Számvevőszéki vizsgálat
az Önkormányzatnál!
Gyömrő szabályosabban működik az országos átlagnál
Teljes, átfogó vizsgálatot tartott az Állami Számvevőszék városunk önkormányzatánál. A vizsgálat két hónapon
keresztül zajlott, és a júniusban átadott
jelentést a törvény előírásainak megfelelően a szeptemberi rendes ülésén tárgyalja a képviselő-testület.
Az önkormányzatunkhoz kirendelt
három számvevőbiztos vizsgálati munkája az elmúlt
három év gazdálkodásának teljes
egészére kiterjedt.
Egy ilyen számvevőszéki vizsgálatot, hétköznapi
példával élve egy
vállalkozás esetében lefolytatott
teljes körű APEH
és
munkaügyi
ellenőrzéshez lehetne hasonlítani.
A számvevőszéki biztosok teljes körűen ellenőrizték az önkormányzat által
megkötött szerződéseket, a lefolytatott
beruházásokat, a pénzügyi gazdálkodást, a kifizetett számlákat, minden
nyilvántartást és pénzügyi elszámolást. A vizsgálat célja ilyenkor annak
megállapítása, hogy az önkormányzat,
a városvezetés és a hivatal dolgozói
munkájuk során betartják-e a törvényi
előírásokat, a jogszabályoknak megfelelően intézik-e a város ügyeit, és
pénzügyi területen tisztán kezelik-e az
adófizetők pénzét.

Az ellenőrök a legkisebb szabálytalanság esetén is vizsgálatot vagy intézkedéseket javasolnak. Azt is tudni kell,
hogy még nem volt olyan önkormányzat
az országban, ahol egy ilyen számvevőszéki ellenőrzés ne talált volna kisebbnagyobb hibákat. Az önkormányzat
megítélése azon múlik, hogy a záró
jelentés milyen mennyiségű hibát sorol
fel és találnak-e az
ellenőrök bármilyen visszaélésre
utaló jelet. Nos,
Gyömrő esetében
semmilyen visszaélést nem tárt fel a
vizsgálat, néhány
hibára
azonban
felhívta a figyelmünket. Az ellenőrök véleménye
szerint Gyömrőn
a
gazdálkodás
szabályszerűsége jobb képet mutat,
mint az országos átlag. Az önkormányzatok többsége általában rosszabb bizonyítványt kap, de természetesen vannak
jobb minősítést kapó önkormányzatok
is. Ezek főleg a fővárosi, kerületi önkormányzatok, ahol lényegesen több
pénz jut az adminisztratív dolgozói gárda létszámának növelésére. Azt is tudni
kell, hogy a most lefolytatott vizsgálat
valójában egy „jószándékú” feljelentés
alapján indult, ezért az ellenőrök különösen szigorúan vizsgálódtak. Külön
eljárásban vizsgálták a „jószándékú”
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feljelentésben megjelölt ügyeket, így a Kóczán
úti ingatlanok 2003-as értékesítését (igaz azt már
egy előző számvevőszéki vizsgálat is ellenőrizte), a Szt. István u. 25. szám alatti (Pártház) értékesítését és a Mendei úti Epres terület eladását.
A Pártház és az Epres értékesítésével kapcsolatban lefolytatott vizsgálat mindent rendben talált, semmilyen kifogással nem élt. A Kóczán úti
ingatlanok értékesítésénél már találtak kifogásolni való döntéseket az ellenőrök. Problémaként vetették fel, hogy az önkormányzat a pályázat során,
melyet egyébként rendben találtak, nem a nyertes
magánszeméllyel, hanem annak cégével kötött
szerződést. A szerződés részletei megegyeztek a
pályázatban meghatározott feltételekkel, azonban
valóban nem mindegy, hogy céggel vagy magánszeméllyel szerződik az önkormányzat. Természetesen a fizetési kötelezettséget, az ellenőrök
megállapítása szerint is, a cég is teljesítette, és az
önkormányzat számlájára a pénz hiánytalanul
befolyt. Kifogásolták még az ellenőrök, hogy az
önkormányzat nem tartotta be az „üvegzseb” törvény előírásait. Itt azonban felhívtuk a figyelmüket, hogy a hivatkozott törvény nem vonatkozik
települési önkormányzatokra, így az városunk
esetében nem alkalmazható.
A vizsgálatról készült jegyzőkönyvben szereplő néhány kisebb hiányosságot, ami a hivatali
bürökrácia kérdéskörét érintette, természetesen
elfogadtuk, és mire a képviselő-testület tárgyalja
a témát, már mindegyik kijavítása megtörténik.
Erre a törvény alapján akár egy évünk is lett volna, de mi igyekeztünk a hibákat a legrövidebb
időn belül kijavítani és orvosolni. Ahogy mondani szokás, csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Ha valamiben hibáztunk, és mivel emberek
vagyunk, hibázunk is, mindig elismertük.
Ami nagyon fontos, hogy a részletes és átfogó vizsgálat semmilyen nagyobb szabálytalan-

