Ismét évhatárhoz érkeztünk. Amikor fordul az idő, fordul
a naptárban is az évszámláló.
Ha végére érünk valaminek, erős késztetést
érzünk arra, hogy visszatekintsünk a magunk
mögött hagyott időszakra. Visszatekintsünk
és összegezzük mindazt, ami velünk, vagy
épp körülöttünk történt.
Polgármesterként nekem a város által bejárt utat kell értékelnem.
Mindig azt mondtam Önöknek, hogy szerencsésnek és büszkének érzem magam, hogy
polgármesterként szolgálhatom Gyömrőt.
Ha visszatekintek a 2011-es évre, ugyanezek az érzések kerítenek hatalmukba.
Fejlesztettünk, átadtunk, befejeztünk, elkezdtünk, tovább dolgoztunk rajta...
Az idei évben bővelkedtünk az Uniós pályázatok adta lehetőségek kiaknázásában.
Csaknem 500 millió forintot, azaz félmilliárd forintot nyertünk a városközpont újjáépítésére! Ebből megvalósítottuk a Hankó
István Művészeti központot, amely városunkban ezután a helyi kulturális élet méltó
fellegvára lesz.

A Művészeti Központtal együtt átépítettük
a régi TÖVÁL épületet, a Polgármesteri Hivatal „B” épületét. Aki arra jár, már nem ismer rá
az egykori, csúnyácska kocka irodaházra.
Szintén ebből a pályázati pénzből jutott
a sportcsarnokunk bővítésére is. Itt már működik a fallabda pálya, kondi terem, szauna,
szolárium.
A központi park is átalakult. Parkolók, új
sétányok, díszburkolatok, rengeteg új fa kiültetése, díszkandeláberek, szabadtéri színpad. Ezek még mindig ebből az egy pályázatból!
Természetesen nem csak ez az egy nyertes pályázatunk volt. A teljesség igénye nélkül a további 2011-es „termésünk”:
15 millió forintot nyertünk a régi polgármesteri hivatali épület szigetelésére,
korszerűsítésére, nyílászáróinak cseréjére. A munka befejezve, átadva!
25 millió fölött nyertünk az Arany Óvoda fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere,
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hőszigetelések megvalósítására. A munka elvé- lamint a városi ivóvízrendszerbe csatlakoztatjuk az
gezve, átadva!
újonnan feltárt Mendei úti ivóvíz kútjainkat. A vá425 milliós Norvég pályázat, a Tudásközpont ros ivóvíz ellátása ezzel a fejlesztéssel ismét hosszú
létrehozására. Ezt a tavalyi és az idei évben va- évekre, akár évtizedekre biztosítva lesz. A legfontolósítottuk meg, az idei évben
sabb, hogy erre a pénzt már pályáa projektet lezártuk. Ebből az
zaton megnyertük, rendelkezésünkösszegből a tudásportálon felül
re áll!
három iskola bővítése, akadályLátjuk, Gyömrő sikeres város,
mentesítése is elkészült. A munamely fejlődik, gyarapodik.
ka elvégezve, átadva!
Úgy vélem, kellő önbizalommal
A Weöres Sándor Általános
vághatunk neki a jövendő évnek is.
Iskola és Alapfokú ZeneművéHiszen nekünk nem kell tartanunk a
szeti és Táncművészeti Intéz2012-es évtől, mint számos magyar
ményben 22 millió forint fölött
településnek. Mi a jövő évet is lehenyertünk kompetencia alapú
tőségnek látjuk, lehetőségnek, hogy
oktatás megvalósítására uniós
szándékainkat megvalósítsuk.
pénzt. A program kidolgozva,
A megkezdett munkát befejezlezárva!
zük és újabbakba kezdünk. Mindezt
A falusi II. Rákóczi Ferenc Ála teljes képviselő-testülettel összetalános Iskolának csaknem 4
fogva, egy irányba haladva, Gyömrő
millió forint uniós pályázatot
fejlődésének irányába.
nyertünk pedagógus továbbkép- Gyenes Levente, polgármester
Természetesen tudom, hogy sok
zésre. A tavalyi évben elkezdtük
területen van még így is elmaradáés a projekt az idei tanév végén zárult.
sunk, restanciánk. Ezeket is szépen, pontról pontra
Nem önkormányzati, de városunkat érintő pályá- szeretném majd megvalósítani a következő évben,
zaton nyert közel 40 millió forintot a Széki Teleki években.
László Közalapítvány a Teleki Gimnázium enerAhhoz, hogy minden az eddigi megszokott rendben
getikai fejlesztésére, hőszigetelésre, nyílászáró haladhasson városunkban, szövetséget kérek Önöktől
cserére. A munka elvégezve, átadva!
ismét a 2012-es évre! Kérem, ne csak szemlélői leEddig ezek az idei lezárt és megvalósított, uniós gyenek városunk átalakulásának, hanem jó szándékú
forrás igénybevételével elkészült fejlesztések.
résztvevői és részesei is! Ez a legnagyobb újévi kívánVisszaolvasva hosszú a sor, de itt nem állunk meg! ságom, amit 2012-től várok!
A jövő év feladataira koncentrálunk máris. A jövő évben szintén EU forrásból, 1 milliárd forintból valósul Sikeres és boldog új esztendőt kívánok minden
meg ivóvízbázisunk fejlesztése.
gyömrői polgárnak, erőben, egészségben, gyarapoEz azt jelenti, hogy a jövő évben, amint a fagyos dásban! Legyen ismét egy szép éve városunk köidőszak felenged, elkezdjük a város 2012. évi legna- zösségének!
gyobb beruházás sorozatát. Azokon a szakaszokon,
Isten éltesse Önöket és Szeretett Városunkat,
ahol elöregedtek az ivóvíz fővezetékek, mindegyiket Gyömrőt!
kicseréljük. Új bekötésekre is mód nyílik majd, vaGyenes Levente

