Beindul a szelektív hulladékgyűjtés városunkban
Amint azt már a tavalyi évben is jeleztük,
idén tavasztól végre tényleg beindul a
szelektív hulladékgyűjtési rendszer városunkban. Röviden annyit a múltról, hogy
önkormányzatunk már több mint tíz éve
csatlakozott az EU-s támogatásból megvalósuló Duna-Tisza-közi Nagytérségi
Hulladéklerakó projekthez, melynek központja Cegléd. Ennek a rendszernek már
több mint öt éve be kellett volna indulnia,
de csak mostanra sikerült üzemeltetésre
alkalmas állapotba hozni az elkészült létesítményeket. Ezt a rendszert 49 önkormányzat közös társulása alkotja, s ebben
a beruházásban a mi tulajdonrészünk csupán 3%. Ebből kifolyólag nem irányítói,
csak elfogadói vagyunk a hulladékgazdálkodásra kialakított feltételeknek. Ennek
ellenére jó hír, hogyha öt éves csúszással
is, de idén április 1-jével beindul városunkban is – másik 48 településhez hasonlóan – a teljes települést lefedő szelektív
hulladékgyűjtés. Ez kétség kívül jelentős
előrelépés környezetünk védelme érdekében.
A jövőben a helyi újságon keresztül
rendszeresen fogjuk tájékoztatni Önö-

ket a szükséges tudnivalókról és megpróbálunk minden információt megadni
ahhoz, hogy hatékonyan és költségtakarékosan tudják igénybe venni az új típusú hulladékelszállítást. Felkérésünkre
a gyömrői SIGNAL TV és a K.I.GY.E,
mint helyi környezetvédelmi egyesület
közös munkája révén ismeretterjesztő
tájékoztató műsorokat is láthatnak majd
a helyi TV-ben.

Díjak:

Önkormányzatunk képviselő-testülete
továbbra is önköltségi alapon állapítja
meg a díjakat. Ez azt jelenti, hogy a beszedett díjak fedezetet kell, hogy nyújtsanak a rendszer működtetésére, de azokon egyetlen fillér nyereség sincs, tehát
az önkormányzat semmilyen formában
nem kíván több pénzt beszedni, mint
amennyibe a hulladékelszállítás működési költségei kerülnek. Az új rendszernek köszönhetően mostantól lehetőség
nyílik többféle méretű szállítóedény
igénybevételére. Ha valaki a szelektív
elszállítást igénybe veszi, és sárga zsákban helyezi ki a szelektíven gyűjtendő
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hulladékot, ebben az esetben kisebb térfogatú
szállító edény is elegendő. A szelektív zsákok
110 literesek és ingyen kapja minden lakos
az elszállításkor. Fontos azonban megjegyezni,
hogy aki ezután sem akarja szelektíven (az erre
a célra rendszeresített sárga zsákokban) gyűjteni
a megfelelő hulladékokat, hanem minden háztartási szemetét az eddig megszokott módon a kukába rakja, annak is a megemelt szemétszállítási
díjat kell fizetnie!

Az eddigi negyedéves díj bruttó 5 055 forint
volt. A táblázatból megállapítható, hogy ha valaki továbbra is a legnagyobb méretű szállítóedényt
használja, akkor neki havi 535 forintos díjemelkedést jelent a szelektív hulladékelszállítási rendszer. De ez nemcsak díjemelkedést jelent, hanem
jelentős többletszolgáltatást is a környezetvédelmi előnyök mellett. Mostantól ugyanis a szemétszállítási díj magában foglalja a kertekben
összegyűlt zöldhulladék elszállítási díját is.
Ehhez külön zsákot kell használni és azt megadott napokon kell kihelyezni. A sárga zsákok
elszállítása is külön speciális járművel történik,
vagyis az eddig havonta négyszer körbemenő
szállítás helyett mostantól átlagosan havonta
hétszer megy körbe a szállítóautó a városban. A
díjnövekedés elsősorban emiatt, a jelentős többletteljesítmény miatt jelentkezik. 80 literes szállítóedény esetében 120 forint körüli a díjemelés
mértéke. Ha a szelektív szemét és a zöldhulladék

külön zsákba kerül vagy kis háztartásról van szó,
ahol kevés szemét gyűlik össze, akkor elegendő
lehet az 50 literes szállítóedény is. Ennél a kategóriánál már díjcsökkenés jelentkezik. Így havonta csaknem 300 forintot spórolhat, aki szétválogatja a háztartási hulladékát. Éppen ebben
rejlik a szelektív hulladékgyűjtés lényege, hogy
mostantól a szelektíven elszállított szemétért
már nem kell fizetni, a zöldhulladék elszállítás
pedig többletszolgáltatásként jelenik meg. Sok
lakosunk régi vágya teljesül azzal, hogy mostantól kisebb űrtartalmú szállítóedényeket is igénybe lehet venni. Ugyanakkor az eddigi szabvány
110, illetve 120 literes kukáktól eltérő, kisebb űrtartalmú edények biztosítása nem része az EU-s
projektnek. Ezt sajnos mindenkinek saját magának kell beszereznie, ezt önkormányzatunk sem
tudja biztosítani. Ezek a kisebb kukák barkács
áruházakban, vasboltokban vásárolhatók meg.
A helyi üzlettulajdonosoknak jelezni fogjuk,
hogy várhatóan jelentős igény lesz ezekre a termékekre. Így várhatóan a város több pontján is
beszerezhetőek lesznek a kisebb méretű kukák.
Próbálunk arra is megoldást találni, hogy hol lehet elhelyezni, esetleg eladni a feleslegessé váló,
nagyobb méretű kukákat.