ságot, visszaélést nem talált önkormányzatunk
gazdálkodásában. Feljelentést vagy további
vizsgálatot senki ellen nem tettek, és nem kértek.
Összefoglalva azt mondhatom, hogy a számvevőszéki vizsgálat egy igazolást jelent a városvezetés számára, hogy az elmúlt három évben
a választási ciklus eddig eltelt szakaszában,
kisebb hibáktól eltekintve, szabályszerűen, az
adófizetők pénzét törvényesen felhasználva végezte munkáját. Külön örültem annak, hogy a
vizsgálat részletesen kiterjedt az említett Pártház
és Epres ingatlan, valamint a Kóczán út értékesítésére is. Mint gondolom, az újság olvasói előtt
is ismert, hogy az elmúlt években különféle helyi
politikai kiadványokban rendszeresen vádaskodtak ezekben az ügyekben, visszaéléseket sejtetve.
Most írásos számvevőszéki jelentés a bizonyíték
arra, hogy ezekben az ügyekben visszaélés nem
történt. Ennek ellenére, ismerve a mai magyar
politikai közéletet, gondolom továbbra is jelennek majd meg lejárató írások, minden alapot
nélkülöző vádaskodásokkal, de hát ez már csak
megszokottnak mondható manapság. Emellett
úgy tűnik, amint a most lefolyt számvevőszéki
vizsgálat is bizonyítja, a „feljelentősdi” is egyre
inkább divatba jön. Mi ennek ellenére, ahogy eddig is, ezután is végezzük a munkánkat, és szívesen állunk bármilyen vizsgálat elé, ha valaki úgy
gondolja, hogy nem elégszik meg azzal, hogy
propaganda kiadványokban vádaskodik, hanem
még fel is jelenti saját önkormányzatát. Az én
véleményem az, hogy városunk lakosai ne a kiadványokból vagy az újságból leírtakból ítéljék
meg a mostani választási ciklusban végzett négy
éves munkánkat, hanem csak a saját szemüknek
higgyenek, és a városban látható elvégzett munkák alapján ítéljék meg tevékenységünket.
Mezey Attila
alpolgármester

A válság hatásai a közműszolgáltatásra
Vízmű hírek

A lakosság terheinek növekedése a fizetési hajlandóság csökkenésével jár. Ez nagyon veszélyes
dolog két oldalról is. Egyrészt a fogyasztó adóssága folyamatosan nő, másrészt a szolgáltató a
növekvő kintlévőségek miatt anyagilag ellehetetlenül. Persze mondhatja az egyszerű ember:
nagy cég, majdcsak kibírja! A gyömrői vízmű
az országban egyáltalán nem számít nagynak,
bár kétségtelen, hogy költségvetésünk nagyság-

rendekkel több egy háztartásénál, sőt cégként
helyben kifejezetten nagyok vagyunk. Azonban a szolgáltatási díjak minimális tartalékkal,
nullszaldóra vannak megállapítva. Ha ez nem jön
be, a szolgáltatás akadozhat. Ha nagyarányban
nem jön be, vagy tartósan, akkor súlyos zavar is
beállhat. Ugyan szolgáltatási kötelezettség áll
fenn, de a törvényhozó csak kötelez, forrást nem
teremt. Ha nem fizetünk villanyszámlát, kikap-

3

AKTUÁLIS
csolják az áramot és akkor nem lesz víz. Ha nem
fizetünk bért, nem jönnek dolgozni a kollégák.
Ha nem fizetünk járulékot, az APEH nagyon
gyorsan megtalál.
A lakosság egy részének nem fizetése tehát
az egész szolgáltatást érinti. Ezt megelőzendő,
a kintlévőség kezelését intenzívebbé tesszük. A
nagyobb összegű vagy régóta fennálló tartozások esetén szolgáltatás-korlátozással kell
élnünk. Bevonunk adósságkezelő céget is. Az
ő ügyvédi díjuk is az adóst terheli majd.
A szennyvíztelepre ténylegesen beérkező
szennyvíz mintegy 45%-a Maglódról érkezik.
Ezért nem elhanyagolható tétel, amit ők fizetnek.
Fizetgetnek. Nem állt le a maglódi fizetés, de
akadozik. A kifizetések csúsznak. Lapzártakor
több szóbeli és írásos ígérvény áll rendelkezésünkre, pénz azonban kevés. Az egyeztetéseket
nem hagyjuk abba, reméljük, a maglódi belpolitikai és pénzügyi helyzet nem fogja hátrányosan
érinteni a szolgáltatást.
A törvényalkotók úgy tűnik, nem látják,
vagy nem akarják tudomásul venni a helyzetet. A lakosság és a szolgáltatók fokozódó terheit megnövelik különböző előírásokkal. Jelen
esetben Gyömrőn a Gyáli patak gyökérzónás
medertisztítása van napirenden. Ez mintegy
70%-ban elkészült. A költsége a kitermelt
anyag ideiglenes elhelyezésével mintegy 3
millió Forint. A Gyáli patak mellé telepítendő
figyelőkutak is mintegy 2-3 millióba kerülnek
majd, az előkészületek folynak. Ott az üze-

Medertisztítás

meltetésnek is lesznek költségei: rendszeres
laborvizsgálatok.
További tétel a havaria tározó, egy több
ezer köbméteres medence, amelynek a feladata
egy üzemzavar esetén az ideiglenes szennyvíz
betározás lenne. Ennek idén már csak a tervei
készülnek el.
Mivel éves szinten nagyjából egymillió köbméter szennyvíz érkezik a telepre, egyszerű
ökölszabály szerint minden elköltött millió egy
forinttal növeli a díjat.
A fentiekből látszik, hogy elég szűk ösvényen
járunk. Egyik oldalról a szűkülő pénzügyi források, a másikról a fogyasztói és hatósági igényeknek való megfelelés szorít. Nehéz feladat,
de nem adjuk fel!
Kertész Gyula

Nehéz helyzetben Pest megye:
csökkenő bevételek, növekedő kiadások
A Pest Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hírei

