XV. Országos Rákóczi Napok
Nagy siker volt – a szokatlanul nagy hideg ellenére is!

II. Rákóczi Ferenc gyömrői beszédének 306. és a szatmári békekötés 300.
évfordulója alkalmából rendezett
Országos Rákóczi Napok a hagyományokhoz hűen színes programokkal
várta a látogatókat.
10 órakor a Szabadság téren ünnepélyes
megnyitóval kezdődött a program, ahol
beszédet mondott Gyenes Levente polgármester. Beszédében kiemelte II. Rákóczi Ferenc történelmi nagyságát, a
hazáért tett áldozatos munkáját.
A Szatmár megyéből, Porcsalmáról
érkezett férfikórus, Szabó Gábor tárogató játéka és az Abonyi Fúvószenekar
térzenéje tette igazán felejthetetlenné
az ünnepi megnyitót és egy kedves
ajándék, amelyet városunk kapott a kárpátaljai küldöttségtől.

Alyhin Viktor a kárpátaljai Salánk
község polgármestere köszöntőjében
elmondta, hogy településük legutóbb
Orbán Viktor felkérésére készített boros hordót, most pedig Gyömrő városának, ezen ünnepi alkalomra, Gyömrő
város címerével ellátott boros hordót
adományozott.
Az ünnepséget követően a Rákóczi
Szövetség szervezésében ünnepi konferenciára került sor a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola tornatermében. Balogh
Béla történész Nagybányáról, a szatmári békekötés eseményeiről, Alyhin
Viktor polgármester úr az utolsó kuruc
országgyűlés helyszínéről Salánkról
tartott előadást.
A szombat és vasárnap délutáni gyermekprogramok a rossz idő ellenére is
nagy sikernek örvendtek. A Vagabanda
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és Langaléta garabonciások gólyalábas előadása, az Ecseri Zöldkoszorú Néptáncegyüttes,
a Görbetükör Színház, a Maszk Bábszínpad előadásai sok napsütést vittek az amúgy borús hangulatú napba. Köszönetünket fejezzük ki azon
családoknak, akik kitartóan, lelkesen és jókedvűen nézték végig az előadásokat!
A Mánya-réti megemlékezésen ifj. Gellér
Nándor méltatta az elmúlt évtizedek Rákóczi
hagyományait. Kotány Bence színművész tolmácsolásában hangzott el a fejedelem gyömrői
toborzó beszéde.
Mindkét nap estéjén a GyömrőSzínház Szirmai Albert: Mágnás Miska című 3 felvonásos
operettjét mutatta be a Szabadság téri parkban
felállított szabadtéri színpadon.
Az előadásról beszéljen néhány, a társulatnak
küldött üzenet:
„Szívből gratulálok! Nagyon jól éreztük magunkat!”
„Nagyon tetszett! Szívesen megnézném még
néhányszor! „
„Fantasztikus előadás volt, gratulálok mindenkinek! Lehet mondani igazán cintányéros
volt.”
A társulat külön köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik szombaton, a szokatlanul hideg
idő ellenére, vasárnap pedig a szakadó esőben,
kitartóan végignézték az előadást.
Köszönjük a büfé üzemeltetőinek, hogy alkalmazkodva az extrém körülményekhez, nemcsak

meleg ételekkel, hanem forró italokkal: teával,
forralt borral (július1-jén!) is a vendégek rendelkezésére álltak.
A bemutató létrejöttéhez nyújtott segítségért
köszönetet mondunk a Gyömrő és Környéke
Szociális Központnak, Benkőné Kókai Valériának a jelmezek, kiegészítők készítéséért, Kuhár
Tibornénak a frakkok elkészítéséért, Lintz Gyulának a fotókért, valamint Potondiné Bernáth
Emesének és Keresztanyjának a frizurákért!
(Művház)
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Lehengerlő előadás
Az idei Rákóczi nap ünnepség keretein belül mutatta be a Gyömrő Színház Szirmai Albert Mágnás Mika operettjét. Még azon nézők is, akik nem
vonzódnak e műfaj iránt, elismerően, felállva,
vastapssal jutalmazták az előadókat eme kiemelkedő alakításukért. Annak ellenére, hogy szombaton a hőmérő estefelé 12°C-t mutatott, a több mint
háromszáz néző a Szabadság téri parkban nem
tágított. Annyira profira sikerült az előadás, hogy
sokan nem is hitték el, hogy amatőr színészeink
adták elő a darabot. Ezt még a vasárnapi előadás
tovább fokozta, mert a zuhogó eső ellenére is
majd százan ülték végig a műsort.
Fekete Tímea Marcsa megszemélyesítőjeként
annyira azonosult szerepével, hogy sok, profibb
színész is megirigyelhetné emiatt. Mihalusz Zoli
meg kifejezetten élethűbben tudta Miska személyét megformálni, mint az eddig látott színészek
ebben a szerepben. Takács Gábor kisujjából rázta ki Baracs Iván szerepét, Benkő Zsanett a maga
bájával formálta meg
Rolla grófnőt. Tölgyes
Tamás, aki egyben a darab
rendezője is, az öreg gróf
(Korláth) szerepében sokszor csalt mosolykönnyeket a közönség szemébe.
Főként az idősebb generáció emlékszik az 1949-ben
készült filmre, ahol feledhetetlen alakítást nyújtott
Latabár Kálmán és ifj.
Latabár Árpád, mint a két
lökött gróf, Pixi és Mixi.
Ezért a mérce magasra
volt emelve Kamarás Gergely és Aczél Zsolt előtt,
akik nem hoztak szégyent
elődeikre, sőt mintha a két
említett színészt láthattuk
volna új bőrben.
Valahogy az volt az
érzésem, hogy azért alkottak ilyen nagyot a szereplők, mert teljes szívből, no
és tökéletes felkészültséggel játszottak. (Azért azt
is tudni kell, hogy súgó
nélkül játszották el a majd
három órás darabot!)

