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AKTUÁLIS

Elkészült a sportcsarnok bővítése, már csak a térburkolat hiányzik!

Már a tetőt ácsolják a művelődési ház épületén!

Ilyen lesz a művelődési ház, ha elkészül!

AKTUÁLIS

2011. Augusztus 20.
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk
Államalapító Szent István Királyunk ünnepén
a városi központi ünnepségre!
Helyszín: Polgármesteri Hivatal előtti dísztér
10 óra: Gyenes Levente polgármester ünnepi beszéde

Kenyérszentelés és áldás:
Dóka Tamás római katolikus plébános,
Lakatos Tibor református lelkész,
dr. Foltin Brunó evangélikus lelkész
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Szent István napi kavalkád
Helyszín: ESKÜ TÉR

Augusztus 19. péntek 21 óra

A nagy érdeklődésre való tekintettel a Gyömrő színház társulata újból előadja
a Mágnás Miska című darabot!

Augusztus 20. szombat

Programok:
Nagyszínpad:
11.00 Leblancz Győző – Tóth Éva operett előadás és kivánságműsor
12.30 Gyömrői Nyugdíjasklub műsora
13.30 Bényei Pántlika Néptánccsoport előadása
14.15 Kreppa Fúzió zenekar
15.00 Csepregi Éva a Neoton együttes slágereivel
16.00 Kamarás Zenekar
17.00 Kredenc együttes: Mulatós slágerek
18.00 Corner Stone Club zenekar
18.45 Live Stoop
19.30.Blues Fire
20.15 Torzió
21.15 Danúvia
22.00 Király L. Norbi, az X-FACTOR
3. helyezettjének koncertje
22.45 Happy Gang együttes koncert
23.30 Rudi Rock n’ Roll Show
A téren egész nap várjuk a kicsiket és a nagyokat! A teljesség igénye nélkül lesz aszfaltrajzverseny, kirakodóvásár, játékos vetélkedők, vidámpark, sportversenyek, ügyességi játékok!
Mindenkit várunk szeretettel!
Gyömrő 2000 Kör csapata

I. Tóparti Táncparty
2011. augusztus 20. 20.30-tól
Karnevál a Tófürdő partján
Latin-Amerikai ritmusok
varázslatos lézershow kíséretében

Salsa - Samba – Rumba – Mambó - Cha-cha-cha
Régi és új ritmusok - most mindenki táncolhat!
Táncbemutatót tartanak a környékbeli tánciskolák előadói.
Műsorvezető: Aspee
21.15-től Ünnepi tűzijáték
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A napokban érdekes üzemzavar volt a Szent István
úton. Egy dugulás miatt jött fel a szennyvíz a felszínre
egy aknafedőn át. A womás kocsi rongyot, műanyagdarabokat mosott ki a csőből, azonban az aknából
nagy mennyiségű gyümölcsöt kellett eltávolítani.
Legalább ládányi éretlen alma került a rendszerbe.
Ez nem az aknafedél résein szivárgott be, de nem is
a wc-n húzták le. Valaki aknafedél felnyitásával borította be, szándékosan. Mivel jelenleg Gyömrőn a
zöldhulladékot szervezetten, ingyen elszállítják, így
csak szándékos károkozásra tudunk gondolni. Aki ezt
elkövette, rövid távon cégünket, hosszú távon – a költségek növekedésével – a fogyasztókat, a lakosságot
károsította meg. Egyébként Gyömrőn van két olyan
terület, ahonnan rendszeresen érzékelhető mennyiségű rongy érkezik a rendszerbe. Rajta vagyunk a problémán, már szűkítjük a kört.
A másik visszatérő probléma a nyomvonal beszakadás. Ez a korábban megépült hálózatok nem megfelelő tömörítéséből adódik. Vagy a csapadékvíz, vagy
egy csőtörésnél elszabaduló víz tud üreget mosni a
laza talajban, ami előbb-utóbb a felszín beszakadásához vezet. Ez balesetveszélyes, ha bejelentést kapunk,
a feltöltést gyorsan elvégezzük, a teljes helyreállítást
a következő aszfaltozás alkalmával. Mostanában egy
járda alatt kellett feltöltenünk egy köbméteres üreget a fenti okokból.
Túl vagyunk az esedékes hibahely aszfaltozásokon
is. A következő ilyen akció az ezután keletkező hibahelyekre október vége felé várható.
Magyarországon, illetve a civilizált világban teljesen természetes, hogy a csapot kinyitva ivóvíz folyik.
Azzal semmi gond, hogy jó minőségű vizet iszunk,
azzal főzünk. Az azonban talán túlzás, hogy ivóvízzel mosogatunk, mosunk, locsolunk, wc-t öblítünk,
kocsit mosunk. Az ember naponta elfogyaszt három
liter vizet és elhasznál egyéb célokra több mint százat.
Nagy pazarlás mindezt ivóvíz minőségben előállítani,
felhasználni. Lényegesen drágábban lehet kitermelni, kezelni, a fogyasztóhoz eljuttatni ezt a minőséget, mint a felhasználás 97%-ára alkalmas, egyébként