Adventi gyertyafények Gyömrőn
Négy héttel karácsony előtt valami nagyon fontos dolog történik: egy angyal kék köpenybe öltözve leszáll az égből, hogy közelebb húzódjon az emberekhez. A legtöbb
ember ezt észre sem veszi, mert túlságosan el van foglalva mással. De azok, akik jól
figyelnek, meghallják a hangját.
November 27-én, vasárnap este sokan gyűltek össze a Szabadság téren, hogy közösen gyújtsák meg a város adventi koszorúján az első gyertyát. Az első gyertya meggyújtására Dóka Tamás Római Katolikus plébánost kértük fel.
December 4-én, 17 órától láthattak adventi műsort a gyömrőiek a Református Gyülekezet Énekkara
jóvoltából. A második vasárnapon Lakatos Tibor református lelkész a gyertyagyújtást megelőzően hangsúlyozta, hogy a karácsonyi ünnepkör megadja a lehetőséget mindnyájunknak, hogy egy időre elfelejtsük
mindennapjaink fárasztó gondjait, s azokra is gondolhatunk, akikre az év közbeni rohanás során csak kevesebb időnk jut.
December 11-én Németh Mihály Evangélikus tisztelendő osztotta meg velünk karácsonyi gondolatait, majd
énekkaruk örvendeztetett meg minket karácsonyi dalaikkal.
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December 18-án 14-17 óráig várunk minden kis és nagy gyermeket a karácsonyi kézműves foglalkozásra az ÚJ Művelődési Ház nagytermébe. Lesz mézeskalács festés, ajándék készítés, csuhé angyalkák készítése. A KIGYE asztalánál is
sok szép karácsonyi csoda készül majd, és hogy a nagyobbak se unatkozzanak,
X-Boxozásra is lehetőség nyílik.
Ugyanekkor nyitja meg kapuit a „Mézes-Mázos” mézeskalács kiállítás az Új
Művelődési Ház aulájában. A pályázat eredményhirdetése 16 órakor lesz. Várunk
minden résztvevőt és érdeklődőt.
December 18-án este 17 órakor Gyenes Levente polgármesterünk kíván mindenkinek Békés Boldog Karácsonyt és gyújtja meg a negyedik gyertyát a Weöres
Sándor Általános Iskola Gyermekkórusának zenei kíséretében.
Reméljük, hogy a felgyulladó gyertyalángok fénye nemcsak a teret fogja bevilágítani ezen a napon, hanem egy csöppnyi szikráját szívünkbe zárva, otthonunkban
is az összetartozás és szeretet fényét árasztja az ünnepek alatt.
Békés és Boldog Karácsonyt Kívánunk!
Gyömrői Kulturális és Turisztikai Egyesület

Elkészültünk!

Örömmel és egyben büszkén jelenthetjük Önöknek,
városunk lakosainak, hogy a tervezett határidőre rendben elkészült városunk új művelődési háza és teljes
körűen elkészültek, befejeződtek városközpontunkban a tervezett építési, kivitelezési munkák. Nagy örömünkre szolgál, hogy mind a pályázat bonyolításában,
mind az építési munkákban résztvevők példaértékű
munkát végeztek. A tervezett december 31-i átadási
határidő előtt jóval, az általunk november 30-ra célul
kitűzött határidőig minden munkarész elkészült.
November közepével megnyitotta kapuit a sportcsarnok bővítéseként megépült 300 m2 alapterületű
sportcentrum is. Elkészült a Szabadság téri park teljes felújítása is. Csaknem 800 m2 térkövezett új sétány
épült, új fák, örökzöldek és cserjék lettek kiültetve a
megújított parkterületre, padok és szeméttárolók szolgálják az idelátogatók kényelmét és a tisztaságot. A
már régóta nem működő betonoszlopos
közvilágítás helyére és azok számát kibővítve díszes kandeláberek kerültek.
Ezek világítják meg éjszaka a parkot,
javítva ezzel a rendet és a közbiztonságot.
A tervszerű és okszerű faritkításoknak köszönhetően átláthatóbb, rendezettebb képet mutat városunk főtere.
A rendkívül aszályos őszi időjárás
miatt a füvesítés tavaszra maradt, így
a gyönyörűen megújított üde zöld park
látványa csak áprilisra fog igazán kiteljesedni.
November végétől a hivatal mindkét, teljes körűen felújított épületében
újra a szokásos rendben folyik a munka és az ügyfélfogadás. Mindkét épületünk teljes homlokzati hőszigeteléssel
lett ellátva, emellett az összes nyílászárója ki lett cserélve.

Az ide érkező ügyfelek és a művészeti központ
vendégei számára csaknem 100 db új parkolóhely áll
mostantól rendelkezésre.
Legnagyobb büszkeségünk mégis az új művelődési ház, mely közel 2000 m2-en szolgálja mostantól a
városi kultúra, közművelődés ügyét. Az épület szerkezetileg szeptember végére készült el, ezt követően
kezdődtek meg a belsőépítészeti és színháztechnikai
szerelési, építési munkák. A régi művelődési házban
meglévő hang- és fénytechnika felhasználásával és új
eszközök vásárlásával sikerült egy kiváló minőségű,
új, de mégis olcsó rendszert kiépíteni. A költségekkel
minden területen takarékoskodva, de a belső szépséget és a színházi hangulatot szem előtt tartva véleményünk szerint sikerült egy, a város rangjához méltó
művészeti központot létrehozni. Akik megtekintették
eddig az épületet, úgy nyilatkoztak, hogy ez már talán
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belső hangulatát tekintve több, mint művelődési ház.
Szeretnénk, ha a jövőben ez az épület nyüzsgő élettel,
gyermekszakkörökkel, színházi előadásokkal és bálokkal lenne minél gyakrabban megtöltve.
Rendkívül örülünk annak, hogy ekkora beruházást
meg tudtak valósítani helyi vállalkozók. Öröm az,
hogy ekkora létesítmények kivitelezésére vannak ütőképes helyi cégek, akik ide fizetik adóikat és munkalehetőséget teremtenek rengeteg gyömrői iparosnak,
hogy dolgozhassanak egy helyben megvalósuló építkezésen. Tudni kell ugyanis, hogy a most elkészült beruházások többségében helyiek dolgoztak és végeztek
határidőt messze betartva kiváló munkát. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a lelkiismeretes

munkáját, aki a városközpont átépítésében részt vett.
Nagyon sokan jelezték, hogy látogatóként szeretnék megtekinteni az elkészült új művelődési központot. Nos, erre lesz lehetőség a december 18-án megrendezésre kerülő nyílt napon.
Ezen a napon 14.00 órától 18.00 óráig adventi
gyermek játszóház lesz a nézőtéren, az érdeklődők pedig ugyanebben az időben megnézhetik az épület minden részét szervezett bejárás keretében.
Reméljük, mindenkinek tetszik majd az elkészült
városközpont, melyben rengeteg munkánk fekszik és
egy újabb olyan hely lesz városunkban, amelyre méltán büszkék lehetünk.
Mezey Attila, alpolgármester

A Mikulás ismét köztünk járt
Gyömrőn immár hagyomány a Mikulásjárás. Annak
idején, több mint tizenöt évvel ezelőtt, a Gyömrő 2000
Kör és az Eskü Tériek Baráti köre kezdte szervezni
néhány lelkes önkéntes és baráti segítő együttműködésével. Ez a kezdeményezés csakúgy, mint a Gyömrő 2000 Kör bármelyik ötlete, lelkes fogadtatásra talált a város legfiatalabb és idősebb lakói részéről is.
A Mikulásjárás, a hozzá kapcsolódó feladatok és az
elkészült mikuláscsomagok évről-évre egyre nagyobb
méreteket öltenek. Az idei évben a Gyömrő 2000 Kör
teljes tagsága 10 napos előkészülettel nemcsak a Mikulás járművét „öltöztette” ünnepi díszbe, hanem becsomagolt 300 kg narancsot, 300 kg szaloncukrot, 160
kg mandarint, 120 kg mogyorót, 1800 db mikulást,
1800 db csokit, 1800 db dobozos üdítőt. Természetesen a hatalmas lelkesedéssel végzett önkéntes munka
december 5-én csúcsosodott ki. A Mikulás útvonalát
Gyömrő 2000 Körös fiatalok kísérték, de az útvonal
biztosításában a helyi rendőrök, polgárőrök is részt
vettek.
Számomra nagyon nagy öröm, hogy évről-évre
újabb és újabb adományozók csatlakoznak a városi
Mikulás ajándékzacskóinak megtöltéséhez. Ki-ki ereje és anyagi lehetősége szerint segített idén is, és reméljük, ez így lesz a következő években is.