Természetesen, méltánytalan lenne kifelejteni a sorból a többi szereplőt is, hiszen egy ilyen
produkció az ő szereposztásukkal vált teljessé
(Gida gróf – Aknai László, Lotti grófnő – Balogh Béláné Nyina, Leopold, inas – Balogh Béla,
házvezetőnő – Takácsné Tóth hajnalka, és még
sokan mások.)
Az is figyelemreméltó, hogy a díszletek, a
háttérmunkák, hangosítás, fények, mind önerőből lettek megoldva, gyömrői lelkes segítőkkel.
Aki a rossz idő miatt nem tudta megnézni az
előadásokat, de kedvet kapott hozzá, az legközelebb augusztus 19-én, 21 órától, az Eskü
téren megnézheti. Higgyék el, ezt látniuk kell!
S érezni fogják, hogy az új művelődési központunkat nem építjük hiába, hisz ha a Gyömrő
Színház így folytatja tovább, méltán lehetünk
büszkék rájuk!
H.L.
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A Vízmű életében mostanában látványos dolgok
nem történtek. Szerencsére komolyabb üzemzavarunk nem volt. Kisebb-nagyobb építések folyamatban vannak.
Ami a vizes szakmát jelenleg a legjobban
izgatja, az a készülő víziközmű törvény.
Szinte minden szakmai fórumon szóba
kerül. Mindenki a kiszivárgott vagy kiszivárogtatott részletekről beszél. Hivatalos
tájékoztatás, illetve szakmai konzultáció
nincs. Az ismertté vált – természetesen
nem hivatalos – részletekkel senkit sem
szeretnék riogatni, de az látszik, hogy a
feltételek szigorodnak, a költségek nőnek.
Ami biztos: gőzerővel zajlik az ágazat komoly átalakítását célzó törvénykezés. Kíváncsian várjuk a fejleményeket.
A napokban volt egy érdekes felderítésünk. Abban semmi meglepő nincs, hogy
valaki a díjfizetést elkerülve közkútról
próbálja tölteni a medencéjét. Az izgalmas
a dologban az, hogy szombat hajnali fél
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kettőkor arra járó kollégáink tetten érték az elkövetőt. Az ily módon vételezett víz nem olcsó. A
díjrendelet alapján kiszabott pótdíj 200.000 Ft +
ÁFA. Megéri?
Kertész Gyula
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MOZGALMAS

Az utolsó hét napjai igen mozgalmasra sikeredtek iskolánkban. A TÁMOP 3.1.4 keretében a
11/A szervezésében egész napos, vetélkedőkkel,
a gyömrői állatmenhelyen tett látogatással egybekötött projektnapon vehetett részt a tanulóifjúság. Az osztály filmet is készített az állatmenhelyről, volt kutyasétáltatás, elméleti -gyakorlati,
kreatív - ügyességi feladat. A tanévzáró ünnepélyt megelőzően a Rákóczi Szövetség képviseletében Csáky Csongor és Szende Márta tartottak
előadást a civil szervezetről, amelynek középiskolai csoportja az új tanévtől kezdi meg működését. A szorgalmi időszakot felváltotta a feszített ütemű vizsgaidőszak: a két vizsgabizottság
előtt 126 fő (ebből 14 vendégtanuló) vizsgázott.
A két 12. évfolyam rendes érettségi vizsgát, míg
az alsóbb évesek előrehozott érettségit tehettek
különböző tantárgyakból. Nyolc diákunk emelt

több interjúalanyunk is megtisztelte jelenlétével:
a referátumokat követően egy tanóra keretében és időtartamában - részleteket tekinthettek meg
vendégeink az elkészült filmekből. Dolgos, aktív hetek állnak a projektben résztvevő, tanulás
mellett szabadidejüket áldozatosan erre fordító
lelkes diákjaink mögött. A program nem fejeződik be, hiszen a tanítási órák (történelem, állampolgári ismeretek, osztályfőnöki) mellett a
különféle moduláris programokban (TÁMOP
3.1.4 Polgár a demokráciában), iskolai rendezvényeken, ünnepélyeken is hasznosítható az itt
szerzett tapasztalat. A filmek értéke, pedig felbecsülhetetlen. Az elsajátított technikai háttértudás (forgatás, vágás, utómunkálatok) további
szakköri, önképzőköri hasznosítása a meglévő
technikai háttérrel (kis házi stúdió) pedig széles
perspektívát jelent...

KÖSZÖNET

szinten mérettette meg magát (angol, informatika, olasz, matematika tárgyakból). A kötelező
tárgyak mellett igen széles választékot mutattak
a választható tárgyak is: idegen nyelvek (német,
olasz), testnevelés (gyakorlattal és elméletből),
kémia, földrajz, informatika, biológia (projektmunkával együtt). Az alsóbb évesek főképp az
idegen nyelvet és informatikát választották.

