Megkezdődnek a város vízhálózatának
felújítási munkái!

A hónap végén több utcában is megkezdődnek azok az ivóvíz hálózati felújítási munkálatok, melyeket az idei
évre terveztünk. Ezek a munkák is
a tavaly előtt elnyert ívóvízminőség
javítását célzó Európai Uniós pályázatból valósulnak meg. Ennek a pályázatnak a keretében néhány millió
forint híján 1 milliárd forintból újul
meg városunk vízbázisa és vízhálózatának egy jelentős része.

szinten is ebben a pályázati struktúrában
ez lesz az első olyan megvalósuló pályázati beruházás, mely 0%-os önkormányzati önerővel épül meg.
Nem csak összegét, de jelentőségét
tekintve is az elmúlt évtized legjelentősebb beruházásáról beszélünk. Az ivóvízbázis és az ivóvíz hálózat bővítése,
annak felújítása nem egy látványos beruházás, a munkák során zajló útfelbontások még kényelmetlenséggel is járnak. Azonban a közszolgáltatások közül
Városunk történetének eddigi legna- talán nincs fontosabb, mint az, hogy a
gyobb összegű Európai Unió által támo- lakosság kiváló minőségű, egészséges
gatott pályázatáról
ivóvízet tudjon
van itt szó, mely
fogyasztani vároúgy valósul meg,
sunkban.
hogy a tavaly elEnnek a pányert önrész pályázatból meglyázatunknak kövalósuló beruhászönhetően ehhez
zásnak a lényege,
a beruházáshoz a
hogy Gyömrőn
városnak nem kell
garantálhatóan
egyetlen forintot
10-20 évig nem
sem hozzátennie
lesz
probléma
saját forrásából. A
majd az ivóvíz
kivitelezési költminőségével és
ségek
100%-a
mennyiségével.
pályázati forrásVárosunkban jó
ból finanszírozott.
néhány éve is85%-a a Környemeretlen fogazet és Energia
lom már a nyári
Operatív
Proglocsolási tilalom
ramból,
15%-a
és ennek a berupedig az Európai
házásnak köszönÖnrész Alapból.
hetően a folyaAz épülő víztározó belülről
Erre a két forrásra
matosan növekvő
külön-külön kellett pályáznunk és nagy lakosságszámból eredő fogyasztás nöörömünkre szolgált, hogy mind a két pá- vekedés ellenére sem kell ezzel a fogalyázatunk sikeresen célba ért. Országos lommal megismerkednünk.
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Már a tavalyi év novemberében megkezdődtek a kivitelezési munkálatok. Mostanra
elkészült a Lengyel utcai
vízmű telep udvartéri vezetékeinek és a 2 x 500 m3-es
víztározónak a felújítása. A
tél folyamán pedig elkészült
a Mendei út melletti önkormányzati területen 3 db
Mezey Attila
nagymélységű kiváló vízmialpolgármester
nőséget biztosító és jó vízhozammal rendelkező új kút.
Március végén kezdődnek a város utcáiban
lévő vízvezetékek felújítási munkálatai. A jelenlegi beruházás keretében a közel 40 éves, rendkívül rossz állapotú acél töltővezetékeket fogjuk kicserélni. Ezek a nagy keresztmetszetű, 30
cm átmérőjű gerincvezetékek képezik, ahogy a
nevükben is benne van, a városi vízhálózat gerincét. Az elmúlt években már kicseréltük önkormányzati forrásból ennek a gerinchálózatnak
több szakaszát. Most a fennmaradó több mint 4
km hosszú vezetékszakasz cseréjére kerül sor.
Ezek a munkálatok a Szt. István úton, a Táncsics
M. úton, a Bercsényi utcában, a Nefelejcs úton,
az Arany János és az Állomás utcában lévő vezetékek cseréjét jelentik. Itt a régi, erősen korrodált
acélvezetékeket, melyeket sok helyen már szó
szerint csak a szentlélek tart egyben, a legmodernebb technológiával heggesztett, műanyag KPE
csövekre cseréljük.

Az új kút

A munkálatok a hónap végén a Táncsics M.
úton és az Arany János utcában indulnak. Június
elejére tervezzük az összes vezetékszakasz cseréjének a befejezését. Vitathatatlan, hogy a beruházás jelentősége és előnye a város számára
óriási, azonban mint említettem, sajnos kellemetlenséggel is jár. Főleg azokban az utcákban
lakók számára, ahol ezek az egész város ivóvíz
ellátását biztosító vezetékek fekszenek.
Sajnos még a mai korszerű technológiákkal sem
lehet egy éjszaka leforgása alatt felszedni és lefektetni ezeket a csöveket. Azonban minden érintett
utcaszakaszon törekedni fogunk arra, hogyha lehet,
akkor az új cső lefektetése útfelbontás nélkül a padka-, vagy a zöldsávban valósuljon meg. Ha ez nem
lehetséges és az úttestet is meg kell bontani, akkor
a kivitelező törekedni fog arra, az önkormányzat elvárása szerint, hogy a munka a lehető leggyorsabban folyjon, az út minél előbb helyre legyen állítva, és a lakosság közlekedését a lehető legrövidebb
ideig akadályozzák.
Az érintett utcák lakosait a munkák pontos
megkezdéséről és várható befejezéséről mindig
előre személyesen, illetve szórólapokkal fogjuk
tájékoztatni. A főutakon történő felújítások sok
esetben az egész város közlekedését érinteni fogják, itt forgalom elterelésekre, útlezárásokra kell
majd számítani. A kerülő utak mindenhol jól láthatóan lesznek kijelölve és természetesen itt is törekedni fogunk arra, hogy az elmúlt időszak más
beruházásaihoz hasonlóan, rendkívül gyorsan és
flottul készüljenek el ezek a munkák.
Mivel
tényleg
nagy jelentőségű beruházásról van szó, és
az önkormányzat részéről mindent megteszünk azért, hogy
a lehetőségekhez képest a legkisebb forgalom akadályozással, a leggyorsabban
haladjanak a munkák, mindenkitől türelmet és elvárható
megértést kérünk a
kivitelezési munkák
során. A munkák előrehaladtáról és folyamatáról itt, az újság
hasábjain és a városi
televízióban rendszeresen tájékoztatást
fogunk adni.
Mezey Attila
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Elfogadták városunk 2012-es költségvetését