Az augusztus 28-án tartott
közgyűlésen a képviselők
tárgyalták a megye 2009ik évi költségvetésének I.
féléves beszámolóját. Sajnos továbbra sem túl rózsás
a megye helyzete, mivel
a bevételek folyamatosan
csökkennek (állami támogatás, illeték bevétel), míg
a kiadások növekednek
(pl.: ÁFA emelés). A megye
vezetése a képviselőkkel együtt azon dolgozik,
hogy minél jobban racionalizálja a működtetést,

ezzel is pénzt spórolva. Természetesen elsődleges
szempont, hogy a színvonal csökkenése nélkül lehessen megtakarításokat elérni az önkormányzati
hivatalban és intézményeiben.
„Az év családja Pest megyében” elnevezésű
díj alapításáról döntöttek a képviselők. Vitathatatlanul a legfontosabb mindnyájunk életében a család. Napjainkban alig-alig marad idő
„normális” családi életet élni, s lassan eltűnnek
a „hagyományos” családmodellek. Az említett
díjra olyan Pest megyében élő családokat lehet
jelölni, akik mindennapi életükkel, munkásságukkal, gyermekeik nevelésével, közéleti tevékenységükkel példát mutatnak a megyében élők
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számára. Díjazottra javaslatot tehetnek a települési önkormányzatok, Pest megyében élő magánszemélyek, társadalmi szervezetek, valamint az
egyházak. A díj odaítéléséről a külön erre a célra felállított bíráló bizottság dönt. (Javaslatokat
tenni október 23-ig lehet). Az év családja az oklevél mellett egyszeri 300.000 Ft-os jutalomban
részesül, valamint egy hét napos üdülést is kap
a fonyódligeti megyei üdülőben.
Megyénkben is egyre többen szenvednek a
parlagfű okozta allergiától. A megyei közgyűlés
4 millió forintot biztosít a Pest Megyei Parlagfű
Programra.
2007 áprilisának elején megszűnt az aktív
ellátás a Szent Rókus kórházban. Az azóta eltelt
időszakban világossá vált, hogy ennek okán szük-

séges a létszámleépítés. Az intézmény vezetése és
az önkormányzati biztos részletesen megvizsgálta
a helyzetet, és azt a javaslatot terjesztette elő, hogy
25 fővel csökkentsék a közalkalmazottak számát.
Ezt az előterjesztést a közgyűlés elfogadta.
Különböző okok miatt a Kistarcsai Önkormányzat arra kérte a megye vezetését, hogy
tegye lehetővé, hogy 8 fő sajátos nevelési
igényű gyermeket fogadjon a gyömrői Teleki
Kastélyban működő Speciális iskola. Ezt a kérést a megye akceptálta, és engedélyt adott az
iskolának arra, hogy két első osztályt indítson.
Az ezzel járó többletköltségek megoszlanak
a megye valamint a Kistarcsai önkormányzat
között.
Horváth István

Augusztus 20: ismét megtelt az Eskü tér
„Az a fontos, hogy mindannyian összefogva dolgozzunk a településért!”

Hosszú évek óta hagyomány, hogy augusztus
huszadikán egész napos programsorozattal várják a lakosokat az Eskü téren. Idén sem volt ez
másként, sőt: a hivatalos ünnepséget is itt tartottuk meg. Megnyitóbeszédében Hodruszky
Lajos alpolgármester kifejtette: fontos hogy
odafigyeljünk egymásra, segítsük a másikat
és közösen tegyünk Gyömrőért. Az alpolgármester követendő példaként említette az Eskü
tériek munkáját, akik már harminc éve óvják
és szépítik a teret, rendezik rendszeresen programjaikat. Záró gondolatként arra bíztatott mindenkit, hogy közösen, pártállástól függetlenül
tegyünk Gyömrőért.

Ezt követően a három nagy felekezet vezetői is rövid beszédet mondtak – melyek méltóak
voltak augusztus huszadika szellemiségéhez.
A hivatalos programok után kezdetét vette a
hajnalig tartó mulatozás: rengeteg fellépő a színpadon, sok-sok program kicsiknek és nagyoknak
egyaránt.
Megtelt a Tófürdő is az este kilenc órakor kezdődött tűzijátékra és lézershowra. Sokak szerint az elmúlt évek legszínvonalasabb tűzijátéka volt az idei.
Bízunk benne, hogy aki kilátogatott a nap folyamán, az jól érezte magát, és jövőre még több
lakosunk vesz részt Államalapításunk ünnepén.
H.A.
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Kármentés diák módra

Az elmúlt hónapok nagy izgalommal teltek a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában.
A szokásos iskolai év végi programok kiegészültek kevésbé örömteli
eseményekkel.
Iskolánkban illetéktelen
személyek jártak, eltulajdonítva számunkra tetemes
összeget, amelyet tábori befizetések, könyv- és újságpénzek, valamint úszásra
befizetett pénzek alkottak.
Sajnos a rendőrségi nyomozás nem járt eredmén�nyel, így sem a pénz, sem a
tettesek nem kerültek kézre.
A diákönkormányzatunk kezdeményezésére
iskolánk tanulói és dolgozói „zsibvásár” keretében próbálták a nagyon hiányzó anyagiakat pótolni. Sikeresen zárult az akciónk, mivel a gyerekek
kedvükre válogattak a megunt játékok, „kincsek”

között, állatsimogatót rendeztek be az egyik teremben a házi kedvenceknek, arcfestésre, „színházba” és angol klub bemutatóra fizettek be.
A nap végén 60.000 Ft
bevételt könyvelhettünk
el, amelynek egy részét
gyermeknapra és a táborra
használtunk fel.
Megtapasztalhattuk
– a káreset kapcsán- a
közösségi összefogás pozitív erejét, és az egyes
jószándékú emberek segítőkészségét.
Hálásan köszönjük a
Harmónia Uszodának, a
Tudorka újság terjesztőjének, a MONDA Kftnek a nyújtott támogatást, amelynek segítségével
pótolni tudtuk veszteségeinket.
Tóthné Gúth Gizella
igazgató

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI GYÖMRŐN
2009. Szeptember 19–20.