FŐCÍM

Bár a filmek egy része még a pályáztató részéről
befogadás előtt / feldolgozás alatt áll, már több
interjú látható a www.emlekpontok.hu oldalon.
A pályázat záróeseménye egy filmvetítéssel, állófogadással és a bevont pedagógusok előadásaival egybekötött rendezvény volt. Az eseményt

Őszinte hálával és köszönettel tartozunk azoknak a kedves munkatársaknak, pedagógus és
technikai dolgozó kollegáinknak, akik neve a
tizenöt éves iskolával szinte egybeforrt. Munkájuk, személyük, egyéniségük a mindennapok
sokszínűségét jelentették számunkra. A nyugdíjba vonuló kedves kollegáknak ezúton is köszönetünket és jókívánságunkat fejezzük ki. Jó
egészséget és minden jót, minden szépet Budavári Zsuzsanna tanárnőnek, Ádám László tanár
úrnak, Lami Józsefné Piroskának, gazdasági
vezetőnknek és Baranyi Józsefné Pirike néni
technikai dolgozónknak. Megszámlálhatatlanul
sok köszönet Nekik! Köszönjük, hogy együtt
dolgozhattunk!
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„Múlt és jövő közt kik középen álltok, / S kiket
ez ünnep, mint ezüst halom / Emel magasra, honnan
messzi láttok, / Boldog látványt kíván néktek dalom,
/ Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok / Még szebb
jövő, még dúsabb jutalom, / S ezek között, bár szerény fény gyanánt ég, / Szeretetünk is hadd legyen
ajándék.” (Tóth Árpád: Kik egy úton - részlet)

NAPTÁR

A nyári ügyelet időpontjai augusztusban:
aug. 1. (hétfő) 9-13 óra, aug. 15. (hétfő) 9-13
óra, aug. 23. (kedd) 10-12 óra.
Minden kedves Olvasónak ezúton kívánunk
kellemes nyarat, jó pihenést!

(F.A.)

Városi tanulmányi verseny
a Tudásportál segítségével
Tanulmányi verseny zajlott Gyömrőn, melyhez
a résztvevő diákok a Tudásportált (www.kit.
gyomro.hu) vették igénybe. A versenyben azok
a Gyömrőn tanuló általános iskolások vehettek
részt, akik a megelőző háziversenyen megfelelő
eredményt értek el.
Az alsó évfolyamosok számára komplex tanulmányi versenyt rendeztek, míg az 5-6.osztályosok szintén komplex, természettudományi
témákban mérhették össze tudásukat. A 7-8. évfolyamosok angol tanulmányi versenyen vehettek részt.
Alábbiakban a helyezetteket és nyereményeiket olvashatják. Minden résztvevőnek gratulálunk!
2. osztály
1. Szekszárdi Laura (USB Billentyűzet, egér)
2. Benczur Tibor (egér, 25 db DVD)
3. Tóbiás Dániel (egér, 10 db DVD)
3. osztály
1. Szántay Benedek
(billentyűzet, 25 db DVD)
2. Bartha Norbert (egér, 25 db DVD)
3. Nagy Gábor (egér, 10 db DVD)
4. osztály
1. Darók Zseni (monitorszűrő)
2. Kovács Lizett (külső ház)
3. Szilágyi Eszer (billentyűzet, 25 db DVD)
5. osztály
1. Mihalik Titanilla
(Olympus digitális fényképezőgép)
2. Rupp Ákos Zoltán (digitális fotókeret)
3. Pusztai Dominik (MP3 lejátszó)

6. osztály
1. Horváth András
(Canon digitális fényképezőgép)
2. Grandpierre Antónia (digitális fotókeret)
3. Wágner Bernadett (MP3 lejátszó)
7. osztály
1. Rupp Adelina (Samsung lézernyomtató)
2. Kurucz Máté
(Sony digitális fényképezőgép)
3. Benedek Barbara (MP5 lejátszó)
8. osztály
1. Bognár Szilárd (HP nyomtató)
2. Sipos Kamilla
(Sony digitális fényképezőgép)
3. Werner Tamás (MP5 lejátszó)
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Lakatos Patrícia
országos olasz rajzverseny I. helyezettje
SZÍNVARÁZS foglalkozás tagja
Felkészítő: Lóczi Zsuzsa
Fülöp Sebastian Hunor
Országos szintű Logo verseny V. helyezettje
KREATÍV TEKNŐCÖK foglalkozás tagja
Felkészítő tanár: Földvári Lászlóné

Az iskolánkban már 2 éve működő TEGYEK
Akkreditált, Kiváló Tehetségpontunk foglalkozásainak keretében felkészített tanulóink
elkötelezett, kitartó munkájuknak köszönhetően országos versenyekre is eljutottak. Kiváló, kivételesen magas színvonalú, példaértékű
teljesítményükért a tanévzáró ünnepélyünkön
Spaitsné Rónaszéki Mária igazgatónő idén, először adta át négy tanulónknak a Tehetség Díjat.

Grandpierre Ivett
e-Twining logopályázatának nyertese
ÖKOMATEK foglalkozás tagja
Felkészítő tanár: Németh Zoltánné
Seres Alexandra
II. Országos Kárpát-medencei Szavalóverseny III. helyezettje
ANYANYELVÉSZ foglalkozás tagja
Felkészítő tanár: Oláh Marianna
Gratulálunk az elismeréshez!
Csontos Emese