Mindannyian emlékszünk még kisgyermek korunkra, milyen örömmel vártuk a Mikulás eljövetelét.
Mindannyian emlékszünk arra az áhítattal teli pillanatra, ahogy bontogattuk a mikulászacskókat, majszoltuk
a szaloncukrot, csoki mikulást, mogyorót, mandarint.
Idén, Gyömrő 14 pontján elkísérve a Mikulást útjára, ugyanezt az áhítatot éltem át a több ezer gyömrői
kisgyermekkel, akik örömmel vették át az elkészült
1800 darab mikuláscsomag egyikét.
Magam körül a kísérő felnőttek, szülők arcát nézve,
figyelve, fölfedeztem ugyanazt a mosolygó nosztalgiát rajtuk, amivel mindannyian felidéztük saját gyermekkori élményeinket is. Nemcsak a magam nevében,
hanem az összes szülő nevében szeretnék köszönetet
mondani a Gyömrő 2000 Körös aktivistáknak, a segítőknek, azoknak a civil szervezeteknek és Gyömrőn
működő pártszervezeteknek, akik a Gyömrő 2000 Kör
mellé álltak és félretéve az esetleges ellentéteket, e
szép estét méltón ünnepelték közösen.
Kívánom mindannyiunknak, hogy az ünnep közeledtével közöttünk ezek a kellemes baráti érzések
erősödjenek és legyünk méltók és büszkék mindarra,
ami városunkban történik, amit tenni és adni tudunk
közösségünknek.
Gyenes Levente
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Új gyermek háziorvosi körzet

Gyömrő város önkormányzatának határozata
alapján új gyermek háziorvosi körzet létesült városunkban a korábban már működő rendelések
mellett.
Az új gyermekorvosi rendelő kialakítása a
Szent István út 16. szám alatt található új Egészségház földszintjén valósult meg.
A gyermekeket dr. Berla Zita csecsemő- és
gyermekgyógyász szakorvos látja el.
Rendelési idő:
Hétfő		
8:30 – 11:30
Kedd
8:30 – 11:30
Szerda 8:30 – 11:30
Csütörtök 14:00 – 17:00
Péntek 8:30 – 11:30

Elérhetőség:
2230. Gyömrő, Szent István út 16.
Telefonszám: 06-70-609-9282
Egészséges tanácsadás:
Gyömrő, Szent István út 1. – Védőnői tanácsadó
Hétfő 13:30 – 14:30

A III. sz. Gyermekorvosi körzethez tartozó utcák:
Andrássy u.
Árpád u.
Attila u.
Bajza u.
Bercsényi u.
Bethlen u.
Bocskay u.
Boglárka köz
Deák F. u.
Dobó u.
Dózsa Gy. út
Eötvös u.
Eskü u.

Gyóni G. u.
Gyöngyvirág u.
Jókai u.
Kálvin u.
Kossuth F. u.
Kölcsey u.
Köztársaság u.16-46/a,
és 13-51/a
Levél u.
Liliom u.
MÁV Kisállomás
MÁV Nagyállomás
Petőfi u.

Rákóczi u.
Rózsahegyi u.
Simon Mihály tér
Széchenyi u.
Szegfű u.
Szt. István
Táncsics M. út 41→,
70→
Tompa u.
Tövesmajori u.
Tulipán u.
Vadvirág u.
Vörösmarty u.

A gyermekek jelentkezését elsősorban erről a területről várjuk.

Wesselényi u.
Zrínyi u.

dr. Berla Zita

Pólók a mentősöknek!
Mezey Attila alpolgármester jóvoltából állomásunk dolgozói 20
db új hímzett pólóban láthatják
el munkájukat. A pólók felirata:
OMSZ GYÖMRŐ, valamint a
város, s az Országos Mentőszolgálat címere található meg rajta.
A hímzett pólók felirata is jelzi a
kötödést a dolgozók, a város és a
mentőszolgálat között.
Köszönettel:
Gyömrő Mentőállomás
Közössége
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Közeledik az év vége, az emberek az ünnepekre készülnek. Mi is elvarrjuk a szálakat, befejezzük a folyamatban lévő munkákat. Az ügyelet az ünnepek alatt is
folyamatosan dolgozik, a hibákat is késedelem nélkül
elhárítjuk, de az ügyfélszolgálatunk és irodánk működése szünetel. Az utolsó félfogadási időpont az idén
december 19-én lesz, január 2-án kezdünk újból.
Az új évet várhatóan új díjakon kezdjük. Lapzártakor még nem született meg a döntés a konkrét összegről, azt a januári lapszám fogja tartalmazni. Az ÁFA is
változik a jövő évtől.
Az év végi elszámolás két módon lehetséges. Ha
a fogyasztó nem jelenti be nálunk aktuális óraállását,
akkor a korábbi leolvasások és a görgetett havi átalányok alapján számlázunk. Ha valaki leolvassa a mérőt és bejelenti nálunk annak állását, akkor aszerint.
A bejelentés történhet telefonon a 330-082 számon,
a 111 melléken lévő automatán, e-mailben a vizmu.
ugyfelszolg@monornet.hu címen, faxon a 331-620
számon, vagy bedobhatják telephelyünk postaládájába
(Gyömrő, Lengyel u. 8/a). A bejelentéseket 2012. január 2-ig várjuk, az óraálláson kívül kérjük feltüntetni
a fogyasztó azonosítót vagy a pontos címet és nevet.
A január elején kiküldött számlákon még a 2011. évi
árak és ÁFA szerepel.
Mindig bosszantó és kellemetlen, ha a víz nem folyik a csapból, amikor kéne. Az ünnepi ebéd, vacsora főzésekor különösen az, vagy ha kisbabának kell
tápszert készíteni illetve beteg embernek inni adni. A
fenti esetekben célszerű egy edényben valamennyi vizet tartalékolni.
November elején Gyömrőn volt olyan üzemzavarunk, amikor gyorsan, nagy területet kellett kizárni.
Hangosbemondóval körbejártak a kollégák, de csukott
ablak mellett nemigen hallani. Több reklamáció is volt
emiatt. A hiba meg nem várhat, mert ha folyik a víz az
egyrészt veszteség, másrészt további károkat okozhat,
harmadrészt valahonnan hiányzik.
Az általunk üzemeltetett 120 km-nyi víz és 85
km-nyi szennyvízhálózaton alapból keletkezik an�nyi hiba – csőtörés, dugulás – hogy nem unatkozunk.
Azonban vannak olyan személyek, akik erre még rá
is segítenek. Az a tapasztalat, hogy az ünnepek idején
több oda nem illő dolog kerül a csatornába és okoz
dugulást, szivattyúleállást, kiöntést. Kérem, hogy
disznóbelet, felmosó és egyéb rongyot, mindenféle darabos holmit ne dobjanak a wc-be, csatornába!
A kommunális szennyvízrendszer csak emberi szükségletek végterméke illetve mosogatásból, mosásból
származó folyékony hulladék befogadására alkalmas.
A másik rendszeresen felmerülő problémát a tolvajok okozzák. Újabban ismét volt jó pár fedlap lopás. Ez azon túl, hogy jelentős anyagi kárt okoz – az
elkövető pedig relatíve olcsón adja el a hulladékvasat
– további veszélyeket rejt magában. Az úttesten fedetlen aknába beleeső személy vagy belehajtó gépkocsi