A Kulturális Örökség Napjai rendezvényen azok a kiemelkedő, széles érdeklődésre
számot tartó műemléképületek, amelyek általában zárva vannak a nagyközönség előtt,
egy hétvégén megnyitják kapuikat, és ingyen, lehetőleg szakszerű vezetéssel fogadják
a kíváncsi látogatókat. Természetesen az igazán nagy feladat az objektumok tulajdonosaira, működtetőire, kezelőire hárul, mivel ők vállalják, hogy a nagyközönség számára hozzáférhetővé teszik értékes, szép épületeiket, gyűjteményeiket.

Szeptember 19. Szombat 15 óra Tájház
Gyenes Levente polgármester úr
tárlatvezetése a megújult tájházban
Vendégvárás pálinkával, bodzaszörppel
„A polgármester úr konyhájából” saját
készítésű szilvás gombóc
Az újonnan megépített „présház”
átadása
Élő népzene: Regősök Zenekar
A belépés ingyenes!
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
„Vendégváró tájházak” pályázatának egyik
nyertese – köszönet a támogatásért!
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Szeptember 20.
Vasárnap Petőfi Sándor Művelődési Ház
16 ÓRA TÓTH-KÓNYA ANIKÓ
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA
Gyömrőn élő textilművész bemutatkozó kiállítása.
Az egyedi tervezésű motívum megszületésétől a forma
kialakításáig fotón, textilképeken, öltözéken, enteriőrben,
grafikán.
Tartsanak velünk, és tekintsünk be együtt az egyedi tervezésű textilek világába!
Megnyitja: Bein Klára ruhatervező iparművész
Közreműködik a Weöres Sándor Általános- és Művészeti Iskola gyermekkórusa
Vezényel: Gálné Mikolai Annamária
Köszönet a Nemzeti Kulturális Alapnak a támogatásért!

***

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves Családját az

Aradi vértanúk emléknapján
városi megemlékezésünkre

2009. október 6-án, kedden, 18 órára az Eskü térre

***

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy szeptembertől újra indulnak szakköreink!
Kellő számú jelentkező esetén a SZIPORKA SZÍNPAD újra indul!
Ajánlott 9-től 13 éves korig. Fiúkat is nagyon várunk!
Csoportvezető: Tölgyes Tamás
Jelentkezés: 29/330 093
Folytatódik az akrobatikus rock and roll!
Hétfőn és csütörtökön, 17.00 órától 20.30-ig, korosztályos bontásban.
Csoportvezető: Matzner Gábor 30/911 17 64
KAESHI WAZA Harcművészeti klub szabadstílusú önvédelmi foglalkozása
Kedden 16.45-18.15-ig 5-11 éves korosztály számára
Csoportvezető: Hegymegi Szilvia Jelentkezés: 70/261 11 21
Szerdánként 15.00-17.00 óra között
„Játék és tánc” címmel néptáncoktatás indul
Csoportvezető: Kuti Albert
Jelentkezés: 20/369 72 69 vagy 29/330 093
A foglalkozásokra minden érdeklődőt szeretettel várnak a csoportvezetők!

KULTÚRA

A GyömrőSzínház PREMIER előadása

SZEPTEMBER 20-ÁN 17 ÓRAKOR
TOVÁBBI ELŐADÁSOK: OKTÓBER 4.
ÉS OKTÓBER 11. VASÁRNAP 17 ÓRA
A BELÉPŐJEGYEK ÁRA 1000FT
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OKTATÁS

Tanévkezdet változó középiskolai képzéssel
Tanévnyitó

A szeptember első reggelén megszólaló csengetés után, látszólag szokványosan, a tíz nappalis
osztályban elkezdődött az oktatás. Ám a képzés
nem az, hiszen a gimnáziumi osztályok közül
az új kilencedik évfolyam nyelvi előkészítő. A
4 éves gimnáziumi képzést a 13. évfolyamon az
érettségi mellé megszerezhető informatikai képesítést adó oktatás követi. A szakközépiskolai
évfolyam mellett újdonság még, hogy a belépő
osztályoknál, évente felmenő rendszerben, az
alapítványi díj átalakul költségtérítéssé.

Szakképzés

Az érettségivel rendelkezőket továbbra is várja
intézményünk a szakképzés keretében (inter-

netes alkalmazásfejlesztő és gazdasági informatikus) a 13. évfolyamra. Szeptember 15-ig
lehetséges a pótbeiratkozás, az oktatás október
1-től indul.

Kompetencia

Iskolánk sikeresen és eredményesen pályázott a Társadalmi
Megújulás Operatív Program
keretében zajló (TÁMOP 3.1.4
elnevezésű) „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés
– Innovatív intézményekben” c.
pályázaton. Tantárgytömbösítés,
modulrendszerű oktatás színesíti
és teszi összetettebbé a mindennapi oktató – nevelőmunkát Kötelező elemként a szövegértés
– szövegalkotás, a matematika,
a tantárgytömbösített történelem – állampolgári ismeretek
szakrendszerű oktatása, a szociális, életviteli és környezeti
programcsomag és egy három
hetet meghaladó projekt jelenik
meg az órarendekben és a tanév
programjaiban.