Tehetséggondozás a tanórákon kívül is
„…Iskolánkból a jobb tanulók jutalomkirándulásra mehettek a budapesti állatkertbe. Az
állatsimogatóban aki nem adta elég gyorsan
az eledelt, azt a kecskék
„megkóstolták”. Nagyon
izgalmas volt a labirintus,
ahol persze néhány gyerek
kissé eltévedt. Csodálatos
ennek az állatkertnek az
élővilága, így sokféle állatot és növényt ismerhettünk
meg. Köszönjük ezt a csodás élményt iskolánknak.”
Székely Édua Netta,
Mikola Dóra és Székely
Kadosa Koppány.
A Fekete István Általános Iskola és Szakiskola
tantestülete a 2010/2011es tanév munkatervében

kiemelt szerepet szánt a tehetséggondozásnak,
a tehetséges tanulók segítésének. Az alsó tagozaton anyanyelv és matematika tantárgyakból, a
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felső tagozaton reál és humán tantárgycsoportok
feladataiból 4 fordulós háziversenyt rendeztünk,
melyen mintegy 110 tanulónk vett részt.
Az iskolai kereteken kívül kerestük azokat
a lehetőségeket, amelyek az élményszerzésen
túl közvetlenül, tapasztalati úton nyújtanak ismereteket tanulóinknak. Ennek keretében két
színházlátogatást szerveztünk: az alsó tagozatosoknak a Bábszínházba, felső tagozatosoknak a
Pesti Színházba. A Csodák Palotájában érdekes
fizikai kísérleteket láthattunk. A földrajz tantárgyat kedvelő gyerekeink a Planetáriumba és
a Budai Csillagvizsgálóba mentek el. A kémia
iránt érdeklődők közül húszan felkeresték a Budai Sziklakórházat, majd a „Kémia éve” című
rendezvénysorozat részeként érdekes kísérleteket végezhettek el a Közlekedési Múzeumban.

9

A természetismeret, biológia szerelmesei közül
ötvenen a Fővárosi Állat- és Növénykertbe látogattak, ahol rendhagyó biológia- órán vettek részt. A GEO újság pályázatán szereplők
jutalomból a Vácrátóti Botanikus Kertbe és a Veresegyházi Medveparkba látogattak el. Lazításképpen a Pilis-hegységben túráztak a kirándulni,
sportolni szerető felsősök és tanáraik. Az iskolán
kívül szervezett programjainkra közel 250 gyereket tudtunk elvinni. A költségeket nagyrészt
az „Együtt az iskoláért” Alapítvány támogatta,
az idén 673 ezer forinttal. A kezdeményezésnek
nagy volt a sikere a tanulók, a szülők, a pedagógusok körében, ezért természetes dolog, hogy a
jövőben folytatni kívánjuk azt.
Hajdúné Molnár Éva
diákönkormányzat vezető

Könyvtári hírek

Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a könyvtár 2011. augusztus 1-től (hétfő) augusztus 20ig (szombat) szabadság miatt zárva tart! Nyitás: 2011. augusztus 22-én, hétfőn 9.00-13.00!
*
2011. május 28-án, szombaton délelőtt megtartottuk könyvtári gyermeknapunkat, mely nagy
népszerűségnek örvendett! Programjaink közt
szerepelt: könyvtári totó, kvíz játék. Egyaránt
origamiztak a gyerekek és felnőttek, meseszép
papírcsodákat készítve. Köszönet Juhászné Erzsikének, aki vezetette a foglalkozást. Éva néni
ügyes kezének köszönhetően kedves mesefigurás arcok töltötték be rövid időn belül a könyvtárat, s mivel kint jó idő volt, színes, vidám aszfaltrajzok születtek a gyerekek keze nyomán a
könyvtár épülete előtt. A nap végeztével minden
gyermek meglepetés ajándékot kapott! Jöjjenek
el jövőre is, mert megéri!

Június elejére pályázatot hirdettünk
gyerekeknek, 6-10
éves korig Fülöp
Monika: Röpke –
Egy
lombtündér
igaz története c.
mesekönyvének illusztrálására (ami
lehetett rajz, festés,
báb, egyéb kézműves munka). Az
eredményhirdetésre
2011. június 18-án,
szombaton, de.10
órakor került sor. A
legjobbakat könyvjutalomban részesítettük, így mesekönyvet kapott Tompai Orsolya, Mezey Lotti bábmunkájukért, Witt Balázs,
Szászi Dorka, Csonó Viktória és Orbán Emőke
rajzaikért. Köszönjük a sok szép munkát és a
részvételt. Ősszel újult erővel várunk minden tanulót a könyvtárba. Figyeljék híreinket, mert sok
színes programmal készülünk!
További híreinkről, újdonságainkról (mint pl.:
DVD akciónkról - július 1-jétől minden dvd-t
féláron, azaz 200 Ft/db lehet kölcsönözni!) tájékoztatást kaphatnak személyesen a könyvtárban, vagy a www.gyomroikonyvtar.eoldal.hu
oldalon, valamint a facebookon Gyömrő Városi
Könyvtár néven!

Kis-Szótér Andrea
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Keresztyén Napok, Mindenkinek!
2011. augusztus 2-7.

Lassan hagyománnyá vált, hogy gyülekezetünk
nyaranként egyhetes rendezvényt szervez, mely
megközelítőleg naponta 150 látogatót vonz, kicsiktől nagyokig. A programok közt volt már zenei program, esti előadás, gyermekműsor, filmklub, nyílt fórum, táncos bemutató és még sok
minden más.
Az elmúlt években „Sátoros Napok” címmel
futott a rendezvény, utalva arra, hogy a Bagoly
Fogadónál, a Tófürdő mellett, egy nagy sátor
volt felállítva erre a célra. Tavaly azonban a Fekete István Általános Iskola és Szakiskola (volt
Kossuth Iskola) tornacsarnokába költözött az
egyhetes esemény, ahol idén ismét megrendezzük. Ez alkalommal is szeretettel látunk minden
kedves érdeklődőt, aki szeretne többet hallani az
Életről, az Igazságról, a Megoldásról és szeretne
találkozni Isten szeretetével!