Március nyolcadikai ülésükön a képviselők elfogadták Gyömrői idei költségvetését. Nem mondunk újdonságot azzal, hogy legalább annyira
nehéz az önkormányzatok helyzete, mint a családoké. Az állami dotáció csökken, feladatokat
vonnak el. Az önkormányzatok költségvetésére
vonatkozó szabályok teljes megváltozása miatt
rengeteg munka és egyeztetés előzte meg a végleges költségvetés elfogadását. A legfontosabb
célt idén is sikerült elérni: településünk gazdálkodása jelenleg stabilnak mondható. Igaz ez
annak ellenére, hogy a 2012-es büdzsé - akárcsak az állami és majd minden önkormányzati
- hiánnyal tervez. A város idei költségvetésének
főösszege mintegy 3,5 milliárd forint, mely jövőre jelentősen csökkenni fog, ugyanis az állam

rengeteg eddig helyben ellátott feladatot és vagyont fog elvonni az önkormányzatoktól.
Az elmúlt években több alkalommal tapasztaltuk, hogy azok az önkormányzatok, melyek
valamekkora hiánnyal indították a költségvetést,
külön pályáztatás nélkül jutottak kisebb-nagyobb
állami kiegészítő támogatáshoz. Akik pedig nem
számoltak hiánnyal – mint mi is – egyetlen plusz
forintot sem láttak. Kíváncsiak vagyunk, hogy
ebben az évben esetleg kapunk-e plusz pénzügyi
forrást? Ha igen, akkor már 100 ezer forintnak
is nagyon örülünk, de ha nem, akkor sem esünk
kétségbe. Tesszük a dolgunkat legjobb tudásunk
szerint, alkalmazkodva a megváltozott és folyamatosan változó helyzethez.

HA

VÍZMŰ HÍREK

Március van, tavaszodik. Melegszik az idő, fagyok már csak hajnalban vannak. A víziközműveket érintő fagyveszély elmúlt. A hónap
közepén elkezdjük a tavaszi leolvasásokat.
Kérem tisztelt fogyasztóinkat, tegyék lehetővé
kollégáinknak a vízórák elérését!

A gyömrői önkormányzat többéves munka árán,
de sikeresen pályázott a KEOP-on belül vízminőség javító beruházásra. A munkák már megkezdődtek. Novemberben a vízmű udvartéri
vezetékeinek átépítése történt meg. Januárban
a három új kút megfúrásához kezdtek hozzá. A
vízmű 500 köbméteres tározóinak egyikének rekonstrukciója is hamarosan elkészül, akkor kezdődik a másik. Az eddigi munkákból a lakosság
nem sokat látott. Március második felében kezdődnek a látványosabb és sajnos kényelmetlenebb műveletek. Mintegy 4 kilométernyi ivóvíz
gerincvezeték cseréjét kell végrehajtani. A munkák összességében több hónapig tartanak majd,
de egy-egy szakaszon 1-2 hét lesz csak, amíg a
munkagödrök miatt nem lehet közlekedni. A közvetlenül érintett területek lakóit előzetesen tájékoztatni fogjuk. Építési munkák lesznek a Szent
István, Nefelejcs, Táncsics Mihály út, Állomás és
Arany János utca bizonyos szakaszain. Az utcai
gerinccel együtt kicseréljük a bekötővezetékeket
is. A kivitelezés túlnyomó részét egy közbeszerzési eljárás során kiválasztott cég, a fogyasztókhoz közvetlenül kapcsolódó műveleteket a vízmű
végzi. A munkák során felmerülő kellemetlensé-