Mi történne 50 km/h-ás sebességnél?
komoly sérüléseket szenvedhet. Egészségkárosodás,
akár haláleset, anyagi kár lehet a vége. Mi van, ha egy
kisgyerek beleesik egy 4 méteres aknába?
Ha sikerül megcsípni az elkövetőt, nem csupán lopás,
hanem a közlekedés biztonságának veszélyeztetése, valamint közérdekű üzem veszélyeztetése miatt is felelni
fog, amiért értékhatártól függetlenül éveket lehet ülni.
Az a tapasztalat, hogy a lopások főleg sötétedés
után (akár már koraeste ) történnek. Nemrégiben volt
szemtanú is, sajnos rendszám nélkül, de gépkocsi típussal és színnel. Azonnal felvettük a kapcsolatot a
rendőrséggel, gyorsan reagáltak is, kőrözést adtak ki,
de sajnos nem lett meg az elkövető. Csapadékvíz nyelő illetve áteresz rácsokat is loptak mostanában, ezek
egy része lakossági bejelentés alapján megkerült.
A lakosság segítségét is kérem e téren. Ha valahol
azt látják, hogy valaki a csatornafedelet feszegeti, nyitogatja és az nem az ismert vízműves autók valamelyike, azonnal jelezzék a rendőrségnek vagy a vízműnek!
A hiányzó fedeleket, kérem jelentsék be a vízműnek,
a helyet körülszalagozzuk, az ellopott elemet pótoljuk. Az egyéb vagyon elleni bűncselekmények száma
is nőtt mostanában. A gyanús vagy bűncselekményen
ért autók rendszámát feltétlenül írják fel, ez megkön�nyíti a rendőrség munkáját is. Közös érdekünk, hogy
figyeljünk egymásra és a környezetünkre.
MINDEN KEDVES FOGYASZTÓNKNAK BOLDOG
KARÁCSONYT, JÓ EGÉSZSÉGET ÉS SIKEREKBEN
GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK!
Kertész Gyula
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NYÍLT NAP A HANKÓ ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONTBAN
2011. DECEMBER 28. SZERDA 14 ÓRÁTÓL 17 ÓRÁIG
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt, kicsiket és nagyokat egyaránt
az új művelődési központ januártól tervezett szakköreinek bemutatkozó napjára!
Kreatív Műhely
Önismereti csoport 10–13
és 14–17 éves gyermekeknek
Lélekutazó 10–15, 15–18 éveseknek
Hastánc
és felnőtteknek
Selyemfestés
Lélekgyönyör – szülésre való
Fotószakkör
felkészítő tanfolyam
Társasjáték-szakkör
Mazsorett
Kaláka Hagyományőrző Szakkör
Jóga
Néptáncoktatás 15 éves kortól
Jazz
Klub
Kaeshi Waza önvédelmi foglalkozás
Hallgató 0–3 éves korig
Ritmikus sportgimnasztika gyerekeknek
Capoeira
Zumba

A GyömrőSzínház bemutatja:

Presser Gábor – Sztevanovity Dusán

A Padlás

félig mese – félig musical
9-99 éves korig
Szövegkönyv: Horváth Péter és Sztevanovity Dusán
Rádiós, aki egyszerűen fantasztikus
Mamóka, öreg nénike, aki mindent tud az emberekről
Témüller, azelőtt házmester, most önkéntes segéderő
Süni, fiatal lány, aki hegedülni tanul
Detektív, aki még önmagát is kinyomozza
Üteg, a Detektív másik balkeze
Herceg, finomlelkű szellem, 500 éves
Lámpás, a törpe, zsörtölődő szellem, 670 éves
Meglökő, óriás szellem, 560 éves, süketnéma
Kölyök, naiv szellem, 530 éves
Barrabás, B. Barrabás, a gengszter
Révész, aki csak külsőleg azonos Barrabással
Robinson, a Gép
Rendezte Székely Attila és Takács Gábor
Rendezőasszisztens: Krakomperger Csilla
Koreográfus: Horváth László
Koreográfus asszisztens: Bagi Renáta
Jelmez: Kuhár Tiborné
Smink: Hodruszky Julianna
Díszlet: Neszvecskó Magdolna, Metzl Ádám és
Metzl Lajos
Segítők: a GyömrőSzínház társulatának tagjai

Takács Gábor
Benkőné Kókai Valéria
Hortobágyi Ferenc
Fekete Tímea
Benkő Zoltán
Aczél Zsolt
Kamarás Gergely
Takácsné Tóth Hajnalka
Oldal Zsolt
Kamarás Ivett
Petrik Balázs
Petrik Balázs
Krakomperger Csilla

A belépés díjtalan, a társulat további működéséhez
támogatásokat köszönettel elfogadunk!
Az előadások időpontjai:

december 22. 19 óra
december 30. 19 óra
január 14. 18 óra
január 21. 18 óra
január 28. 18 óra

Előzetesen ingyenes jegyek igényelhetők a 330-093-as telefonszámon,
vagy e-mail-ben a gyomro-muvhaz@freemail.hu címen.
A jegyek december 10. után személyesen átvehetők
a Hankó István Művészeti Központban.
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Újévi koncert Rónaszéki Tamással
és barátaival
2012. január 7-én, szombaton 16 órától
a Hankó István Művészeti Központban
Műsoron: Mozart, Schubert, Haydn,
tangó, ragtime, csárdás…
Belépő: 1500 Ft
Jegyek megvásárolhatók január 2-tól
a Művészeti Központban.