Tizenöt

Iskolánk fennállásának 15. évfordulója lesz a 2009/2010-es
tanév tavaszán. Méltó és emlékezetes megünneplésére az
egész évben zajló programjainkkal készülünk.
Forgács Attila

OKTATÁS

9

Hagyományőrző-kézműves tábor
a Weöres Sándor Általános Iskolában

Foglalkozásaink forgószínpad-szerűen zajlottak
a csoportokkal. Tusorné Fekete Éva táborvezető tanárnő irányításával festett fagolyókból
ékszereket készítettek a gyerekek, megtanulták
a szövés és makramézás alapjait. Kovács Margit rajztanárnő a batikolás rejtelmeibe avatta be
őket. Gerbovitsné Jenei Imola néptánc-tanárnő
moldvai táncokat tanított be a csoportoknak.
Müllerné Soós Judit könyvtárossal drámajátékokat játszottak, megismerkedtek Gyömrő címerével, kézdíszítő motívumokat terveztek, hennával
festettek.
Kedden Farmosra kirándultunk. Az oktatóközpontban megnéztük a kiállítást a Tápióvidék élővilágáról. Kígyót és békát simogattunk. Kézművesek irányításával agyagoztak,

korongoztak, rafiából makramé-gyűrűt készítettek a gyerekek.
Csütörtök délelőtt helyi portyára indultunk.
Kovács Edina a Tájházzal ismertetett meg minket. Papp Gyula fafaragó otthonában mutatta
meg műalkotásait. Varga Sándor keramikus műhelytitkokat mesélt nekünk. Délután suli-portyát
(vetélkedőt) szerveztünk. Feladatlapokat oldottak
meg a csapatok a délelőtti portyával és a farmosi
kirándulással kapcsolatban. Az iskolában eldugtuk Gyömrő nevezetességeinek kettévágott fotóit,
ezeket kellett megtalálniuk, párosítaniuk, megnevezniük. Érdekes feladat volt az iskolában található madarak megszámlálása is: Tudás fáján,
ablakon, képen... A nyári szünet ellenére vidám
gyerekkacaj ragyogta be az iskolát. A nap végén
természetesen minden csapatot
nyertesnek nyilvánítottunk.
Pénteken a délutáni kiállításra, néptánc-előadásra
készültünk, amikor a gyerekek szüleiknek, testvéreiknek
megmutatták, mit alkottak,
tanultak a hét folyamán.
A táborról készült képek
megtekinthetők az iskola honlapjának galériájában (www.
weoresiskola.fw.hu).
Köszönjük Wébel Tibornak és Antalicz Csabának
(farmosi oktatóközpont), Kovács Edinának, Papp Gyulának, Varga Sándornak a kedvességet, amellyel táborozó
gyerekeinket fogadták.
Müllerné Soós Judit
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150 éve született Benedek Elek
Mesenap a Városi Könyvtárban

2009. szeptember 26-án (szombaton) 10 órától
folyamatos mese felolvasónapot rendezünk a
Városi Könyvtárban.
A nagy meseíró, Benedek
Elek születésnapja iránti tisztelgésként a Magyar Olvasótársaság szeptember 30-át a Népmese Napjának nyilvánította.
A másodjára – hagyományteremtő szándékkal – megszervezett Mesenapra szeretettel
hívunk és várunk minden mesélni szerető gyereket és felnőttet – óvodás és iskolás csoportokat, pedagógusokat, szülőket
és nagyszülőket – akik szívesen
vállalkoznak arra, hogy felolvassák vagy elmondják a könyvtárban összegyűlt közönségnek
legkedvesebb népmeséiket.

Idén meglepetéssel is kedveskedünk olvasóinknak. Vendégünk lesz: Kassovitz László, a Kócmajom, Pamacs,
Pamacs elszökik könyvek
meseírója. Beszélgethetünk
vele meséről, népmesékről, s
a mesék szerepéről a gyerekek és a felnőttek életében.
Jó hír, hogy elkészült Pamacs
harmadik kötetének kézirata.
Ebből is szívesen felolvas az
író egy-egy részletet. Sőt, a
Pamacs elszökik című könyv
megvásárolható lesz ezen az
eseményen, amelyet a szerző
szívesen dedikál a gyerekeknek.
Jöjjenek el! Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

A Városi Könyvtár könyvajánlója
Néhány csemege újdonságaink közül:
1. Bach Szilvia: Az utolsó tánc
2. Lázár Éva: A titokzatos Zélon-sziget
3. Segítség, becsöngettek! Útmutató általános iskolákról, szülőknek
4. Prof. Dr. Gánti Tibor: A természet kebelén
5. Spiró György: Feleségverseny
6. Dr. Csernus Imre: A Férfi
7. Sherley Webster: A titokzatos bolygó,Florida rejtélye
8. Farkas Margit: Dublini napló
9. Arykana: A Sárkány és a Rózsa
10. Lynn Picknett: Mária Magdolna: A kereszténység titkos istennője
11. Boldogság nyomában: Utak és tévutak: Mesterkurzus sorozat
12. Csöpel Láma - Kovács Imre Barna:
Titkos tanítások magyar mesékben
13. Bertold Ulsamer: Gyökerek nélkül nem lehet repülni:
családfelállítás Bert Hellinger terápiás módszerével
14. Maróczy Géza: A kezdő sakkozó vezérkönyve
15. Richard Smoley: Tiltott hit: Az evangéliumoktól a Da Vinci-kódig
Térjen be hozzánk, látogasson meg minket, legyen az olvasónk! Várjuk szeretettel!
Szótér Andrea

KÖRNYEZETÜNK
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Kedves Gyömrői Lakosok!