gek miatt türelmüket, megértésüket kérjük.
Február közepe óta nagyon sok csatorna rákötési igény érkezett ügyfélszolgálatunkra. A munkát általában győzzük, bár néha kell várni, ha épp
ügyféltorlódás van. Tájékoztatásul röviden leírom
az ügyintézés menetét. Először az önkormányzatnál kell rendezni (ha a korábbi években nem történt meg) a rákötéshez szükséges hozzájárulást.
Ott adják ki az igazolást, amellyel a vízműben (a
szolgáltatónál) be kell jelenteni a rákötési igényt.
A csatornacsonk helyét megadjuk. Ettől számított
30 napon belül végezheti el a fogyasztó vagy az
általa megbízott személy a kivitelezést. A munkák
végeztével a fogyasztó bejelenti a rákötést, kollégánk a helyszínen ellenőrzi annak minőségét,
majd a vízóraállás feljegyzése mellett megkötjük
a csatornára vonatkozó fogyasztói szerződést. A
csatornaátvétel díja 5500 Ft. A vízmű szolgáltatási határa a telekhatártól 1 méterre lévő tisztítóidom, mint átadási pont. A belső hálózat kialakítása és üzemben tartása a fogyasztó feladata.
A csatorna rákötések nagy száma a talajterhelési díj drasztikus megemelése miatt van. Sokan
érdeklődtek illetve reklamáltak nálunk, a polgármesteri hivatalban, képviselőknél. A talajterhelési díjat eredetileg a 2003. ÉVI LXXXIX. TÖRVÉNY vezette be, ezt módosította a parlament
2011. novemberében, 2012. február 1-i hatállyal.
Hivatalos indoklást ugyan nem olvastam, de valószínűsítem, hogy a módosítás célja a lakosság
„ösztönzése” a rákötésre. Az uniós csatlakozásnál
rögzített feltételek egyike volt egy meghatározott
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talajterhelési díj. Bár az emelés brutális, és nem
kapott megfelelő publicitást, nem adott valós felkészülési időt az érintetteknek, viszont roppant
hatékony. Gyömrő esetében átlagosan 80% a csatornával ellátott ingatlanok aránya. A csatornát
használó és fizető többség jogos elvárása, hogy
a maradék 20% se szennyezze a talajt, megfelelő módon szabaduljon meg a szennyvizétől. Tehát az elv önmagában nem rossz, a tempó és a
módszer bizonyos szempontból vitatható, de a
törvényt be kell tartani, akkor is, ha ez sokaknak
komoly anyagi nehézséget okoz. Úgy is fel lehet
fogni, hogy akik nem kötöttek rá, egészen mostanáig haladékot kaptak.
Kertész Gyula

ütem szerinti csatornázottsági szint elérése. Ebben az ország le van maradva. A lemaradás csökkentésének alapvetően két módja van. Az egyik
az, hogy az eddig ellátatlan területeken új hálózatokat építünk, ami rendkívül drága és időigényes. Egy-egy ilyen projekt az előkészületekkel
3-5 évig is eltart és a költsége egy kistelepülésen is több száz millió. A másik módszer, hogy a
meglévő hálózatokat „feltöltjük”. Erre szolgál a

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk Gyömrő város lakosságát,
hogy a 2011. évről szóló talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallás és befizetés határideje megváltozott, az új határidő: 2012.
április 15-e.
Gyömrői Adóiroda

Új műsorok, új díszlet és logó:
megújul a SIGNAL TV

A tavasz a megújulás jegyében telik a városi televíziónál. Március második felétől teljesen új, épített stúdió-díszlettel találkozhatnak majd nézőink! A háttér
magában foglalja városunk címerét és reményeink
szerint elnyeri nézőink tetszését! Ezzel párhuzamosan új logót láthatnak majd a jobb felső sarokban.
Ez a logó megjelenik a díszletben is, így egységes
arculattal folytatjuk műsoraink sugárzását.
Nem csupán a megszokott műsorainkat láthatják ebben az évben (Önkormányzati félóra,
Színes állatvilág, sportközvetítések, színházi felvételek stb.), hanem újakkal is jelentkezünk.
Terveink szerint áprilisban indul beszélgetős

sorozatunk, melyben ismert közéleti személyiségekkel beszélget műsorvezetőnk. Igazi érdekes
és izgalmas mélyinterjúkra van kilátás. Meghívottjaink között szerepel többek között: Dr. Zacher Gábor, Frei Tamás, Kerekes József és még
tucatnyi országosan ismert személyiség. Ezt a
műsorunkat közönség előtt fogjuk rögzíteni, így
aki szeretne részt venni a műsorok felvételén, írjon e-mailt a signaltv@signaltv.hu címre, vagy
hívja a 0629/333-201-es telefonszámot. A felvételek helyszíne a Hankó István Művészeti Központ,
bővebb információt pedig a fenti elérhetőségeken
kaphatnak!
Hauser Antal, főszerkesztő

Várjuk gyömrői és környékbeli tánc-csoportok jelentkezését,
akik szívesen szerepelnének egy hamarosan induló műsorunkban! A jelentkezők szabályozott keretek között versenyeznek
majd egymással, az adott műsorból továbbjutókról zsűri és a közönség dönt majd!
Továbbá várjuk olyan fiúk-lányok, hölgyek-urak jelentkezését, akik szívesen kipróbálnák magukat a kamera előtt vagy mögött, csatlakoznának a SIGNAL TV csapatához! Bővebb információ a cikkben olvasható elérhetőségeken kapható!
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A TURAY IDA SZÍNHÁZ POPPER PÉTER: A karnevál vége
SPIRIT KAMARASZÍNHÁZ 2012. ÁPRILIS 28. SZOMBAT 20 ÓRA
ELŐADÁSA A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN BELÉPŐJEGY: 2200 FT
Színpadi vallomás, sok mosollyal és szomorúsággal, de mindvégig abban a meggyőződésben, hogy
aki nagyon figyel az állatokra, az emberekről is megtud valami fontosat… Kötelező darab Popper Péter rajongóknak, színházba járóknak, otthon elmélkedőknek és persze minden állatbarátnak!
Szereplők:
Profeszor – Perjés János • Színésznő – Malek Andrea • Kutya – Lili
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TÁJÉKOZTATÓ A 2012/2013. TANÉV
ÓVODAI ÉS ISKOLAI BEIRATKOZÁSÁRÓL
A 11/1994. MKM rendelet szabályozza az iskolai és óvodai beiratkozás rendjét.
Ennek alapján a beiratkozás időpontja
2012. április 19. és április 20., 8.00 – 18.00 óra.

