociális
ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való
hozzájutás személyi

és eszközfeltételeinek biztosítása. Lakókörnyezetben történő ellátás.
Szállító szolgálat – a fogyatékos személy
szállítása
Információ nyújtása, tanácsadás – információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést
segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.
Szociális étkezés: Napi egyszeri meleg étel
biztosítása helyben fogyasztással, kiszállítással.
Háromszori étkezés csak a helyben fogyasztás
mellé igényelhető. Ennek helyszíne a nappali ellátás épülete.
Időskorúak nappali ellátása: képzett szakemberek által irányított teljes körű napközbeni
ellátást, klubéletet biztosít. Szabadidős programokban való részvétel pl. dominózás, hímzés,
társasjátékozás és egyéb foglalkozások biztosítása. Személyre szabott gondozást nyújt pl. rendszeres vérnyomás-, testsúlymérés stb.
Ha ezek után bármilyen kérdése van, illetve
ön vagy valamelyik ismerőse igénybe venné bármelyik ellátási formánkat, kérem, keressen meg
minket a fent megadott elérhetőségek bármelyikén, hogy tudjunk segíteni!
Köszönöm megtisztelő figyelmét!
Goór Karolina
intézményvezető
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Már magyar áldozata
is van az influenzának

Hamarosan járványt hirdet az ÁNTSZ

SIGNAL TV a T-Home kábelhálózaton

Már korábban is hírt adtunk róla, de
nagyon sokan a mai napig nincsenek
tisztában vele, hogy a városi televíziót
nem csupán a UPC, hanem a T-Home
kábelhálózatán is lehet fogni. Így gyakorlatilag a városban mindenki nézheti,
aki kábeltévével rendelkezik. Azok, akik
UPC előfizetéssel rendelkeznek, két
csatornán is megtalálják adásunkat, de
itt mondjuk el sokadszor is, hogy a kettő közül az egyik frekvencia gyenge minőségű, mind a kép, mind pedig a hang
tekintetében. Ezért érdemes áthangolni
és megkeresni a jobb minőségű frekvenciát.
Televíziónk műsorai a nap 24 órájában megtekinthetők a www.signaltv.hu
weboldalon is, a világ bármely szegletéből! Honlapunkon 3 hónapra visszamenőleg tudnak kutatni műsorainkban.

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 következőképpen alakul:

Január 22–23.

Kehely Patika

Január 29–30.

Szent Erzsébet Patika

Február 5–6.

Humanitas Patika

Február 12–13.

Kehely Patika

Február 19–20.

Szent Erzsébet Patika

Tőlünk nyugatra már dübörög az influenzajárvány, amelyben az abszolút prímet a H1N1
A vírus viszi. Ez okozza a megbetegedések háromnegyedét. Jelenleg Angliában a legsúlyosabb
a helyzet, a szigetországban eddig 50 haláleset
írtak a járvány számlájára. Az elhunytak egyike
sem kapott védőoltást, döntő többségük a közismert rizikócsoportokból – terhesek, krónikus
betegek, súlyosan elhízottak – került ki.
Magyarországon egyetlen hét alatt duplájára – 12.600-ra – nőtt az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma – közölte Paller
Judit, országos tiszti főorvos. Ha ez a szám eléri
a 15 ezret, akkor hirdetik ki a járványt. Eddig
negyvenen kerültek kórházba influenza miatt,
közülük nyolcan intenzív osztályra. Az ÁNTSZ
tudomása szerint jelenleg egy várandóst kezelnek súlyos légzési elégtelenséggel. Nálunk eddig egy haláleset írható a H1N1 számlájára:
egy kórosan elhízott, 38 éves férfit betegített
meg gyógyíthatatlanul a vírus. Védőoltást ő sem
kapott.
A tavaly beoltottak között jogosan merül fel
a kérdés: kérjenek idén is védőoltást? Jankovics
István virológus szerint a vírus nem mutálódott
lényegesen, így a már beadott vakcina is védelmet nyújthat. Ezzel együtt az ÁNTSZ az oltás
megismétlését javasolja, mondván az emberek
immunválaszai különbözőek. Azt pedig senki
sem tudhatja, hogy az ő szervezete mennyire
erős immunválaszt adott a vakcinára. A szakértők szerint a rizikócsoportba tartozóknak
mindenképpen újra kell kérniük az oltást. A 6
hónapnál idősebb, de 3 évnél fiatalabb kicsiknek
speciális vakcina áll rendelkezésre. A gyermekek
oltása 14 éves korig ingyenes.
K.E.
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Adózási hírek
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a Budapest, V. kerület, Hercegprímás u. 18. szám alatti ügyfélszolgálati kirendeltségünk 2011. január 14én véglegesen elköltözik.