tiszta, de nem ivóvizet lehetne. Az országban jelenleg
milliárdokat költünk vízminőség javító programokra.
Ha az ivóvíz más csatornán jutna el a fogyasztóhoz, a
csapvíz lényegesen olcsóbb lehetne. Ez amúgy tisztán
elméleti polemizálás, hiszen a jogszabályi környezet
pontosan meghatározza, hogy minőséget kell biztosítanunk.
Az utóbbi időben némileg nőtt a kintlévőségünk.
Még nem veszélyezteti a működőképességet, de kordában kell tartanunk, ennek érdekében megtesszük
mindazt, amit tehetünk. A hivatalos levelezést követően – egyenlegközlő, fizetési felszólító, korlátozási
értesítő, ÁNTSZ értesítése – amennyiben nem tapasztalunk fizetési hajlandóságot, akkor szűkítünk, kikötünk. Megtesszük a további jogi lépéseket is: fizetési meghagyás, jelzálogjog bejegyzés, adósságkezelő
bevonása. Lehet, hogy az adósok körében nem vagyunk népszerűek, de a szolgáltatást fenn kell tartani,
a költségeket pedig a bevételekkel lehet fedezni. Ha
ez egy alapvető szolgáltatás, akkor a fogyasztónak is
mérlegelnie kell, hogy cigit vesz előbb vagy vizet. A
rendszeresen fizetők részéről pedig jogos igény, hogy
sem a szolgáltatás színvonalában, sem árában nem kívánják érzékelni mások díjelmaradásának következményeit.
Kertész Gyula
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100 bűnesettel kevesebb történt településünkön, s mégis
ROMLIK GYÖMRŐ KÖZBIZTONSÁGA?
A gazdasági válság okozta elszegényedés, a
környező településekről idelátogató besurranó
tolvaj egyedek, a helyi rendőrőrsről eltávozott
jó képességű rendőrök hiánya okozza nálunk a
bűnesetek drasztikus növekedését. Mivel az erre
szakosodott bűnmegelőző és bűnüldöző szervezet gyengélkedik, önkormányzatunknak és
a helyi polgárőr egyesületnek kellett a sarkára
állnia, hogy kordában tartsuk a nem kívánatos
tevékenységeket. Pedig a lehető legrosszabbkor
lépett ki a hivatal kötelékéből két közterületfelügyelőnk a négyből. A polgárőrség tagjainak
jó része pedig örül annak, hogy az otthoni számláit ki tudja fizetni, nemhogy saját költségén még
éjszakákon át autókázzon településünkön. A vállalkozók önzetlen támogatása is jócskán lecsökkent, mert sokan egyáltalán annak örülnek, ha
életben tudják tartani cégüket.
S mégis! Közterület-felügyelőinket hosszított munkarendbe osztottuk be, a polgárőrségen
belül néhányan szinte mindennapos szolgálatot
vállaltak be. Közösen járőröztek a közterület-felügyelőkkel és a rendőrökkel. Külön kiemelném
Fülöp Tamást, Mondok Liliant, Németh Lászlót, Rohonczi Lászlót, Siklósi Andrást, Tóth
Jánost és Varga Attiláné Lilit, akik nem kevés
időt vettek el az utóbbi időben a családjuktól és
a szabadidejükből mindannyiunk biztonsága és
nyugalma érdekében. Köszönjük!
Természetesen, mindenkinek törekednie kell
értékei biztonságban tartásáról. Erre többször
eme újság hasábjain is felhívta a figyelmet a helyi rendőrőrs is. Nehezítsük meg a dolgát azoknak, akik nem tisztességes úton jutnak más értékeihez! Erre az egyik legjobb módszer, hogy
összefognak a szomszédok, s megbeszélik, köl-