Hej, írás, helyesírás!

November 16-án, a Weöres Sándor Általános Iskola Csokonai Egységében rendeztük meg a VÁROSI HELYESÍRÁSI VERSENYT. Az alsós diákok a második, harmadik és negyedik évfolyamon mérték össze helyesírási
tudásukat. A gyerekek csengőszóra kezdték el a feladatok megoldását, 45 percet dolgozhattak. A sok érdekes,
gondolkodtató feladat után, az ebédlőben finom uzsonna
mellett pihenték ki a verseny fáradalmait.
Az aulában iskolánk igazgatója, Spaitsné Rónaszéki Mária adta át az első három helyezettnek az oklevelet és a jutalomkönyvet. A résztvevő diákok emléklapot vihettek haza.
Köszönjük a résztvevőknek, hogy megtisztelték iskolánkat! Köszönjük a pedagógusok felkészítő munkáját! A helyezést elért tanulóknak gratulálunk!
Földvári Lászlóné
Helyezés

Név

Iskola

Felkészítő

MÁSODIK ÉVFOLYAM
I.

Hajdu Gábor

II.

Mészáros Kolos

III.

Donka Fanni

III.

Pomlényi Márton

Weöres (Erzsébet)

Kőváriné Vass Csilla

II. Rákóczi F.

Rojtosné Gál Andrea

Fekete I.

Kocsisné Kádár Mária

Weöres (Csokonai)

Hámoriné Kasza Eszter

HARMADIK ÉVFOLYAM
I.

Kenyó Kristóf

Weöres (Csokonai)

Hochreinné Kálló Katalin

II.

Balthes László

Fekete I.

Tóthné Gyetvai Gertrúd

III.

Rada Gréta

Weöres (Csokonai)

Hochreinné Kálló Katalin

NEGYEDIK ÉVFOLYAM
I.

Kanyik Bernadett

Weöres (Csokonai)

Szabóné Varga Erika

I.

Páczi Zsolt

Weöres (Erzsébet)

Lóczi Zsuzsa

II.

Előd Zsanett

III.

Mérey–Kádár Kinga

III.

Moldován Evelin

II. Rákóczi F.
Weöres (Csokonai)
II. Rákóczi F.

Dédesi Tózsáné Pamlényi Csilla
Szabóné Varga Erika
Dédesi Tózsáné Pamlényi Csilla
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola őszi összefoglalója

Péteri kirándulás

Szeptember 26-án volt iskolánk hagyományos biciklis-buszos kirándulása a péteri halastóhoz. Gyerekek,
szülők, pedagógusok együtt készültek a testet-lelket
felüdítő napra. Témánk Magyarország tájegységei
voltak. Szülők lelkes csapata ezalatt finom ebédet készített a „fáradt vándoroknak”.

Látogatás az Akadémián

November 10-én a 8. osztály ellátogatott a Magyar
Tudományos Akadémiára, ahol a kamaszkorról hallgathattunk meg egy nagyon érdekes előadást.
A bemutatót Csányi Vilmos biokémikus, Kosztolányi György gyermekgyógyász, egyetemi tanár és
Csépe Valéria pszichológus tartották. A műsort Csányi
Vilmos nyitotta meg „A szocializáció tesz felnőtté” c.
előadásával.
Nagyon tanulságos nap volt, remélem, lesz még
lehetőségünk ellátogatni az Akadémiára, ahol még
többet tanulhatunk ilyen tiszteletreméltó professzoroktól.

Németh Kitti 8. osztályos tanuló

Mesterségek napja

Szeptember 17-én különös nap volt iskolánkban. Kosárfonó, fafaragó mesterekkel és lovászokkal ismerkedtünk.
Megtapasztaltuk, hogy nem is olyan egyszerű kosarat
készíteni, patát tisztán tartani és szemüvegtokot faragni.
Mestereink odaadással és szeretettel mutatták meg munkájukat. Pedig mindegyik veszélyes foglalkozás.
Rövid, de tartalmas napot éltünk meg. Köszönjük
a mestereknek!

Tehetséggondozás

Az idei tanévben egy komplex feladatmegoldó verseny keretében segítjük tehetséges tanulóinkat.
Az évfolyamonként havonta összeállított feladatsorok matematikai, logikai, szövegértési, nyelvészeti,
helyesírási, környezetismereti, honismereti feladatok
mellett a lexikális tudást is gyarapítják. Tanév végén házi
verseny keretében mérettetik meg magukat a gyerekek.
Célunk minél több tanuló érdeklődésének, tudás
utáni vágyának felkeltése, és adott területeken a tehetségek kiválasztása, fejlesztése. Versenyünk résztvevője az alsó tagozaton 52 tanuló, akiknek egész évre jó
munkát és kitartást kívánunk!
II.R.F.Á.I. pedagógusai

Emléktábla avatás

2011. november 25-én iskolánk folyosóján Rákóczi
emléktáblát avattunk. A kis ünnepségen Gyenes Levente polgármester mondott köszöntőt. A domborművet egy lebontásra került ház faláról mentették meg.
Köszönjük a felajánlást!
Igazgatóság

NOVEMBERI ÖSSZEFOGLALÓ A GIMNÁZIUMBÓL

Hivatásos önkéntes

...így határozza meg önmagát, küldetését. Az őszi szünetet követően iskolánk vendége volt Lukács Csaba
újságíró (Magyar Nemzet). A világot megjárt publicista, a baptista szeretetszolgálat munkatársa megdöbbentő és különös történeteivel, fotókkal illusztrálta
élményeit a világ legelzártabb, katasztrófák és diktatúrák sújtotta térségeiről (Észak-Korea, Mianmar, Kuba,
Bolívia). Bepillantást nyerhettünk azokba a helyekbe,
ahol szinte megállt az idő, s kicsi vagy semmilyen remény nem mutatkozik egy demokratikus fordulatra;
emberi sorsokba több ezer kilométerre a hazától (pl.
Tóásó-ügy). Döbbenetes élmény volt.

Csóry

Tavalyi nagy sikerü előadásuk után ismét megörvendeztették közönségüket, iskolánkat a felvidéki Csavar
Színház művészei. A sok-sok humorral, „interaktív”
improvizációval, a közönséggel együtt játszották el
Arany János nyomán a Nagyidai cigányok-at. A népi

hangszereknek és egyszerű, ám ötletes kellékeknek is
jutott szerep, autentikus roma folk-zene és nagyszerű alakítás, jókedv jellemezte Gál Tamás és Bodonyi
András előadását.