Számlázási rendszer:

A számlát mostantól mindenki az általa használt
szállítóedény méretének megfelelő díj alapján
fogja megkapni. A rendszerben alapból jelenleg
minden ingatlan a 110/120 literes edénymérettel
van nyilvántartva. Amennyiben valaki kisebb
méretű szállítóedényt kíván használni, úgy
ezt az igényét minden negyedév utolsó napjáig kell bejelentenie a következő negyedévre
vonatkozóan. Újabb módosításig a számlázás az
addigi nyilatkozatnak megfelelően történik majd folyamatosan. A módosítást
nyilatkozat kitöltésével lehet kérni, illetve bejelenteni a Szt. István úti ELMÜ
és Egyesített Ügyfélszolgálaton (ahol
tavaly a lombzsákokat lehetett megvásárolni). Tehát ha valaki azt szeretné, hogy
a harmadik negyedévtől csak 80 literes
kukát fizessen, akkor azt június 30-ig
nyilatkozat kitöltésével be kell jelentenie
az ügyfélszolgálaton. Ebben az esetben
július 1-jétől már az alacsonyabb díjat
számlázzák részére. Újabb nyilatkozatig
a számlázás ezen az értéken történik. A
rendszer beindulásakor egy alkalommal
kivételesen az igények, két hét csúszással, a második negyedévre vonatkozóan
is bejelenthetők. Vagyis aki április 15-

AKTUÁLIS

3

ig jelzi, hogy kisebb szállító edényt szeretne, az már a második negyedévben
(április, május június) is az alacsonyabb
díjat kapja meg a számlán. Negyedévnél
gyakoribb díjmódosításra sajnos jelenleg nincs technikai lehetőség. A gyűjtéskor minden ingatlannál ellenőrzik, hogy
milyen méretű edényt fizetnek. Ha valahol nagyobb méretű szállítóedény van
kihelyezve, mint ami a nyilatkozatban
szerepelt, onnan nem szállítják el a szemetet. (Nagyobb mennyiségű, esetileg
jelentkező hulladék esetén továbbra is
vásárolható kék zsák).

Szelektív gyűjtés:

Városunkban már a modernebb, házakhoz menő szelektívgyűjtést vezetjük be.
Ez azt jelenti, hogy a gyűjtőautó házhoz megy, tehát a hulladékot nem kell elvinni a szelektívgyűjtő
szigetekhez. A sárga zsákokat mindenki a postaládájában megtalálhatta. Ha több zsákra van szüksége, az ügyfélszolgálaton ingyenesen igényelhet.
Az elszállításnál mindig annyi új sárga zsákot fog
kapni, ahányat elszállítottak. Így aki öt zsákot tesz
ki, ötöt kap újra a postaládájába.
A sárga zsákba egységesen gyűjthető szelektív hulladékok az alábbiak:
Papír: kartondoboz, hullámpapír, színes és
fekete-fehér újság, irodai papírok.
Műanyag: színes és víztiszta petpalackok,
műanyag flakonok, joghurtos, tejfölös dobozok,
műanyag csomagoló anyagok. Fémből készült
italos dobozok, sörös doboz, üdítős doboz. Papírból készült üdítős dobozok.
Ha a zsákokban egyéb, nem szelektíven gyűjthető hulladék van, akkor a zsákot nem fogják elszállítani.
A következő szelektív szállítási
napok városunkban:
március 22., április 20., május 24, június 22.

Zöldhulladék elszállítás:

A komposztzsákokba komposztálható növényi
hulladékok kerülhetnek. Háztartási zöldséghulladék, ágnyesedék, levágott fő, lomb, virágok stb.
Zöldhulladék elszállítási napok:
április 28., május 12., 26., június 9., 24.
Mindkét típusú elszállításnál a gyűjtési napokon a
zsákokat 7.00 óráig kell kirakni az ingatlanok elé.
A zöldzsákok ugyanúgy szerezhetőek be és
ugyanúgy kerülnek vissza, mint ahogy a szelektív zsákoknál már leírtuk.

A szelektíven gyűjthető hulladékok közé nem
sorolt szemetet továbbra is a kukákba kell rakni,
amelyeket az eddig megszokott napokon szállítanak el.

Hulladékszigetek:

Mivel a rendszer beindítása öt év várakozás
után kissé gyorsan történt (számunkra is meglepően), ezért a hulladékszigetek kialakítása
még nem készült el. A Településüzemeltető cég
munkatársai április hónapban fogják kialakítani azokat. A színes konténerek helyéről, azok
használatáról az áprilisi újságban adunk részletes tájékoztatást.

Tisztelt Lakosaink!

Eredeti szándékunknak megfelelően évtizedes
célunk válik most valóra. Megpróbálunk minél
szélesebb körű tájékoztatást adni az Önök számára. A menet közben felmerülő kérdésekről
városunk honlapján (www.gyomro.hu) bővebb
és naprakész tájékoztatást fogunk adni. Kérjük,
vegyék azonban figyelembe, hogy ez az új hulladékszállítási rendszer számunkra is újdonság, a
Településüzemeltető cég, illetve önkormányzatunk is most tanulja ezt az új módszert. Valószínűleg néhány hónapnak, egy-két negyedévnek
el kell telnie ahhoz, hogy mindenki rutinszerűen tudja majd használni, alkalmazni a szelektív gyűjtést. Előfordulhat, hogy mi sem tudunk
minden kérdésre választ adni, de igyekszünk. Ha
esetleg valahol módosításra, javításra van szükség, azt a következő negyedév során igyekszünk
megoldani. Tegyünk mindnyájan környezetünk
védelméért, vegye igénybe Ön is a szelektív hulladékgyűjtés szolgáltatásait!
M.A.
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NEMZETI ÜNNEP