Mint az már mindenki számára köztudott, a
Mányaréten történt fakivágás a helyi környezetet
súlyos mértékben felbolygatta, az
őshonos növényzetet és a védtelen
állatvilágot pedig visszafordíthatatlanul károsította. Sajnos a történteken változtatni már senki sem
tud. Az egyetlen megoldás, hogy
a helyi szervezetek, a lakosság és
az önkormányzat együttes erővel
tegyen annak érdekében, hogy ez a
sajnálatos eset többé ne ismétlődhessen meg.
Az egyesületünk az önkormányzathoz fordult annak érdekében,
hogy a magánkézben lévő erdő-

ket helyi védelem alá helyezzék. Kérvényünk a
Környezetvédelmi és a Településügyi, Vagyonkezelő Közbiztonsági bizottságok
elé került, mely bizottságok a következő javaslatokat fogalmazták
meg: az Üllőre vezető út jobb és
bal oldalán fekvő /Mányarét/ már
megcsonkított erdőrész, a Sírkerti
erdő helyi védelem alá kerüljön,
valamint javaslatot tett egy bizottság létrehozásáról, hogy a Tövis
major erdőrész is helyi védelem
alá kerüljön.
Közös célunk így jó úton halad.
K.I.GY.E Környezet Ifjúság és
Gyermekvédelmi Egyesület

ÖKO iskola cím elnyerése
Tehetünk még valamit?!
Igen. Még tehetünk valamit.
Lehet, hogy az utolsó pillanatban, de megpróbáljuk.
Sok hír szól arról, hogy milyen más most élni.
Furcsa és megdöbbentő az időjárás.
Hamarosan elfogynak a fosszilis energiahordozók. Alternatívákra van szükség. A talaj, a víz,
a levegő szennyezett.
Nyugodjunk bele? Sokan azt gondolják:
„Nem az én dolgom ezen problémák megoldása,
vagy: Miért pont én tegyek valamit?”.
Mi nem így gondolkodtunk.
Tavasszal nyújtottuk be pályázatunkat az
ÖKO iskola cím elnyerésére. Terveinket elfogadták.
2009. szeptemberétől valósítjuk meg a vállalt
feladatokat.
Sok dolgunk lesz.
Tanulóink tudják mennyire fontos, hogy lépéseket tegyünk magunkért és a jövőnkért.
Vállalt feladataink:
iskolánk területén növeljük a zöld felületek
nagyságát
télen és nyáron is figyelünk a madarakra
fűszer- és gyógynövényeket termesztünk, ill.
használunk
a hulladékot szelektíven gyűjtjük
takarékoskodunk a vízzel és az energiával
továbbra is gyűjtjük az elhasznált elemeket
és étolajat

meghirdetjük a Zöld osztály programot
Nemzeti Parkokat, tanösvényeket látogatunk meg
továbbra is terjesztjük, hogyan lehet egészségesebben élni
megtanulunk jobban figyelni környezetünkre és egymásra.
Célunk, hogy követhető példát mutassunk a
gyerekeknek és az érdeklődő felnőtteknek arra,
hogy fenntartható még a Föld, ha teszünk érte.
Tudjuk, hogy elég csak egy kis lépést tenni.
Vannak és lesznek követők.
Mi elkezdjük!
II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola Tantestülete
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A STÚDIÓ D Tánciskola és a tánctábor

Hajzer Dóri vagyok, 19 éves. A tánc, mint szenvedély már kisgyerekkoromban jelentkezett
nálam, és a mai napig csak erősödik bennem
szeretete. Első osztálytól kezdve egészen hatodikos koromig néptáncoltam, ezzel párhuzamosan 8-9 évesen kezdtem el kipróbálni az
akrobatikus rock and roll műfaját, ami szintén
teljesen elvarázsolt és 4 évig rengeteg sikerrel
és boldog pillanattal ajándékozott meg. 2003tól egy évig aerobic edzésekre jártam. 2004 novemberében a Fashion Dance egyesület oktatást
indított Gyömrőn. Néhány hónap után elkezdtünk versenyezni és sikert sikerre halmoztunk.
Többször nyertük meg a Fashion Dance Magyar Kupát. 2006-tól a Starlight Dance táncis-

kola táncosa voltam, és 3 magyar bajnoki címet
nyertem.
2009-ben megalapítottam a STÚDIÓ D Tánciskolát, melyben a mozgásra és az egészséges
életmódra nevelés az egyik fő célom. Emellett
boldoggá tesz, hogy a gyerekek barátságokat kötnek és helyesen töltik el a szabadidejüket. A jövőben szeretnék minél több tanítvánnyal foglalkozni
és minél több fellépést szervezni a gyerekeknek.
A tánciskola első rangos eseménye a nyári
napközis tánctábor volt, mely július 27-től július
31-ig tartott. Helyszínül a központi iskola auláját
választottuk. Összesen huszonöt 5-13 év közötti
gyermek vett részt. Naponta 3-4 táncórát tartottunk, amit a gyerekek nagyon élveztek. Minden
napra jutott valami izgalom.
Ismerkedési játékok, vetélkedők, kézműves foglalkozások, strand, lovaglás, táncverseny és pénteken rendeztünk
egy bemutatót a szülőknek. A
gyerekek véleménye alapján
nagyon jó volt a tábor. Külön
köszönettel tartozom segítőtársamnak Kelemen Zsoltnak, édesanyámnak Hajzer
Zoltánnénak,
nővéremnek
Kakucskáné Hajzer Tündének
és a hangtechnikáért Bárdos
Attilának.
Szeptembertől szeretettel
várok minden táncolni vágyó
fiatalt.
Információ:
Hajzer Dóra 06 30 264 44 35