Felhívjuk minden szülő-gondviselő figyelmét a Közoktatási törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltakra: „A szülő kötelessége különösen, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében
folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson való részvételét, tankötelezettségének vagy
képzési kötelezettségének teljesítését.”
A törvény 8. § (2) bekezdése szerint „Az óvodai nevelés szakasza a gyermek 3 éves korában kezdődik”, illetve a 24. § (2) bekezdés alapján „A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét
betölti, az óvodai nevelési és első napjától kezdődően óvodai nevelés keretében folyó, iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson köteles részt venni.”
A 6. § (2) bekezdés alapján „A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, attól a
naptári évtől válik tankötelessé, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti.”
A törvény alapján tehát általános iskola 1. osztályába kell beíratni minden iskolaérett kisgyermeket, aki 2005. június 1. és 2006. május 31. között született.
Óvodába kötelező beíratni azt a kisgyermeket, aki 2006. június 1. és 2007. május 31. között
született.
Az iskola előkészítő fejlesztő csoport a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény központi épületében működik. Az iskola előkészítő csoportba az a tankötelezettségi kort elérő kisgyermek íratható be, akinek a pszichológiai szakvélemény – amelyet a Nevelési
Tanácsadó ad ki – határozatban javasolja ezt.
A beiratkozás a körzetes óvodában, iskolában 2012. április 19-én és 2012. április 20-án 8.00-18.00
óra között történik az alábbi helyszíneken:
Fekete István Általános Iskola és Szakiskolában:..................alsó tagozat épülete – tanári szoba
Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú
Zeneművészeti és Táncművészeti Intézményben:...................Csokonai utcai épület, tanári szoba
.....................................................................................................Erzsébet utcai épület, tanári szoba
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában:.................................igazgatói iroda
Arany Óvodában (Arany János u. 28.).................................................................. vezetői szoba
Bóbita Óvodában (Pázmány u. 52.)........................................................................ vezetői szoba
Mesevár Óvodában (Kossuth Ferenc u. 24.).......................................................... vezetői szoba
Mesevár Óvodában Falusi Tagóvodában (Dózsa György út 1.).......................... vezetői szoba
Iskola előkészítő csoport beíratása:
2012. április 19-én és 2012. április 20-án 8.00–18.00 között – körzettől függetlenül – a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény központi régi épület
emeleti tanári szobában (Szabadság tér 2/b.) teljesíthető.
A körzeten kívüli tanulók beiratkozásának rendje:

A beiratkozási napokon az intézmények felmérik a körzeten kívül lakó gyermekeket (ehhez szülők írásos
kérelme, név, lakhelyet igazoló dokumentum szükséges).
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A fenntartó – az intézményvezetőkkel közösen – az intézmény körzetében élő, beiratkozott gyermekek
létszáma és az intézmény engedélyezett maximális létszáma alapján, javaslatot tesz a körzeten kívüli gyermekek beíratására.
Az intézmények írásban tájékoztatják a körzeten kívüli gyermekek felvételét a javasolt intézménybe.

A bölcsődei jelentkezés időpontja 2012. április 19-én és 2012. április 20-án 8.00–18.00 között az
Bölcsőde és Gyermekközpont emeleti vezetői irodában.

Az iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

születési anyakönyvi kivonat
óvodai szakvélemény
Nevelési Tanácsadó szakvéleménye
egészségügyi törzslap
TAJ kártya
szülő személyi igazolványa, lakhelyigazolás (amennyiben releváns, a gyermek elhelyezéséről, láthatásáról
szóló bírósági ítélet, gyámhivatali határozat)
diákigazolvány igényléséhez: az okmányirodában kiállított NEK adatlap és az igazolvány elkészítésének
díja: 1.400,- Ft

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

születési anyakönyvi kivonat
TAJ kártya
szülő személyi igazolványa, lakhelyigazolás(amennyiben releváns, a gyermek elhelyezéséről, láthatásáról
szóló bírósági ítélet, gyámhivatali határozat)

A bölcsődei jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

születési anyakönyvi kivonat
TAJ kártya
szülő személyi igazolványa, lakhelyigazolás(amennyiben releváns, a gyermek elhelyezéséről, láthatásáról
szóló bírósági ítélet, gyámhivatali határozat)
mindkét szülő esetében a munkavállalást igazoló munkáltatói igazolása

A NEVELÉSI-OKTATÁSI- ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK SZERETETTEL VÁRJÁK
A KISGYERMEKEKET!
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ÁPRILIS 21. SZOMBAT
15-18 ÓRÁIG
SZENT GYÖRGY NAPI JÁTSZÓHÁZ A SZENT LÁSZLÓ
LOVAGRENDDEL
Mese • Játék • Lovagi torna • Móka, kacagás

ÍJÁSZKLUB A SZENT LÁSZLÓ LOVAGRENDDEL
a Tájházban (Gr. Teleki u. 46.)
KEDDENKÉNT RÉGI
MŰVELŐDÉSI HÁZ
18–20 ÓRÁIG
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
17–19 ÓRÁIG TÁJHÁZBAN

Előzetes jelentkezés: 10 éves kortól
A következő e-mail címen ijasz@elsolovag.hu; vagy a 20/804 93 54 telefonszámon!