2011. március 15.
„ A haza örök, s nemcsak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely
lehet, s lesz.”
(Kossuth Lajos)
Több százan látogattak ki a március 15-ei ünnepségre városunkban. A több helyszínen zajló
ünnepi programok a „Felemelő század” tematikus évad eseményeihez csatlakozva a Gyömrői
Tájház és a Petőfi Sándor Művelődési Ház szervezésében zajlottak.
Kora reggel a Weöres Sándor Általános és Művészeti Iskola aulája adott otthont a „Gyere pajtás
katonának!” történelmi játszóháznak. A gyerekek tanáraikkal, szüleikkel együtt vidám hangulatban, több helyszínen kézműves foglalkozásokon vettek részt. Készültek a mézes huszárok, a
kardok, huszárcsákók, gyöngykokárdák és kis
zászlók. Akinek ez nem lett volna elég, nyomdásznak állhatott és Kossuth-bankót „nyomtathatott”. A „Kossuth emlékezete” DVD film
bemutatója az iskola egyik tantermében zajlott.
A huszonöt perces kisfilm Kerekes József színművész hangján, a 19. századi Gyömrőt mutatja
be a falu építészeti, történelmi emlékein keresztül, különös figyelmet szentelve az ezekben az
években épült műemléki épület, a tájház tárgyi
gyűjteményének és kiállításainak.
A játszóház végeztével 1848-as katonadalokat énekelve, az elkészített gyönyörűségekkel
felszerelkezve csatlakoztak a gyerekek a városi

ünneplők sokaságához és tekintették meg a lovas
huszárok bemutatóját. A korabeli katonai viseletről tartott előadást követően a hivatalos városi
ünnepség eseményei következtek.
A Weöres Sándor Általános-és Művészeti Iskola kórusának és néptáncosainak közreműködése emelte az ünnep fényét. A gyerekek
táncbemutatója külön erre az alkalomra készült.
Ezt ebben a formában először láthatták a nézők.
Köszönet érte!
Jó volt látni a vidám gyermekarcokat! Örömünkre szolgált, hogy együtt ünnepelhettünk a
gyerekekkel!
Az ünnepségen beszédet mondott Gyenes levente polgármester. A Theatro társulat „Március
idusán” című műsora a forradalmi eseményeket
elevenítette fel.
A „Kossuth hagyomány Gyömrőn és vonzáskörzetében” című tablókiállítás a tájházban legutóbb megnyílt időszaki kiállítás anyaga, melyet
március 15-e alkalmából szabadtéren tekinthettek meg az érdeklődők.
Az ünnepség a Petőfi- és a Kossuth szobor
koszorúzásával zárult a polgármesteri hivatal,
a város oktatási- és közintézményei, valamint a
politikai pártok és civil szervezetek közreműködésével.
Külön köszönetünket fejezzük ki a Weöres
Sándor Általános- és Művészeti Iskolának és
mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak
az ünnepség eseményeihez!
Kovács Edina
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Új háziorvosi körzet nyílt városunkban
Önkormányzatunk döntésének köszönhetően
március 1-jével megkezdte praktizálását az új
háziorvosi rendelőben dr. Ágó Katalin háziorvos. Az önkormányzat által építetett új rendelő
az Erzsébet telepen a Nefelejcs u. – Bimbó utca
sarkán található. Ezzel a beruházással is szerettük volna javítani városunk lakosainak egészségügyi ellátását.

Ki az új háziorvos?

dr. Ágó Katalin, 34 éves
végzettsége: családorvos, szakorvos,
általános orvos

Önkormányzatunk pályázat útján választotta a
doktornőt településünk új háziorvosának.

Hol található a rendelő?

Az új építésű rendelő a Bimbó u. – Nefelejcs u.
sarkán lévő üzletház és társasház földszintjén található.

Mi a rendelési idő, hogyan lehet
felkeresni a rendelést?
Hétfő:
8.00–12.00
Kedd:
13.30–17.30
Szerda:
8.00–11.00
Csütörtök: 9.00–12.00
Péntek:
8.00–12.00

Elérhetősége:

2230 Gyömrő, Nefelejcs u 32. (Bimbó u. sarok)
Mobil:
20/414-8362
Tel.:
29/331-702
E-mail: nefelejcsrendelo@gmail.com
Honlap: www.nefelejcsrendelo.hu (hamarosan!!)

Időpont egyeztetés:

Mindenkinek javasolt a várakozás elkerülése
és a jól szervezett ellátás érdekében! Időpontot
egyelőre csak telefonon lehet kérni a rendelési
idő alatt a fenti telefonszámokon.Terveik szerint
a rendelési idő második felében már csak időpontra érkező betegeket szeretnének fogadni.

Kik jelentkezhetnek az új körzetbe?

Az új háziorvosi körzet vegyes körzetként működik, ez azt jelenti, hogy 0-99 éves korig (vagy
e felett is) bárki, bármilyen korosztály leadhatja
a kártyáját, illetve átjelentkezhet az új körzetbe,
vagyis gyerekek és felnőttek is egyaránt. Az új
családorvosi irányzat célja – a régi, jól működő
hagyományokat visszaállítva –, hogy a családorvos, a háziorvos a család minden tagját, gyerekeket, felnőtteket, időseket egyaránt ismerje
és mindenkit el tudjon látni. A rendelő úgy lett
kialakítva, hogy pelenkázó helyekkel akár a
csecsemőket is lehessen fogadni. A családorvos
szakorvosi képesítésének köszönhetően új orvosuk nemcsak a felnőtt gyógyászat, hanem a gyermekgyógyászat területén is képzett szakember.
A rendelésen való megjelenést követően és
átjelentkezési igényük jelzése után Önnek semmilyen más teendője nincs. Az új körzetbe való
kártyaátvételt az egészségügyi rendszeren keresztül az új körzetben megoldják. Az orvosválasztás szabad, az átjelentkezésre természetesen
nem lehet kötelezni senkit!
Az új körzetbe nemcsak a Petőfi- és Erzsébet
telepi lakosok, hanem a város területéről bárhonnan át lehet jelentkezni.
Az új háziorvosi körzet kialakítása az Önök
kényelmét és színvonalasabb egészségügyi ellátását szolgálja.
Mezey Attila, alpolgármester
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TudásportálGyömrƅn!
Gyömrƅ Város Önkormányzata Közösségi Integrált Tudásportált (KIT) indított 2011 januárjában,
amelyhezazEGTFinanszírozásiMechanizmusokkeretébennyertpályázatitámogatást.
A Tudásportál célja, hogy segítse Gyömrƅ és térsége lakosságát egy olyan tudásanyag
elsajátításában,amelyversenyképessétesziamunkavállalásban,aziskolaitanulmányokbanvagyaz
önkormányzatiszolgáltatásokközöttieligazodásban.
ATudásportálazalábbiinternetcímentalálható:

