Megépült a járda a Dózsa György út
legveszélyesebb szakaszán!
Hodruszky Lajos alpolgármestert és körzeti képviselőt
kérdeztük a részletekről:

Milyen hosszban, illetve mettől-meddig
épült meg az új szakasz a Dózsa György
út mellett?
A Kálvin utcától – mert addig van járda
– a Kossuth Ferenc utcáig építettük meg
a járdát kb. 420 folyóméter hosszúságban.
Szélességét úgy terveztük meg, hogy kényelmesen elférjen két
járókelő is, ha egymással
szemben közlekedik. Több
helyen – a biztonságot teljes mértékben szem előtt
tartva – jól látható korlátot is kiképeztünk, ami
leginkább a Baross utcai
áteresznél könnyíti meg a
lakosság közlekedését.

landó csőtörésekkel. Harmadjára, a Dózsa
György út útkezelője bejelentette, hogy
szeretné az utat (3111. sz. út) teljes hosszában felújítani. A munkálatokat az érvényben lévő kerékpárút tervek miatt le akarták
fújni, mert szintbeli eltérések mutatkoztak
a tervek között. Ez is megerősített minket
azon döntésünkben, ha
most megépítjük a kerékpárutat, akkor nem újítják fel a Dózsa György
út burkolatát, amely sok
helyen igencsak katasztrofális. Szerintem, fontosabb most az, hogy állami pénzből az utat újítsák
fel.

Mi a helyzet a
kerékpárút építésével
a Dózsa György út
túloldalán?
Sajnos annak ellenére,
hogy pályázati pénzt nyertünk rá, egyelőre le kellett fújni a megépítését. Itt több
szempont is döntő volt önkormányzatunknál. Az egyik legfontosabb a nagyobb fejlesztési munkáink sorrendisége. Egyértelműen a városközpont átépítését tűztük ki
elsődleges célpontként magunk elé. A másik nagyon komoly érv volt a megépítés
elhalasztására – mint időközben kiderült-,
hogy a Dózsa György úton, a megépítendő kerékpárút nyomvonala alatti víz főnyomó vezeték már nagyon elkorrodálódott. Cseréje nem tűr halasztást pár éven
belül, addig viszont számolni kell az ál-

Várható a járdaépítés
folytatása?
Ezen a szakaszon mindenképpen. Szeretnénk
minél nagyobb hosszban
a Dózsa György úton a járdát folytatni,
legfőképpen azokon a szakaszokon, ahol
egyik oldalon sincs járda. Ez viszont csak
jövőre várható, hiszen az időjárás már nem
engedi meg a komolyabb külsős munkálatokat. Örömünkre szolgál az is, hogy
Tölli László képviselő társam áldozatos
tevékenysége folytán az Üllői út mellett is
több mint kétszáz méter járda épült lakossági segítséggel. Várhatóan jövőre is meghirdetjük a lakossági járdaépítési akciónkat, mely szerint az önkormányzat adja az
anyagot, a lakosok pedig a munkájukat.

HA
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Gyömrőn a magánfejlesztések sem állnak meg
Az országos híradásokat nézve, hallgatva már
megszokhattuk, hogy szinte másról sem szólnak, mint megszorításokról, befagyasztásokról, munkahely megszüntetésekről, elbocsátásokról.
Szerencsére Gyömrőn egy kicsit ez is másképp van. Természetesen nagyon sok lakónkat
érinti fájdalmasan a mostani recesszió, de városunk az elmúlt tíz évi rohamos fejlődésének köszönhetően még ezekben a válságos időkben is
befektetők célpontja.
Ennek egyik legékesebb példája a munkahely-teremtéssel is járó és további munkahelyek
teremtésével kecsegtető első magánberuházásban megépült gyömrői iparterület, amelynek kivitelezési munkái, ill. ennek első üteme néhány
nappal ezelőtt befejeződtek.
Aki Üllőről jön be városunkba, már láthatja a
város határában a Gyömrő AIR PARK iparterü-

let vadonatúj kanyarodó sávját, ami bevisz erre
az iparterületre.
Az iparterületen már az első beköltöző beruházása zajlik. Itt a főútvonal mellett, egy korszerű autómosó épül.
Polgármesterként nagy öröm számomra,
hogy az ország ezen nehéz időszakában is vannak olyan fejlesztő vállalkozók, akik lehetőséget
látnak városunkban, és szívből remélem, hogy az
újonnan kialakult iparterület hamarosan beépül,
és többen megtalálják itt új munkahelyüket, akik
esetleg az elmúlt hónapokban, években elvesztették a korábbit.
A fejlesztőknek ezúton is gratulálok az igényes kivitelezéshez. Kívánom nekik, hogy ők is
és városunk lakói, vállalkozói is megtalálják a
közös számításukat az új fejlesztésben.
Gyenes Levente
polgármester
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Gyömrő központjában egy új
sportcentrum nyitja meg kapuit
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A VIP GYM Squash és Fitness Centrum egy olyan elgondolásból jött
létre, hogy ötvözze a jó hangulatot, az igazi szakmaiságot, a szép környezetet, a higiénikus körülményeket és az igényességet egy jó közösségnek létrehozott fitness centrumban. Sikerült. A hely adottságait maximálisan kiaknázva, igényes Cardio gépeken edzhet, jó minőségű, akár
„Hardcore” edzéseket végezhet erős, biztonságos, de szép gépeinken,
miközben a zenére is odafigyelünk, tudván, hogy a megfelelő zenének
motiváló hatása lehet. Szoláriumozhat, szaunázhat, igénybe veheti vitamin bárunkat, mini kávézónkat, fejlesztheti sport ruhatárát az általunk
forgalmazott amerikai fitnessz ruházattal, s ha mindez nem kielégítő az
Ön számára, próbálja ki Professzionális VIP-Squash (fallabda) pályánkat. A VIP GYM Squash és Fitness centrum Gyömrő város szívében, de mégis csendes, ősfás parkban található,
egy gyönyörű tó-strand fürdő és egy nem mindennapi mediterrán étterem szomszédságában. Télen-nyáron „dübörög” itt az élet Gyömrő Város Centrumában, hiszen helyet kaptak itt olyan téli és nyári sportok, mint a korcsolya pálya télen és 2 db Lake Board pálya nyáron. Kultúrált parkolási lehetőséget kínálunk. Az edzőterem kialakítása lehetővé teszi, hogy majdnem minden Kedves Vendégünk ráláthat személygépkocsijára, miközben testét
formázza. Az edzőtermet valóban a szakmai hozzáértés jellemzi, ahol a segítőkészség alanyi jogon jár minden
kedves Club tagunknak, illetve Kedves Érdeklődőnek. Senki nem maradhat magára a különböző edzőgépek kavargó labirintusában, ha esetleg nem ismer minden gyakorlatot. A V.I.P. egy angol nyelvű rövidítés, jelentése:
Very Important Person, ami magyarul annyit tesz: Nagyon Fontos Személy. Mi ezt a koncepciót követve úgy
gondoljuk, hogy legyen Ön akár érdeklődő, akár már Klubtag, Nagyon Fontos Személy a számunkra.