***
ELŐZETES!!! ELŐZETES!!! ELŐZETES!!! ELŐZETES!!!
CSALÁDI MESEDÉLUTÁN
2012. MÁJUS 26-ÁN SZOMBATON 16 ÓRÁTÓL
Báb-meseelőadás, zsíros kenyér, gyógytea

***
VÁLLALJUK
lánykikérés, esküvői fotózás, keresztelők, egyéb családi események fogadását!
Érdeklődni: Varga Sándor tájházgondnok, telefon: 20/342 48 45
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a gyermekintézmények fejlesztéséért
gyömrői óvodások és kisiskolások közreműködésével

2012. március 30. 17 óra

Hankó István Művészeti Központ
Belépésre jogosító
támogatójegy:

300 Ft

Mindenkit szeretettel várunk!

***

„BARKAÁG”
VIRÁGVASÁRNAPI KÖNNYŰZENEI KONCERT

2012. április 1. 15 órától
Helyszín: Gyömrő, Hankó István Művészeti Központ
Fellépnek: A Misztrál együttes frontembere HEINCI MIKA
BUMBERÁK MÁRIA, hivatásos mesemondó és énekművész
Budapestről,
NAGYECSEDI NÉPTÁNCOSOK
Benkő Dóra, Petrik Balázs a GyömrőSzínház tagjai, Horváthné Dunaveczki Leona, Hörcsik
Tamás, Hörcsik Andrea, Radványi Zsolt, Tóbiás Károly, Fiers Márton, Lovas Katalin, Dobossy Veronika, Juhos Ágnes, Varju Réka, Varju Nóra - városunk tehetséges fiataljai
Jegyek a Hankó István Művészeti központban
és az evangélikus, református, katolikus közösségeknél vásárolhatók:
elővételben 1000 Ft,
a helyszínen 1500 Ft!!
A jegy árával a De Jure Alapítványt, illetve a Prause József Alapítványt is támogatja.
Az előbbi szervezet a sérült emberekért tevékenykedik országos szinten, az utóbbi alapítvány
önkéntesei pedig kifejezetten a gyömrői, szükségben lévő emberekért dolgoznak.

***

ÁPRILIS 13. PÉNTEK 20 ÓRÁTÓL

DEÁK BILL GYULA NAGYKONCERT
Jegyek március 26-tól vásárolhatók a Hankó István
Művészeti Központban
elővételben: 2500 Ft, helyszínen: 3000 Ft!!
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Író-olvasó találkozó a könyvtárban
Vendég: Kassovitz László
2012. ápr. 12. 14.00

A Költészet Napja alkalmából 2012. április 12-én
14 órai kezdettel író-olvasó találkozót rendezünk.

Vendégünk lesz: Kassovitz László,
a Kócmajom, Pamacs, Pamacs elszökik könyvek
meseírója.
Megjelent
a
Pamacs
könyvek
harmadik
kötete:
Pamacs
hazatalál címmel. Ez alkalomból
látjuk ismét vendégül az írót.
Beszélgethetünk vele a ²âř
a ²²â²
â²²Ŝ
Könyvei megvásárolhatóak lesznek
ezen az eseményenřâ
szívesen dedikál a gyerekeknek,
âŜ
²ââŠ
ßâß
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Bóbita Óvoda az iskolaérettség küszöbén
„A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni
és szabadságban kell elbocsátani.”

A 2011/12–es nevelési évben, mint az előző
évekhez hasonlóan, óvodánk teljes kihasználtsággal működik: 6 csoportban összesen 180 kisgyermeket nevelünk. Idén a 180 főből, 62 kisgyermek tölti be ez év május 31-ig a 6. életévét,
így ők már elérik a tanköteles kort.
A gyerekeknek a többsége, elérve az óvodáskor végét, rendelkezik azokkal a készségekkel,
ismeretanyaggal, amelynek birtokában át tudja
majd lépni az iskola kapuját. Ahhoz azonban,
hogy minél zökkenőmentesebb legyen az óvoda-iskola átmenet folyamata, elengedhetetlen az
összes érintett (gyermekek, szülők és pedagógusok) összehangolt együttműködése és nevelőmunkája. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szülők minél többet beszélgessenek, foglalkozzanak
gyermekeikkel, hiszen csak így, közösen tudunk
eredményt elérni.
Célunk, hogy lehetőségeinkhez mérten még
szélesebb körben, még több új szolgáltatást
tudjunk nyújtani, ezért ez év szeptemberétől új
elemmel bővítettük óvodai programunkat,
ez pedig nem más, mint az E-M-A-N, vagyis
ének – mozgás - anyanyelv nagyoknak.
Ez, a sok játékos feladatokkal bővített elem,
tartalmilag és módszertanilag szorosan illeszkedik az iskolaköteles kort betöltő gyerekek életkorához. A három területet felölelő E-M-A-N
hetente váltakozik és periodikusan ismétlődik,
beilleszkedve az tanköteles korú gyermekek napirendjébe.
Február végén kérdőív kitöltésére
kértük fel azokat a szülőket, akiknek
gyermeke iskolaköteles korú. A kérdőívet 38 szülő küldte vissza, amely
a megkérdezettek 63%-a. A kérdés
sor témája az iskolaérettséget célozta
meg, de az óvodával való kapcsolattartás, a kommunikáció fontossága,
a gyermek tevékenységi formáinak
fontossági sorrendje, a szülői javaslatok, mind mind helyet kaptak a kérdőívben.
A megkérdezettek 74%-a teljes
mértékben ismeri az óvoda programját. Ezt azért tartom lényeges
elemnek, mert a szülők csak a helyi
nevelési program ismeretének tükrében tudják felmérni, mit nyújt az