Tudásportálnyitólapja:http://kit.gyomro.hu
Megkönnyítjükakezdeteket!
Minden gyömrƅi lakos megkapta a postaládájába személyre szóló levelezƅlapját az elƅzetes
regisztrációja érvényesítéséhez szükséges egyedi felhasználó névvel és jelszóval. Ezzel is
megkönnyítveÖnökszámáraaTudásportálravalóregisztrációtésatananyagokmielƅbbielérését.A
kapottfelhasználónévésjelszósegítségévelafentihonlaponegybƅlelérhetiaSajátoldalát.Ezen
belül az EͲlearningͲre kattintva eléri a felnƅtt hallgatók számára automatikusan felkínált
tananyagokat.Azautomatikusanelérhetƅtananyagokonfelültöbbtananyagiselérhetƅ,aKépzések
menüben felsoroltak szerint. Amennyiben ilyen nem automatikusan hozzárendelt ismeretanyagot
kíván elsajátítani, kérjük a Saját oldalán található Hallgatói jelentkezésben jelezze ezt! Annak, aki
nem kíván élni a fenti lehetƅséggel, a továbbiakban semmilyen teendƅje nincsen, elƅzetes
regisztrációja180naponbelülautomatikusantörlƅdik,illetvekérésérekorábbanismegszüntethetƅ.
Minderrƅlrészletesenaszemélyreszólólevelezƅlapontaláltájékoztatást.
Nyereményjáték!
AzonGyömrƅéskörnyékénélƅlakosokközött,akik2011.április3Ͳigregisztrálnakéselvégeznekegy
tetszƅleges tananyagot, automatikusan részt vesznek egy játéksorsoláson, amelyen értékes
nyereményeketsorsolunkki:
20dbfejhallgatót
50db2GpendriveͲot
Fƅdíj:1dbnetbookͲot

Aképekcsakillusztrációk!
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Kövessenyomonaprojekttelkapcsolatoshíreket!
2011.március10ͲénkerültsorGyömrƅnegysajtótájékoztatóra,aholGyenesLeventepolgármester
úr tájékoztatta a térségi és országos médiát a projekttel kapcsolatos tudnivalókról és a térségre
gyakorolt jótékony hatásokról. Ezen bemutatásra került a Tudásportál, annak mƾködése,
elérhetƅségiésfelhasználásilehetƅségeivalaminttananyagai.
A nyilvánosság számára továbbra is folyamatos
kommunikációt
biztosítunk
iskolákban,
önkormányzati
épületekben
kihelyezett
szóróanyagokon,
ismertetƅkön,
iskolai
plakátokon és a térség közterületein kihelyezett
óriásplakátokon keresztül, valamint a helyi
újságban, TvͲben, rádióban rendszeresen
beszámolunk
a
projekttel
kapcsolatos
eseményekrƅl.
Az iwiw látogatói, akik a térségben laknak,
találkozhatnakaportálhirdetéseivelis.
Látogasson el a kit.gyomro.hu oldalra és szerezzen naprakész tudást ezen a modern és ingyenes
képzésilehetƅségenkeresztül!


TiszteltGyömrƅipolgárok!
GyömrƅVárosÖnkormányzataünnepélyeszáróünnepségettartaGyömrƅiKözösségiIntegrált
Tudásportálkapcsán,melyremindenkedvesérdeklƅdƅtszeretettelvár!
Idƅpont:2011.április15.péntek15.00Ͳ18.00
Helyszín:WeöresSándorÁltalánosIskolaésMƾvészetiIskola
2230Gyömrƅ,Csokonaiutca58Ͳ60.
Agyerekeket15.00órátólfoglalkoztatóprogramokkal,afelnƅtteketszakmaiprogramokkalvárjuk.
17.30órakorünnepélyesdíjkiosztóanyereményjátéknyerteseiszámára.
TámogattaIzland,LiechtensteinésNorvégia,azEGTFinanszírozásiMechanizmusonkeresztülͲ
SupportedbyagrantfromIceland,LiechtensteinandNorwaythroughttheEEAFinancial
Mechanism.AmegvalósuláshozszükségesönrésztGyömrƅvárosbiztosította.AprojektaNemzeti
FejlesztésiÜgynökségésaVATINonprofitKft.közremƾködésévelvalósultmeg.
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Vízmű hírek

A fagyok elmúltával a téliesített vízórákról le lehet venni a szigetelést. A fagycsapok megnyitása
után célszerű ellenőrizni, nincs-e szivárgás.
Kollégáink megkezdték az esedékes mérő cseréket és ellenőrzéseket. Az aktuális hibaelhárításokon felül ez lesz a tavaszi fő tevékenységünk,
valamint a szokásos karbantartások. Általában
tavasszal és ősszel a kutak és tározók, valamint a
gépészet egy átvizsgáláson esik át, ezután szükség szerint kisebb-nagyobb felújítások, javítások
következnek. Törekszünk rendszereink folyamatos jó állapotban tartására, nem szeretnénk, ha
egy hatósági szemle hiányosságokat tárna fel.
A tavasz beköszöntével megkezdődött a mérőleolvasás is. A leolvasók körzetenként járják a
települést. Van, akihez már márciusban eljutnak
és lesz olyan hely is, ahova csak májusban. Kérjük fogyasztóinkat, biztosítsák a kollégák bejutását a mérőhelyekre, a hozzáférést az órákhoz
(létra), valamint gondoskodjanak a mérőaknák
állagának megőrzéséről.