Az Arany Óvoda óvodásai
és munkatársi közössége
köszönetet mond az Adventista
Egyház közösségének a
karácsonyi segély koncertjükön
gyűjtött adományért, amelyet
az Arany Alapítvány javára
ajánlottak.
Sikerekben gazdag új esztendőt
kívánunk minden kedves
támogatónknak!

A kirendeltségi iroda új címe:
Budapest, V. kerület,
Nádor u 19.
Az új helyszínen 2011. január 17-től
állunk ügyfeleink rendelkezésére, az
ismert ügyfélfogadási időpontokban.
A kirendeltség telefon és faxszáma nem
változik.
NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

SÓSZOBA!

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 29/330-090es telefonszámon.
Jöjjön el és győződjön meg pozitív hatásairól
személyesen!
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Tisztelt Nyugdíjasok!
Az utóbbi időszakban a nyugdíjasok terhére elkövetett bűncselekményekkel ös�szefüggésben az alábbiakra szeretnénk
felhívni szíves figyelmüket!
A nyugdíjak nem bankszámlára történő folyósítását kizárólag a Magyar Posta
Zrt. munkatársai végzik, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek dolgozói az
ellátások folyósításában egyáltalán nem
működnek közre.
Erre figyelemmel a nyugdíjbiztosítási
igazgatóságok dolgozói nem kézbesítenek sem nyugdíjat, sem pedig egyéb ellátást, így nem keresik fel Önöket ilyen
célból.
Kérem, hogy amennyiben ismeretlen
személyek a nyugdíjbiztosítási igazgatóság nevében a fenti indokkal keresik meg
Önöket, szíveskedjenek értesíteni a lakóhelyük szerinti rendőrkapitányságot!
Országos
Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság

ITT
A FARSANG,
ÁLL A BÁL!
2011. február 26. szombat
este 19-től hajnal 3 óráig
Mindenkit szeretettel várunk
az immáron hagyományossá vált
gyömrői jótékonysági Farsangi bálra!
Tánc-show, ünnepélyes vacsora,
élőze, tánc egész éjjel!
Sztárvendég:
Jerry Lee Lewis Rock & Roll Service!
Farsangi fánkok versenye, amire nevezni a
helyszínen egy tál fánkkal lehet!
Jelmezverseny és tombola melyek fődíja:
2 db 4*-os wellness hétvége!
A bál fővédnöke:
Szabó Zsolt
A Gyömrői Kultúrális és Turisztikai Egyesület
elnöke.
Megjelenés alkalmi öltözetben vagy jelmezben!

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!

A belépő ára 4 990 Ft, amely tartalmazza a
kétfogásos vacsorát, a welcome drinket,
a fánk kóstolást, valamint a programokat!
Asztalfoglalás előzetesen, jegyek ELŐVÉTELBEN
és korlátozott számban kaphatók.
A jegyek étkezési jeggyel is fizethetők!
Helyszín és jegyelővétel:
Új Halászkert Étterem & Club Allure
2230 Gyömrő, Táncsics M. út 35.
06-29/330-019
www.ujhalaszkert.hu, www.cluballure.hu
A szervezők a változtatás jogát fenntartják!
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Mikulás kupa a Fekete iskolában

2010. december 9-én, immár hagyományosan
rendeztük meg a Fekete István Általános Iskola
és Szakiskolában a városi asztalitenisz versenyt,
a Mikulás Kupát.
Gyömrő mindhárom általános iskolája – a
„házi” selejtezők után – elküldte legjobb fiú versenyzőit.
A verseny lebonyolításában a Gyömrői Öregfiúk Asztalitenisz Egyesület segédkezett.
A gyerekek érmeiről, megvendégeléséről iskolánk alapítványa, az „Együtt az Iskoláért Alapítvány” gondoskodott. Köszönjük a szülők és
pedagógusok felkészítő munkáját!

