Összefogás a települések között
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Újból egyeztetésre hívta Gyenes Levente polgármester a környező települések
vezetőit. Rövid helyzetelemzés után,
hogy mi várható a kialakítandó járásokkal kapcsolatban és az intézményi változások terén, egyedi ötlettel állt elő.
A települések fogjanak össze, s közösen pályáztassanak közüzemi szolgáltatásokat (villany, gáz), de akár
papír- írószer beszerzésében is jóval
kedvezőbb árat várhatnak így. Településenként így több milliós megtakarítás is várható, amelyet a városra lehetne
visszaforgatni.
A megállni tilos táblánál szabálytalanul várakozókat egy jogszabályi
változás következtében már nem a helyi közterület-felügyelő bírságolja meg
(amely 5-10.000 Ft volt eddig), hanem
közigazgatási eljárás keretében a rendőrség, amelynek alsó tétele 30.000 Ft!

Kérünk minden autós lakosunkat, hogy
figyelmesebben közlekedjen, hiszen a
családi költségvetésből bizonyára van
jobb és fontosabb kiadás, mint a rendőrség központi szervezetét támogatni.
Több lakosunk kérdezte, hogy az országos tűzgyújtási tilalom miatt égethet-e a kertjében. A tilalom az erdőkre,
erdősávokra és azok 200 m-es körzetére
vonatkozik. A parlag- és gazégetés is
tilos! Viszont ez nem vonatkozik a kiskertekre. A katasztrófavédelelem ugyanakkor azt kéri, hogy lehetőleg a kiskertekben se égessünk. Néhány tanács:
szeles időjárás esetén mindenképpen
halasszuk el az égetést! Csak a kijelölt
napon égessünk! Mindig legyen megfelelő oltószer a közelünkben (víz, poroltó, lapát, stb.). Nem árt, ha szomszédainkkal is közöljük szándékunkat,
mert így megelőzhető az esetleges bos�-
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szankodás, félreértés. Április 12-én ismét be- miatt egyre nagyobb bajba. Sajnos helyi adóinindult az ingyenes zöldhulladék elszállítás. Ez a kat nem engedhetjük el, ilyen esetben viszont
környezetünk védelmének egyik legegyszerűbb mód van részletfizetésre, ha adóirodánk együttés legtisztább módja. Arra kérjük a
működési hajlandóságot tapasztal.
lakosokat, hogy lehetőleg ezt a leheAz, aki több éve nem reagál a hivatőséget válasszák!
talos megkeresésre, számítson sziKözbiztonságunk és biztonsággorúbb bánásmódra és ellenőrzésre.
érzetünk növelése érdekében folyaNemkülönben azok, akik be sem
matosan dolgozunk ki új ötleteket,
jelentkeztek a helyi adó alá, hiszen
stratégiákat, hogy a tisztességtelen
így tisztességtelen versenyhelyzetet
szándékú embereket távol tartsuk teteremtenek azon vállalkozóinkkal
lepülésünktől. Mivel a rendőrjárőr,
szemben, akik jogkövető magatarközterület-felügyelő vagy a mezőőr
tást tanúsítanak.
nem lehet egyszerre mindenhol jelen,
Itt a tavasz, s ahogy már megszokszükségünk van lakosaink segítségére
hatták, közös nagytakarítási akciót
és közreműködésére. A rendőrjárőr
hirdetünk településünkön. A lomtaHodruszky Lajos
elérhetősége: +36-30-9516105, közlanítás után következzen útjaink, tealpolgármester
terület-felügyelőink elérhetősége:
reink megtisztítása! Csatlakozunk az
+36-30-870-9318, +36-30-870-9317,
országos közmédia felhívásához, s
mezőőrünk elérhetősége: +36-30-655-5197.
május 19-én, szombaton várjuk civil egyesületek,
Településünkön is tapasztaljuk, hogy számta- szervezetek vagy magánszemélyek jelentkezését.
HL
lan helyi vállalkozónk kerül a gazdasági válság

VÍZMŰ HÍREK

Jó ütemben folynak a vízminőség javító beruházás munkálatai. A műveletek több fronton
zajlanak párhuzamosan: a mendei úti kutaknál,
a vízmű udvarterén, a település öt útján. Nekünk
– a szolgáltatónak – meglehetősen nehéz feladat
lekövetni ennyi helyszínt és megfelelő létszámot
biztosítani az éppen elvégzendő feladatokhoz.
Az építési munkákat a kivitelező cégek szakemberei végzik, de az élő hálózattal kapcsolatos feladatok ránk hárulnak.
„Tavaszi szél vizet áraszt…” A népdal kezdete, most más aspektusból aktuális. Az átlagostól több a csőtörés az utóbbi hetekben.
Ennek oka részben a kivitelezés. A statisztikai
valószínűséggel előforduló meghibásodásokon
túl a kivitelezési munkák is bezavarnak kissé.
Ekkora építés esetén a legnagyobb gondosság
mellett is előfordul egy-egy elmarkolás, hiszen a hetvenes években fektetett csövek nem
mindig a dokumentáció szerinti nyomvonalon és mélységben vannak. Az ilyen típusú hibák még így is sokkal ritkábban fordulnak elő,
mint azt előzetesen vártuk. Van egy másik jelenség is: a meglévő, rossz állapotú, élő – nyomás alatti – vezetékek közvetlen közelében dolgoznak. A külső földnyomás változása illetve a
rázkódás is előhozhatja a gyengébb pontokon a
lappangó hibákat.