csönösen odafigyelnek egymás ingatlanára, lakására. Ha idegen őgyeleg az ingatlan előtt, meg
kell kérdezni, mit keres, s közben jól meg kell
jegyezni a személyleírását. Főként idős emberek
idegent ne engedjenek be portájukra, bármire is
hivatkozik. Minden esetben fényképes igazolvánnyal kell rendelkeznie a szolgáltatók vagy a
hivatal munkatársainak. Ha ismeretlen gépjármű
feltűnően lassan közlekedik az utcában, fel kell
írni a rendszámát. Minél több embernek javasoljuk a csendesriasztó beszereltetését, hiszen csekély havidíjért komoly védelmet jelenthet számunkra. Akinek kérdései merültek fel, s további
szakmai segítségre van szüksége, írjon a kozbiztonsag@gyomro.hu email címre, vagy levélben
„Közbiztonság” jeligével önkormányzatunkhoz
a Gyömrő, Szabadság tér 1. szám alatt.
Hodruszky Lajos
alpolgármester

Bűnmegelőzési felhívás időskorúak részére

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy városunkban esetenként egyes személyek, idős, egyedülálló, de önálló ingatlannal rendelkező nyugdíjasokkal
nem tisztességes szándékkal eltartási szerződést próbálnak kötni, anyagi
haszonszerzés céljából.
Hogy ne váljanak áldozattá, az ilyen jellegű szerződések megkötése
előtt, kérjük, minden esetben forduljanak jogi tanácsért Gyömrő Város Önkormányzat Szociális Iroda munkatársaihoz, akiktől a fent említett személyekkel kapcsolatban segítséget és tanácsot kaphatnak!
Kérjük, fogadják meg tanácsunkat, figyeljenek egymásra, szomszédjaikra, ismerőseikre!
Ne adjanak esélyt a bűnözőknek!
Gyömrő Rendőrőrs
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A művelődési ház ajánlata:
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJA A TÁJHÁZBAN
(GR. TELEKI U. 46.)
2011. szeptember 17. szombat 15 óra

„100 ÉVES A GYÖMRŐI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET”
Gyenes Levente polgármester ünnepi köszöntője
Időszaki kiállítás megnyitó a helyi relikviákból
„Tűzoltó leszel s katona!” gyermekprogram, mini akadálypálya
A Gyömrő Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
és a Petőfi Sándor Művelődési Ház szervezésében

OKTATÁS
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2010-2011-es tanév az Ökoiskola tükrében

Döntöttünk. Sőt, minden pillanatban döntünk. Magunkról, a jövőnkről. Tanulóinak többsége lelkesen
éli az Ökoiskola mindennapjait.
Egész évben olyan feladatokat kaptak, amelyek
folyamatos tevékenységre késztették őket.
Őszi akadályversenyünk az Állatok Világnapjához kapcsolódott.
Novemberben egészséges életmód hetet tartottunk.
Gondoskodtunk a madarak téli etetéséről.
Folytattuk a tavaly elkezdett „Zöld osztály”
versenyt.
„Osztályfákat” nevelgettünk.
Ellátogattunk az Uránia Csillagvizsgálóba.
A tavaszi Jeles napokról totókkal és plakátok
készítésével emlékeztünk meg.
A Föld Napja alkalmából városismereti sétát
szerveztünk.
Segítettünk Gyömrő takarításában.
Kovács Kitty, Rádóczi Natália és Szirt Viktória
sikeresen oldották meg az E-misszió által szervezett Zöld szemfüles vetélkedő feladatait.
Ennek keretében készítettek – a Magyar Posta és
a gyömrői Signal TV segítségével – egy reklámfilmet városunk legidősebb fájáról. Reméljük, sokan
látják majd!