Várjuk Szeretettel Önt és Kedves Családját egy kis ismerkedésre
a fitnessz igényes világával, melyet kedves munkatársaink bemutatnak
Önnek/Önöknek egy jó kávé vagy üdítő ital mellett.

December ötödikén városunkba is megérkezik a Mikulás! A Mikulás sok ajándékkal érkezik és várja
szeretettel a gyermekeket az alábbi helyszíneken!

Mikulás-járás útvonala:
14 óra: Eskü tér
14.35 óra: Petőfi-telepi buszforduló
15.00 óra: Piac főbejárat (Szent Imre út)
15.25 óra: Simon Mihály tér – Üzletház parkoló
15.50 óra: Polgármesteri Hivatal B épület előtti parkoló
16.15 óra: Vízmű sarok (Szt. István-Dózsa Gy. út sarok)
16.45 óra: Teleki kastély
17.25 óra: Katolikus kistemplom – Bajcsy-Zsilinszky út
17.45 óra: Péteri buszforduló
18.10 óra: Harmónia uszoda - parkoló
18.25 óra: Aranykerék Vendéglő
18.40 óra: Csütörtöki piactér
19 óra: MÁV állomás

Ebben az évben a Mikulás-járat utolsó helyszíne a vasútállomás lesz!
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Novembert írunk. Bár az időjárás eddig nagyon
kegyes volt hozzánk, azért feltehetőleg az idén
sem marad el a tél. Ezúton is szeretném felhívni fogyasztóink figyelmét a téliesítésre. Kérem,
hogy még a komolyabb fagyok beállta előtt végezzék el a kerti csapok elzárását, leürítését, a
vízóra akna szigetelését. A MAVIZ készített
egy egyszerű, áttekinthető tájékoztatót ebben a
témában, ebből rendeltünk és el fogjuk juttatni
fogyasztóinkhoz a novemberi számlával. Kérem,
olvassák el, és ha hasznosnak tartják, tegyék el
jövőre is.
Az őszi leolvasások folyamatban vannak, a
hónap végéig végzünk velük. Ha valaki ezt megelőzően már téliesít, célszerű a vízóra állást feljegyezni. Köszönettel vesszük, ha akár a leolvasó
kollégánkon keresztül, akár telefonon eljuttatják
hozzánk az aktuális értéket.
Az időjárás nagymértékben befolyásolja az
építési, felújítási munkákat. Úgy tervezzük,
hogy azért még novemberben folytatjuk ezeket. Szilárd burkolatot már csak hibaelhárításnál
bontunk, mert az aszfaltüzemek is leállnak télire,
a végleges helyreállításokat nem tudjuk majd elvégezni. Az eddigi hibahelyek aszfaltozása október végén elkészült.
Már dolgozunk a jövő év műszaki és gazdasági előkészítésén. A műszaki tervezés viszonylag egyszerű. Tolózár beépítéseket és cseréket
szeretnénk végrehajtani, hogy az üzemzavarok

kisebb területeken legyenek hatással. A hiányzó
csatornaszakaszokból szeretnénk valamennyit
kiépíteni. Ha beindul a vízminőség javító beruházás, abban is lesz feladatunk.
Gazdasági, pénzügyi tervezés már sokkal ös�szetettebb történet. Úgy kezdődik, hogy díjjavaslatot kell tenni a jövő évre vonatkozóan. A forint
gyengélkedik: az anyagárak az idén kb 10%-kal
emelkedtek. Az üzemagyag ennél is nagyobb
mértékben a dollár árfolyam, a jegyzésárak és
a jövedéki adó emelése miatt. Az energia ára is
10% körüli növekedést mutat. A bért emelni kell
a várható adómódosítások következtében (ettől
még a kollégák nem visznek haza többet…). Az
ÁFA január elsejétől 27% lesz, ez önmagában
2% díjemelést eredményez. Egyéb adónemekben
is lesz növekedés, sőt új adók is szóba kerültek.
Várható továbbá egy új felügyelő hatóság létrehozása, melynek működését szolgáltatói befizetésekből finanszírozzák. A költségek oldaláról nézve 10-12%-os emelés lenne indokolt. A fogyasztó
oldaláról ez teljességgel elfogadhatatlannak tűnik.
A lakosság nemigen terhelhető már tovább.
Nagy a felelősség. A fejlesztéseket még esetleg fel lehet áldozni a mérsékelt díjért, de az
önköltségi ár alá nem mehetünk, mert az a szolgáltatás színvonalának romlásához vezet. Most
kalkulálunk és várjuk a jövő évet érintő kormányzati és parlamenti döntéseket.
Kertész Gyula

Fejlesztés alatt a csatornahálózat...

Ne hagyjuk így!
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Az előző évek rossz tapasztalatát alapul véve,
óvatosabb számokkal kalkuláltunk bevételi oldalon is. A tavalyinál nagyobb jegybevétellel
nem mertünk tervezni. Szélsőséges időjárás nem
kedvez a strandnak. A kezdet igazolta óvatosságunkat, egészen augusztusig a nyár nem mutatta meg önmagát. Augusztusban, elkönyveltük
a több milliós veszteséget. Egy „kisebb” csoda
segített, ami nem is olyan kicsi, hiszen eddig augusztus mindig a gyenge hónapok közé tartozott.
Idén augusztusban viszont rekord mennyiségű
jegyet sikerült eladnunk, és ezzel jegyeladásban
is rekordot döntöttünk. Igaz csak 40 db-al léptük
túl az eddigi rekordunkat, de így a 2011-es év
lett a működésünk legeredményesebb szezonja.
A jegyeladásunk a tervezett 36424-el szemben
44012 db-ra teljesült. A tervezésnél a tavalyi díjakat alkalmaztuk: felnőtteknek 800 Ft, gyerme-