Bármilyen okból is jön létre a csőtörés, az kellemetlenségekkel jár. Az adott szakaszt kizárjuk,
részlegesen leürítjük, a sérült idomot cseréljük
vagy javítjuk, a rendszerre visszanyitunk, légtele-
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nítünk, mosatunk. Csőtörések idején előfordulhat
zavarosodás a vízben. Ez nem külső szennyezés
eredménye, hanem a nyomásingadozás következtében a cső faláról leváló magas vastartalmú anyag.
A mosatások alkalmával ezt igyekszünk a tűzcsapokon kifolyatni, de a bonyolult struktúrájú hálózat miatt ez nem mindig sikerül elsőre. Ha Önnél
zavaros víz folyik, kérem jelezze kollégáinknak a
330-082 számon, kimegyünk, mosatunk.
Az új csőszakaszok még sehol sincsenek
üzemben. A beüzemelés több lépésben történik
majd. Ha egy szakasz építési munkái (csőfektetés, kötések) elkészülnek, azt nyomáspróbázzák,
fertőtlenítik, vízmintázzák, átmosatják és csak
ezután lehet élőre kötni.
Az építési munkák néhány hétig zavaróak lehetnek, de a céljuk az, hogy új, korszerű technológiás hálózatunk legyen, amin kevesebb az
üzemzavar és megfelelő minőségű vizet lehet
szolgáltatni.
Kertész Gyula

Városi oktatási konferencia
A közoktatás helyzete a köznevelési törvény változásának tükrében – című városi nevelési konferenciát rendeztünk március 28-án. A konferenciát Gyenes Levente,
Gyömrő polgármestere nyitotta meg. A
2011-2012-es tanév
előkészítése során
intézményvezetői
értekezleten egyeztettünk, hogy egy
közös nevelési értekezlet keretében
tavasszal a közoktatás aktuális helyzetével kapcsolatosan konferenciát
szervezünk. A környező települések
polgármestereit és
intézményvezetőit
is meghívtuk erre
az eseményre. Az időpont és a konferencia témái nagyon aktuálisak, hiszen december végén
fogadták el a Köznevelésről szóló CXC. számú
kerettörvényt. A konferenciára négy – szerintünk
ma – a közoktatásban legfontosabb területen vezető feladatot ellátó személyt sikerült meghívnunk. A négy terület a következő: várható szak-

mai változások a Köznevelési törvény tükrében,
a fenntartó váltáshoz kapcsolódó feladatok, mérés-értékelés a közoktatásban, tehetséggondozás.
Elfogadta
meghívásunkat
Dr.
Gloviczki Zoltán,
közoktatásért felelős helyettes államtitkár a Nemzeti
Erőforrás
Minisztériumból,
Dr.
Princzinger
Péter, az Oktatási Hivatal elnöke,
Dr. Csíkos Csaba az SZTE BTK
Neveléstudományi
Intézet egyetemi
docense,
Bajor
Péter a Nemzeti
Tehetségpont igazgatója.
Dr. Gloviczki Zoltán felvázolta azokat a főbb
fókuszpontokat, amelyek az elkövetkező két tanévben változást jelentenek. Néhány elem ezek
közül: a 2012-2013-as tanévben bevezetik a
mindennapos testnevelést és kötelező tantárgy
lesz a hit és erkölcstan, valamint elkezdődik a
pedagógusok munkájának külső értékelése. Ezen
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feladatok megszervezéséhez a végrehajtási rendeletek tavasz végére várhatók.
Dr. Princzinger Péter tájékoztatást adott a
fenntartó váltáshoz kapcsolódó feladatokról.
2013. január 1-től az állam átveszi a szakmai
ellenőrzést és az intézmények működtetéséhez
kacsolódó feladatokat. Ehhez az átvételhez komoly átvilágítás szükséges, amely eddig a magyar közoktatásban soha nem történt meg. Az
átvilágítás célja, hogy a közoktatásban meglévő
szakmai, működési anomáliákat kiszűrje és egy
minden szempontból hatékonyabban működő
oktatásszervezés valósuljon meg települési, térségi szinten.
Dr. Csíkos Csaba a Magyarországon zajló
nemzetközi mérésekről és az ehhez kapcsolódó mérési eredményekről és egy uniós pályázati
forrásból fejlesztett mérés-értékelési rendszer kidolgozásáról tartott előadást.

Bajor Péter a Nemzeti Géniusz program keretében zajló tevékenységeket, lehetőségeket
vázolta fel, amely a tehetséges gyerekek beazonosításához, támogatásához nyújt segítséget a
pedagógusoknak, intézményeknek.
Szervezőként a célunk az volt, hogy autentikus forrásból kapjunk információkat, válaszokat
a közoktatásban várható változásokról.
Köszönjük a Hankó István Művelődési Központ vezetőjének és munkatársainak a szervezésben nyújtott segítséget és Gyömrő város önkormányzatának a helyszín biztosításában nyújtott
támogatását!
Csontos Illésné
Weöres Sándor ÁIZT. igazgató-helyettes
Spaitsné Rónaszéki Mária
Weöres Sándor ÁIZT. igazgató
szervezők

Március 15-e megünneplése
határontúli magyar diákokkal
A gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és a Teleki Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola ötödik éve közösen szervezi a Rákóczi
Szövetség Diákutaztatási Programja keretében
a március 15-i ünnepségeken való részvételt a
határon túli magyarlakta településekre. Ebben
az évben március 14-én Fazekasvarsándra látogattunk el, amely Aradtól 32 km-re található
kistelepülés. Iskolája 1870-ben épült újra. Ma
központifűtéses torna- és tantermekben, laboratóriumokban tanulhatnak a diákok. Informatika
terem és modern sportpálya is létesült. A varsándi iskolával kb. egy hónapja vettük fel a kapcsolatot a Péteri községben szolgáló evangélikus
lelkész segítségével. Megérkezésünkkor az iskola tanulói, nevelői és az evangélikus gyülekezet
tagjai az ottani lelkész úrral fogadtak bennünket.
A gyerekek a gyülekezeti teremben, a felnőttek
az iskolában tartottak egy rövid ismerkedést,
majd ünnepi műsor zajlott a templomkertben
található Kossuth szobornál. Mi, vendégek két
szavalattal készültünk, a vendéglátóink énekkel,
versekkel tették felejthetetlenné az ünnepet.
Matekovits Mihály Arad megyei RMPSZ elnök méltatta a hazafias öntudat, a magyarságtudat fontosságát, annak megélését. A vendégdiákok kokárdát tűztek a varsándi diákok ruhájára,
ezzel is kifejezve összetartozásunkat. A Kossuth