Egy vízmű kútba való régi és egy új búvárszivattyú

Ügyfélszolgálatunkra két témában érkezett
sok kérdés mostanában, ezekre szeretnék ezúton reagálni.
Az egyik az alapdíj. Ezt az idéntől vezettük
be. Már szinte minden közüzemi szolgáltatásnál
van. Mértéke a lakossági fogyasztók esetén 305
Ft + ÁFA. A bevezetés oka az, hogy a szolgáltatónak rengeteg olyan feladata és költsége van,
amely független a tényleges fogyasztás mértékétől. A leolvasás, az óracsere, a számlázás, a hálózatüzemeltetés, az ügyelet és még sorolhatnám
nem arányos a fogyasztott vízmennyiséggel.
Ha a valóban felmerülő költségek arányában
határoznánk meg a díjakat, akkor egy lényegesen magasabb, több ezer forintos alapdíj lenne
szükséges és egy lényegesen alacsonyabb köbméterár. A kisfogyasztók számára ez drasztikus
emelést jelentene, ezt nem kívántuk meglépni,
de az alapdíj bevezetésével csökkentettünk az
aránytalanságon.
A másik kérdés a talajterhelési díj. Leszögezem, ez nem a vízművet érinti, de a víziközmű
használók egy részét igen. Azt az önkormányzatnak kell bevallani és befizetni is azon fogyasztóknak, akiknek közműves vízellátásuk van,
de csatornaszolgáltatást nem vesznek igénybe,
pedig lehetőségük van rá. A csatornázatlan területen lakóknak, a csatornaszerződéssel rendelkezőknek vagy az önkormányzati rendelet alapján
mentességet élvezőknek ezt nem kell fizetniük.
Az érintettek a felhasznált ivóvíz mennyiségéből
levonhatják az igazoltan elszállított szennyvízmennyiséget és a különbözet után kell köbméterenként 180 Ft-ot fizetni. Az így befolyó összeget
környezetvédelemmel kapcsolatos beruházásokra, programokra lehet felhasználni.
Kertész Gyula

Ruhaosztás

A Gyömrői Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ruhaosztást szervez, melynek időpontja:

2011. április 21-én 10-16 óráig és április 22-én 8–12-ig
Helyszín: Weöres Sándor Általános Iskola, központi épületének aulája (Szabadság tér 2/b.)
A felajánlásokat (ruha, cipő, ágynemű) április 21-én 8-tól 10 óráig kérjük a helyszínre elhozni!
További információért forduljanak Czinkota Szilvia vagy Csire Tímea családgondozóhoz.
Telefonszám: 330-077, 30/656-6164 • Cím: Tompa utca 21.
Előre is köszönjük és várjuk a lakosság együttműködését!
A családsegítő szolgálat munkatársai
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
Április 9. szombat 17 óra

KÖLTÉSZET
NAPJA
Vidám versekkel
Helyi közreműködőkkel:
GyömrőSzínház,
Gyömrői Ifjúsági Kör
és sokan mások
Várunk minden irodalmat kedvelő
látogatót!
A belépés ingyenes!

Április 9. szombat 18 óra

Április 10-én és 17-én
17 órakor

a GyömrőSzínház bemutatja:

Kabarétól-kabaréig ♪♪.
Négy népszerű bohózat zenével és
tánccal fűszerezve!
A belépés díjtalan! A társulat a
további működéshez a támogatásokat
köszönettel fogadja!

SKÓT
TÁNCHÁZ
a Budapest Scottish Dance Club
tagjaival

A Budapest Skót Tánc Klub tagjai autentikus skót viseletben, skót népzenére, tánctanítással egybekötött táncházzal várják az érdeklődőket! A táncklubról a www.bstk.hu
oldalon olvashatnak bővebben! A belépés
díjtalan, támogatást köszönettel fogadunk!
Töltsenek velünk egy hangulatos, felejthetetlen estét!!!
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Tegyek, hogy több legyek!

A Weöres Sándor iskola alsó tagozaton dolgozó pedagógusai nagy sikert értek el a napokban. A Magyar
Géniusz Portál pályázatot írt ki, melyben tehetséggondozó műhelyek pályázhattak anyag és eszközigényük támogatására. Pedagógusaink közös munkája
meghozta gyümölcsét, 800 ezer Ft-ot nyertünk.
A támogatás feltételekhez kötött, ezért létrehoztunk egy 15 fős tanulói csoportot SZIVÁRVÁNY
TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY névvel. Pedagógusok irányításával olyan programban vesznek
részt a tanulók, melynek középpontjában az anya-

nyelvi tehetség terület áll. Egy-egy adott mesét több
oldalról közelítenek meg. Zene, dráma, vizuális kifejezés, kézműves foglalkozás. A csoport tagjai másmás kiemelkedő részképességekkel rendelkeznek.
Márciusban motivációs személyiségfejlesztő játékokkal ismerkednek meg. Majd magyar, görög, indián népmeséket dolgoznak fel.
Egy-egy programrész lezárásaként bemutatják a
tanulók eredményeiket előadások, kiállítások keretében. A Szivárvány műhely munkáját folyamatosan
figyelemmel kísérhetik az érdeklődők az iskola honlapján /www.weoresiskola.hu/ és az iskolai faliújságokon.
Lóczi Zsuzsa

Szülők-nevelők bálja a Rákóczi iskolában

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szülői Munkaközössége bált szervezett az iskola tornatermében.
A bált a 8. osztályos tanulók keringője nyitotta meg,
melyet Badacsonyi Judit tanárnő tanított be a gyerekeknek. Fellépett még a gyömrői és a szentmártonkátai
akrobatikus rock n’ roll csapat néhány tagja. Köszönjük, hogy fellépésükkel színesítették az est programját.
A vacsora után kezdődött a hajnalig tartó bál. A jó hangulatú disco zenét Bozóky Ferenc szolgáltatta ingyen,
melyet ezúton is köszönünk neki. A bőséges tombola
felajánlások összegyűjtésében a szülői munkaközösség
tagjai fáradoztak.
Bálunk sikeréhez hozzájárultak a tombola felajánlásával, sütemények készítésével:
Nazsi Kft, Hambi Büfé, Váltó Kerékpárbolt, Marci
savanyúság, Horgászegyesület, Centrum Computer, Vodafone gyömrői boltja, Pannon GSM gyömrői
boltja, Kétbalkéz kreatív hobby bolt, Csenki Attila
díszműkovács, Fábián Béla, Fábián László, Juhász és
Holes család, Bartha Nóra, Bartáné Giák Andrea, Kehely
Patika, Dion Krisztina virágkötő, Morvai Krisztina, 300as bolt, Papírbolt, Kovácsné Bognár Gabriella, Burián
Szilvia, Bánóczki család, Mészárosné Konda Katalin,