keknek 500 Ft, amelyből a helyi lakosoknak 50%
kedvezmény járt. Bevezettük a délutáni kedvezményes jegyet, 15 órától 50% kedvezménnyel
lehetett jegyet váltani. 2009 évtől megszűntek a
szponzor jegyek, amelyeket kedvezményes 200
Ft-os jegy váltott fel, amely jelentős forgalmat
nem jelentett, mert összesen 317 db fogyott.
Vízminőség: Kimagaslóan fontos, mivel az
ÁNTSZ csak akkor engedélyezi a strand működését, ha a víz minősége megfelelő. Számunkra
többi között a bevételek teljesülése miatt lényeges. A tófürdő vízének minősége kimagaslóan jó
volt. A kétheti ellenőrzések során jelentősen nem
változott a víz minősége. Egyik baktérium sem
szaporodott el jelentősen sem a meleg időszakban, sem az idény végére. Ez köszönhető a személyzet napi rendszeres, odaadó munkájának.

HELYI

IDŐSZAK

ELADOTT JEGYEK
ÖSSZESEN

Gyerek

Felnőtt

2011 Összesen

44 012

5693

7343

HELYI ÖSSZESEN

ÖSSZEG

13 036

21 952 270
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Megvan az első idei influenzás
Idén is csaknem másfélmillió ingyenes védőoltás áll rendelkezésre.

Megtalálták az idei influenzaszezon első fertőzöttjét. A vírust egy 18 éves fiú szervezetében
mutatták ki. Az egyre hűvösebb, de még nem
fagyos időben a vírus terjedésére számítanak.
Komáromi Zoltán főorvos azt tanácsolja, mindenki és minél hamarabb oltassa be magát.
„Azért kell felkészülni, mert
amikor már ég a ház, maximum
a tűzoltókat lehet kihívni. Nem
egyszerűbb előbb egy poroltót
venni és figyelni, hogy a gyerek
ne játsszon a gyufával?” – fogalmazott. A védettség kialakulásához két hétre van szüksége
a szervezetnek.
Idén is csaknem másfélmillió adag vakcina áll rendelkezésre térítésmentesen a 65 év felettieknek és
a krónikus betegeknek. Az oltást a háziorvosoktól lehet kérni. A vakcina a 2009-es H1N1
továbbá a H3N2 altípusú influenza A és az influenza B vírus idei szezonban várhatóan cirkuláló törzsei ellen nyújt védelmet. Gyermekeket
6-35 hónapos kor között speciálisan gyermekeknek készült vakcinával lehet, sőt ajánlott oltani,
hiszen az influenzavírusok súlyos megbetegedéseket képesek okozni nemcsak a kockázati cso-

portokban, hanem akár egészséges gyermekekben is. 3 és 12 éves kor között a hazai vakcina
fél adagja vagy speciálisan gyermekek számára készített oltóanyag adása javasolt. Krónikus
beteg fél- és hároméves kor közötti gyermekek
számára 5000 adag import oltóanyagot biztosít
az egészségügyi tárca. Fél éves kor alatt a gyermekek nem olthatók influenza
ellen, ilyen esetben a környezetükben élők kérjenek oltást,
mert ezzel nemcsak magukat
védik, hanem csökkentik az
influenzavírusok átadásának
lehetőségét is környezetükben.
A terhesség során bekövetkező
élettani változások miatt a várandós nőknél gyakoribb lehet a súlyos lefolyású influenza, ezért számukra idén is különösen javasolt az
oltás, amely biztonságos és hatásos. A vakcina
beadása nemcsak a várandós nőt védi, hanem
születés után még körülbelül fél évig a gyermek
is védett lesz.
Az influenzát vírus okozza, a vitaminok és az
immunrendszer erősítése természetesen hasznosak, de a betegség megelőzésének leghatékonyabb módja a védőoltás.
(Forrás: ÁNTSZ, hirado.hu)

A fejtetvesség

Téves hiedelem, hogy a tetvesség csak piszkos, elhanyagolt családokban fordul elő, fejtetűvel
bárki fertőződhet. A fejtetű elsősorban közvetlen érintkezés útján terjed, leggyakrabban úgy, hogy
játék közben a „gyermekek” feje egymáshoz ér. Előfordulása a gyermekközösségekben (elsősorban az általános iskolákban, óvodákban és esetenként bölcsődékben is) évről évre visszatérő
jelenség.
A fejtetvességre igen gyakran a gyermek füle körüli vakaródzása hívja fel a figyelmet. Sűrű
fogazatú fésűvel a tetvek a hajból könnyen kifésülhetők és szabad szemmel is jól észrevehetők.
Ártalmuk elsősorban a viszketés és vakarózás, amely felsebzi a bőrt és ennek következtében másodlagos bőrgyulladás alakulhat ki. A fejtetű fertőző betegséget nem terjeszt, de megelőzésük
egyik leghatékonyabb tényezője a szülői gondoskodás!
A fejtetű írtása viszonylag egyszerű. Ezért, ha gyermekünk fejtetves, nem kell kétségbe esnünk,
ugyanis a gyógyszertárakban beszerezhető tetűirtószerek (Nittyfor, Pedex, Nix) a tetveket és a
serkéket rövid időn belül biztosan elpusztítják! A tetves személy, illetve törvényes képviselőjének
kötelezettsége a tetvesség irtása, ruházatának fertőtlenítése, s ha nem tesz eleget kötelezettségének, akkor ellene eljárás indul hivatalból. Fejtetűvel bárki fertőződhet, de eltetvesedni csak
az fog, aki nem törődik vele. Intézetünktől szükség esetén tanácsot kérhet akár telefonon is, a
06-29-413 937 –es számon.
BFKH Monori, Nagykátai kistérségi Népegészségügyi Intézet