emlékmű lelki vonatkozásának fontosságáról
Horváth Csaba evangélikus lelkész beszélt az
ünneplő közösségnek.
A műsort követően megkoszorúztuk Kossuth
szobrát, majd megtekintettük az evangélikus
templomot, az iskola alsó és felső tagozatát, valamint az óvodát Gyurkócza Magda magyar tanító vezetésével.
Vendéglátóink szép példát mutatnak a békés
egymás mellett élésre, hiszen az iskola román és
magyar gyerekeket oktat, ahol az igazgató úr is
román anyanyelvű.
A megemlékezést követően a vendégek és a
vendéglátók népes csapata autóbusszal Aradra
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utazott, ahol felkeresték, megkoszorúzták a mártírok obeliszkjét, illetve a Szabadság-szobrot és
felkeresték a Csíky Gergely Főgimnáziumot is.
A jövőben arra törekszünk, hogy testvériskolai kapcsolatot tartsunk fenn a fazekasvarsándi
iskolával. Köszönetet mondunk Szende Márta
nyugalmazott igazgatónőnek a program szervezésében nyújtott segítségéért.
Tóthné Gúth Gizella
igazgató

2012. május 12-én (szombaton) 16 órától

Jótékonysági est
a Petőfi Sándor Művelődési ház fennmaradásáért
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt és segíteni vágyó, jó akaratú gyömrői embertársunkat.
Fogjunk össze, hogy a Művelődési ház továbbra is működni tudjon, továbbra is
betölthesse a közösségformáló, szórakozást biztosító, gyermekeink szabadidős tevékenységét szervező szerepét.

Mûsor:

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulóinak műsora
Horváthné Dunaveczki Leona és tanítványai ének előadása
Fekete István Általános Iskola tanulóinak műsora
Szünet – Tombola – Büfé
Pogácsa sütő verseny eredményhirdetése
a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Intézmény tanulóinak előadása
Belépő és támogató jegy: 500 Ft
Elővételben kapható: Katolikus Egyház irodájában és a „Kék üzletház” biztosítási
alkusz irodájában
Sok szeretettel várunk mindenkit!
Hajzer Zoltánné,
a Keresztény Közösségek nevében
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Tárgy – az egész világ
Projekt hét

A Weöres Sándor Általános Iskola és a Nemzeti Múzeum között együttműködési megállapodás
keretében a 2011-2012-es tanévben közös projekt megvalósítás zajlik. A projekt a TÁMOP
3.4.11 pályázati konstrukcióban valósul meg,
Tárgy – az egész világ – címmel.
A pályázat keretében ősszel a negyedikes és
ötödikes diákjaink egy tárgy útját követhették
az ásatástól a múzeumi tárlóba történő elhelyezésig. Tavasszal pedig témahét szervezésére került sor a hatodikos évfolyamon. Erről a hétről az
alábbi beszámolót a témahéten részvevő diákunk
készítette:

Időutazás a törökökhöz

A projekt hét alatt iskolánk hatodikosai testközelből élhették át a török megszállás idejét.
4 napig ezt a kort bemutató foglalkozásokon
vehettünk részt, amely izgalmas programként volt
számunkra megszervezve. Az első nap az iskolában egy a múzeumból eltűnt bőrkaftán esetéről
készítettünk videoklipet, egy másik csoport beszélgető műsort állított össze igazi videokamerás
felvétellel, míg a harmadik csoport zsaru magazint írt. A budapesti Nemzeti Múzeumban egy
portyázás utáni árverést rendeztünk a múzeum
tárgyaival (kézbe is foghattuk azokat), sőt korhű
jelmezekbe is bújhattunk. Levelet írtunk lúdtollal, tintával, melyet egy érdekes hajtogatással és

viaszpecséttel zártunk le, hogy az üzenet nehogy
a török kezébe jusson. Nagyon tetszett a fegyverés páncélbemutató, mert amit a történelem órán
tanultunk, most értettem meg igazán. A foglalkozások utolsó napján tánclépéseket tanultunk reneszánsz zenére, török ételeket kóstolhattunk (lepénykenyeret, édességet és sós joghurtot, melyet
frissítőnek használtak). Készítettünk bőrtokot is,
mi már a telefonjaink méretére.
Számomra megelevenedett a történelem. Remélem, más korokat is megismerhetek ilyen
részletesen és izgalmasan, mert ennek a hétnek
minden pillanatára emlékezni fogok.
Szántay Anna 6. b
Weöres Sándor Ált. Isk.

Városi matematika verseny

2012. március 21-én került megrendezésre a városi matematika verseny
a felső tagozatosok számára a Weöres Sándor Általános Iskolában. Az
eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza. Gratulálunk a felkészítő tanároknak és a szép eredményeket elért
diákoknak!

5.évfolyam

6.évfolyam

7.évfolyam

8.évfolyam

1.

Újvári Kamilla

WS.

Ökrös Csaba

W.S.

Szimet Soma

W.S.

Grandpierre Ivett

W.S.

2.

Nevretti Benedek

WS.

Zahora Mary Jane

W.S.

Vágási Norbert

F.I.

Győri Ferenc

W.S.

3.

Hodza Adelina

II.RF.

Bartha Zsuzsanna

F.I.

Horváth András

F.I.

Zahora Jennifer

W.S.