Laczkovich család, Szirt család, Vojtkó család, Szokola
család, Tóbiás család, Tóth család, Szekszárdi család,
Moldován család, Fekete család, Bartha család, Szántay
család, Kosztyu család, Molnár család, Hajdu Irén.
Köszönjük a szülőknek és nevelőknek a támogatójegy vásárlást.
A bál bevételével az iskola új játszóterének felépítését támogatjuk.
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Szülői Munkaközössége

OKTATÁS
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Márciusi hírek a gimnáziumból

Százalék

Tisztelt adófizető állampolgár, tisztelt adományozónk!
Ezúton is kérjük, hogy támogassa iskolánkat
befizetett adója 1%-ával!
Intézményünk szokásosan és hagyományosan nehéz
anyagi helyzetében minden forint számít. Távolabbra
tekintve, országunk is csak akkor léphet a fejlődés útjára, ha mindenki a maga helyén és lehetőségei szerint
támogatja az oktatást, mint talán a legfőbb stratégiai
kitörési pontot.
Támogasson bennünket akkor is, ha tudjuk: magánszemélyként már nem vehetünk igénybe adókedvezményt (ez már a 2010-es adózásra is vonatkozik).
Támogatását várja és köszöni: az iskola vezetése,
dolgozói és akiknek érdekét elsősorban szolgálja, az
iskola diáksága.
A kedvezményezett adószáma: 18661923-1-13
A kedvezményezett neve:
Széki Teleki László Közalapítvány

Felvételi

A központi írásbeli fordulónak, évek óta, hagyományosan helyszíne iskolánk.
Emellett a következő évfolyamok felvételi elbeszélgetései lezajlottak február utolsó és március
első szombatján. A hatosztályos gimnáziumi mellett
harmadik alkalommal indul el szakképzős évfolyam
majd a 2011/12-es tanévben.
Emellett, természetesen a hagyományos gimnáziumi képzésünk iránt, a szülők, az érdeklődők, leendő
diákjaink előtt mindig nyitva állnak kapuink.
A felvett diákokról – a győri, központi összesítés után
– leghamarabb áprilisban tudunk tájékoztatást adni.

Kultúra

Április közepén (ápr. 14-én) két felvidéki színművész
előadásában kerül megrendezésre A helység kalapácsa c. mű: iskolánk diákjai a tanítási órákat követően a
művelődési házban nézhetik meg az előadást.

Audiovizuális

Folyamatosan figyelemmel kísérheti a kedves olvasó
is az Audiovizuális emlékgyűjtés c. pályázat (TÁMOP
3.2.9/B) alakulását és a folyamatosan frissülő interjútárat. Iskolánk 25 interjú elkészítését vállalta és a
munkafolyamat javában tart: lelkes és érdeklődő diákjaink a 3 támogató tanárral (Kuruczné Kiss Éva, Pálné
Gábor Éva Mária, Forgács Attila) együtt elsősorban
Gyömrőre fókuszálnak. Az interjúk során megelevenedik a közelmúlt, 1945-1990 között, legyen szó akár
személyes életutakról, sorsfordító helyi és országos
eseményekről. Mindenkinek van egy története. Minket
tényleg érdekel ez a történet.

Diákjaink oktatása során az audiovizuális emlékgyűjtésből kikerülő filmek az ország egész területén
áttörést jelenthetnek a jelenkor oktatásában. Az oral
history szemléletessé teszi a tanítást (25-45 percben,
ideális időtartamban), emlékeket idéz fel, megelevenít...
A filmek nemcsak nézhetők a neten, hanem kutathatóvá is válnak. Színes egyéniségek és történetek az
élet mindennapi területén: legyen az történelmi katarzis (45, 56, gyömrői események 45 után, rendszerváltozás), gazdaság, oktatás, egyházak, disszidensek,
kitelepítés, GULAG, államigazgatás, ifjúság, sportélet...
A téma az utcán hever - mi házhoz megyünk vagy
házistúdiónkba magunkhoz invitáljuk a vendéget és a
film csak pörög tovább... június 31-ig mindenféleképpen. Addigra elkészül a 25 interjú.
www.emlekpontok.hu
Iskolánk életéről, képzéseinkről további információk
a www.telgisz.hu oldalon találhatók.
Forgács Attila
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Sakkverseny a Rákóczi iskolában

Idén 10. alkalommal rendeztük meg a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában városi szintű sakkversenyünket.
Hagyományosan első osztályosoktól nyolcadikosokig 4 korcsoportban mérhették össze tudásukat azok
a gyerekek, akik saját iskolájukban a házi versenyeken
jeleskedtek.
A sakkot, ezt a komoly koncentrációs és kombinációs készséget igénylő sportot, sokan szeretik és űzik
városunkban. Bizonyíték erre, hogy 63 résztvevő ült
a táblák mögé, s játszotta egyik partit a másik után a
kora esti órákig.
A csatározás végeredménye az alábbiakban olvasható:
I. korcsoport (1-2. osztály)
1.Piszár László –W. S. Á. I. - Csokonai u.
2.Prostyák Bence –W. S. Á. I. –Erzsébet u.
3.Újvári Viktor – W. S. Á. I. - Csokonai u.
II. korcsoport (3-4. osztály)
1. Szántai Balázs – W. S. Á. I.- Erzsébet u.
2. Hegedűs Barnabás – W. S. Á. I. – Erzsébet u.
3. Piszár András – W. S. Á. I. – Csokonai u.
III. korcsoport (5-6. osztály)
1. Szimet Soma – W. S. Á. I.
2. Grúber Bálint – W. S. Á. I.
3. Kiss Buda Richárd – F. I. Á. I.