KULTÚRA

Hírek a Weöresből

Ebben a tanévben is igen gazdag programot állítottunk
össze az intézmény pedagógusai és diákjai számára.
Iskolánkban néhány korábban elkezdődött munka
eredményeivel örvendeztethettük meg a gyerekeket és
a szülőket, így talán érdekesebb lett ez az évkezdés,
mint egy átlagos tanévben.
Az Országos Tehetségpont Hálózat tagjaként működő kiválóra minősített tehetséggondozó programunk
ebben a tanévben az eddigi alsós, felsős csoportok
mellett (rajz, természettudományi, gondolkodásfejlesztés, anyanyelvi, matematikai, sport, idegen nyelvi) a felső tagozatban tovább bővítette tevékenységi
körét. Bekerült a programba a Beszélni nehéz! anyanyelvi kör, a Sarkig tárt világ természettudományi kör,
a kézilabda, a természettudományi gazdagító program
és a Reneszánsz emberműhely rajzkör.
A Mozgolódó sport tehetséggondozó csoport részt
vett a budapesti Nagy Sportágválasztó rendezvényen,
ahol a gyerekek 90 sportággal, azok jeles képviselőivel
ismerkedtek meg. Éppen ez volt a cél! Az, hogy egy
évnyi általános mozgásfejlesztő munka után a gyerekek megtalálják saját sportágukat, felmérjék lehetőségeiket és képességeiket. Többen egyesületi ajánlatot,
igazolási lehetőséget is kaptak a képességfelmérések
során budapesti első osztályú egyesületektől.
A Nemzeti Múzeum felkérésére uniós pályázatban
együttműködő szervezetként veszünk részt 5 évig,
melynek keretében egy régészeti szakkör lebonyolítására és a 6. évfolyamosok számára témahét szervezésére kerül sor. A családok számára mindegyik rendezvény ingyenes.
A régészeti szakkörben a legügyesebb 4. és 5. évfolyamosok vehetnek részt. Az első foglalkozáson a
visegrádi királyi palotában jártunk, az ottani régészeti
feltáráson. A restaurátorok munkájába is belekóstolhattak a gyerekek. A következő foglalkozáson bronzkori sírfeltárás, majd római edény restaurálása, a segédtudományok megismerése, és végül saját kiállítás
rendezése lesz a program a Nemzeti Múzeumban.
Szeptemberben zajlottak osztálykirándulásaink is,
ahol a dunai sárkányhajós evezéstől a számháborúig, a
tájházi látogatástól a szülőkkel történő főzőcskézésig
sokféle programra került sor.
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Igen szép eredményeket értek el diákjaink az októberben megrendezett területi Bólyai matematika
versenyen, a városi mesemondó és szövegértési versenyen. Az eredmények a www.weoresiskola.hu honlapon megtekinthetők.
Öko-matek 8 országot érintő Comenius projectunk keretében küldöttségünk Finnországban töltött egy hetet, ahol rengeteg élményt és tapasztalatot
gyűjtöttek a résztvevők. Erre szükségünk is lesz, hiszen decemberben a másik Comenius pályázat keretében olasz és erdélyi vendégeinket fogadjuk iskolánkban, majd februárban az Öko-matekban együttműködő
7 ország képviselőit. Ezek a találkozók nemcsak a kialakult barátságokat és a nyelvtanulást erősítik, hanem
az iskolánkban zajló folyamatokba is betekinthetnek
vendégeink. A decemberi vezetői találkozó keretében
vendégeink részt vesznek a december 9-én megrendezésre kerülő jótékonysági bálunkon.
ÖKO iskolaként kiemelten fontosnak tartjuk diákjaink szemléletformálását a környezetvédelem területén, ezért a szintén ÖKO címmel rendelkező II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolával közös ÖKO délutánt
szervezünk iskolánkban. A programon szívesen látjuk
az érdeklődő gyömrőieket november 24-én 15 órától.
Weöres Sándor Általános Iskola vezetése
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Fölösleges Áruk vándorkiállítás

Az átlagos családok sokat vásárolnak. Szinte minden háztartásban rengeteg felesleges dolgot vesznek, amelynek jó része a szemétben köt ki. Ezzel nemcsak a Föld szennyezéséhez járulnak hozzá, de
maguk is szegényednek, hiszen a fölösleges holmikra kiadott pénzzel szegényítik magukat. Becslések
szerint ma a fejlett országok polgárai vásárlásaik 10-30%-ában olyan dolgokat vesznek, amelyeket
soha nem használnak, és egy idő után kidobnak. Ruhákat, melyeket soha nem vesznek fel, cipőket,
amelyeket soha nem viselnek, élelmiszereket, amelyeket bontatlanul kidobnak, kütyüket, amelyekre
semmi szükség. Még belegondolni is borzongató, mit tudnának ebből az összegből elérni.
A Weöres Sándor Általános Iskolában évek óta találkozunk ezzel a problémával a tanítványaink
körében is. Rengeteg történet kering köztünk osztálykirándulásokról, táborozásokról, ahol jó néhány
tanítványunk az egész napra, hétre kapott zsebpénzt néhány perc alatt az első trafiknál elköltötte.
És mire? Szemnek tetszetős, pár percig érdekes kacatra, ami már a haza felé vezető úton eltörik, érdektelenné válik. Érezzük, valamit tennünk kell, hogy a gyermekeink szembesüljenek ezzel a rossz
szokással.
A tudatos vásárlók napjára iskolánk meghívta a HuMuSz Szövetség Fölösleges Áruk Fóruma
című vándorkiállítását. Célunk az volt, hogy a kiállítás segítségével összegyűjtve láthassák meg tanulóink, mennyi fölösleges, helyenként megmosolyogtató holmit vásárolnak meg. A kiállítás 2011.
november 21-28-ig tekinthető meg a központi iskola könyvtárában. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
Ha Önnek van olyan fölösleges tárgya, melyen már csak mosolyog, hogy miért is vette meg, kérjük hozza el hozzánk, mi eljuttatjuk a HuMuSz Szövetséghez. Ez a kiállítás a látogatók által behozott
árukkal bővül.
Kissné Barta Tímea, ÖKO műhely vezetője
Weöres Sándor Ált. Iskola

VÁROSI SZÖVEGÉRTŐ VERSENY

„Dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen úgy érdemes.”
(József Attila)
Az idei tanév alsó tagozatos szövegértő versenye
2011. október 19-én volt a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában.
Az ide érkezett gyerekek sokat gyakoroltak s ezáltal
tanultak felkészülésük során tanítóiknak, szüleiknek
köszönhetően. Mindannyian nyertesként érkeztek
tehát.
A következő eredmények jól mutatják a szoros
„küzdelmet”:
2. évfolyam
I.
Debreceni Kincső
II.
Molnár Máté
III.
Mészáros Kolos
IV.
Opolcsik Luca

W. S. Á. I.
F. I. Á. I.
II. R. F. Á. I.
W. S. Á. I.

3. évfolyam
I.
Miriszlai Nóra
II.
Bukor Edina
Halászi Henrietta
III.
Balthes László
Rada Gréti