• F.I: Fekete István Általános és Szakiskola
• II. R.F.: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
• W.S.: Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
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Mini-projekt „Ökonap az élhetőbb Gyömrőért”
Gyömrő Város Önkormányzata a KMOP
5.2.1/B-09-2f-2010-0004 számú, „Gyömrő városközpont fejlesztése” című városrehabilitációs
projekt keretében elkülönített programalap felhasználásával megvalósuló mini-projekt támogatására kiírt pályázaton a Gyömrői Rákóczi
Alapítvány támogatást nyert el.
2012. március 20-án valósult meg ez a program. A megvalósítás helyszíne a Hankó István
Művészeti Központ, a városközpont parkja, valamint a Tőzeges-tó melletti terület. A program
megnyitójára a Művészeti Központ előtti téren
került sor. Az alábbiak szerint zajlott a nap:
9 óra – Megnyitó: az Alapítvány kuratóriumának szóvivője – Tóthné Gúth Gizella – köszöntötte a megjelenteket, ismertette a nap célját és
programját.
9 óra 15-től 12.30-ig az alábbi programokon
vettek részt a gyerekek, pedagógusok, szülők
forgószínpadszerűen nyolc helyszínen:
 HUMUSZ kiállítás „Nulla hulladék tíz lépésben” címmel, a tíz tablón bemutatták a
hulladékcsökkentési lehetőségeket a háztartásokban.
 Interaktív játékok kisiskolásoknak, melyek
ötletet adtak játékos formában a gyerekeknek
a környezetkímélőbb életmód kialakítására,
alapvető ismereteket szerezhettek a hulladékgazdálkodásról és a fogyasztói társadalommal
kapcsolatos összefüggésekről.
 Fölösleges Áruk Fóruma – olyan termékeket
mutatott be, melyeket ugyan használati tárgyként árulnak, de semmi szükségünk nincsen
rájuk.
 Kézműves foglalkozás – kitűző tervezése és elkészítése a víz világnapjával kapcsolatban.

 Kézműves foglalkozás természetes anyagokból képeslap és csiga készítése.
 A város vízi- és madárvilágának bemutatását
a helyi Horgászegyesület lelkes tagjai közül
vállalták el a Tőzeges-tónál.
 A Víz Világnapja alkalmából az előzetes ismertetők alapján korosztályuknak megfelelő
szintű totót töltöttek ki a gyerekek.
 A legfürgébb gyerekek strandkörüli futáson
vettek részt.
12.30-kor a nap zárásaként a rajzpályázat és a
totó eredményhirdetése történt meg.

A rajzpályázatot korcsoportonként hirdettük
meg „Éltetőnk a víz” címmel, az első három
helyezettet könyvvel jutalmaztuk.
Sikeres, tartalmas napot töltöttek a résztvevők a
városközpontban rendezett mini-projekten.
Köszönjük a lehetőséget a pályázat meghirdetőinek és a helyszín biztosítóinak.
Holes Jánosné
elnök
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KULTÚRA

FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM!

Az előző számban április 21-re hirdetett Tájházi Játszóház
munkarendváltozás miatt új időpontban!!!
ÁPRILIS 28. SZOMBAT 15-18 ÓRÁIG
SZENT GYÖRGY NAPI JÁTSZÓHÁZ A SZENT LÁSZLÓ LOVAGRENDDEL
Mese 

Játék 

Lovagi torna 

Móka, kacagás

ELŐZETES ELŐZETES ELŐZETES ELŐZETES ELŐZETES ELŐZETES ELŐZETES

CSALÁDI MESEDÉLUTÁN
2012. MÁJUS 26-ÁN SZOMBATON 16 ÓRÁTÓL
Bábmese előadás, zsíros kenyér, gyógytea

TAVASZI ÖSSZEFOGLALÓ A GIMNÁZIUMBÓL

ÉRTÉKEK
Ezzel a címmel már a kilencedik ifjúsági vezetőképző hétvégi eseménysorozatát szervezte a
Rákóczi Szövetség. A rendezvény központi témája valamennyi esetben az érték és az ifjúság.
Olyan neves előadók szerepeltek, mint Pozsgay
Imre, aki 1989-90 fordulóján az európai közélet, közhangulat változásairól, Takaró Mihály
irodalomtörténész a 20. század méltatlanul elhallgatott alakjairól, Kisida Elek orvos, sebész,
az áldozatvállalásról, személyes példamutatásról értekezett. A határon túli magyarsággal való
kapcsolatok alakulását 1990 után napjainkig

Répás Zsuzsanna államtitkár elevenítette fel.
Csaba László közgazdász a körülöttünk zajló
válságtünetek hátterét, jellemzőit közérthetően
mutatta be.
ESTERHÁZY
A nemzeti ünnep hétvégéjén az iskolai rákóczis
csoportot Mondok Lilian, Gazsó Imre, Forgács
Attila képviselte a felvidéki magyar mártír – politikus emlékére és tiszteletére megrendezett
konferencián. Felszólalt Martényi Árpád alelnök,
Németh Zsolt – a Külügyminisztérium államtitkára, Csáky Pál felvidéki politikus, Koncsor

KULTÚRA

László költő. Átadásra kerültek az Esterházy –
emlékérmek, amelyeket az állampolgárságtól
nemrég megfosztott Dolník Erzsébet (felvidéki
politikus) és a komáromi Selye János Gimnázium közössége kapták. Nagy János felvidéki
szobrászművész makettje is látható volt, budapesti köztéri szoborállítás lesz, amely közadakozásból valósul majd meg.
VÁROSKUTATÓ
A hagyományos vetélkedő két év szünet után
került megrendezésre. "Városunk természeti
kincsei, kulturális értékei régen és most" címmel több órás, gyalogtúrával egybekötött program várt a 19 csapatra. A Mondok Lilian, Gazsó
Imre, Müller László, Bagdi Richard összetételű
csapatunk megnyerte a vetélkedőt.
ÜNNEP
A határon túl, idén a partiumi Fazekasvarsándon és Aradon ünnepelte a Rákóczi Szövetség
diákutaztatási programja keretében kiutazott
küldöttségünk a nemzeti ünnepet. Mindig kü-