Minden osztály megismerkedett egy gyógyvagy fűszernövénnyel, melyekből kertet ültettünk.
A Madarak és fák napján postagalamb-röptetést tartottunk iskolánk karbantartója segítségével.
A városi szelektív hulladék elszállításának bevezetését örömmel fogadtuk, így harmadikosaink már válogatva gyűjtik a hasznosíthatókat.
Köszönjük, hogy elolvasták beszámolónkat és
kérjük, családjukkal együtt kapcsolódjanak be minél több olyan lehetőségbe, mely az egészségesebb
és tisztább jövőt szolgálja!
Kovácsné Bognár Gabriella
és Dédesi-Tózsáné Pamlényi Csilla
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógusai
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Táborozás Balatonszárszón

Köszönet a táborért

Még ki sem hűltek az iskolapadok a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, már 41 diák 7 nevelő kíséretében buszra szállt, hogy Balatonszárszón töltsön egy
hetet.
Remek kiránduló idő volt június 20-án, amikor
odaútban Székesfehérvárral ismerkedtünk. A Bory-vár
Bory Jenő szobrász, építész középkort idéző alkotása.
A belvárosban sétálva az egyik parkban tapsra
késztettük „cinegetáncunkkal” az ott sétáló, pihenő
embereket.
Szálláshelyünkön vendéglátóink kedvesen fogadtak minket és az egész táborozás alatt nagyon készségesek voltak, finom ételekkel kényeztettek.
Az esti tábortűznél rekedtre kiabáltuk magunkat a
csatakiáltásokkal, énekeltünk, játszottunk, kareokiztunk.
Többen először látták a „magyar tengert”, s alig
várták, hogy megmártózhassanak benne.
Nagy sikere volt a csúszdának, a nagyobbak szívesen játszottak a röplabdapályán. Szálláshelyünkön is
több szórakozási, sportolási lehetőség adódott: kötélpálya, udvari sakk, csocsó, lengőteke…
A kézműves foglalkozásokon textiltáskát festettünk, szappant öntöttünk, gyertyát és láncokat készítettünk.
Egyik este szalonnát sütöttünk, s a víg falatozás
közben a szúnyogok is vidáman lakmároztak belőlünk.
Aki egy kicsit is ismeri a magyar irodalomtörténetet, annak Balatonszárszó hallatán József Attila neve
és tragikus halála jut eszébe. Egy-egy általa írt verssel
emlékeztünk a helyi emlékműnél és a temetőben első
sírhelyénél.
Az utolsó estén rendkívüli élményben volt részünk.
Az egész csapat meghívást kapott a város polgármesterétől a szezonnyitó Balaton-parti tábortűzhöz. Fáklyákkal, énekelve, csatakiáltásokat kurjongatva vonultunk végig az utcákon több száz nyaralóval együtt.
Az utolsó napon meglátogattuk a martonvásári
Brunszvik-kastélyt.
Az egész hetet vidám hangulat, jókedv hatotta át,
nagy egyetértésben múlatták az időt kicsik és nagyok.
Reményeink szerint mindenki jól érezte magát, s
megszületett az elhatározás: jövőre újra együtt táborozunk veletek – valahol!
M.M.

A nyáron most is elmehettünk táborozni a Gyömrő,
Általános Iskola Speciális Szakiskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola bejárós és kollégista tanulóival. Minden napra megterveztem a programokat,
mely a környék lehetőségeit fogta össze. Korlátozott
anyagi lehetőséggel, de annál több segítségből tudtam programokat szervezni. Nehéz elmenni és kérni,
de gyermekeink érdekében megtesszük, ezért fontos
köszönetet mondanom a Roland Pékségnek, Kehely
Patikának, Rehor Jánosnak, Mikola Gábornak, Godány Gyulának, BKV vezetésének, Mahart Hajózási
Társaság vezetésének, az Elhagyott és Fogyatékos
Gyermekekért Alapítványnak és a szülőknek. A sok
előszervezés után az időjárás is kedvezett minden
programunkhoz.
Az 1. napon, Budapesten, a János-hegyen megnéztük a kilátót, játszottunk a játszótéren és hosszú gyalogtúrával, énekszóval tértünk vissza a város forgatagába. A 2. napon Szentendrére hajókáztunk. 2 múzeum
megtekintésével és a városközpont megismerésével
töltöttük el a napot. Kemencében sütötték előttünk az
ebédünket, hangulatos, múltbeli élményt nyújtott ez a
nap. A 3. nap talán a gyermekek szívéhez legközelebb
álló volt, csodálatos napsütésben fürödtünk Nagykátán.
Csak a haza vezető utunk volt kissé kalandos, ami az
egész napi kellemes élményt nem rontotta el. Segítettek rajtunk a szülők. A 4. nap kézműves játszó házban
mutathatták meg gyermekeink kézügyességüket, gyakorlati készségüket, délután pedig az Eskü téren sport
versenyeken vehettek részt. A nagy meleg sem riasztotta vissza a gyermekeket a nyerés lehetőségétől, csupán a téren tapasztalt szemetes környezet szomorított
el minket. 5. nap vásároltunk, külön-külön csapatokban
feladatokat kapva a vásárláshoz. A megvásárolt anyagokat felhasználtuk a közös bográcsoláshoz. Az udvari
hangulatos ebéd után egy bónusz programot is sikerült
becsennünk segítőink támogatásával. Moziba utaztunk
Budapestre. A mesefilmet minden korosztály szereti és
amit megnéztünk az lelkileg mindenkinek maradandó
élményt nyújtott. Tanulóink összességében minden nap
úgy mentek haza, a mai nap nagyon jó volt, várjuk a
holnapit, így aztán mindenkinek volt kedve reggelente
felkelni és eljönni a napi találkahelyünkre, hogy újabb
és újabb élményeket élhessünk meg közösen. További
szép nyarat!
Zsemberi Andrásné