W. S. Á. I.
II. R. F. Á. I.
II. R. F. Á. I.
F. I. Á. I.
W. S. Á. I.

4. évfolyam
I.
Szentprónai Lili
II.
Páczi Zsolt
III.
Moldován Evelin
Ribár Krisztina
IV.
Barta Róbert

W. S. Á. I.
W. S. Á. I.
II. R. F. Á. I.
F. I. Á. I.
F. I. Á. I.

GRATULÁLUNK!
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
munkaközössége
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Kirándulás a Mikkamakka
Játéktárban
„…a játék éppúgy használ a test fejlődésének,
mint a lélek gyarapodásának…”

(Comenius)

Egy napsütötte októberi délutánon, a Fekete István Általános Iskola harmadikosokból álló
csoportja felkerekedett a Mikkamakka Játéktárba. A gyerekek izgatottan várták, hogy megérkezzünk és belépjünk ebbe a varázslatos világba.
Nem kellett csalódniuk, mert pillanatok alatt
egy „igazi” mesebirodalom részesei lehettek. A
sok színes jelmez közül válogatva hercegnők
sokasága, lovagok, királyok keltek életre. Azok
a gyerekek sem unatkoztak, akiknek nem volt
kedvük beöltözni. A fiúk érdeklődését főként az
autók, az építőjátékok és a lovagvár keltette föl;
míg a lányokét inkább a bábok, a bolt és a jelmezek.
A társasjátékokat kedvelők is megannyi játék közül válogathattak; de akadt, aki „csak” a
labdatengerben ejtőzött.
Úgy gondolom, hogy Mikkamakka mesés játékbirodalmából minden gyermek élményekkel
gazdagon távozott. Szeretnénk megköszönni
Bolgár Zsuzsának, hogy lehetővé tette barangolásunkat a Négyszögletű Kerek Erdőben.

Feketések látogatása a Paksi
Atomerőműben
Az iskolánkat támogató alapítvány, már a tanév
elején a kedvünkben járt.
Egy csütörtöki napon 45 tanuló, két pedagógus kíséretével ellátogatott a paksi atomerőműbe. Itt sok érdekességet láthattunk és hallhattunk, bár felkészülten indultunk. Kiselőadást
hallhattunk a radioaktív hulladékok kezeléséről és tárolásáról, az atomerőmű történetéről és
működéséről, és egy kisebb kilátóból kémlelhettük a területét, ami hatalmas. Nagy élvezettel
figyeltük a bemutatókat, de nagy sajnálatunkra
az üzembe nem mehettünk be, mert bejárásuk
csak a 16 éven felülieknek van.
Egri Viktória 8.a

Czerván Beáta

301-es parcella
Október 23-a alkalmából a Feketének az aulájában egész nap korabeli filmeket vetítettek, rádió
felvételeket hallhattunk, illetve újságcikkeket
olvashattunk. A délután folyamán tanári kísérettel 48 diák látogatott el a rákoskeresztúri köztemetőbe a 301-es parcellájához, ahova megemlékezésünk jeléül egy koszorút helyeztünk el.
Egri Viktória 8.a
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ŐSZI ESEMÉNYEK A GIMNÁZIUMBAN

EMLÉKPONTOK

Az Emlékpontok - audiovizuális emlékgyűjtés c.
pályázatunk zárásaként egy konferencián és közönségtalálkozón vehettünk részt az iparkamara
fővárosi épületében. Óriási megtiszteltetés, hogy
a résztvevő 68 iskola közül éppen ránk esett a
választás. Tarcsa Zoltán, a pályázat kiíró képviseletében, Tallai Gábor (Terror Háza programigazgató), Hegyesiné Orsós Éva, az „Életet az
éveknek” nyugdíjas szervezet szövetségi elnöke
előadásával színesített rendezvényen a programról, elkészült interjúkról, munkafolyamatokról,
tanulságokról esett szó. A kiváló tapasztalatcsere mellett személyes hangvételű eszmecsere is
zajlott. Két interjúalanyunk is megtisztelte személyesen az eseményt: Moóri Erzsébet és Pál
Mihály. Iskolánkat a pályázatban résztvevő diákok közül hárman (Seres Ginetta, Végi Nikolett,
Gazsó Imre) és a pedagógusok (Pálné Gábor Éva,
Kuruczné Kiss Éva, Forgács Attila) képviselték.
Interjúink megtekinthetők az Emlékpontok weboldalán, az interjútárban.
www.emlekpontok.hu

kéczki László történész, Bolberitz Pál filozófus,
Halzl József országos elnökünk, Szám Katalin főszerkesztő (KépMás magazin), Surján László EP
képviselő.
Az október 23-i állami rendezvénysorozat részeként a Bem téri ünnepség és koszorúzás is a
hivatalos program egyike volt. A csoportot Mondok Lilian és Forgács Attila képviselte.
www.rakocziszovetseg.org

ZSEBSZÖVEG

Hagyományteremtő céllal hirdette meg a Pest
Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési
Osztálya középiskolásoknak Krimit – tud? címmel új akcióját. A Beugró c. ismert televíziós játék analógiájára és kellékeivel a bűnmegelőzés,
a felvilágosítás és a rendőri pálya népszerűsítése
volt a játékos vetélkedő célja. A megye 13 csapatát felvonultató versenyt megelőzően – a nagy
érdeklődésre tekintettel – még háziversenyt is
„kénytelenek voltunk” rendezni. A jó hangulatú, technikailag rendkívül színvonalas fővárosi
eseményen (Teve utcai Rendőrpalota) közismert
és népszerű személyiségek közreműködésével (a
zsűriben Pokorny Lia színművésznő, Simon Tamás r. dandártábornok, Farkas Norbert r. alezredes, a műsorvezető Novák Péter, továbbá Havas
Henrik újságíró) zajlott. A háromfős diákcsapat
(Varga Ágnes, Budzsáklia Claudia, Kovács Péter) igencsak helytállt az erős mezőnyben. Élményekben és nyereményekben gazdagon távozhattak, a támogatók és a PMRFK jóvoltából
tárgyjutalommal és egy dunakeszi kutyás kiképző-bemutatóra szóló meghívóval… Nagyszerű
élmény volt, köszönet a kiváló szervezésért, barátságos vendéglátásért!