9

lönleges, a határon túl, a kisebbségi magyar
közösséggel együtt emlékezni, ünnepelni. A
szívélyes és barátságos vendéglátás és közös
ünneplés felemelő, megható volt, mert a települést maroknyi magyar kisebbség lakja már
csak, s iskolája is vegyes, az alsó tagozat magyar anyanyelvű csupán.
BALLAGÁS, ÉRETTSÉGI
A munka ünnepe hétköznapra esik, s (a megszokottnál is) később lesz az első írásbeli érettségi
napja. Ezek szerint így alakulnak programjaink:
május 4. (péntek) – ballagás, majd a középszintű
írásbeli vizsgák következnek. Május 7. (hétfő)
magyar nyelv és irodalom, május 8. (kedd) matematika – ezeken a napokon tanítási szünettel.
A történelem (május 9. szerda) és angol nyelv
írásbeli vizsgarész (május 10. csütörtök) után 12
órától kezdjük a tanítási órákat, kivételesen. A
szóbeli vizsgák június 18-19-20. (a XII.A) és június 20-21-22. (a XII.B) napokon zajlanak majd
a két vizsgabizottság előtt.
Forgács A.

Babaruha börze a Bagoly Tanodában!
Már 3. alkalommal zajlott sikeres babaruha börze a Bagoly Tanodában. S nem is kell sokáig várni, máris itt a következő! Májusban ismét lehetőség van adni is, venni is.
A következő börzék május 11-én és május
25-én lesznek.
Kedvező áron lehet venni használt és új baba
és gyerekruhákat, játékokat, felszereléseket.
A vevőknek nincs belépő. Eladónak, vevőnek
igény esetén gyerekfelügyeletet biztosítunk.
Cím: Bagoly Tanoda,
Gyömrő, Táncsics út 95.
Tel: 29/ 265 253
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SZABADIDŐ

Nagy vagy!

A Fekete István Általános Iskolát az a megtiszteltetés érte, hogy részt vehetett a „Nagy Vagy”
című televíziós vetélkedőn. A verseny március
17-én volt a Budaörsi Sportcsarnokban. A busz
– melyet az iskola szinte állandó sofőre, Csaba
vezetett – reggel fél nyolckor gördült ki a régi piactérről. A csipet csapat megérkezett Budaörse,
majd gyors regisztráció után megkapta a világoskék szurkolói, illetve versenyzői pólókat. Némi
várakozás után megkezdődött a Gyömrői csapat
számára a játék első fordulója, mely a medencében zajlott. Hogy lemérjék a csapatok ügyességét, a játék szervezői mindenféle új ügyességi
játékokat találtak ki. Ezeket a játékokat segédeszközök segítségével lehetett teljesíteni, ilyen volt
a felfújható matrac, csónak, és elengedhetetlen
volt természetesen a csapat színében tündöklő
labda is. A Fekete István Általános Iskola celeb
képviselője Ada volt, aki teljes erőbedobással segítette csapatát. Miután a vízi-játékokkal végzett
a csapat, a szurkolók kíséretében ellátogatott a
közelben lévő gyorsétterembe, ahol megebédelt.
A következő megmérettetés este nyolckor kezdődött.
Így a csapat kicsit szétszéledt, egyesek elmentek a nem messze lévő játszótérre, mások
kifeküdtek napozni a 23°C-os melegben. Akadt
olyan is, aki a lelátóról szurkolt a többi csapatnak és olyan is, aki az árnyéban élvezte a jó időt
és játszott a társaival. Mivel mindenki máshol
ütötte el az idejét, Kinga néni – a csapat felkészítő tanára – elkezdte öt óra körül összegyűjteni
a társaságot. Fél hatra már mindenki a lelátóról

figyelte az eseményeket. A szárazföldi versenyen sokkal dinamikusabban vettek részt a versenyzők, elvégre nem hiába van lábuk uszony
helyett.
A Gyömrőiek 27 ponttal zárták a versenyt,
ami ahhoz volt elég, hogy …. Ha kíváncsi vagy,
meg tudod nézni majd a Tv2 reggeli műsorában,
amely április 22-én, vasárnap lesz látható.
Csapattagok:











Szőnyi Natália 1.osztály
Szántai Benedek 4. osztály
Kurgyis Róbert 7. osztály
Miseta Máté 5.osztály
Kurgyis Adél 8. osztály
Csáki Vivien 8. osztály
Bolgár Zsuzsanna (Anyuka)
Szőnyi Zsolt (Apuka)
Csáki Imre (Apuka)
Tolnai Kinga (Testnevelő)
Készítette: Tánczos Csilla

GYERMEKEINKÉRT

Ez nem játék!

Gyömrő már évtizedek óta a Magyarországon
tapasztalható népességfogyás egyik pozitív
ellenpéldája. Míg más önkormányzatok sokszor tehetetlenül szemlélik a lakosság fogyását, addig városunknak nem kell aggódnia a
fiatal családok elvándorlása miatt.
Jó érzés, hogy Gyömrő lakosságszáma évről-évre nő. Még akkor is, ha ezzel városunk nem számít különlegesnek az agglomerációs települések
sorában. S még akkor is, ha ez a növekedés elsősorban sajnos itt sem a gyermekvállalási kedv növekedésének,
hanem az ideköltöző fiatal családok növekvő számának köszönhető. Örülnünk és becsülnünk
kell ezt a pozitív tendenciát!
Tudjuk, hogy a növekvő gyermekszám kellő intenzitású intézménybővítést igényel. Ez általában
sok pénzt és akaratot kíván a város
vezetőitől. Az óvoda- és iskolabővítések
mellett viszont van egy – első hallásra talán másodlagosnak tűnő – orvosolandó probléma is.
Gyömrőn a kisgyermekes családok jelenleg nem
találnak egy tisztességes, a XXI. századi elvárásoknak megfelelő játszóteret.
A választási kampányok idején sok helyen
hallani játszótérfejlesztésekre tett ígéreteket. Így
volt ez nálunk is. A városi lapban korábban ar-
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ról olvashattunk, hogy az új Köz-Tér Koncepció
alapján a gyömrői játszótereket nemcsak átépíteni fogják, hanem át is fogják azokat tervezni.
Vandál-biztos játékokról, esztétikus kerítésekről, nyitvatartási időről, járőrökkel és térfigyelő
kamerákkal biztosított „játszótér szigetekről”
olvashattunk. Az önkormányzat tervei viszont
láthatóan meghiúsultak. Ráadásul időközben a
város egyik óvodájának udvari játékairól is kiderült, hogy használhatatlanok. Az intézmény
vezetése jótékonysági koncerttel próbált
segíteni a gyermekeken.
Természetesen Gyömrő jelenlegi
pénzügyi helyzetében nem várható
el, hogy több, kifogástalan minőségű játszóterünk legyen. Ennek
ellenére a gyermekek érdekeit
nem lehet teljesen negligálni. Éppen ezen megfontolásból a gyömrői FIDESZ gondolkodás nélkül
támogatja a városvezetés által korábban meghirdetett Köz-Tér Koncepció játszóterekre vonatkozó pontjait. Biztos
vagyok benne, hogy ebben valamennyi civil- és
politikai szervezet áldozatkészen segítené az önkormányzat munkáját. Már csak a városvezetés
részéről hiányzik az első igazi lépés.