Ismét a sport táborról
Idén csaknem 150 gyermeket mozgattunk meg a
4 hét alatt táborunkban.
A sok érdekes és színvonalas programnak köszönhetően a táborozók ismét igen jól érezték magukat. Mivel jó időnk volt, minden héten fel tudtuk keresni a strandunkat, ami azért a gyermekek
körében még mindig kiemelkedő program volt.
A strandon a szinkron úszás rejtelmeivel ismerkedtek meg a gyerekek Zsuzsa néni ismerőse
jóvoltából.
Ezen a nyáron fő attrakció volt a mindennapos sport programok mellett a gyömrői rendőrök

kerékpár KRESZ oktatása, valamint a mindennapi munkájukkal való megismerkedés.
A nevelők és a gyermekek minden nap kellemesen elfáradtak.
A hangulat igen jó volt.
Jövőre veletek ugyanitt, hangzott a búcsú buli
után a csatakiáltás.
Köszönetet mondunk: a városnak, gyömrői
KHT-nak, gyömrői rendőrőrsnek, Újhalászkert
étteremnek, Tövesmajor lovardának, Kaeshi
Waza Harcművészeti Klubnak.

SZABADIDŐ
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II. Gyömrői Horgász Tábor
2009. júliusában rendezte meg a Gyömrői Horgász Egyesület
a Tőzeges-tó partján a II. Gyömrői Horgász Tábort
A 21 főből álló ifjú (8-14
éves) horgászcsapat a 4
napos napközis táborban
nemcsak a horgászat rejtelmeivel ismerkedhetett
meg, hanem hasznos ismeretterjesztő előadásokat is hallgatott a vízi- és
vízparti élővilág sokszínűségéről, a horgászat
elméleti
szabályairól,
tudnivalóiról. Természetesen a gyakorlat sem
maradhatott el. Az első
lépés a horogkötés és
a szerelék összeállítása
volt. A tavalyi 3 napos
táborhoz képest a plusz
egy nap lehetővé tette,
hogy több gyakorlást
tudtunk biztosítani. Idén
először kipróbálhatták a csónak használatát és
annak veszélyeiről is esett szó.
Első alkalommal került megrendezésre az
„Utazás a tó körül” fantázia nevű akadályverseny is, mely az előző napokban tanult ismereteket foglalta össze játékos formában, ahol
összemérhették a gyerekek addig megszerzett
tudásukat. Ez a programpont biztosan szerepelni
fog a jövőben is, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy érdemes egy – a száraz elméleti anyagok ismétlése helyett – ilyen versenyt szervezni.
Öröm volt látni, hogy a különböző állomásokon
a nagyobbak hogyan segítették a kisebbeket az
egyes feladatokban, azonban előfordult az is,
hogy a kisebbek ügyességének és odafigyelésének köszönhetően szereztek több pontot.

A tábor utolsó napján egy házi horgászversenyre került sor – a kifogott halak természetesen most is visszakerültek a tóba.
A gyönyörű napsütéses idő sajnos utolsó este
elromlott, azonban az előre beígért tábori sütögetés a gyerekekkel ennek ellenére sem maradt el.
Bízunk benne, hogy jövőre is ilyen szép számban tudjuk bemutatni az ifjúságnak a természet
és a horgászat szépségeit.
Ezúton szeretném a Gyömrői Horgász Egyesület, a táborban résztvevő gyerekek, valamint a
szüleik nevében megköszönni mindazok támogatását, akik munkájukkal, és adományaikkal
hozzájárultak táborunk sikeréhez.
Szabó Zsolt
elnök

FIGYELEM!

Önkormányzati építésű új társasházban
lakások eladók!
Cím: Gyömrő, Bajcsy-Zs. u. 34.
A lakásokról érdeklődni lehet
a Polgármesteri Hivatal műszaki irodáján.
Tel.: 06/29-330-011/116 mellék.
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Értesítés

Az 1998 óta működő

A Gyömrői Rendőrőrs 2009. szeptember
18-án 11 órakor a Gyömrői Művelődési
Házban bűnmegelőzési fórumot tart.

KAESHI WAZA

Megalakult a
GYÖMRŐI AIRSOFT
LÖVÉSZ ALAKULAT
Érdeklődők jelentkezését várjuk:
web: asgyomro.ewk.hu
vagy tel.: 30/26-10-300

5-11 éves korig:

Harcművészeti Klub
várja új tanítványok
jelentkezéseit!

Petőfi Sándor Művelődési ház:
kedd: 16.45-18.15
II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola: csütörtök:
17.00- 18.30

12 éves kortól:
Fekete István
Általános Iskola:
Hétfő: 17.30- 19.30
szerda: 17.00-19.00
II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola:
Péntek: 17.00-19.oo

UNIÓS PÁLYÁZAT

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Európai Unió támogatásával lehetősége nyílik az önkormányzatoknak támogatott
épületenergetikai korszerűsítésre. A program
keretében Gyömrő Város Polgármesteri Hivatala, valamint a Széki Teleki Közalapítvány
több épület korszerűsítésére pályázatot kíván
benyújtani. Az összesen, mintegy 300 millió
Ft értékű beruházási programban lecserélnék
a nyílászárókat, valamint a külső szigeteléseket. A beruházás eredményeképpen jelentős mértékben, átlagosan legalább 40%-kal
csökkenne az érintett épületek fűtési energia
felhasználása, amely jelentős költségmegtakarítást, illetve a környezetszennyezés csökkentését eredményezné, miközben épületeink
külsejükben is megújulnának. Az Európai Unió
által biztosított forrás mellett a fenntartók a
költségek mintegy 30%-val járulnak hozzá az
energetikai rekonstrukcióhoz (a pályázatok
támogatottsági mutatói épületenként változnak: 65%-78% között). A pályázatok pozitív
elbírálását követően megújulhatnak a település nevelési-oktatási-, szociális intézményei
és a Polgármesteri Hivatal épületei is.