SZABADIDŐS
RÁKÓCZI

A Rákóczi Szövetség középiskolai szervezetének
megalakulását hozta az idei tanévkezdet. Október elején két diákunk (Voga Kata, Seres Ginetta)
egy kiválóan szervezett, jó hangulatú vezetőképző
rendezvényen vett részt. A komolyzenei koncerttel, lovagi bemutatóval, igényes szórakozási lehetőségekkel is egybekötött hosszú hétvégén az Érték és ifjúság címmel határon túli és anyaországi
középiskolások találkozója volt ez. Kiváló, ismert
előadók osztották meg gondolataikat, így Bod
Péter Ákos közgazdász, volt jegybankelnök, Tő-

Távirati stílusban: Hagyománnyá váló őszi papírgyűjtési akciónkat a 10/B nyerte, az október
közepén megrendezett Gólyanapon a 2 új osztályt is „felavatták”, az őszi focibajnokság ismét
jó mérkőzéseket (és a jó időjárásnak is köszönhetően) több hetes elfoglaltságot, kikapcsolódást
hozott. A Szépművészeti Múzeum szervezésében az ÉÓS Műhely keretében a 9/A egy, az antik görög-római mindennapokat, hétköznapokat
bemutató kiállítással és kézműves foglalkozással
tarkított rendhagyó történelemóra élményével
gazdagodott.
Forgács Attila

KULTÚRA

Könyvtári hírek
„Beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól”
Ezzel a szlogennel indult idén az Országos
Könyvtári Napok programsorozat, mely minden
évben október 3-tól 9-ig kerül megrendezésre.
A Gyömrő Városi könyvtár az alábbi programokkal várta az érdeklődőket: Egész héten amnesztiát hirdettünk, elengedtük a késedelmi díjat.
Ingyenes beiratkozás volt, mely a legnagyobb
meglepetéssel szolgált, mivel 45-50 fő vette
igénybe ezt a szolgáltatást.
Helytörténeti gyűjteményünkből kiállítást
rendeztünk „Bennünk élő múlt” címmel, ezen a
programunkon is sokan részt vettek, főleg iskolás csoportok. A kiállítást Gellér Nándor mutatta
be és hasznos tanácsokkal látta el az idelátogatókat.
A heti program díszvendége Deákné B. Katalin volt, a Tudatos Szülők sorozat szerzője,
gyermekfejlesztési és pedagógiai szakíró. Az
előadáson főleg gyerekes anyukák vettek részt,
kisbabákkal, kisebb gyermekekkel, hiszen az ismert „Anya taníts engem” c. könyve főleg nekik szól, ezért számos kérdést tettek fel az írónőnek, aki készséggel válaszolt.
Továbbra is sok szeretettel várunk mindenkit
rendezvényeinkre.
Könyvtárosok
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Végetért a népszámlálás: mintegy ezer
lakcímről tagadták meg a részvételt
Országosan a mintegy 4,5 millió lakcím 97 százalékáról érkeztek be november elejéig a népszámlálási adatok; Tolna, Zala és Nógrád megyében már szinte teljes
a kérdőívek dokumentáltsága, míg leginkább Budapesten és néhány nagyvárosban az országos átlag alatt
maradt - közölte Virágh Eszter, a Központi Statisztikai
Hivatal népszámlálási szóvivője.
Aki nem válaszolt a kérdésekre, büntetést kell fizetnie. Személyenként 50 ezer Ft a bírság összege. Így
egy 4 tagú családnak akár 200 ezer forintos kiadása is
lehet emiatt.
A 15. magyar népszámláláson a hónap első felében
lehetett a kérdőíveket elektronikus formában kitölteni,
ezzel a lehetőséggel a megkeresett háztartások csaknem 19 százaléka élt. A papír kérdőívek önálló kitöltésére a megkeresettek 15 százaléka vállalkozott, a legtöbb lakcímen a hagyományos számlálóbiztosi interjú
keretében adtak számot magukról és lakásukról.
Az internetes válaszadás elsősorban az időszűkében lévőknek kínált kényelmes, gyors, rugalmas
válaszadási lehetőséget. Az így válaszolókat az elektronikus programba beépített útmutatások és ellenőrzések, a szöveges válaszlehetőségek esetén pedig
legördülő válaszlisták segítették, még ha ez utóbbiak
némileg határt is szabtak a szabad válaszadásnak - jegyezte meg a szóvivő.

A papír kérdőívek önálló kitöltését leginkább azok
preferálták, akik nem kívántak időpontot egyeztetni, és
lakásukba beengedni egy számukra ismeretlen számlálóbiztost. Ez a módszer bizonyult a legnehezebbnek,
itt volt a válaszadó leginkább magára hagyva.
A személyes interjú módszerét általában azok választották, akik bizalommal nyitottak ajtót a számlálóbiztosnak, megbíztak felkészültségében, hozzáértésében, és nem kívántak maguk a kitöltéssel vesződni
- mutatott rá Virágh Eszter.
A népszámlálás adatainak összesítése jövő tavaszra
várható.
(Forrás: hirado.hu)

Ötszörös különbségek a kötelező biztosítás díjaiban
November végéig lehet váltani

Az első részletes mintaszámítások alapján ötszörös
díjkülönbségre is volt példa a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) jövő évi díjaiban. A piac három
részre szakadt: hat biztosító folytatta az árharcot, hárman emelték áraikat, a többi társaság pedig vagy szinten tartotta, vagy csak a számára vonzó korcsoportban
csökkentette tarifáit.
Összességében az Allianz mellett a Signal és az
Aegon szinte változatlan árszintet kínál, az Union és
az Astra korcsoportonként és lakóhelyenként eltérő
irányba mozdult, míg a K&H, a Generali és az MKB
drágábban adja a kötelező biztosítást. A CIG, mint új
szereplő, csak a céges flottaszerződéseket szeretné
megszerezni tarifái alapján.
Az idei kampány potenciális nyertesei a KÖBE, a
Wabard és a Posta Biztosító, amelyek átlagosan 20-30
százalékkal kínálnak kedvezőbb díjakat a múlt évi
kampányhoz képest. A nagyobb társaságok közül az
Uniqa és a Groupama szállt be agresszíven az árversenybe.
Például egy 25 éves budapesti férfi, 1.6-os Golffal
és B1 fokozatban a KÖBE-nél 30.660, az Unionnál
44.395, míg a legdrágább Signal biztosítónál 156.980