óvoda, mi az, amit elvárhatnak egy adott intézménytől.
Másik fontos elem a kommunikáció megléte
szülők-pedagógusok között, ezt a válaszadók
77%-a tartja megfelelőnek. A hatékony kommunikációt a közös programok is elősegítik, amely
84%-os elégedettséget mutatott ki. A válaszadók
61%-a látja úgy, hogy gyermeke várja az iskolát,
és 72% érzi, hogy gyermeke felkészült az iskolába lépésre. A válaszok azt is megmutatták, hogy
az esetleges problémák megoldásra kerülnek, ha
szükséges a nevelési tanácsadó szakembereinek
segítségével. Kíváncsiak voltunk a szülők javaslataira, ötleteire is, amelyek mindenképp átgondolásra kerülnek majd.
Természetesen az előbbiekben felsorolt eredmények csak kiragadott példák, de ezeknek tükrében úgy gondolom, elmondhatjuk, hogy a szülők elégedettek az itt folyó nevelőmunkánkkal.
Ezek a visszajelzések pedig fontosak számunkra,
hiszen ezek mutatják meg munkánk minőségét.
Itt hívnám fel az óvodába készülő kisgyermekek szüleinek figyelmét, hogy az óvodai beiratkozás előtti héten,
április 10-től 13- ig (kedd-péntek), reggel 8
órától 12 óráig NYÍLT HETET tartunk.
Várjuk szeretettel azon szülőket és gyermekeiket,
akik kíváncsiak óvodánkra, az itt zajló életre.
Beke Gabriella
óvodavezető
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Egy kiállítás képei

2012. február 14-én ünnepélyes eredményhirdetésnek
és kiállítás megnyitásának adott helyet a Fekete István
Általános Iskola és Szakiskola. A rajzversenyt hagyományosan a Gyömrői Horgász Egyesülettel közösen
szervezte az intézmény. A pályázat témája a Gyömrői
Tájvédelmi Körzet élővilágának bemutatása volt.
Gyömrő négy iskolájából, mintegy 120 rajz érkezett. A munkákat négy korcsoportban értékelte a zsűri.
A pályamunkák közül az alábbiak értek el helyezést, illetve kaptak külön elismerést:
1-2. osztályosok
I.

Márkus Lea

(F.I.Á.I.)

II.

Marton Máté

(F.I.Á.I.)

III.

Füstös Dóra

(II.Rákóczi F.Á.I.)

Koncz Kitti

(F.I.Á.I.)

3-4. osztályosok
A zsűri kiemelt dicséretét kapta magas színvonalú
munkáiért: Csüllög Levente ( F.I.Á.I.)
I.
II.
III.

Kenyó Kristóf

(W.S.Á.I.)

Rozs Lotti

(F.I.Á.I.)

Gudra Zsófia

(F.I.Á.I.)

Gulyás Bálint

(W.S.Á.I.)

Szászi Dorka

(F.I.Á.I.)

5-6. osztályosok
I.

Kocsis Edina

(W.S.Á.I.)

II.

Mazur Zsófia

(II. Rákóczi F.Á.I.)

III.

Toronicza Csaba

(II.Rákóczi F.Á.I.)

Rádóczi Zsanett

( II. Rákóczi F.Á.I.)

7-8. osztályosok
A zsűri kiemelt dicséretét kapta kiemelkedő munkáiért: Farsang Zsuzsanna ( F.I.Á.I.)
I.

Hoffmann Bernadett

(W.S.Á.I.)

II.

Gulyás Melinda

(W.S.Á.I.)

Domonkos Szemirámisz

(W.S.Á.I.)

Pálinkás Alexandra

(W.S.Á.I.)

Fitos Eszter

(W.S.Á.I.)

III.

Köszönjük a versenyen részt vevő gyerekek és a felkészítő pedagógusok munkáját. Minden díjazottnak
szeretettel gratulálunk!
Tóthné Gyetvai Gertrúd, szervező pedagógus

Rajzpályázat Únyi István emlékére
2012. januárjában harmadik alkalommal
hirdette meg a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és az id. Pál Mihály Baráti kör Únyi
István születésének évfordulójára ezt a rajzpályázatot.
Pista bácsi 1930. január 28-án született Gyömrőn, idén 82 éves lenne.
Felesége, Zsuzsika, három évvel ezelőtt gondolta, hogy emléket állít férjének, aki Gyömrőn
élő és alkotó festőművész volt, azzal, hogy rajzpályázatot hirdet. Támogatókra talált a pályázat
hirdetőiben és így már hagyománynak számít az
Únyi István rajzpályázat.
A mottója, jelmondata számomra ennek a rendezvénysorozatnak a következő:

„Ismerni, tisztelni a múltat, szeretetben,
békében egymást segítve
megélni a jelent tudunk csak szebb jövőt
építeni”.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola sokszor tett már tanúbizonyságot arról, hogy a
múltat megismertesse tanítványaival, annak
tiszteletére, megbecsülésére, a hagyományok
ápolására nevelje őket. A mindennapi oktató-nevelő munkájukkal, értéket teremtő programjaikkal tanulóikat a békés egymás mellett
élésre, egymás és az idősebb emberek tiszteletére, szeretetére nevelik. Hiszem, hogy az
ilyen szellemben nevelődő gyermekek megtalálják örömeiket és boldogulásukat is majd
az életben.
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Az idei téma: 1-4. évfolyamon gyümölcs
csendélet festése,
5-8. évfolyamon: természetes és mesterséges formák csendéletszerű ábrázolása festéssel.
A pályaművek igényesek, megtervezettek,
színhatásukban vidámságot, életkedvet, szeretetet tükrözők voltak. A három fős zsűri (Tóthné
Gyetvai Gertrúd, Pocsainé Rozgonyi Tímea és
Hajzer Zoltánné) a következő döntést hozta:
1-2. osztály:
I.