Négysoros

Az idei esztendő Pilinszky János (1921-1981) születésének és halálának is kerek évfordulója. Városi
szavalóverseny házigazdája volt iskolánk a jeles napon. Az általános iskolások és a gimnazisták számára
külön-külön kategóriát állítottunk fel. A zsűri tagjai az
egyes iskolák pedagógusai voltak. Három kijelölt vers
egyike (Elég, Milyen felemás, Fabula) volt a kötelező,
valamint egy szabadon választott mű előadása volt a
versenyzők feladata. Az első három helyezett értékes
könyvutalványokat, a résztvevők emléklapot kaptak.
A végeredmény:
Általános iskolások: 1. Fitos Eszter 2. Kupecz Adrienn 3. Ungvári Patrik
Középiskolások: 1. Seres Alexandra 2. Rácz Rege
3. Kardos-Tóth Jafet

OKTATÁS
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Köszönjük a rendezvény támogatóinak és a szervezésben résztvevők munkáját!

Emlékpontok

Ahogy az országos média is beszámolt róla, hivatalosan is lezárult az Emlékpontok - audiovizuális emlékgyűjtés c. pályázat. A sajtótájékoztatóval meghirdetett,
a Terror Háza Múzeumban tartott búcsúrendezvényt
megtisztelték jelenlétükkel a program megálmodói,
megalkotói, a résztvevő iskolák képviselői, a szakmai
támogatók, a tudományos élet és a közélet szereplői.
Így szót kapott többek között Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter, Schmidt Mária
múzeumigazgató, Tallai Gábor programigazgató.
F. A.

Pilinszky szavalóverseny

COMENIUS-találkozó Franciaországban

Iskolám, a Weöres Sándor Általános Iskola több éve
csatlakozott az e-Twinning európai oktatási programhoz. A program azzal a céllal jött létre, hogy ösztönözze az európai iskolákat partnerségek kialakítására.
2007-től a COMENIUS-program alprogramjaként
működik. Új pedagógiai módszerek elterjedését ösztönzi, a diákok és tanárok infokommunikációs technológiák alkalmazásával, csoportokban hoznak létre közös projekteket más európai iskolák diákjaival
együttműködve.
Mi hét nemzettel tartunk kapcsolatot, munkánkat
Németh Zoltánné koordinálja. November végén Franciaországban, Bretagne-ban volt egy COMENIUS

találkozó, ahol minden részlegünk egy-egy pedagógussal képviseltette magát (csoportunk tagjai: Németh
Zoltánné, Csontos Emese, Szabóné Varga Erika és Lóczi Zsuzsa).
November 21-én utaztunk Resé-be egy Nantes
melletti kis városba. A Roger Salengro iskola alsó
tagozatosainak munkájába tekinthettünk bele. Órákat látogattunk, majd tapasztalatainkat beszéltük meg
partnereinkel. Nyolc nemzet tanárainak részvételével
zajlott a találkozó. A csoportok ismertették a közös
ÖKO-matek projektben végzett feladataik eredményeit, a diákok munkáiból készült portfóliók segítségével. Az iskolai program után vendéglátóink kitűnő
szervezésében városnézéseken vettünk részt, hajóztunk a Loire folyón és megismertük Resé polgármesterét is, aki fogadást rendezett részünkre. A találkozó
végén tehetséges tanulóink rajzaiból készült ajándékokkal mutattuk be Magyarország hungaricumait azzal a szándékkal, hogy kedvet csináljunk a következő
COMENIUS találkozóhoz, amely Gyömrőn lesz 2012
februárjában. Ismertettük a következő feladatot is,
amely a madarak védelmével kapcsolatos. Nálunk erről a munkáról kell majd beszámolni.
Iskolám pedagógusai már most elkezdték a készülődést, hogy színvonalas vendéglátásban részesítsük
külföldi vendégeinket.
Lóczi Zsuzsa
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SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Hulladékkezelési hírek

Figyelem! Szállításváltozás!

A szemétszállító autó az eddig megszokottól eltérő időpontban közlekedhet. Kérünk ezért minden lakost, hogy a kukákat már korán reggel tegye ki!

Fenyőfa elszállítás!

Az elszáradt fenyőfákat az egész város területéről
2012 január 9-én, hétfőn szállítjuk el. Az autó
reggel ½ 8-kor kezdi a gyűjtést. Kérünk mindenkit, hogy a jelzett időpontig tegye ki a portája elé
a fenyőfát, mert nem tudunk visszamenni.

Téli közlekedésről

Utak tisztítása:
Az idei télen az előző években megszokott rend
szerint történik majd az utak tisztítása. A takarítási rendet az önkormányzat idevonatkozó rendelete szabályozza. A helyi rendelkezés szinte
100%-osan igazodik az országos rendelethez.
Eszerint elsőbbséget élveznek a fő közlekedési
utak, melyek a város megközelítését illetve elhagyását segítik (városunkban ezek mind megyei kezelésben vannak, így semmilyen ráhatásunk, sőt jogkörünk sincs a tisztításukra). Ezután
következnek a főbb városrészeket összekötő
gerincutak, kiemelten az intézmények előtti útszakaszok, majd a lejtős utak. Ezek tisztítását
végezzük korlátozás nélkül a leírt szabályok szerint. Vannak olyan utak, útszakaszok, amelyeket

csak jelentős hó esetén (15 cm-től) tisztítjuk.
Ezek általában, keskeny, kisforgalmú mellékutak. Ezeken az utakon nem is biztos, hogy nagy
eredményt érnénk el a sózással, csak a környezetünket terhelnénk.
A legtöbb esetben a gépek munkáját akár
hosszabb időre is hátráltatják a gazdátlanul,
útmentén hagyott vagy rossz helyen, szabálytalanul parkoló autók. Kérünk mindenkit,
hogy legyen körültekintő, és segítse munkánkat!

Piac

2011. december 25-én, Karácsony napján és
2012. január 1-én az ünnepre való tekintettel
nem lesz piacnap.
Mindenkinek kívánunk békés, boldog ünnepeket és eredményekben gazdag újesztendőt!