forintért kötheti meg a jövő évi kgfb-jét. Egy 45 éves,
szintén fővárosi, B1 fokozatú férfi az 1.4-es Opel Astrájára 19 ezer és 45 ezer forint között választhat a biztosítók közül.
A PBA alkusz arra hívja fel a figyelmet, hogy néhány biztosítónál - optimális személyi feltételek között - a 30 százalékos baleseti adó „kigazdálkodható”
a jövő évi díjból.
Nem csak a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
díjai, hanem a vele együtt megkötött casco biztosítás
díja is közel harmadával esett a kampány alatt. Tavaly
novemberben a korábbi 90 ezerről 68 ezerre, most - további, mintegy 30 százalékkal - 50 ezer forintra esett a
kgfb-vel együtt köthető casco biztosítások átlagdíja.
A netrisk.hu-n most kötött kötelező biztosítások átlagára 12.600 forint, ami 28 százalékkal alacsonyabb, mint a tavalyi kampányban volt. A kotelezo.
hu alkusz adatai szerint átlagosan 20 százalék kedvezményt kapnak azok az ügyfelek, akik elektronikus
ügyintézést vállalnak és beszedési megbízással fizetik
a díjat. További kedvezmény jár azoknak, akik az éves
kgfb díjat előre fizetik.
(Forrás: MTI)
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a dohánygyártmányok forgalmazását érintő jogszabályi változásról
2011. november 1-jétől módosultak a jövedéki adóról szóló szabályok.
A cigaretta és a fogyasztási dohányok – tehát a szivar és a szivarka kivételével minden dohánygyártmány – adómértéke 2011. november 1-jén emelkedik, ezért változik az adójegyeken feltüntetett adómérték kód is. Az új kód 111101 lesz, mely első két karaktere az év utolsó két számjegyét, a középső
két karakter a hónapot, míg az utolsó két karakter a napot jelöli. 2011. november (11. hó) 01-jétől
csak új adómértékes adójeggyel szabadforgalomba hozott dohánygyártmány rendelhető.
A régi alacsonyabb adómértékkel, vagyis régi adójeggyel – szivar és szivarka esetében ez a 2006.
január 1. előttieket jelenti – szabadforgalomba bocsátott dohánygyártmányok – vízipipa-dohány esetében ide tartoznak a korábban adójegy nélkül is forgalmazható készletbe tartozók is – 2011. november 1-jét követően korlátozottan értékesíthetők, birtokolhatók.
A jövedéki engedélyes kereskedő 2011. december 1-jéig, a működési engedéllyel rendelkező nem
jövedéki engedélyes kereskedő (kiskereskedő) 2011. december 31-ig birtokolhatja, értékesítheti a
régi adójeggyel ellátott dohánygyártmányt.
A határidők után nem lehet régi adójeggyel forgalmazni dohánygyártmányt!
Ha az ellenőrzésre jogosult hatóság az említett határidőkön túl észleli a dohánygyártmányok fentiek szerinti szabálytalan értékesítését, birtoklását, a jogszabály-változás kötelező rendelkezései miatt
a szükséges intézkedéstől nem tekinthet el. Az előírások megsértésével értékesített, birtokolt dohánygyártmányt el kell kobozni, a kötelezettség megsértése miatt mulasztási bírságot kell kiszabni. A mulasztási bírság összege gazdálkodó szervezet esetében 300 ezer forintig is terjedhet.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság

Néhány szót a közbiztonságról

Sokáig gondolkodtam, hogy hozzászóljak-e Gyömrő város közbiztonsági helyzetéhez. Az utóbbi időben
sokat beszélgettem városunk lakóival. A beszélgetések során a legtöbb kérdés azzal kapcsolatban hangzott
el, hogy hogyan lehet legálisan lőfegyverhez jutni és ki milyen tárgyakat tart otthonában a védelmére. A
beszélgető partnerek nagy része már rendelkezett engedélyezett gázpisztollyal, illetve nem engedély köteles
egyéb fegyverrel. Nem volt olyan ember, aki valamilyen ütő vagy szúró tárgyat nem tart éjszaka az ágya
környékén. Kérdésemre, hogy miért kell fegyverkezni, a válasz nagyrészt az volt, hogy romlik a közbiztonság és nem akarnak a hírekben szerepelni. A napi sajtóra hivatkoztak, amelyben a fő hírek között általában
az szerepel, hogy elütötték, megölték, kirabolták... Igaz, ez országos hírekben szerepel, de jobb félni, mint
megijedni... Be kellett látnom, hogy ebben igazuk van.
Rögtön az elején szeretném leszögezni, hogy Gyömrőn a közbiztonság az országos átlagnál sokkal
jobb és az erőszakos bűncselekmények elkövetése nem jellemző városunkra. Beszélgetéseink során kiderült, hogy mi lehet a probléma.
Megnőtt a besurranásos bűncselekmények száma és elindult egyfajta szóbeszéd, hogy kihez, hova mentek be az éjszaka folyamán és ez generálta a fegyverkezést. A Gyömrői Rendőrőrs már több alkalommal
felhívta a lakosság figyelmét az újságban és lakossági fórumokon, hogy milyen szabályok betartásával és
vagyonvédelmi eszközök segítségével előzhető meg, hogy sérelmükre bűncselekményt kövessenek el. A jó
tanácsok betartásával sok kellemetlen helyzetet kerülhetünk el! Jó hír, hogy november 1-vel új parancsnok
érkezett a rendőrőrsre. Reméljük, Ő megkapja majd azt a támogatást a Monori Rendőrkapitányság vezetésétől, amellyel növelhető a rendőri jelenlét településünkön! Reméljük azt is , hogy rövid időn belül kidolgozásra kerül a helyi közbiztonsági koncepció, amely megfelelő választ ad a bűncselekmények elkövetőinek
arra, hogy miért nem érdemes nekik városunkban tevékenykedniük. A következő lapszámban megpróbáljuk
az új parancsnokot, valamint terveit és elképzeléseit bemutatni.
Bodoki István
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TAROLT AZ EURÓPA BAJNOKSÁGON
A GYÖMRŐI CSAPAT
A Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület
versenyzői Lengyelországba látogattak az IBF
által szervezett Európa Bajnokságra! Kilenc
versenyző utazott ki Bierunba, hogy megmérettesse magát, és képviselje az országunkat október 8-9-én:
Hegymegi Szilvia, Hegymegi Sándor, Huber
Máté,
Fodor Zoltán, Karsai Anita, Czeglédi Árpád
Erényi Martin Huber Anna, Fodor Gergely
Azért írtam, ilyen felsorolásban, mert hármasával külön csapatokat képeztek a versenyzők.
Felkészülésük egész nyáron tartott, szinte minden nap edzettek a formagyakorlatokra és a küzdelmekre egyaránt.
A verseny két napos volt. Az első napon a
formagyakorlatoké volt a főszerep. Nagyon
örültünk, hogy már az első nap hallhattuk a MAGYAR HIMNUSZT, Hegymegi Szilvia, Hegymegi Sándor és Huber Máté fegyveres formagyakorlatáért.
A következő eredmények születtek még:
Hegymegi Szilvia, Hegymegi Sándor, Huber Máté - szinkron pusztakezes forma - Ezüstérem, Fodor Zoltán, Karsai Anita, Czeglédi Ár-