Részletes program:

Gyermekprogram: aug. 2–6.
délelőtt 9.30–13.00
Keddtől szombatig szeretettel látjuk a gyermekeket izgalmas vidám programokkal, melyek
során kedves történetekkel, finom tízóraival, vidám énekekkel, sok játékkal és meglepetésekkel
várjuk őket! Témája: „Történetek a fababákról”.
Úgyhogy ha hallottál esetleg Éliről, a játékkészítőről, vagy meg akarod tudni, hogy kik azok a
fabábúk, akkor szeretettel várunk!
Felnőtt Program: aug. 5–7.
Péntektől vasárnapig esténként!
Péntek 18.00: Filmklub – Tűzpróba c. mozifilmet vetítjük, mely egy válságban levő házasság helyreállását mutatja be. Minden házaspárnak ajánljuk! Ezután nyílt fórum lesz.
Szombat 18.00: Kovács Dénes lelkipásztor –
„Végidőkben élünk? Mi az igazság?” előadás.
Vasárnap 16.30: Pintér Imre lelkipásztor –
Az Új Élet Pünkösdi Gyülekezet lelkipásztora
beszél a jó hírről.
Helyszín: Kossuth Ferenc utca 5–7.
Rendezvény szervezője: Evangéliumi Pünkösdi Közösség Gyömrői Gyülekezete
Telefon: 06 70 703 6094
Email: epkgyomro@gmail.com
Részvétel díjtalan!

EGÉSZSÉGÜGY
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Anyatej és szoptatás igény szerint
A kisbaba egészsége érdekében igen fontos a szoptatás.

Augusztus első hetét a Szoptatás Világhetének nevezte el a WHO /Egészségügyi Világszervezet/.
A szoptatás az anyának és a gyermeknek
egyaránt olyan élményt nyújt, amely az üvegből való táplálás során nem jön létre, mindezek
mellett a szoptatás kényelmes, egyszerű, nem
igényel eszközöket és minden helyzetben alkalmazható. Az anyatej mindig rendelkezésre
áll, megfelelő hőmérsékletű és steril.
Az anyatej összetételében és mennyiségében folyamatosan alkalmazkodik a gyermek
igényéhez. A
szoptatott gyermeknek féléves
koráig sem más
folyadékra,
sem táplálék
kiegészítésre
nincs szüksége. Az anyatej
speciális védelmet nyújt
a
gyermek
környezetében megjelenő
kórokozókkal
szemben,
és
soha nem vált
ki
allergiás
reakciót. Kizárólagosan
szoptatott csecsemők között
szinte soha nem találni vérszegényt, ritkábbak
és gyorsabb lefolyásúak a felső-légúti és az
emésztőrendszert érintő fertőző betegségek. A
szoptatás hosszú távú előnyökkel is jár: csökkenti egyes daganatos megbetegedések, az inzulinfüggő cukorbetegség, a fogfejlődési rendellenességek, egyes beszédhibák és az elhízás
kialakulásának esélyét.
Az anyatej összetétele változik, alkalmazkodik a gyermek igényeihez. A születés
után megjelenő, kis mennyiségű anyatejet
kolosztrumnak vagy előtejnek nevezzük. A
szülés utáni harmadik, negyedik napon megjelenő tej az, ami egy ideig az előtejjel vegyesen
szolgálja az újszülött táplálását. Az anyatej
összetétele egy szoptatáson belül is változik.

A szoptatás első perceiben hígabb, tejcukorban
gazdag tejhez jut a csecsemő, míg a szoptatás
második felében zsírdús, magas energiatartalmú tej ürül.
Mindig a baba igénye szerinti szoptatás az
alapja a sikernek. Tegyünk félre órát, mérleget,
hagyatkozzunk a gyermek éhségére. Legalább
napi 8-12 szoptatásra kerüljön sor a kezdeti
időkben. Az egészséges gyermek jelezni fog,
ha éhes.
Az anyatejet a gyermek szervezete igen
gyorsan megemészti. Az első hetekben szinte
biztos, hogy a
baba éjszaka
is megéhezik.
Az
éjszakai
szoptatásnak
nagy szerepe
van
abban,
hogy elegendő
tej termelődjön.
Az anyatejjel nem lehet
takarékoskodni! – ha ritkábban szoptat az
anyuka, hogy
egy etetésre
több tej jusson, úgy kevés inger éri
a mellet, és
egyre kevesebb teje lesz. A gyakori szoptatás
viszont “visszahozza” az apadó tejet.
Az igény szerinti szoptatás azonban nem jelenti azt, hogy a kisbabát egész nap szoptatni
kell. Nem biztos, hogy a nyugtalanság mindig
éhséget jelez. Lehet, hogy a baba csak az édesanyja közelségét, egy kis ringatást, vagy éppen nyugalmat szeretne. Minden leendő anyukát arra biztatunk, hogy a szoptatás mindkét
fél számára felemelő és csodálatos élményét
próbálják minél tovább együtt élvezni. Hiszen
a szoptatás az anyai gondoskodás, a szeretet
legtermészetesebb kifejezési módja.
Szoptatási kérdésekben segítséget kaphat
orvosától, védőnőjétől.
Monori, Nagykátai Kistérségi
Népegészségügyi Intézet
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Érkezik a folyószámla egyenleg
az adóhivataltól
Aki papíron vall, az kapja papíron az egyenlegértesítőt

Idén több mint egymillióan vannak. A hivatal 23 éve küld egyenlegértesítőt minden
olyan adózónak, akinek tartozása vagy
éppen túlfizetése van egy adott időpillanatban. Az adóhivatal célja, hogy felhívja az adózók figyelmét, ha esetleg kevesebbet fizettek be a költségvetésbe, mint
amennyit a bevallásaikban szerepeltettek.
Akinek túlfizetése van – és nincs egyéb

adónemtartozása – annak visszafizetik a
pénzt.
Nem mind a 8 és fél millió adózó kap folyószámla kivonatot: ebben az évben 1 millió 462 ezer borítékot küldenek ki. Olyanok kapnak levelet, akik az ügyeiket nem
elektronikusan intézik. Az elektronikusan
bevallók már ötödik éve bármikor megnézhetik folyószámlájukat.
(Forrás: MR)

Sokan tévednek az adóbevallásnál!