GYÖMRŐI KÖZÉLET
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II. Lecsófőző és Hagyományőrző
Fesztivál Gyömrőn
2011. szeptember 3.
Tó-Fürdő és a Tőzeges tó közötti területen
Látvány és izgalom, vásári hangulat és minden, ami a szem-szájnak ingere!

Programok:
09.30 Ünnepélyes megnyitó
Weöres Sándor Ált. Iskola néptánccsoportja
10.00 Kenderes Néptánc Együttes, Üllő

10.30-13.00 Lecsófőző verseny

10.30 Brémai Muzsikusok/ Hahota Gyermekszínház előadása
11.30 Kacamajka Néptánc Együttes
12.00 Mazsorettesek bemutatója
12.30 Szent László Lovagrend Íjász bemutatója
13.00 Éneklő Szakácsok a színpadon

14.00 Lecsófőző verseny - eredményhirdetés

14.30 Mende Néptánc Együttes bemutatója
15.00-17-00 II. Gyömrői Parasztolimpia – népi hagyományokra,
vicces falusi szokásokra épülő, szórakoztató csapatverseny
17.00 MiaManó Színház „Hujákolók” c. gólyalábas parasztkomédia
18.30 Táncház a Kalapos zenekar kíséretében

19.30 Utcabál a „WILDHORSES” New-Country Rock –
Duo közreműködésével.

Az egész nap folyamán:

Hagyományőrző kézművesek bemutatói a kovácsoktól a fazekasokig, kézműves kirakodó vásár, népzene, néptánc, trófeák, vásári komédiások, kézműves sátor és hennafestés, sétakocsizás a tó körül.
Bor- és pálinka különlegességek! Sajtok, lekvárok, különleges mézek, helyben – kemencében sütött langalló és látványkonyha hagyományos, magyar ételekkel.
Ingyenes egészség sátor, benne: vércukorszint-, koleszterinszint- és vérnyomásmérés, tanácsadás.

Töltsünk egy kellemes napot együtt Gyömrőn a Tőzeges Tó partján!
A főzőversenyre és a parasztolimpiára
jelentkezés és felvilágosítás:
Nagyné Merczy Zsuzsanna 06-30/683-5794

www.kulturiszt.hu
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ADÓZÁSI INFORMÁCIÓK

Fizetésképtelenségi eljárások
a Közép-magyarországi régióban

A fizetésképtelenséggel kapcsolatban felmerülő eljárások csoportjába klasszikusan a
csődeljárás és a felszámolási eljárás tartozik,
azonban az elmúlt évek jogszabályalkotó és
módosító tevékenységének eredményeként ma
már ide sorolhatóak a végelszámolási eljárások, a megszüntetési eljárások és az adósságrendezési eljárások is.
A Közép-magyarországi régióban a gazdálkodó szervezetek ellen indult fizetésképtelenségi eljárások száma az utóbbi években folyamatos emelkedést mutat. Míg a 2005. évben
6 827 eljárás volt folyamatban, addig a 2010.
évben már 17 188. A fiktív adózók elleni hatékonyabb fellépés érdekében alkalmazza az
adóhatóság az adószám felfüggesztési eljárást. A jogintézmény lényege, hogy a felfüggesztés időtartamára az adózó a felfüggesztés
alatt nem érvényesíthet adó-visszaigénylést,
adó-visszatérítést.

eljárások és a kényszer végelszámolások számát.
A felszámolási eljárások darabszáma a Közép-magyarországi régióban (diagram) azt
mutatja, hogy az adóhatóság által kezdeményezett eljárások száma ugyan évről évre nő,
azonban az összes kezdeményezett eljáráson
belüli aránya csökkenő tendenciát mutat, azaz
a növekvő felszámolási darabszámot más hitelezők által indított ügyek generálják.