IV. korcsoport (7-8. osztály)
1. Kanyó Zsolt – II. R. F. Á. I.
2. Kuti Kende – W. S. Á. I.
3. Czipa Tamás – W. S. Á. I.
Köszönetünket fejezzük ki a felkészítő és kísérő
tanároknak, szülőknek és nem utolsó sorban Fábián
Lászlónak, a gyömrői Sakkszakosztály vezetőjének
segítő munkájukért.
Matyó Márta

Ha egyszer felmálházunk…
avagy egy hosszú hétvége eseményei

2011. március 12-én – miután a téli idő vasmarka is
engedett – üzembe helyeztük, felmálháztuk a gépjárműfecskendőnket, ezt követően jelentettük Monor
HÖT-nek, hogy az egységünk szolgálatra kész. Nem
kellett sokáig várni.
Március 12-én 17:17 órakor riasztást kaptunk, hogy
Gyömrőn a Halas-patak melletti nádas nagy kiterjedésben ég! Mivel Monor HÖT más kárelhárításon
dolgozott, így egységünk, valamint a XVII. kerületi
Tűzőrség lett riasztva. A nádas két elhatárolható részen
égett. A riasztást követő 11. percben már működött a
gépjárműfecskendőnk szivattyúja, tűzoltóink megfékezték a tűz továbbterjedését és a tüzet eloltották még a
Tűzőrség hivatásos állománya kiérkezése előtt.
Másnap 09:38 órakor kaptunk riasztást, hogy a

Maglód, Tisza utcában a pincét és a vízórát elöntötte a víz. A helyszínen vízszivattyúzást hajtottunk
végre. 15 perc alatt végeztünk.
11:10 órakor újabb riasztást kaptunk, hogy Maglód,
Erzsébet krt 52. szám alatt lakóépület ég. A kéménynél keletkezett a tűz, mely átterjedt a szigetelés alá.
Gyorsbeavatkozó és kézi szerszámok segítségével a tűz
terjedését közösen megakadályoztuk, azt eloltottuk.
Március 15-én 18:21 órakor kapott egységünk riasztást, hogy a gyömrői Vízmű mögött ég a nádas.
Kiderült, a Halas-patak mellett a református temetőnél
ég a nádas. A felázott, laza talajon a gépjárműfecskendők nem tudtak a tűz közelébe jutni. Monor tűzoltóival
együtt futva 1 km után értük el a tűz vonalát és azonnal
elkezdtük kézi szerszámokkal a tűz oltását. További 1
km-t kellett haladni még, míg a tüzet teljesen sikerült
eloltani. Körülbelül 15 hektár gazos tarló és nád égett le.
Köszönet Bodócs és Váczi úrnak, akik a közeli tanyákról siettek az elakadt tűzoltó járművek segítségére.
Elérhetőségeink: www.gyomrotuzolto.fw.hu
Segélyhívás: 105, vagy mobil: 06-30-224-0905
Információ: 06-30-223-57-06
Miriszlai Zoltán
Gyömrői Polgárőr és Önkéntes
Tűzoltó Egyesület

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
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A Kormány 2011. január 3-án az ország 29 pontján nyitott integrált ügyfélszolgálati irodákat - Kormányablakokat, ahol az állampolgárok egyszerűen és gyorsan intézhetik ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat első
lépése az ügyfélbarát és szolgáltató állam, a Jó Állam megteremtése felé.
Az Önhöz legközelebb eső Kormányablak:
Pest Megyei Kormányhivatal
Ceglédi Ügyfélszolgálata
2700 Cegléd, Kossuth tér 7.
(a Ceglédi Körzeti Földhivatalban)
Nyitva tartás: munkanapokon 8.00-20.00-ig
A Kormányablak
• széles körű tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti,
• felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges előterjeszteni,
• segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenőrzésében.
A Kormányablakban többi között
• ügyfélkaput létesíthet,
• egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet,
• családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély,
gyermeknevelési támogatás),
• tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj igényléséről, a Magyar igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésről,
• megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésével.
Az ügyfélszolgálatok további ügyköreiről, működéséről és helyszíneiről részletes és aktuális információt
talál a www.kormanyablak.hu honlapon.
Viszontlátásra a Kormányablakban!
www.kormanyablak.hu
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Hulladékkezelési hírek
Figyelem ünnepi szállításváltozás!

Következő ünnepnap: április 25-e, hétfő. Az érintett
területen a szállítás az ünnepnapot követő pénteken,
azaz április 29-én lesz. Kérünk minden érintett területen lakót, hogy a jelzett napon helyezze ki az elszállítandó hulladékot.
A jövőben az ünnepi szállításváltozásokat a számlalevélen is közöljük. Reméljük, így teljesebb lesz a
tájékoztatás és ezzel is javítjuk a szolgáltatásunk színvonalát!

Lomtalanítás

A 2011. évi lomtalanítást április hónapban pénteki
napokra szerveztük. A várost négy szállítási körzetre
bontottuk, amely körzetek megegyeznek a rendszeres
heti körzetekkel. Így tehát a lomtalanítás:
a hétfői szállítási körzetben április 1-e péntek
a keddi szállítási körzetben április 8-a péntek
a szerdai szállítási körzetben április 15-e péntek
a csütörtöki szállítási körzetben április 22-e péntek
A munkálatokat szerződött partnerünk a megadott
nap reggelén 6-órakor kezdi meg. A lomtalanítás keretén belül csak a feleslegessé vált használati tárgyakat szállítjuk el (bútorok, megunt használati tárgyak,
TV, rádió, konyhai eszközök stb.). Egyéb tárgyakat
ne tegyenek ki, mert nem szállítjuk el! A bánya nem
fogadja!!! Nem tartoznak az említett kategóriába a
veszélyes hulladékok (akkumulátor, autó- és egyéb
jármű, gumiabroncs), a háztartási szemét (konyhai,
udvari hulladék: üveg, falevelek, állati ürülék, állati
tetem, építési törmelék), továbbá nincs eszközünk és
lehetőségünk nagyobb méretű, súlyú tárgyak elszállítására (pl. roncs autó).
Kérjük a lomtalanítási akcióban résztvevő lakosokat, hogy a fent említett kéréseknek megfelelően, a jelzett időpontig helyezzék ki elszállítandó tárgyaikat!