Ducsai Sándor
a gyömrői FIDESZ elnöke

www.gyomro.fidesz.hu

Születés Hete – A családdá válás ünnepe

A Születés Hete Fesztivál elnevezésű országos
programsorozat abból az elhatározásból nőtt ki,
hogy felhívja a figyelmet a várandósság, a szülés, a születés, a szülővé érés és a babákat megillető méltó bánásmód fontosságára, és alkalmat
adjon fontos emberi találkozásokra.
Városunk idén első alkalommal csatlakozik
az országszerte egyre nagyobb elismertséget kivívó szakmai, kulturális rendezvény-sorozathoz.
Minden babára vágyót, várandóst, anyukát és családjukat szeretettel várunk május
11-12-én ingyenes programjainkon a Hankó
István Művészeti Központban.
„Magánemberként, és barátnőkként vágtunk
bele a 2012-es gyömrői Születés Hete megszervezésébe. Mindketten három gyermekes
anyukák vagyunk, teljes mértékben elkötelez-

ve az anyaságnak. Mindketten nagyon fontosnak tartjuk, hogy az édesanyák hozzájussanak
a megfelelő információkhoz, ezáltal döntéseiket
kutatási eredményekre, szakértő véleményekre
alapozhassák a családalapítás előtt, a várandósság kilenc hónapja, a szülés és az utána következő kisgyermekes időszak alatt is. A szervezésben
a gyömrői református Baba - Mama Kör lelkes
anyukái segítettek bennünket.”
(Fésűs-Tolmácsi Petra, H. Molnár Anikó)
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EGÉSZSÉGÜGY

Hol szabad dohányozni?

Sokat lehet mostanában hallani a nemdohányzók védelméről szóló törvényről és annak szigorú
betartatásáról. Azonban nem mindenki van tisztában az egész törvénnyel, ami nem is szükséges,
de jó, ha néhány pontját ismerjük. A pontos leírás „A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól” szóló 1999. évi XLII. törvény rendelkezéseiben található.

Teljes dohányzási tilalom van érvényben:

1. közoktatási intézményben (pl. óvoda, általános iskola és középiskola) és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül,
2. gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben (pl. bölcsőde) és a bejáratától számított 5
méteres távolságon belül,
3. egészségügyi szolgáltatónál (pl. kórház, rendelő) és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül,
4. a közösségi közlekedési eszközön (pl. HÉV, BKV, Volán és MÁV járatok) és megállókban,
5. munkahely zárt légterű helyiségeiben,
6. közterületi játszótereken és a külső határvonaluktól számított 5 méteres távolságon belül.

Csak kijelölt helyen megengedett a dohányzás:

A) nyílt légtérben kijelölt dohányzóhelyen:
1. közforgalmú intézmény területén (pl. udvar)
2. munkahelyen (pl. udvar)

B) zárt légtérben kijelölt dohányzóhelyen:
1. büntetés-végrehajtási intézményekben a fogvatartottak – köztük a kóros elmeállapotúak
számára,
2. pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek számára,
3. a már működő szivarszobákban.

Megengedett a dohányzás:

1. a dohánytermék kereskedelmi bemutatója céljából létrejött rendezvényen,
2. szállásszolgáltatást nyújtó intézmények kifejezetten dohányzóként kiadott és ekként
megjelölt, zárt légterű szobáiban.

Egészségvédelmi bírság szabható ki a dohányzással összefüggő
tilalmak, korlátozások megsértése esetén.
A bírság mértéke:
1. természetes személy esetében, aki tiltott helyen dohányzik: ........................ 20.000 - 50.000 Ft
2. az Nvt. betartásáért felelőssel szemben: ................................................... 100.000 - 250.000 Ft
3. intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság esetén ..... 1.000.000 - 2.500.000 Ft
A dohányzás súlyos betegségek kialakulásával hozható összefüggésbe. Statisztikai és egészségügyi adatok is igazolják, hogy nem csak a dohányzó, hanem a dohányzó környezete is érintett
és beteg lehet az állandó egészségkárosító hatás miatt.
Ez a részlet csak egy kis összefoglalója a Nemdohányzók védelméről szóló törvénynek, ezért azt
javasoljuk, hogy ha valaki további információt szeretne, forduljon segítségért a Monori, Nagykátai Kistérségi Népegészségügyi Intézethez.
Monori, Nagykátai Kistérségi Népegészségügyi Intézet
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KÖZLEMÉNYEK

Több rendőr a Monori Rendőrkapitányságon
Áprilisban 19 próbaidős rendőr érkezett a
Monori
Rendőrkapitányságra.
A továbbiakban tapasztalt,
helyismerettel és megfelelő szakmai tudással rendelkező rendőrök mellé
kerülnek beosztásra, akikkel közösen látnak el közterületi járőrszolgálatot. A tanulók a kapitányság Közrendvédelmi
Osztályán és rendőrőrsein kerülnek tényleges

állományba, és a továbbiakban itt teljesítenek
szolgálatot. Tanulmányaik befejezését követően
szeretnénk, ha minél többen itt, kapitányságunk
területén telepednének le, és továbbra is nálunk
folytatnák rendőri pályafutásukat. A próbaidős
kollégáknak szállást biztosítottunk, ahol a szolgálaton kívüli idejüket kulturált körülmények
között tudják eltölteni.
A Monori Rendőrkapitányság számára nagy
segítséget jelent a személyi állomány bővülése,
mely nagyban hozzájárul a közterületi járőrszolgálat bővítéséhez.
Monori Rendőrkapitányság

Fokozott rendőri ellenőrzés!