Csanádi Oszkár

(W.S.Á.I.)

II.

Bányász Zsuzsanna

(F.I.Á.I.)

III.

Tóth Emese

(F.I.Á.I.)

Leszkovits Kíra

(W.S.Á.I.)

3-4. osztály:
I.

Csüllög Levente

(F.I.Á.I.)

Török Bence

(F.I.Á.I.)

II.

Osváth Ákos

(W.S.Á.I.)

III.

Varga Luca

(F.I.Á.I.)

Szászi Dorka

(F.I.Á.I.)

5-6. osztály:
I.

Rádóczi Zsanett

(II.R.F.Á.I.)

Velkei Ottó

(W.S.Á.I.)

II.

Lingurár Csilla

(II.R.F.Á.I)

III.

Horváth Kinga

(W.S.Á.I.)

Nagy Jane

(II.R.F.Á.I.)

7-8. osztály
I.

Hoffmann Bernadett

II.

Grandpierre Ivett

(W.S.Á.I.)
(W.S.Á.I.)

III.

Lucza Mária

(II.R.F.Á.I.)

Izsa Judit

(W.S.Á.I)

Az eredményhirdetés és a pályaművek kiállítása
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola aulájában
volt. A rendezvényre nagy örömünkre Únyi Istvánné Zsuzsika is eljött és a meghívott, díjazott
tanulóknak süteményekkel köszönte meg a lelkes, eredményes munkát. Az iskola szendvicsekkel, teával kedveskedett a tanulóknak. Kellemes
délutánt töltöttünk együtt. Gratulálunk minden
résztvevőnek! Köszönjük a felkészítő tanárok
munkáját! További munkájukhoz erőt, egészséget és sok sikert kívánunk!
Hajzer Zoltánné
szervező tanár

Ha február, akkor sakkverseny
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
Ez volt a 11. Népszerűsége nem csökkent 2001 óta,
amikor elhatároztuk, hogy városi szintű sakkbajnokságot rendezünk iskolánkban, s megpróbálunk
hagyományt teremteni ebből a vetélkedésből.
Az idén is négy korcsoportban 1-től 8. osztályig nevezhettek Gyömrő általános iskolásai.
59-en döntöttek úgy, hogy megmérettetik magukat a sakktáblák mellett. Ebben a versenyben
az a legnehezebb, hogy hosszú ideig, erősen kell

koncentrálniuk a gyerekeknek, mert hat partit
kell lejátszani a végéig.
A versengés tisztaságára, szabályosságára –
és egyébként az egész rendezvény létrejöttére is
– Fábián László, a helyi sakkszakosztály vezetőjének személye volt a garancia. Ezúton is köszönjük sokéves segítő munkáját.
Több mint 3 órás csatározás után a következő
eredmények születtek:
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7-8. osztályosok:

1–2. osztályosok:
(Csokonai u.)

I.

Szántai Balázs

(W.S.Á.I.)

Ökrös Tamás

(Erzsébet telep)

II.

Ézsiás Attila

(F.I.Á.I.)

Újvári Viktor

(Csokonai u.)

III.

Kuti Kende

(W.S.Á.I.)

I.

Piszár Krisztina

II.
III.

3–4. osztályosok:
I.

Piszár András

(Csokonai u.)

II.

Csüllög Levente

(Fekete I..Á.I.)

III.

Ardon Krisztián

(Csokonai u.)

5-6. osztályosok:
I.

Piszár László

(W.S.Á.I.)

II.

Giricz Blanka

(F.I.Á.I.)

III.

Grúber Levnete

(W.S.Á.I.)

FELHÍVÁS

Mindenkinek gratulálunk a helytállásért, az élen
végzetteknek az érmekhez, kupához.
Jó lenne, ha egyszer arra lehetnénk büszkék,
hogy együtt sakkoztunk azokkal a Piszár testvérekkel, akik a Polgár lányok nyomdokaiba léptek!
Akárcsak Komjáthy András, volt tanítványunkra, aki itt versenyzett és nyert évről-évre,
majd a Diákolimpián is aranyérmes lett.
Reméljük, jövőre is megrendezhetjük iskolánkban a Rákóczi sakkversenyt!
Matyó Márta
szervező

1% FELAJÁNLÁSÁRA

Azzal a kéréssel fordulunk a Tisztelt Olvasóhoz, hogy az 1996. évi CXXVI. törvény alapján személyi jövedelemadójának
1%-ával támogassa a Fekete István Általános Iskola és Szakiskola „Együtt az iskoláért” Alapítványát.

Adószámunk: 19182559-1-13

Alapítványunk 1992-ben alakult, az alapító okiratban megfogalmazott célja:
anyagilag hátrányos helyzetű, segítségre szoruló gyerekek támogatása
tehetséges gyermekek iskolán kívüli ismeretszerzésének elősegítése
a pedagógusok új ismeretek szerzésére, új módszerek elsajátítására, pedagógiai újítások
bevezetésére irányuló
tevékenységének anyagi támogatása
önálló, iskolán belül szervezett, tartalmas életre nevelő, új ismereteket nyújtó kezdeményezések támogatása
Alapítványunk a 2011. évben 1.537.072,-Ft-os bevételét az alapító okiratban megfogalmazott célokra használta fel.
Bevételeink között jelentős helyen áll a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásából befolyt összeg.
2011-ben alapítványunk számlájára ebből 660.083,-Ft érkezett. Minden támogatónknak ezúton is köszönetet mondok.
A 2011-es évben 504.840,-Ft-tal a diákok úszótanfolyamát támogattuk, 203.900,-Ft-ot fizettünk ki versenyek nevezési
díjaira és a nyertesek jutalmazására. Az anyagilag rászoruló gyerekek osztálykirándulását az alapítvány 243.000,-Ft-tal támogatta. A nyári táborhoz és a sítáborhoz is jelentős segítséget tudtunk nyújtani tanulóinknak. Ebédhozzájárulást fizettünk
három gyermeknek, színházi előadás költségeihez járultunk hozzá.
Az idei évben is hasonló támogatásokat szeretnénk nyújtani gyerekeinknek, ezért kérem felajánlását!
Hajdú András, igazgató
a kuratórium elnöke