A.Z.

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

Március 26-27.
Április 2-3.
Április 9-10.
Április 16-17.
Április 23-24.
Április 25.		

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

EBOLTÁS
Tisztelt Kutyatartók!

Értesítem Önöket, hogy az ebek évenkénti
kötelező veszettség elleni védőoltását még
az alábbi időpontokban és helyszíneken
végzem:
2011. 03. 25. (péntek): 14-17 óráig
(helye: Állatorvosi rendelő)
2010. 04. 08. (péntek): 14-17 óráig
(helye: Erzsébet-telep, Toldy u. 2.)
Az oltás díja 3500 Ft/állat, mely tartalmazza az igazgatási szolgáltatási díjat, a
kötelező féreghajtást, valamint a 164/2008
(XII.20) FVM rendelet előírásának megfelelően a sorszámozott kisállat Egészségügyi könyv árát. Amennyiben rendelkezik
ilyen sorszámozott egészségügyi könyvvel,
az oltás díja 3000 Ft/állat.
dr. Stájer Attila

FELHÍVÁS
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a
Gyömrői Tüzeléstechnikai és Kéményseprő Bt. munkatársai tavasszal az Erzsébet
telepen végzik a kémények ellenőrzését és
tisztítását.
A szolgáltatás Gyömrő egész területén,
soron kívül is bármikor megrendelhető, állandó ügyeletet biztosítunk.
A működő kéményekkel (szilárd tüzelésű vagy nyitott és zárt –„turbós”- gáz
készülék) rendelkező ingatlanoknál évi
egyszer a kéményvizsgálat az 51/1999.
BM rendelet szerint kötelező.
Elérhetőségeink:
Onodi László: 06305198005 vagy 332829 (szakvélemények,
cserépkályha építés is)
Wahab Raszul: 06-70-249-14-66
vagy 331-103
Honlap: www.kemenysepro.uw.hu

SPORT

A Gyömrő SE hírei
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Felnőtt csapatunk tavaszi sorsolása

(az ifi mérkőzések a felnőtt meccsek előtt 2 órával kezdődnek)

Nagy szeretettel várunk minden szurkolót!

***

Azt szeretnénk, ha mindenki, akinek fontos a helyi labdarúgás, aktívan részt venne a klub
életében, ezért:
• A helyi fociért tenni akarók részére újra létrehívjuk a Gyömrői Labdarúgó Baráti Kört! Ide főleg
azon magánszemélyek jelentkezését várjuk, akik szabadidejükben szívesen vállalnak feladatokat a
klub érdekében. Reméljük, hogy a Baráti Kör keretein belül egy rendkívül jó és hatékonyan működő szurkolói közösség fog kialakulni!
• Leendő Támogató Partnereink részére pedig szakosztályunk kidolgozott egy úgynevezett „Partneri
Programot” amelyben részletesen ismertetjük a Szponzorációs filozófiánkat, lehetőségeinket és az
egyesületünk által nyújtott előnyöket. Célunk, hogy egy valóban jó, és kölcsönösen előnyös partneri viszonyt alakítsunk ki a helyi vállalkozói társadalom azon tagjaival, akik hozzánk hasonlóan
felelősséget éreznek a sportközösségért és támogatni kívánják a gyömrői labdarúgást.
A Labdarúgó Baráti Kör és a Partneri Program minden fontos részletét és a jelentkezés módját megtalálja honlapunkon: www.
gyomrose.hu és a Sport1 presszóban kihelyezett tájékoztatókból.

***

A Gyömrő SE felvételt hirdet sakk,
ulti és biliárd szakosztályába!
Helyszín:
Kávézó-Teázó Gyömrő, Tompa u. 22.
Időpont:
telefonos egyeztetés alapján.
Tel: 29 330 330 vagy 30 333 20 70
vagy 70 579 42 33
K. L.
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A dobogó tetején a kézis lányok!
Eredményes téli felkészülést tudhat maga mögött női felnőtt és ifjúsági kézilabda csapatunk!
Az alapozási időszak végeztével, március 6-án hazai pályán, a formaidőzítésnek maximálisan megfelelő felkészültséggel, 33-23-mas fölényes győzelemmel debütált fiatal együttesünk a Pest Megyei
I. osztályban igazi rangadónak számító Gyömrő VSK – Kóka KSK mérkőzésen! Felnőtt csapatunk
erőnléti, technikai, s taktikai fölénye rendkívül meggyőző volt! Látványos, a modern kézilabda elvárásaihoz alkalmazkodó gyors, tudatos játékkal őröltük fel a bajnokságban mögöttünk - második
helyen - álló ellenfelünket, ezzel bebiztosítva I. helyünket az alapszakasz vége előtt két héttel!
Mind emellett serdülő leányaink sem tétlenkednek!
U13-mas korosztályunk az országos rendezésű Erima Utánpótlás Bajnokságban megvívva megyei
elődöntő mérkőzéseit, továbbjutva a Pest Megyei, majd onnan a Régió döntőbe, Pest és – Nógrád
Megye legjobbjaival mérkőzhetett, s végül a IV. helyen végzett!
U12-es leányainkkal ugyanezen bajnokságban még versenyben vagyunk. Úgy gondolom hatalmas eredmény, s nagy büszkeséggel tölt el, hogy március közepén Salgótarjánban olyan nagy múltú,
illetve NB I-es utánpótlás csapatokkal mérkőzhetünk majd meg, mint Érd, Gödöllő vagy Vác!
Kis szerencsével, egy-egy bravúros győzelemmel, akár az Országos elődöntőig is menetelhetünk!
Kérjük, szurkoljanak csapatainknak!
Valenta Eszter Gyömrő VSK

GYÖMRŐ

Közéleti és információs magazin 2011/3
Felelős kiadó: Teleház Egyesület Gyömrő
Főszerkesztő: Király Erzsébet • Nyomda: Kozo Print
Megjelenik 5400 példányban.
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Észrevételeiket az
e-mail címre várjuk.
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