A Monori Rendőrkapitányság Vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el a Vecsési és a Gyömrői Rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó
Vecsés, Üllő, Gyömrő városok, illetve Péteri
település közigazgatási területének fokozott
rendőri ellenőrzésére, a vagyon elleni bűncselekmények megelőzésére, elkövetőinek elfogására. A fokozott ellenőrzés 2012. április 30-án
24 óráig tart.

A Rendőrségről szóló törvény értelmében a
rendőrség a bűncselekmény elkövetőjének elfogása és előállítása, vagy a közbiztonságot veszélyeztető cselekmény vagy esemény megelőzése,
megakadályozása érdekében a rendőri szerv vezetője által meghatározott nyilvános helyen vagy
a közterület kijelölt részén az oda belépőket vagy
az ott tartózkodókat igazoltathatja.
Monori Rendőrkapitányság

Olvasói levelek
SAKK

A Gyömrő újság márciusi számában szó volt a városi sakkversenyről. Nem akarok megbántani senkit,
de úgy gondolom, ha már dicsérettel illetjük a legjobbakat, akkor ne maradjon ki senki a sorból! Arról
nem tettek említést, hogy volt olyan versenyző, aki
nem a saját korosztályában indult. Az én gyermekem, Szántai Balázs, aki 9 éves és 4. osztályos, a
7-8. évfolyamban indult és nem 6, hanem 7 partit
játszott, amelyből mindet megnyert. Így állhatott a
dobogó legfelső fokára.
Szántai Józsefné
KUTYÁK
Gyakran teszünk sétát gyermekeinkel városunk
szépülő utcáin. A járdák már túlnyomó többségben
megfelelő minőségűek a kis műanyag motorok és
egyébb gyermekkedvencek számára is. Azonban
van egy dolog, ami elég gyakran a frászt hozza a
gyanútlan, gondolataiba mélyedt sétálóra. Mégpedig házikedvenceink, a kutyák! Sok helyen a kerítés
rúdjai között a fejüket kidugva próbálják védeni a
territóriumukat. Az őrjöngő házőrzők közvetlenül

a kerítés mellett rémísztik halálra gyermekeinket.
Arról nem is beszélve, hogy kibújva a zónából belekapnak a kabátba, táskába stb. Ráadásul nem ölebekről beszélünk, hanem harcikutyákról, nagytestű
juhászkutyákról. Bele sem merek gondolni, mi lenne, ha tényleg sikerülne elkapni egy sétálót az ilyen
neveletlen kutyának.
Mikor lesz rendelet az ilyen kutyák tartásáról? Ha
van, mikor lesz betartatva? Legalább a fejüket ne
tudják kidugni a kerítésen át!
A gazdiktól kérdezem: Hallottak már kutyaiskoláról? Ivartalanításról? – Nincs rá idő, pénz? – Akkor
minek a kutya? Mert a házat nem tudja megvédeni,
ez kiderült már jópár bűnesetnél. Viszont a rozsdás
düledező kerítés előbb utóbb nem fogja visszatartani „Rambót vagy Rocky-t” (aki egyébbként cuki)
és nem a betörőt fogják elkapni, hanem a szomszéd
gyerekét... Tisztelet a kivételnek, mint minden esetben!
Szép új járdák vannak a városban, de minek, ha
az ember az úttesten kénytelen kerülni, mert nincs
kedve az arcába fröcsögő kutya mellett elsétálni?
Kovács Gábor
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ELSŐ KAESHI WAZA
HÁZI VERSENY GYÖMRŐN

Nagy örömömre szolgál, hogy ezt a cikket megírhatom. Több mint 14 éve kezdtük edzéseinket
Gyömrőn, azóta már Péteriben, Ecseren és Budapesten is tartunk küzdősport képzést. Március
25-én megrendeztük az első Kaeshi Waza házi
versenyt az említett négy klub részvételével. A
megmérettetésen 52 versenyző indult 6-tól 13 éves
korig. Nevezni formagyakorlat és földharc kategóriában lehetett. A rendezvényt Gyenes Levente
polgármester úr nyitotta meg. Megtisztelt jelenlétével, valamint a díjakat átadta Hodruszky Lajos alpolgármester úr, Hárshegyi János, a Magyar
Sportszövetség nyugalmazott elnöke és Fülpesi Tibor, VI.danos nemzetközi mester, a magyarországi
ITF Taekwon-do válogatott szövetségi kapitánya.
Délelőtt a formagyakorlatok területén mérték ös�sze tudásukat a versenyzők. A közönség ekkor
még csendesen figyelte az eseményeket a megfelelő erősségű taps kíséretében. A délután már feszültebb volt, mert a földharc mindenkit erőteljes
szurkolásra késztetett. A hangulat fergeteges volt.
Minden induló megtett mindent azért, hogy a legjobbat hozza ki magából. A küzdelmek sportszerűen zajlottak. Aki eljött a Városi Sportcsarnokba,
biztosan élményekkel gazdagodva tért haza, mert
igen harcias versenynek lehetett tanúja. Minden
segítőnek és támogatónak köszönöm, hogy az első
versenyünk létrejöhetett, ami remélhetőleg az elkövetkező években tradícióvá válik.