Decemberi ügyfélszolgálati rend

Ügyfélfogadás a Szt. Isván u. 31. szám alatt az
ELMŰ irodában.
2011. december 19-től 2012. január 2-ig
az ügyfélfogadás SZÜNETEL!
2012. január 3-tól a megszokott nyitvatartás szerint várjuk kedves ügyfeleinket:
Hétfő-Péntek: 07.00-15.00-ig
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KÖZBIZTONSÁG

Néhány szót a közbiztonságról

Növekedett-e az erőszakos és a vagyon elleni
bűncselekmények száma? Durvult-e az elkövetői módszer és romlott-e a biztonságérzetünk?
Ezeket a kérdéseket tettem fel gyömrőieknek.
A kérdések az országos és a helyi közbiztonságra
vonatkoztak. A kérdéseimre kérdéssel válaszoltak: jó-e a közbiztonság, ha rálőnek biztonsági
örökre, rendőrökre, fényes nappal embereket
vernek meg és elveszik értékeiket, vagy nem
múlik el úgy nap, hogy az ismerősök közül valakinek nem törnek be a házába?!
Beszéltem a Monori Rendőrkapitányság vezetőjével, aki a statisztikára hivatkozva közölte,
Gyömrön jó a közbiztonság és nem érti, miért
mondtam, hogy az itt lakók szerint romlott a biztonságérzet. Szerintem ha a lakók biztonságérzete
és a statisztika összhangban van, az jó, de ha nem,
akkor vizsgálni kell az okot. A lakosok biztonságérzetét nem csökkenti, ha kevesebb ittas vezetőt
állítanak elő, vagy kevesebb okirathamisítás történik. Viszont ha jelentősen megnő a lopás, betöréses lopás vagy rongálás száma, az már jelentősen
rontja a biztonságérzetet. Tehát nem az a lényeg,
hogy kevesebb bűncselekmény történt-e, hanem
az, hogy milyen típusú bűncselekmények történnek és azok mennyire irritálják a lakosságot.
Véleményem szerint a rendőrségnek ki kell
dolgoznia a közbiztonsági koncepcióját, mint

ahogy a polgárőrségnek is, hogy megfelelő legyen az együttműködés. Az önkormányzatnak is
jelentős szerepe van a város közbiztonságában,
ezért a polgármester és a testület is keresi a megoldást, hogy hogyan lehetne javítani az itt élők
biztonságérzetén. Természetesen ez nem megy
egyik pillanatról a másikra, az itt élő állampolgároknak is lesznek feladataik. Például részt
venni a szomszédok egymásért mozgalomban,
ahol a szomszédjainkra is figyelünk.
Amíg a közbiztonsági koncepciót kidolgozzák, a közelgő ünnepekre tekintettel legyünk
figyelmesebbek! Ne hagyjuk értéktárgyainkat a
gépkocsinkban, vigyázzunk pénztárcánkra! Szereltessünk fel riasztót a lakásra!
Békés Boldog Ünnepeket kívánok!
Bodoki István

Újra terítéken a közbiztonság

Közelednek az ünnepek, és a nappalok is rövidülnek. Különben is, Gyömrő egy gazdag település. Legalábbis így vélekednek azok, akik felkerekednek, és településünkre látogatnak nem tisztességes szándékkal. Nyáron hihetetlen módon megnövekedett a besurranásos bűncselekmények száma, most meg
a hosszabb „éjszaka” ad több lehetőséget a betörőknek. A csalók is igen szívesen látogatnak hozzánk,
főleg az idősebb, egyedül élő lakóinkat spécizik ki. Joggal kérdezzük már több éve, hogy hol ilyenkor
a rendőrség? Mert végre felállt egy jól összeszokott csapat, jó hely- és emberismerettel, de a monori
kapitány elvezényelte őket Gyömrőről. Elhiszem, hogy Monoron nagyobb a baj, de azt ne Gyömrő kárára orvosolják! Rövid időn belül már a harmadik őrsparancsnokunkat fogyasztjuk. Hát, így hiábavaló
városvezetésünk igyekezete, hogy javítsunk a közbiztonságon. Sokszor úgy érezzük, hogy magunkra
maradtunk, csak magunkra számíthatunk. És Önök
is, kedves lakosok! A legbiztosabb módszer az, ha
A város weblapjának fórumán
mindig szem előtt tartják saját ingatlanjuk, vagyonuk védelmét. Ennek segítésére már helyi cég is
(http://forum.gyomro.hu/)
alakult, amely önkormányzatunkkal egyeztetve
KÖZBIZTONSÁG témakörben
lakosságbarát megoldást kínál vagyonuk megóváúj topicot nyitunk.
sára. Sőt, ingyenes szaktanácsadással is segíti az
Kérünk mindenkit, akinek véleménye, észérdeklődőket. Nem kell mást tenniük, csak hívni a
revétele, javaslata van városunk közbizton06 29 333 333-as vagy a 06-30-990-90-18-as teleságával kapcsolatban, látogasson el a megfonszámot, de írhatnak a kozbiztonsag@gyomro.hu
adott címre!
email címre is.
Hodruszky Lajos
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Szótér Jánosné

december 17-én lesz 90 éves.
Családja az alábbi versikét küldi neki:
90 év 10 évre van a 100-tól,
ezzel nyugodtan dicsekedhetsz bárhol.
Boldogságban, egészségben légy gazdag,
mindent megkapj, amit az élet még megadhat.
Tőlünk, a családtól, ezt a kis köszöntőt kapod,
kívánunk nagyon Boldog 90. Születésnapot!
Szeretettel a Szótér család

FELHÍVÁS Tüdőszűrésre!

2012. évi tüdőszűrés helyszíne:
Gyömrő, Szt. István u. 65-67.
Művelődési Ház
A lakossági szűrés
2012. január 9-én /hétfő/ kezdődik.
A szűrés utolsó napja:
2012. február 1. /szerda/
Hétfő 12–18
Kedd 8–14
Szerda 12–18
Csütörtök 8–14
Péntek 8–14
Kérem, hogy a tüdőszűrésen résztvevők a
TAJ számos kártyájukat feltétlenül hozzák magukkal!
Polgármesteri Hivatal

Gyömrő Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

2011. december 19-én (hétfő)
18.00 órakor
tartja lakossági közmeghallgatását
Gyömrőn,

a Hankó István Művészeti
Központ Színháztermében

(2230 Gyömrő, Szabadság tér 4/b.)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Gyenes Levente s.k.
polgármester

Közhasznú beszámoló a Nepomuki Szent János Templom Alapítvány
2010. évi tevékenységéről és az SZJA 1% felhasználásáról
Az Alapítvány pénzügyi helyzete 2010. évben a következőképpen alakult:

Nyitó pénzkészlet:
968.404 Ft
Bevételek:
462.309 Ft
ebből APEH 1% (2009 SZJA):
133.971 Ft
Kiadások:
419.273 Ft
Záró pénzkészlet:
1.011.440 Ft
Az Alapítvány nyert az NCA pályázaton, melynek célja civil
szervezetek működési támogatása volt. A pályázatot megvalósítottuk és elszámoltunk, bútorokat vásároltunk. A pályázat a kiíró
által lezárásra került.
A 2009. évi SZJA 1% támogatásból érkezett összeget és az
előző évi tartalékot (133.971 + 16.156) a Nepomuki Szent János

kistemplom szükséges javításaira tartalékoljuk, valamint az alapítvány működési költségeire. Továbbra is várjuk 1% felajánlásaikat,
az alapítvány adószáma: 18668669-1-13
A 2010. évben alszámlát nyitottunk a Jézus Szíve Templom
torony építésére. Erre az alszámlára tettük a templom ismertetőkből, valamint az előadásból befolyt adományokat. Az alszámla
száma: 11742197-20032898, melyre továbbra is várjuk nagylelkű
adományaikat.
Köszönjük a támogatást és számítunk továbbra is segítségükre!
Nepomuki Szent János Templom Alapítvány kuratóriuma
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG

A Monor és Térsége Többcélú Önkor-

mányzati Kistérségi Társulás szakembert keres kistérségi sportreferensi
feladatok ellátására havi 20 órás időkeretben, megbízási szerződéssel.
A megbízás ideje: 2012. január 1-től
2012. december 31-ig.
Megbízási díj: havi 80.000 Ft
Ellátandó feladatok:
» kistérségi együttműködések kialakítása a sport területén;
» a kistérség sportéletének (szabadidő- és tömegsport) szakmai irányítása;
» sportrendezvények szervezése
(legalább évi 2 alkalommal iskolai
sportrendezvény, 1 alkalommal tömegsport rendezvény);
» iskolai és felnőtt sportegyesületek
működésének összehangolása,
segítése;
» a kistérség honlapján a sport téma
szerkesztése: sport adatbázis létrehozása, sportesemények, hírek
feltöltése, naprakészen tartása,
stb.;

» a kistérségi sportkoncepcióban
megfogalmazott célok megvalósítása, irányítása;
» spottal kapcsolatos pályázatok figyelemmel kísérése, a Társulási
Tanács tájékoztatása;
» sporttal kapcsolatos előterjesztések készítése a Társulási Tanács
részére;
» féléves és éves beszámoló készítése a Társulási Tanács részére a
végzett munkáról.
Megbízási feltételek:
» magyar állampolgárság,
» büntetlen előélet,
» felsőfokú (főiskolai, egyetemi) végzettség: testnevelő tanár, sportmenedzser, sportszervező, rekreáció
szervező és egészségfejlesztő,
» szakirányú , legalább 3 éves szakmai tapasztalat,
» felhasználói szintű MS office (irodai
alkalmazás)
Benyújtandó dokumentumok:
» szakmai önéletrajz,
» kézzel írott motivációs levél,

» a végzettséget igazoló okiratok másolata,
» 3 hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány,
» rövid szakmai program (3-5 oldal)
a feladatellátásról.
A teljes dokumentáció beérkezésének határideje: 2011. december
12., 12.00 óra
A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Fazekas Krisztina munkaszervezet vezető nyújt, a
29/413-219-es telefonszámon.
A dokumentáció benyújtásának
módja: Postai úton, a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (2200 Monor, Kossuth L.
u. 78-80. ).
Személyesen: Monori Kistérségi Iroda, 2200 Monor, Kossuth L. u.
65-67.
A elbírálás határideje: legkésőbb
2011. december 20.

Kerékpáros hírek
A hivatalos nyári kerékpáros szezon ugyan véget
ért, de az igazi kemény tél még várat magára, így
bringásaink úgy döntöttek, hogy a téli alapozási
időszakba beiktatnak néhány versenyt.
Ilyenkor a cyclocross elnevezésű szakág versenyei zajlanak, mely az országútizás és a montizás elemeit vegyíti magába. Viszonylag rövid,
2-3 km-es körpályán, terepen, mesterséges akadályokkal, lépcsősorokkal fűszerezett pályát jelölnek ki a rendezők, amelyen 30-60 perces menetekben mérkőznek a különböző korcsoportok.
Kazincbarcikán Gönczy Gergő 1., Kocsi Sándor 2., Kármán József 3. helyet szerzett.
Kellemes őszi időben volt részük azoknak,
akik kilátogattak a Supercross sorozat második
állomására. A Salgótarjánban megrendezett versenyen természetesen mi is ott voltunk. A fiúk
megint kitettek magukért. Gönczy Gergő 2., Kocsi Sanyi 4, Kármán József és Habram Pisti az
5.helyen végzett.
Ózdon Kocsi Sándor 3., Kármán József 4. lett.
Majd Balassagyarmaton a Szlovákiából átláto-

gató bringások is helyet követeltek maguknak a
dobogón, így Kocsi Sanyi a 4., Kármán Józsi pedig az 5. helyen ért célba.
Reméljük, az időjárás még engedélyez néhány
téli versenyt számunkra a téli alapozó edzések
közepette...
G. István

Kocsi Sándor az egyik akadály „felett”.
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TÚL AZ ŐSZI SZEZONON…
NB II-es kézilabda csapataink számára felemásra sikeredett a 2011/12-es bajnoki év őszi szezonja. Mind női, mind férfi vonalon „régi”/új
játékosokkal kiegészülve, de nagyrészt a tavalyi
játékosállományra építve vágtunk neki az idei
bajnokságnak.
Voltak bravúros győzelmek, bíztató játékkal
kiharcolt két pontok, de sajnos a sok sérülésnek köszönhetően biztosnak vélt mérkőzéseket
is veszítettünk! Az így elért „felemás” eredményeinknek, s ellenfeleink szintén ingadozó teljesítményének köszönhetően még így is dobogó
közelből várhatjuk a tavaszi folytatást!
Utánpótlás játékosaink számára még csak
most kezdődik a java! U13-as lányaink az őszi
fordulók végeztével 1. helyen állnak a Pest megyei gyermekbajnokságban, ahol az U11-es fiúk
a 6. helyen zártak.
Az országos rendezésű ERIMA bajnokságban
még csak az U16 és U14-es korosztály számára kezdődtek meg a Megyén belüli küzdelmek.
Itt fiaink pillanatnyilag a továbbjutást jelentő 3.,
míg serdülő lányaink a 4. helyen állnak!

A decemberi pihenőt követően, bízva a lehető legeredményesebb folytatásban, remélhetőleg
minden játékosunk újult erővel veti majd bele
magát a téli felkészülésbe!
Addig is kívánunk minden kedves olvasónak,
támogatónknak és szurkolónknak Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet!
Gyömrő VSK Női és
Férfi Kézilabda Szakosztály

A levegő versenyparipái

Elég gyakran hallani ezt a titulust. A röppóstákat, illetve a versenygalambokat említik így,
mert versenyeztetik őket. A Magyar Postagalamb Sportszövetség hivatalosan bejegyzett és
elismert kategória. A Kolumbia Szakszövetség
A-7 Egyesülete díjkiosztó ünnepséget tartott,
melynek az Eskü téri szolgáltatóház adott otthont. A tenyésztők, illetve sporttársak GyömrőÜllő-Maglód-Monor és Budapestről alkotják az
egyesületet. A tíz-egynéhány versenyútból számos egyéni és csapatbajnoki cím került kiosztásra. Ezek mellett még volt Champion díj hím- és
tojó kategóriában. Minden versenyző serleget,

vagy oklevelet vehetett át a versenybizottság
elnökétől. Hidegtálas estebéddel zárult a színvonalas rendezvény.
Kossuth László
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