Eredmények

5-6. osztály
I. Nagy Gergő (Fekete I. Á. I. és Sz.)
II. Prazsák Marcell (II. Rákóczi F. Á. I.)
III. Gergely Tamás (II. Rákóczi F. Á. I.)
7-8. osztály
I. Varga László (II. Rákóczi F. Á. I.)
II. Kanyó Zsolt (II. Rákóczi F. Á. I.)
III. Fekete Patrik (II. Rákóczi F. Á. I.)
Jövőre is várjuk szeretettel a pingpongozni
szerető gyerekeket!
Gergely Éva és Tóth Mátyás
szervezők

Sikeres gyömrői
a vívásban

Nagy öröm, hogy egy újabb sportágban jeleskedik egy gyömrői diák. Szántay Anna,
a Weöres Sándor Ált. Iskola 5. osztályos
tanulója a múlt év novemberében, a Zalaegerszegen megszerzett ezüst érme után január 8-án arany érmet szerzett a budapesti
országos tőr bajnokságon, mint a Budapesti
Honvéd versenyzője. A versenyre 5 országból érkeztek sportolók, így Panna eredménye még csillogóbb! Gratulálunk és további
sok sikert kívánunk!
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A Gyömrő SE hírei

Tornagyőzelem Debrecenben!
A Gyömrő SE 1994-es korosztálya is részt vett
a XX. Debreceni Karácsony Kupán. A teremlabdarúgó tornán gyönyörű sikert értünk el, hiszen
a rangos, 15 csapatos nemzetközi mezőnyben
veretlenül, több NB1-es utánpótláscsapatot is
megelőzve végeztünk az első helyen!
A csapat névsora: Bajár László, Bartha Szilárd, Bartha Márk, Bartos Gergő, Horváth Péter,
Matyó Máté, Maxim Gábor, Preska Bálint
Edző: Kuprák János
A részvételt lehetővé tették: Varró József,
Hochrein Dezső (a H-Bus Kft ügyvezetője),
Gyarmati György (a Gyarmati Tanoda Autósmotoros Iskola tulajdonosa), Bognár Csaba (a
Deliver Kft ügyvezetője), Lestár Zoltán (a Korona presszó tulajdonosa) – akiknek szívből köszönjük a támogatást!
Az aranyéremig vezető út:
Csoportmérkőzések:
Gyömrő – UTE „A”
5:1
Gyömrő – Css Baia Mare (Románia)
2:1
Gyömrő – Retro (Ukrajna)
2:1
Negyeddöntő:
Gyömrő – UTE „B”
1:1 (büntetőkkel 2:1)
Elődöntő:
Gyömrő – Szent István SE
3:1
Döntő:
Gyömrő – Css Baia Mare
1:0

• Január 29.:

Farkas Lajos Emléktorna

***

Sakk szakosztályunk szeretettel hívja és várja a
sakkozni vágyókat (kicsiket és nagyokat, életkortól függetlenül). Az edzések minden pénteken 17 órakor kezdődnek a Tompa utcai TeázóKávézóban!

***
Kiadó a Sport1 Presszó!

A Gyömrői Sportegyesület havi 100 ezer Ft +
ÁFA összegért kiadja a város szívében, a Szabadság tér 2. szám alatt található Sport1 Pres�szót.
Érdeklődni a 0630/3332070-es telefonszámon
lehet. A bérlemény előzetes egyeztetés alapján
megtekinthető. További részletek az egyesület
honlapján is megtalálhatók a www.gyomrose.
hu címen.
K. L.

Gratulálunk a győztes gyömrői Csapatnak!

***

Januárban a következő teremfocitornák lesznek
szombatonként városunkban, melyek eredményéről a februári lapszámban számolunk be:
• Január 8.:
KO-VA 21 Öregfiúk Torna
• Január 15.:
Leiner László Emléktorna
• Január 22.:
Fórizs László Ifjúsági
Emléktorna

GYÖMRŐ

Közéleti és információs magazin 2011/1
Felelős kiadó: Teleház Egyesület Gyömrő
Főszerkesztő: Király Erzsébet • Nyomda: Kozo Print
Megjelenik 5400 példányban.
***
Észrevételeiket az
e-mail címre várjuk.
A magazin bővebben a www.gyomro.hu weboldalon olvasható.

ujsag@gyomro.hu