A 2010. évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallásokat a jogosulatlan visszaigénylések megakadályozása érdekében az adóhatóság
még az összegek kiutalása előtt ellenőrizheti. A
Közép magyarországi régióban eddig 142 millió
forint SZJA jogosulatlan kiutalását akadályozta
meg a hatóság.

Gyakorta okozott eltérést a lakáscélú hitel
törlesztése után járó adókedvezmény jogosulatlan igénybevétele is. Ez egyrészt abból eredt,
hogy az adózók tévesen határozták meg a rájuk
vonatkozó jövedelem-, illetve időkorlátot, másrészt pedig abból, hogy ugyanazon hitel után
több adóstárs is érvényesítette a kedvezményt.

Az eddigi mintegy 2250 vizsgálat 53 százalékánál derült ki eltérés, ezzel 142 millió forint
visszaigényelt összeg jogosulatlan kiutalását
előzte meg a revízió.

A fenti hibákon túl jogosulatlan visszaigénylésekhez vezetett az adóterhet nem viselő
járandóságnak minősülő nyugdíj bevallásnak
elmulasztása, a tőzsdei ügyletekből származó
veszteségek adóévek közötti elszámolása, illetve
a 2010. évben kapott végkielégítések évek közötti megosztása is.

Dacára annak, hogy az adóhatóság számos tájékoztatóban felhívta az adózók figyelmét a bevallás kitöltésével kapcsolatos tudnivalókra, az
ellenőrzés tapasztalatai szerint azok a magánszemélyek, akik több kifizetőtől szereztek jövedelmet, gyakran rosszul összesítették az adóalapjaikat, illetve a levont adóelőlegeiket. Más adózók
az adóalap-kiegészítéssel növelt jövedelmük
tekintetében tévedtek, azaz nem megfelelően
végezték el a szuperbruttósítást.
Tipikus hibát követtek el azok az adózók, akik
az élet-, illetve nyugdíjbiztosításuk megszűntetése vagy átalakítása esetén a korábban igénybe
vett adókedvezményt nem fizették vissza.

A budapesti, illetve a Pest megyei illetőségű
adózók bevallásainak kiutalás előtti ellenőrzései
döntő többségében a bevallás benyújtását követő
30. napig befejeződnek, így hibátlan bevallások
esetén a kiutalásokra a jogszabályban meghatározott határidőig sor kerül. Amennyiben az
ellenőrzés megállapítással zárul, annak eredményéről az adóhatóság hivatalos formában értesíti
az adózót.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális
Adó Főigazgatósága

RENDŐRSÉGI HÍREK
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RENDŐRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
A 2011. évi Forma 1-es versennyel kapcsolatban

2011. július 28. és július 31. között rendezik a
Forma 1 Magyar Nagydíjat a Hungaroringen,
melynek rendőri biztosítását a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság hajtja végre.
A sportrendezvényre nagy számban érkeznek
hazai és külföldi látogatók egyaránt. Ez a település és a környék forgalmát erősen terheli. A
versenypálya körüli és az oda vezető utakon a
verseny minden napján megállási tilalom lesz
érvényben.
A szabálytalanul parkoló járműveket a rendőrség elszállíttatja, azokat csak a szabálysértési
bírság, illetve a szállítási költség kifizetése után
kaphatják vissza a tulajdonosok.
A rendezvény ideje alatt a következő, főbb
forgalmirend-változásokra számíthatnak:
Szilasligeten, a József Attila úton a délutáni
órákban előfordulhat, hogy csak a versenypálya felől kifelé közlekedhetnek járművek.
Mogyoródon a Mázsa tértől a Dózsa György
út irányába a délelőtti órákban csak a versenypálya felé, délután pedig csak onnan
kifelé haladhat a forgalom. A fenti utakra
becsatlakozó utcákban forgalomszervezés
nincs!
A Kerek tó és a Hungaroring főbejárata közötti úton délelőtt egy irányba - csak a főbejárat felé -, délután pedig szintén egy irányba, a Kerek tó felé lehet majd közlekedni.
Az M3-as autópálya 19.200 m/szelvényében lévő ideiglenes kihajtótól a Kerek tóhoz
csak egy irányba, befelé lehet közlekedni.
Pénteken, szombaton és vasárnap - a futamokat követően – az autópálya felhajtó felé

Budapest irányába és az ideiglenes kihajtón
keresztül – M3 autópálya Gödöllő csomóponton keresztül -M31- közlekedhetnek Budapest felé.
A versenyt követően a Super Gold belső parkolóból a 7-es kapu és a Hungaroring főbejárata között egy irányban (főbejárat felé)
közlekedhetnek, valamint a 6/A kapun keresztül Kerepes-Szilasligeten át a 3-as főút
irányába.
A Mogyoród HÉV átjárótól a versenypálya
felé, a 2-es kapuig a délelőtti órákban, délután pedig kifelé szintén egy irányú lesz a
forgalom.
A versenyt követően a 8-as és 7-es kapu közötti Gratis 1 parkolóból Csömörön keresztül haladhatnak a főváros irányába.
A forgalom folyamatosságát minden érintett útszakaszon rendőri irányítással, tájékoztató táblákkal segíti a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.
Javasoljuk, hogy gépkocsijukkal a kijelölt, őrzött parkolókban álljanak le, a bűncselekmények
megelőzése céljából azokat minden esetben zárják be, az utastérben értékes tárgyakat, iratokat
ne hagyjanak!
2011. július 28. és július 31. között (hétfő reggelig) a versenypálya közelében ideiglenes rendőrőrs üzemel, melynek elérhetőségeit a www.
police.hu oldalon a későbbiekben tesszük közzé.
Ugyanitt tájékozódhatnak majd az egyes konzulátusok képviselőinek elérhetőségeiről.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
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KÖZLEMÉNYEK