Gyömrői eredmények:

Formagyakorlat kategória:
2004-2005-ös korosztály:
Kuzmics Anna - aranyérem

Kamarás Géza felvétele

2002-2003-as korosztály:
Kuzmics Alexandra - aranyérem
2000-2001-es korosztály:
Harangozó Mercédesz - aranyérem
1998-1999-es korosztály:
Kiss Buda Richárd - aranyérem
Tamás Levente - ezüstérem
Földharc kategória saját súlycsoportban:
2004-2005-ös korosztály:
Kuzmics Anna - aranyérem
Sándor Bettina - ezüstérem
Takács Balázs - aranyérem
Kovács Péter - bronzérem
2002-2003-as korosztály:
Jámbor Zsófia - ezüstérem
Osváth Ákos - aranyérem
Kuzmics Alexandra - ezüstérem
Goór Máté - ezüstérem
2000-2001-es korosztály:
Molnár Ferenc - aranyérem
Fodor Bence - aranyérem
Harangozó Mercédesz - ezüstérem
Pfeffer Zsolt - aranyérem
Pandur Alexandra - aranyérem
1998-1999-es korosztály:
Sándor Marietta - aranyérem
Harangozó Tamás - bronzérem
Kiss Buda Richard - aranyérem
Tamás Levente - ezüstérem
Árvai János - bronzérem

Lozsi Ákos
Vezetőedző
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Újra úton, újra dobogón!
Túl vagyunk a kemény téli hónapokon, az
alapozási időszakon, a megfázásokon és az
első versenyeken. Fiatal versenyzőink korcsoportot váltottak. Van, akinek ez előnyt jelent, és van akinek majd jövőre fog kedvezni
az életkora. Kitartás és szorgalom, elvégre ez
állóképességi sport, és az eredmények jönnek
majd!
Az idei első verseny, amin részt vettünk,
március 25-én, Tihanyban került megrendezésre. A Félsziget Kupán kellemes napsütéses tavaszi időben Gönczy Gergő szerezte az
idei első érmet, egy bronzot! Gergő hét elején
még betegeskedett, kihagyott néhány edzést,
így ez a bronz mindenképpen dicséretes eredmény volt. Habram István és Gönczy István
egy-egy 10. helyet szereztek korcsoportjukban aznap.
Április 1-én az időjárás
nem tréfált velünk. Tahitótfaluban a Kerékvár-Békás Időfutam Budapest Bajnokságon
viharos szél és kellemetlen hideg fogadott minket. Még szerencse, hogy az eső nem esett!
Az első kilenc kilométeren
szembeszél, aztán visszafelé
hátszél dobálta a bringásokat az úton. Ilyen kellemetlen feltételek között sikerült
két aranyérmet elhozni Tahitótfaluból! Gyurján Adrienn
megvédte tavalyi Budapest
Bajnoki címét, abszolút első
lett a hölgyek között! Gönczy
Gergőt most már nem hátráltatták a bacilusok, és ő is egy
aranyérmet szerzett az U17-s
korcsoportban, ahol másik
versenyzőnk, Habram István
az 5. lett.
Áprilisban egy hetes edzőtáborozáson vesz részt kis
csapatunk Gyöngyösön, aztán
folytatjuk az érem gyűjtést.
Sajnos a kedvezőtlen gazdasági környezet minket sem
kímél, anyagi forrásaink idén
megcsappantak. Igyekszünk
idén is segíteni a fiatal kerékpárosokat, de egyelőre úgy
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tűnik, hogy jóval kevesebb versenyre lesz lehetőségünk eljutni. Kérem, hogy ha van lehetőségük támogatni a gyömrői kerékpársportot,
az egészséges életmódot, az idei 1%-ot juttassák el a Jó Hátszelet alapítvány számlájára!
„Jó Hátszelet” Gyömrői Életmódváltozást
Segítő Alapítvány, adószám:18717000-1-13
Idén is lesz kerékpár verseny Gyömrőn !
Gyurján János és felesége Katalin asszony
mindent elkövetnek, hogy városunk ebben az
évben se maradjon rangos tömegsport rendezvény nélkül. Június 10 : TOUR DE GYÖMRŐ !!! Ne feledjék !
További híreink, beszámolóink a

http://gyomroksz.hu

internetes oldalon olvashatóak !

Gönczy István
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Labdarúgó hírek

Mentsük meg a 100 éves Gyömrői Labdarúgást!
Ez a szép időket megélt sportág idén ünnepli 100. születésnapját Gyömrőn, és a centenáriumi
évhez méltón is szerepelnek labdarúgóink. Felnőtt csapatunk
soha nem látott fölénnyel vezeti
a bajnokságot, és immár 20 forduló óta nem talált legyőzőre!
Egyre szűkösebb anyagi lehetőségeink azonban jelentősen
megnehezítik szeretett klubunk
működtetését.
Kérjük, jöjjön el rendezvényünkre április 21-én, és a támogatói jegy megvásárlásával segítse a gyömrői labdarúgás életben
tartását. Találkozzon sportolókkal, vezetőkkel, ismerkedjünk
meg egymással, sportoló és szurkoló, érezzük jól magunkat ezen
az estén és ezzel segítsük a gyömrői labdarúgást!
Boldog 100. Születésnapot
Gyömrői Sportegyesület!
HAJRÁ GYÖMRŐ!!!

Ne játsszon a tűzzel! A kéménye ellenőrzése életmentő lehet!

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a gyömrői kéményseprők bármikor hívhatóak.
Elérhetőségek:
Onodi László – Tel.: 06 29 332 829 vagy: 06 30 519 80 05
Wahab Raszul – Tel.: 06 29 331 103 vagy: 06 70 249 14 66
Kérjük, forduljanak hozzájuk bizalommal!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az évi egyszeri kéményellenőrzés
– a 27/1996 X.30 BM rendelet szerint – minden ingatlantulajdonos
számára kötelező.
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