Az év első félévében a Közép-magyarországi régióban 31 045 adószámot függesztettek
fel jogerősen. Mindez növelte a megszüntetési

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó
Főigazgatósága

Szeptember 12., hétfő:
• A kifizető, munkáltató által levont személyi
jövedelemadó és a tb-járulékok, START-kártyákhoz kapcsolódó kedvezményes járulékok, a magánnyugdíjpénztári tagdíjak, a
korkedvezmény-biztosítási járulék, az egészségügyi szolgáltatási járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO),
az egyszerűsített foglalkoztatás közterhének,
valamint a háztartási munka regisztrációs díjának befizetése.
• Az egyéni vállalkozó által benyújtandó
1158-as számú, és a kifizető, munkáltató által
benyújtandó 1108-as számú bevallás-adatszolgáltatás, egyszerűsített foglalkoztatás
esetén a 1108E, amelyek a magánszemélyek

személyi jövedelemadó és járulékkötelezettségeiről, bejelentendő adatairól szólnak.

Szeptemberi adózási határidők

Szeptember 15., csütörtök:
• Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása.
Szeptember 20., kedd:
• A társasági adó havi adóelőlegének befizetése
• Az ÁFA, a játékadó bevallása és befizetése
• A 1101-es számú havi bevallás benyújtása
• A fogyasztói árkiegészítés, a költségvetési támogatás igénylése.
NAV Közép-magyarországi
Regionális Adó Főigazgatósága

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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Munkaerő-piaci szolgáltatásban vettek részt hajléktalanok
2010 augusztusában indult a
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének „Pest megyei hajléktalanok társadalmi
és munkaerő-piaci integrációja” című projektje.
Ma a hajléktalanok száma hazánkban robbanásszerűen nő, a rászoruló emberek mindennapi
létfenntartásának megsegítésén túl valós segítséget szeretne adni számukra Magyarország legnagyobb humanitárius szervezetének részeként az
MVK Pest Megyei Szervezete. Az Európai Unió
által finanszírozott komplex lakhatási, képzési
és foglalkoztatási támogatást adó projekt fontos
mérföldkő teljesítéséhez érkezett.
2011. július 29. – Az egy éve zajló projekt
fontos eredményeket ért el: húsz hajléktalan
közül tizenöten szakmai felnőttképzésben vettek részt; közülük tizenegyen már sikeresen
teljesítették a bizonyítványok megszerzéséhez
szükséges vizsgakövetelményeket is (6 fő targoncavezetői, 4 fő raktárosi, 1 fő szociális gondozói képzést teljesített.), a többiek szeptemberben folytatják tanulmányaikat.
A mérföldkő teljesítéséről szóló igazolásokat
családias, ugyanakkor ünnepélyes keretek között vették át a rendkívüli projektértekezleten a
megyei szervezet székházában. Az átadást követően, Ungvárszky Pál, munkavállalási tanácsadó
és szociális munkás tartott munkaerő-piaci szolgáltatási tréninget a kliensek számára. Pál tájékoztatást adott a munkaadó és a munkavállaló
szempontjairól, motivációiról, érdekeiről, illetve
a résztvevők önismereti tréningen is részt vehettek.

Ő már teljesitette a mérföldkövet

A projektértekezletet szerény ebéd zárta, a
rendezvényről szakember és hajléktalan egyaránt újult erővel és megerősített célokkal térhetett haza. A projekt következő kihívása a megszerzett szakmákkal történő elhelyezkedés lesz a
munka világában.

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete

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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Parlagfű allergiás? Ne egyen dinnyét!