A közterület-felügyelők munkájához
keresünk gépjárművet!
Használt, jó állapotú, kisfogyasztású
Suzuki vagy Opel személygépkocsit
vásárolna a Polgármesteri Hivatal.
Bővebb információ: +36 30 870 9317

Közhasznúsági jelentés
Teleház Egyesület Gyömrő
2230 Gyömrő Táncsics u 43
Nyilvántartási száma: TE2874
Adószáma:18688296-2-13
Időszak: 2010. 01. 01-től 2010. 12. 31-ig.
1. Egyesület pénzben realizált bevétele:
• Önkormányzati támogatás: 4000 eFt
• Egyéb támogatások: 717 eFt
• Pályázati úton nyert támogatás: 600 eFt
• Egyéb: 16 eFt
• Üzleti tevékenység bevétele: 3721 eFt.
1.1. Eredmény kimutatás szerinti összes
pénzbevétel: 9054 eFt.
2. Egyesület folyó bevételeinek és ráfordításainak egyenlege: –1313 eFt (elszámolt amortizáció: 2369 eFt)
adózás előtti eredménye 1313 eFt.
2.1. Üzleti tevékenység bevétele: 3721 eFt, ráfordítása: 3921Ft, Eredménye: –200 eFt.
Adófizetési kötelezettség: 0 eFt.
2.2. Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény:
–1313eFt.
• Közhasznú tevékenység eredménye:
–1113eFt
• Üzleti tevékenység eredménye: –200eFt
3. Egyesület az eszközpark fejlesztésére
1828 eFt-ot fordított.
4. A képviseletre jogosult tisztségviselő részére
kifizetés nem történt.
5. A jelentés elkészítésének időpontjáig
rendkívüli esemény nem történt.
6. Közhasznúsági jelentés, egyszerűsített éves
mérleg és eredmény levezetés, közhasznú
egyszerűsített beszámoló megvitatásra került, azt a közgyűlés elfogadta.
A közhasznú egyesület fő tevékenysége a Városi TV üzemeltetése.
Tóth Péter
elnök

Köszönjük – ismételten – a megkeresett vállalkozók rendkívül pozitív hozzáállását, hogy
a Szakorvosi Rendelőintézet ablakaiba virág
kerülhetett!
Köszönjük Szuvandzsiev Péternek,
Kleinné Jutkának!
Köszönjük Rehor Úrnak, hogy egész évben biztosítja pácienseink részére a kiváló
minőségű ásványvizet! Köszönjük a Kalapos Faipari Bt-nek a segítségét, az időnként
kért és kapott faanyagért!
Kértünk és kaptunk. Azonban vannak
névtelenek is, akik Alapítványunkon keresztül voltak adakozóak.
Intézetünk mindenkinek köszöni a segítséget!
A kollektíva nevében: Takács Pné

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:

Július 16-17.
Július 23-24.
Július 30-31.
Augusztus 6-7.
Augusztus 13-14.

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

SPORT

Labdarúgók Évzáró Estje

Június 12-én tartottuk a Labdarúgó szakosztály
2010/2011-es idényének évzáró ünnepségét.
Ahogy az est kezdetén is megtettük, szeretnénk itt
is, még egyszer szívből megköszönni a támogatást:
*Arany szintű partnereinknek: Gyömrő Város
Önkormányzata, Gábor Gergely
* Ezüst szintű partnereinknek: Nagy Erika(Sport1
presszó), Kaszanyi József (Vágóhídi CBA)
*Bronz szintű partnereinknek (véletlen sorrendben): Fórizs Sándor, Ujj Tihamér Csaba, Illés Hajnalka (Centrum CBA), Zsemlye Bt-Reál, Újvári Csaba
(Q-GSM), Halászi Péter (Halászi Autószervíz), Gyarmati György (Gyarmati Tanoda Autós-motoros iskola), Hochrein Csaba, Hochrein Gábor (HBUS Kft),
Hochrein Zsolt (Laluna söröző), Dóczi István (KingAir Klíma Kft), Fábián Tamás (Fábián Vegyesbolt),
Lestár Zoltán (Korona presszó), Tóth és Társa Bt (100
Ft-os bolt), Kamarás Géza (Gyöngy Fotó), Gyömrői
Vízművek, Gyömrő Gyöngye Ásványvíz, Netkontakt
Kft, Kehely Patika, Gyömrői Egészségház, Juhász Gábor, Szalma László