PATIKAI ÜGYELET
Hétköznapokon továbbra is a Szent
Erzsébet Patika tart ügyeletet este 10
óráig. Hétvégeken a három patika felváltva tart nyitva. Ünnepnapokon 16.00
órakor bezárnak a gyógyszertárak.
A következő hétvégék és ünnepnapok
ügyeleti rendje a következőképpen
alakul:
November 12-13.
Kehely Patika
November 19-20.
Szent Erzsébet Patika
November 26-27.
Humanitas Patika
December 3-4.
Kehely Patika
December 10-11.
Szent Erzsébet Patika
December 17 -18.
Humanitas Patika
December 24-25.
Kehely Patika
December 26.
Szent Erzsébet Patika
December 31.
Szent Erzsébet Patika
2012. Január 1.
Szent Erzsébet Patika

pád - szinkron fegyveres forma - Bronzérem,
Hegymegi Szilvia - egyéni fegyveres forma Bronzérem.
Ennek a napnak még az volt a különlegessége, hogy a német csapatnak kevés volt a férfi
versenyzője és felkért minket, hogy közösen
alkossunk egy csapatot küzdelemben. Így szereztük harmadik bronzérmünket - Fodor Zoltán,
Huber Máté, Fodor Gergely.
A második nap az egyéni küzdelmek következtek. Ezen a napon Hegymegi Sándor,
Hegymegi Szilvia aranyérmet, Fodor Zoltán
bronzérmet, valamint Hegymegi Szilvia és
Hegymegi Sándor különdíjat hozott el. Mindketten a legtechnikásabb versenyzőnek járó díjat
kapták meg.
Nagyon büszke vagyok minden tanítványomra, mert tisztességgel, becsülettel felkészültek. A
kilenc versenyzőből heten éremmel, ketten pedig negyedik helyezéssel tértek haza! Gratulálok nekik a szép eredményért!
Köszönjük a Gyömrő Város Önkormányzat
és a Gyömrő Városi Sport Klub anyagi támogatását a versenyben való részvételünkhöz.
Lozsi Ákos, vezetőedző

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik özv.
Rábai Lajosné temetésén részt vettek, sírjára
virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoznak.
Köszönjük Garamszegi Sándor és kollégái valamint a Klein virágüzlet munkáját.
A gyászoló család
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NATO FUTÁS

Több mint háromezren álltak rajthoz a Budapesti
Atlétikai Szövetség rendezésében október 9-én a
19. alkalommal bonyolított NATO-futáson és az
aradi vértanúk emlékére kiírt Kegyeleti Váltófutáson.
A nemzetközi mezőnyben városunkat egy mikró csapat képviselte a mindenki számára a felkészültségének megfelelő futótávokat kínáló rendezvényen. A leghosszabb táv a Vérmezőtől induló
és az 56-osok terén felállított célkapuban végződő
egyéni és váltóban teljesíthető 10 km-es táv volt.
A rövidebb távra vállalkozók a Városligetben kialakított pályán futhattak, vagy gyalogolhattak 4
km-t. A leglátványosabb program mindenképpen
az iskolák Kegyeleti Váltófutása volt, ahol a 13
fős váltók tagjainak 1000 és 500 m közötti távokat kellett teljesíteniük. A gyönyörű helyszíneken
haladó futóknak csak az időjárás nem kedvezett
ezen a napon. Az igen változékony időben a tíz
km-en többször esett, de végül kiderült.
Gyömrői színekben a 4 km-es futásban a női
indulók között Rontó Ildikó a 22. helyen, a NATO-váltóban rajthoz álló Kálmán János, Rontó
Zoltán alkotta csapat a 8. helyen ért célba.
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A Kegyeleti Váltófutás dobogójának legfelső
fokára a Kölcsey Ferenc gimnázium csapata állhatott, ahol Rontó Zsolt és Maxim Gábor képviselte a gyömrői fiatalokat.
Az idei évben még egy utcai futóverseny lesz
a Balatonnál, november 19-20-án, aki kedvet kapott jelentkezzen!
H. L.

Kerékpáros hírek

Mosonmagyaróváron rendezték meg a Kritérium
Országos Bajnokságot. Gyurján Adrienn kiváló formában versenyezve bronz érmet szerzett.
Dunakiliti és Rajka között tartották a Magyar
Köztársaság Páros Időfutam Bajnokságát. Az
U15-ös korosztályban a Habram István - Kodaj Ádám duó harmadik lett, Gyurján Adrienn
pedig Arató Gabriellával az SZSZKE versenyzőjével kiegészülve második helyen végzett az Elit
nők között.
Az I. Tisza-tó Maraton versenyen Gyurján
Adrienn aranyérmet szerzett! A IV. Pilis Kupa II.
fordulóján a Giant Gyömrő legeredményesebb
tagja Habram István volt, aki korcsoportjában
diadalmaskodott. Gönczy Gergő bronz érmet
hozhatott haza. Az idei kerékpáros szezont a Magyar Köztársaság Hegyi Bajnoksága zárta. Kissé
fáradtan, szezonvégi hangulatban Habram Pisti
4., Gönczy Gergő 9., Kodaj Ádám 12. lett. Montis versenyzőink közül Gönczy Gergő a Maraton
Magyar Kupa sorozat összesített tabelláján az
első helyen végzett!
Végetért a 2011-es verseny szezon. Idén kevesebb versenyzővel látogattuk a versenyeket,

ennek ellenére sikerült figyelemre méltó eredményeket elérnünk.
KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET, AMIT VÁROSUNKTÓL, TÁMOGATÓINKTÓL KAPTUNK !
Rövid pihenő után elkezdjük az alapozást
a következő szezonra. Nem alszunk téli álmot,
hanem szorgalmasan edzünk, hogy márciusban
a 2012-es verseny évet újra jó eredményekkel
kezdhessük meg!
G. István
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