KÖZLEMÉNY

Hulladékkezelési hírek
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Figyelem, megváltozik az ünnepek
alatt a szemétszállítás!

Következő ünnepnap: április 9-e, hétfő. Az érintett területen a szállítás az ünnepnapot követő
pénteken, azaz április 13-án lesz.
Kérünk minden érintett területen lakót, hogy
a jelzett napon helyezze ki az elszállítandó hulladékot.
Az ünnepi szállításváltozásokat a számlalevélen is közöljük. Reméljük, így teljesebb a tájékoztatás és ezzel is javítjuk a szolgáltatásunk
színvonalát!

Figyelem!

A kukás autó nem a megszokott időben jár. A
távoli lerakóhely miatt megváltozott az autó
megszokott „menetrendje”. Kérünk mindenkit,
hogy figyeljen erre, idejében helyezze ki az ürítendő edényeket!
Folytatódnak az ellenőrzések a város területén. A nem fizetők mellett kollégáink kiemelten
ellenőrzik a több kukát kihelyezőket, illetve akik
nagyobb kukát helyeznek ki, mint amilyet fizettek.
Felhívjuk a T. Lakosság figyelmét, hogy a
közüzemi tartozások - így a szemétszállítási díj
is - helyi adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Azok ellen a lakosok ellen, akik a
felszólítások ellenére sem rendezik közüzemi
tartozásukat, az adók módjára történő behajtása
iránt intézkedünk.

Lomtalanítás

A 2012. évi lomtalanítást április hónapban pénteki napokra szerveztük. A várost négy szállítási
körzetre bontottuk, amely körzetek megegyeznek a rendszeres heti körzetekkel. Így tehát a
lomtalanítás:
a hétfői szállítási körzetben március 30-a péntek
a keddi szállítási körzetben április 6-a péntek
a szerdai szállítási körzetben április 20-a péntek
a csütörtöki szállítási körzetben április 27-e péntek
A munkálatokat szerződött partnerünk a megadott nap reggelén 6-órakor kezdi meg. A lomtalanítás keretén belül csak a feleslegessé vált
használati tárgyakat szállítjuk el (bútorok, megunt használati tárgyak, TV, rádió, konyhai eszkö-

zök stb.). Egyéb tárgyakat ne tegyenek ki, mert
nem szállítjuk el! A bánya nem fogadja!!! Nem
tartoznak az említett kategóriába a veszélyes hulladékok (akkumulátor, autó- és egyéb jármű, gumiabroncs), a háztartási szemét (konyhai, udvari
hulladék: üveg, falevelek, állati ürülék, állati tetem, építési törmelék), továbbá nincs eszközünk
és lehetőségünk nagyobb méretű, súlyú tárgyak
elszállítására (pl. roncs autó).
Kérjük a lomtalanítási akcióban résztvevő lakosokat, hogy a fent említett kéréseknek megfelelően, a jelzett időpontig helyezzék ki elszállítandó tárgyaikat!
A.Z.

PATIKAI ÜGYELET
Hétköznapokon továbbra is a Szent Erzsébet
Patika tart ügyeletet este 10 óráig. Ünnepnapokon 8-tól 16 óráig tartanak nyitva a kijelölt
gyógyszertárak. Hétvégeken a három patika
felváltva tart nyitva este 10 óráig.
A következő hétvégék és ünnepnapok ügyeleti rendje a következőképpen alakul:

Március 17–18.
Március 24–25.
Március 31–Április 1.
Április 7–8.
Április 9. hétfő
Április 14–15.
Április 21–22.
Április 28–29.

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

Labdarúgó hírek

A hosszú téli szünet után folytatódik a labdarúgó bajnokság! Focistáink a tavaszi szezonnak listavezetőként, 7 pontos előnnyel vágnak neki. Bízunk benne, hogy előnyünk a bajnokság végéig megmarad, amivel bajnoki címet és magasabb osztályba jutást ünnepelhetünk! Ehhez kérjük a szurkolók
biztatását, kérjük, hogy minél többen látogassák mérkőzéseinket!

Jegy- és Bérletinformációk
2012 tavaszi szezon

Belépőjegy a helyszínen: 500Ft
Belépőjegy elővételben: 300Ft (kapható a Sport presszóban legkésőbb a mérkőzés napjáig)
A belépés 14 év alatt ingyenes

BÉRLET: 1000 Ft (érvényes a tavaszi
szezon valamennyi hazai bajnoki mérkőzésére)
Bérlet kapható a Sport presszóban vagy
mérkőzések idején a jegyszedőnél.

FIGYELEM!

Vásároljon tavaszi bérletet
a Sport presszóban legkésőbb
2012. április 30-ig, és mi egy
pohár itallal kedveskedünk Önnek!
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