A folytatásban Hodruszky Lajos alpolgármester,
főtámogatónk, a Gyömrői Önkormányzat képviseletében átadta U16-os (serdülő) csapatunknak a BAJNOKI ELSŐSÉGÉRT ÉS A BAJNOKOK TORNÁJA
GYŐZELEMÉRT járó aranyérmeket és serleget.
Nagyszerű felajánlásként minden fiatal sportolónk (a
serdülők mellett a BAJNOKI EZÜSTÖT SZERZETT
IFI CSAPAT tagjai is) átvehetett egy egész évre szóló Gyömrői Tófürdő belépőt! Köszönjük az Önkormányzatnak ezt a nagy értékű ajándékot!
Ezt követően a Klub elismerő oklevelét kapták az
idény legjobb sportolói:
„U16 Gólkirály”: Potocska Ádám (47 gól!)
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„U16 Legjobb Játékos”: Bajár László
„U19 Gólkirály”: Halász János (27 gól)
„U19 Legjobb Játékos”: Lengyel István
„Felnőtt csapat gólkirálya és az Év Játékosa”:
Molnár Tamás (20 gól)
„Az Év Felfedezettje” (a legjobb fiatal labdarúgó): Péterfi Csaba
„Az Öregfiúk csapat Legjobb Játékosa”: Mészáros György
A csapatok edzőit az évzárón nem díjaztuk külön,
azonban legalább itt szeretnénk megköszönni egész
éves és eredményes munkájukat: Kuprák Jánosnak
(U16), Molnár Tamásnak (U19), Fazekas Gábornak
(Öregfiúk).
Külön szeretnénk megköszönni áldozatos munkáját
Márton Zoltánnak, aki a felnőtt csapatot a május eleji
lemondásáig irányította és nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy a csapat végül kiharcolta a biztos bentmaradást
érő 13. helyet. Márton Zoltán emellett az U13-as korcsoportban induló UFC Gyömrő csapatával is szép
sikert ért el, hiszen BAJNOKI EZÜSTÉRMET szereztek!

Végül köszönetet mondtunk a klubnak munkájukkal rengeteget segítő magánszemélyeknek:
Bor Veronika Egyesületi Elnöknek, Mérő Olgának,
Molnár Tímeának (büfé és jegyszedés), Id. Tóth János
gondnoknak, Tóth Zsoltnak, a gondnoki és az utánpótlás-csapatoknál végzett munkájáért és Kiss Jánosnak,
a mérkőzések rendezésében nyújtott erőfeszítéseiért.
Biztosan van azonban, akit elfelejtettünk megemlíteni, pedig őszintén hálásak vagyunk mindazoknak,
akik bármilyen áldozatot vállaltak a gyömrői labdarúgásért ebben az évben. Nekik most névtelenül is nagyon köszönjük munkájukat és segítségüket!
Ezután már tényleg a szórakozásé volt a főszerep! Köszönjük a finom vacsorát elkészítőjének, Ujj Csabának és segítőinek,
az étel felajánlását a Vágóhídi
CBA-nak, a fantasztikus savanyúságokat felajánló Góczi
Mártonnak (Marci Bácsi Savanyúságboltja) és az ajándékokat
biztosító Centrum CBA-nak és
Illés Hajnalkának!
„Együtt, tovább 2011/2012ben is!” Hajrá Gyömrő!
A Klubbal és csapatainkkal
kapcsolatos további hírek, információk megtalálhatók honlapunkon: www.gyomrose.hu
K. L.
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Bringás hírek

A nyári hónapokban egymást érik a kerékpár versenyek
országúton, terepen egyaránt
A Crosskovácsi Maratonon a népes mezőnyben
Gönczy Gergő 2., Habram István 3., Gönczy Dávid 5., Gyenes István 8. helyet szerzett. Az Erste
Tour Tihany országúti versenyen Kodaj Ádám
3., Gyurján Adrienn 4. helyen végzett.
Horvátországban rendezték a 2011. évi Magyar Köztársaság Időfutam Bajnokságát. A magyar-horvát közös rendezésű versenyen Gyurján
Adrienn 5. (Elit nők), Habram István 6. (U15),
Kodaj Ádám 9. (U15),Gönczy Gergő 10. (U17)
lett. A Magyar Köztársaság 2011. évi Utánpótlás és Felnőtt Országúti Bajnokságán Habram
István 4., Gönczy Gergő és Gyurján Adrienn 7.,
míg Kodaj Ádám a 8. helyen ért célba.
A Duna Maratonra is ellátogattak bringásaink. Bencsik Ákos a dobogó 3. fokára állhatott
fel a verseny végén! Gönczy Dávid egy hajszállal maradt le a dobogóról, 4. lett, Minárovics
Krisztián 6., Gönczy Gergő 7. helyen végzett.
Júliusban, augusztusban még sok verseny vár
ránk, reméljük dobogós helyezések is lesznek !
G. Pityu

Gönczy Gergő és Habram István a Crosskovácsi
Maratonon szerzett érmekkel

Családi nyaralás

a Gyömrői Ifjúsági táborban Balatonalmádi-Káptalanfüreden!
Időpont: 2011. szeptemberig folyamatosan, egész nyáron.

Elhelyezés komfort nélküli faházakban, vizesblokk külön, házias ételek, tábori büfé, programajánlatok!
Családi csomag: 85.000 Ft/család/hét/teljes ellátás
(2 felnőtt + 2 gyermek) további gyermekek esetén kedvezmény - életkortól függően.
Egyéni jelentkezőknek: 3.600 Ft/fő/éj/ teljes ellátással
Összkomfortos, 12 személyes ÜDÜLŐHÁZ ideális elhelyezés családoknak, ill. baráti társaságoknak.
ÁR: 110.000 Ft/hét/ház/ ellátás nélkül
Ellátás igényelhető!
Esküvők, születésnapok, családi rendezvények lebonyolítását is vállaljuk! Üdülési csekket elfogadunk!
Érdeklődni: Sigmond Zsolt táborvezetőnél 06 30 216 9791; 06 70 4198130
Bővebb információk találhatók a tábori honlapunkon: www.tabor.gyomro.hu
e-mail: gyomroitabor@freemail.hu
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