A keresztallergia hátterében az anyagok kémiai szerkezetének hasonlósága áll.
Többen megfigyelhették már,
hogy allergiás panaszaik - főleg
allergiaszezonban - olyankor is
erősödnek, amikor nincs semmilyen jel arra, hogy az allergén-koncentráció emelkedett
lenne a környezetben. A panaszokat ez esetben keresztallergia is okozhatja.
A keresztallergia azt jelenti, hogy
bizonyos anyagok képesek más
anyagot helyettesíteni, utánozni,
ami az allergiás tünetek megjelenését eredményezheti. A keresztallergia hátterében az anyagok
kémiai szerkezetének hasonlósága áll. Olyan kicsi a két anyag közötti különbség,
hogy sok szervezet, különösen akkor, ha már fokozottan érzékeny az egyik anyagra, nem tud különbséget tenni közöttük. Egyik legismertebb a
görögdinnye-parlagfű keresztallergia.
A folyamat lényegét sokszor tévesen értelmezik. A légúti allergia legismertebb tünetei közé
tartozik a tüsszögés, az orrfolyás, a könnyezés, a
szemviszketés, a torokkaparás és rosszabb esetben
az asztmatikus panaszok. Mindez tulajdonképpen
egy helyi gyulladásos elváltozás következménye,
ami nyálkahártya-duzzanattal, váladékképződéssel és viszketéssel jár együtt – magyarázza dr. Balogh Katalin, a Budai Allergiaközpont allergológus főorvosa.
Ezzel szemben a keresztallergiáknak az orális
allergia szindróma kialakulásában van leginkább
szerepe. Ilyen esetekben a szájüregben lép fel
először az allergiás válasz. Fontos ismertetőjele,
hogy a szájüregben kellemetlen viszketés alakul
ki, ajakduzzanat, nyelvduzzanat, garatvizenyő,
hasi görcsök jelentkezhetnek, nagyon ritkán anafilaxia (olyan veszélyes, generalizált allergiás
roham, mely végzetes kimenetelű lehet) is előfordul.
A keresztallergia viszonylag ritka jelenség, az
allergiások 5-10 százalékánál fordul elő. A nyírfapollen allergiásoknál jóval gyakoribb a pollen-étel keresztreakció, előfordulása esetükben
megközelíti a 30 százalékot.
Jellemző keresztallergiák:
Parlagfű: görögdinnye, sárgadinnye, paradicsom , uborka.

Fekete üröm: kömény, csilibors, paprika, paradicsom, sárgarépa, petrezselyem , burgonya,
koriander, kapor, articsóka, kamilla, tátika, napraforgó, krizantém, kiwi, ánizs, árnyika, dinnye,
uborka, mangó, szerecsendió, bors, mustármag,
borsmenta, bazsalikom, majoránna, oregáno,
zeller.
Nyírfa: mogyoró, dió, mandula, alma, cseresznye, sárgabarack, körte, szilva, meggy, őszibarack, burgonya, kiwi, avokádó.
Füvek: paradicsom, rozs, búza, szója, földimogyoró, bab, borsó, tamarin, szentjánoskenyér.
Földimogyoró: dió.
Diófélék: búza, rozs, mák, mogyoró, szezámmag.
Latex: gesztenye, banán, spenót, avokadó,
citrusfélék, kivi.
A keresztallergia kezelésének egyik módja,
ha a beteg a tüneteket okozó ételek fogyasztását mellőzi. Sokan azonban nem szívesen
mondanak le a nyári hőségben egy szelet hűsítő
görögdinnye elfogyasztásáról, számukra jelenthet megoldást az immunterápia. A kezelés hatékonyan alkalmazható mind az allergiás, mind
pedig az orális allergia szindróma tüneteinek
kezelésében. A kezelés eredményességéhez elengedhetetlenül fontos, hogy az allergiás tüneteket már most, az allergén növények virágzásának
időpontjában megfigyeljük, hogy a szakorvossal
egyeztetve pollenszezon előtt 2-4 hónappal a terápiát megkezdhessük.
K. E.
(Forrás: Weborvos)
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Falugazdász tájékoztató

Tájékoztatjuk a tisztelt érintetteket, hogy a
falugazdász ügyfélfogadása átmenetileg az
alábbi helyen és időpontokban érhető el:
Ügyfélfogadási cím: Monor, Piactér 41.
Telefon: 0629-416-273
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő, kedd, szerda: 9:00 – 11:00 valamint 14:00 – 16:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 9:00 – 11:00

X. Amatőr
Strandröplabda
Bajnokság

Gyömrő - Tófürdő
2011. augusztus 21.
(vasárnap) 9 órától
Nevezés a 06 20 981 5154
vagy a 06 30 381 7320-as
telefonszámokon.
Pótnevezés: 2011. augusztus
21. 8.30-ig a helyszínen
Nevezési díj: 2000 Ft/csapat

KULLANCSVESZÉLY!