Komposztáló
2008 évben először meghirdetett, majd
2009 tavaszán kiírt lakossági komposztáló pályázaton városunk sajnálatos módon
nem szerepelt sikeresen. Amennyiben ezt a
pályázatot újból kiírják, ismét benyújtjuk,
hátha szerencsésebbek leszünk. Az előzőekben felvett igényeket a következő pályázatnál automatikusan figyelembe vesszük.

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

Szeptember 12-13.
Szeptember 19-20.
Szeptember 26-27.
Október 3-4.
Október 10-11.
Október 17-18.

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

SPORT
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VI. Amatőr röplabda kupa Gyömrőn
Idén is megrendeztük a már hagyománynak számító strandröplabda bajnokságot, melynek a
gyömrői strand adott otthont. Az augusztus 22-én
10 órakor kezdődő meccsekre a térségből (Pest,
Pécel, Maglód, Monor,
Pilis, Gyál) és Gyömrőről
szép számmal érkeztek
csapatok.
Az eredeti két napos
tervet az időjárás szabotálta. Ezért a 15 csapatot
4 csoportba osztottuk,
ebből adódóan sajnos
az elődöntők és a döntő
szinte a sötétedésig elhúzódott. A meccseket szakképzett bírók vezették,
ezért a meccsek gördülékenyen zajlottak. A zene és a csodás környezet
pedig garantálta a jó hangulatot.
A döntőt idén végre ismét helyi csapat nyerte,
melyet a péceli címvédő Helló csajok!- csapatával vívott.

A dobogóra a következő csapatok kerültek:
I. helyezett: Kill Ball Gyömrő csapata
(Székely Szabolcs, Bukai Csaba, Jaksa Sándor, Bódis Gergő)
II. helyezett: Helló csajok! /Pécel/
III. helyezett: Agresszív
építkezés /Monor/
A csapatok köszönettel
tartoznak mindazoknak,
akik
felajánlásukkal,
szervezésükkel segítették
a színvonalas rendezvény
lebonyolítását!
Köszönjük:
Hodruszky Lajos alpolgármesternek,
Szabó Zsoltnak a
gyömrői horgászegyesület elnökének,
Rajkai büfének (gyömrői tóstrand),
Tajti Gábornak (Újhalászkert étterem),
Gyömrői KHT-nak!!
Bódis Gergő

A kerékpáros versenyszezon lassan a vége felé
közeleg, és kicsit aggódtunk, hogy idén bajnoki
cím nélkül maradunk. Fiatal versenyzőink közül
többen korcsoportot váltottak, illetve más egyesületnél próbáltak
szerencsét, és bár sok szép dobogós helyezést szereztek versenyzőink, a legfényesebb éremre augusztus 8-ig várnunk kellett.
Ekkor rendezték a Hármas Csapat Időfutam Bajnokságot, ahol a
Giant Gyömrő női csapata, Benácsi
Szandra, Gyurján Adrienn és Tóth
Melinda, arany érmet szerzett! Köszönjük lányok és gratulálunk!
Ifjabb hölgy versenyzőinkre
is mindig lehet számítani, Petrán
Fanni és Szolnoki Szandra ahol
rajthoz állnak, ott a dobogós helyezés biztos! Fanni a zalakarosi mountain bike
kupa futamon szerzett egy bronz érmet, Szandi a
Mátra Maratonon és a Tarján Kupán zsebelte be
az ezüstöket. Adrienn a pályakerékpározásban is
jeleskedett augusztusban, az OB-n egy ezüst és
egy bronz érmet szerzett!

A fiúknak sem kell szégyenkezniük, hisz az
országútisok között Dancs Marci és Mogyorósi Máté 2., Bohács Roland 3. helyet szerzett a
Tarján Kupán. A már említett
zalakarosi mtb kupa futamon az
ezüstöket gyűjtögették a srácok
szorgalmasan. Pintér Tomi, Fellegi Gábor, Szikora Márk vitt haza
egyet-egyet. Az idei maratonsorozat utolsó állomása volt az
augusztus 30-án megrendezett
Mátra Maraton. Az 1400 induló
között ott volt 18 kerekesünk, de
sajna dobogóra csak Gönczy Dávid és Szolnoki Szandi állhattak
fel, egy bronz és egy ezüst éremért.
Szeptemberben a montisokat
még egy kupa forduló és a 24 órás
verseny várja, míg az országútisok a Pilis Kupa
hegyi időfutamra készülnek. Javaslom Önök is
használják ki a szeptemberi napsütéses napokat,
és minél többet töltsenek a szabadban, akár kerékpáron is!
G. István

Az aranyos lányok
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Mester és tanítványai

Mester Shi XingHong meghívott 2009 májusára 5 magyar Shaolin kung fu oktatót, hogy vegyenek
részt az első Overseas Chinese Chan Wu training camp-jén.
Az edzőtábor célja volt megismertetni a Shaolin Kung fu tradicionális edzéstechnikáit.
A napi négy edzés során egészségmegőrző, légzés-, mozgásjavító-,
erőnlét gyakorlatokat végeztünk, valamint a kung fu-val kapcsolatos ismeretekről és azok oktatásmódszertanáról tanultunk.
Az edzőtábort a többszörös Wu
Shu világbajnok sifu Duan Zhi Chao
vezette, záróvizsgánkat - a tanultak
alapján - a Shi De Yang nagymester
előtt mutattuk be.
A részvétel sok új ismerettel bővítette tudásomat, melyet mára beépítettem a gyömrői csapat edzéseibe.
Ezúton szeretném megköszönni a
Gyömrő Városi Sportklub vezetőségének támogatását!
Kovács Zoltán
Dui Zhang
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