Körülbelül 10-12 olyan betegséget terjeszt a
kullancs, amely ellen nincs védőoltás. A legfontosabb tehát a megelőzés.
Sokféle riasztókészítmény kapható, a spraytől a golyós stiftig. Ha mégis megcsíp minket
egy kullancs, egy teszttel otthon is ellenőrizhetjük, hogy az fertőzött-e, például lyme-kórral.
A pozitív eredmény még nem jelenti azt, hogy
elkaptuk a betegséget. Magyarországon a kullancsok 10-20 százaléka lehet a lyme-betegség kórokozójával fertőzött, de nagyon sok múlik azon,
hogy a csípést követően mennyi idő alatt sikerült
észrevenni és eltávolítani azt a kullancsot.
A lyme-kórt nem lehet megelőzni, a fertőzés
kezeléséhez jelentkeznie kell tünetnek. Pl. jó pár
nappal a csípés után megjelenik egy piros folt,
amely napról-napra nagyobb lesz.
A kullancsok által terjesztett fertőzések közül
jelenleg csak a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás ellen kaphatunk védőoltást. A többi
mintegy 10-12 más betegség ellen a legjobb védekezés, ha megelőzzük a csípést. Érdemes tudni, hogy ma már a városi parkokban is elszaporodott az élősködő, ezért a védekezés nemcsak
kiránduláskor ajánlott.
K. E. – MR

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:

Augusztus 13-14.
Augusztus 20 -21.
Augusztus 27-28.
Szeptember 3-4.
Szeptember 10-11.
Szeptember 17-18.

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

Két keréken

A Duna Maraton után nem volt idő a pihenésre. Július 10-én a Turul Kupán gyűjtöttük az
érmeket. Az aranyakat Gönczy Judit, Gönczy
Gergő és Habram Pisti aratták le, az ezüstből
Gönczy István hozott egyet, a bronzokat másoknak hagytuk aznap.
Július 24-én az Erste Tour Budapest országúti időfutam versenyen Habram István az 1.,
Gyurján Adrienn a 2., Kodaj Ádám a 3., Gönczy
Gergő pedig a 4. helyezést érte el.
23-án 12 órától 24-én 12 óráig a montisok
Zánkán a 24 órás versenyen vettek részt. A
Gyömrő – Nagykáta Expressz fedőnevű csapatunk Gönczy Dávid, Kármán József, Kis
Jenő, Kocsi Sándor, Kókai Gábor, Minárovics
Krisztián összeállításban ezüstérmet szerzett a
251 év feletti kategóriában (a csapattagok életkorát összeadják, és ez alapján állapítják meg, hogy
melyik kategóriában indulnak). Kitűnő teljesítmény ez egy olyan csapattól, amelyben négyen
most vettek részt először ilyen megmérettetésen!

Dávid és Jenő már sokadik 24 órás versenyüket
teljesítették, az ő tapasztalatuk mellett a többiek
lelkesedése, kitartása biztosította a sikert. Az 5,7
km hosszú pályán a győztes csapat 103 körös
teljesítménye mögött a mieink kereken 100 kört
kerekeztek!
(Mindenképpen örömteli, hogy 40 éves kor
felett egyre többen kerékpároznak, járnak versenyekre. De hol vannak az iskolások??? Higgyék
el, kifizetődőbb most megvenni egy drágábbnak
tűnő kerékpárt, mint pár év múlva ennek többszörösét költeni gyógyszerekre !)
Július utolsó napján Salgótarjánba mentek
versenyzőink, a Tarján Kupára. Habram Pisti
arany érmet szerzett, Gyurján Adrienn és Kodaj Ádám 3 - 3 másodperccel maradt le a dobogóról. Ilyen a verseny...
Csapatunk eredményeiről, élményeiről beszámolókat, képeket találnak a http://gyomroksz.
hu/index.php oldalon!
G. Pityu

A 24 órás csapat - Gönczy Dávid, Minárovics Krisztián, Kókai Gábor, Kocsi Sándor az eredményhirdetésen

GYÖMRŐ

Közéleti és információs magazin 2011/8
Felelős kiadó: Teleház Egyesület Gyömrő
Főszerkesztő: Király Erzsébet • Nyomda: Kozo Print
Megjelenik 5400 példányban.
***
Észrevételeiket az
e-mail címre várjuk.
A magazin a www.gyomro.hu weboldalon is olvasható.

ujsag@gyomro.hu

