Nem torpan meg Gyömrő fejlődése
Mozgalmas és sok munkával teli hónap
áll mögöttünk. Az év elején úgy gondoltuk, hogy idén a gazdasági megszorítások
miatt egy csendes év következik. Aztán szépen lassan úgy alakult, hogy a munkák, a
beruházások és a város fejlődése idén sem
marad el az előzőktől. Valahogy mindig sikerül megtalálni a módját annak, hogy városunk fejlődése ne torpanjon meg.
Kiváló ütemben halad a városi vízhálózat felújítása. A munkák az előre tervezettnél egy hónappal korábban – már júniusban
– elkészülnek, mely köszönhető a kedvező
időjárásnak és a kivitelező kiváló munkaszervezésének. Nem kedvez viszont az időjárás a mezőgazdaságnak. Sokan foglalkoznak városunkban termőföldek művelésével,
gazdálkodással. Sajnos ez a rendkívüli
aszály az ő jövedelmüket is hátrányosan
fogja befolyásolni. A föld alapú támogatások szervezésében megpróbálunk számukra
tanácsadáson keresztül segítséget nyújtani.
Nemcsak a mezőgazdaságot, de a város
főterén a központi park felújításának utolsó fázisát, a tavaszi füvesítést is rendkívüli
módon hátráltatta az aszály. Február vége
óta gyakorlatilag számottevő csapadék nem

hullott városunkban. Emiatt a park is sokkal lassabban zölddel ki, a fű kelését is csak
folyamatos öntözéssel tudtuk az esőt pótolva biztosítani. Május végére már túl lesz a
frissen vetett fű az első nyíráson, és bízom
benne, hogy városunk minden lakosának
megelégedésére szolgál majd az elkészült
parkfelújítás. Remélem, sokan látogatnak
majd el délutáni, esti séták alkalmával a főtérre, ahol kivilágított térköves díszsétányok
és padok várják majd az ide látogatókat.
Tovább folytattuk az elmúlt hónapban is
harcunkat annak érdekében, hogy városunk
járásszékhely lehessen. Mostanra úgy érzem, a városvezetés részéről, illetve a környező polgármesterek közreműködésével,
minden tőlünk telhetőt elkövettünk ezért.
Kétszer jártunk már, nyolc települést képviselve, a polgármesterek most már összeszokott delegációjával a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztériumban. Miniszter úr
és a témával foglalkozó államtitkárok, ügyintézők mind jól ismerik már kezdeményezésünket, indokainkat, érveinket. Szakmai
szempontból minden érv mellettünk szól.
Ennyit bizonyosan elértünk. Hogy a kérdéssel kapcsolatban milyen politikai dön-

Felújított parkunk lassan kel életre a hosszan tartó aszály miatt
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tés születik, erre még nem tudok most választ adni, a
döntés a kormány kezében van. A járási törvényt várhatóan ebben a hónapban fogadja el az országgyűlés,
a területi kialakítást kormányrendelet formájában júliusra ígérik.
Csaknem fél éves működést követően elmondhatjuk, hogy az újonnan megépült művészeti központunk kiválóan látja el feladatát. Az épület, mind
funkcionálisan, mind kihasználtságában jól vizsgázott. Úgy tűnik, városunkban, ha méltó helyet teremtünk hozzá, van igény a kultúrára. A legtöbb rendezvény és előadás szinte teltházzal megy. A Padlás című
előadást például, melyet a Gyömrő Színház lelkes
amatőr társulata állított színpadra, csaknem 3 000
néző látta. Ez is bizonyítja azt, hogy érdemes volt
dolgozni és komoly energiákat fektetni a sikeresen
megvalósult városközpont rehabilitációs pályázatba.
Úgy tűnik, közérdeklődésre tart számot a képviselő-testület áprilisi ülésén meghozott döntése, hogy a
központi parkot visszanevezi eredeti nevére, Horthy
Miklós térre. A döntés motivációja a hagyománytisztelet és a történelmünkkel való politikamentes megbékélés mellett, az elődeink, az egykori előjárók által
elsőként elkeresztelt tér nevének visszaállítása. A testület ezzel a döntésével független önkormányzatként semmilyen politikai nézet mellett nem foglalt
állást. A tér visszanevezésével emléket szeretne állítani Magyarország utolsó kormányzójának, hogy neve
végre politikai érdekektől mentesen, valós történelmi
szerepét értékelve, helyet kaphasson a közterületek elnevezésében. A történelemben betöltött jeles szerepvállalás mellett a Horthy családnak szoros kötődése
is volt Gyömrőhöz, hiszen egészen a második világháború végéig állt városunkban a család kastélya. A
kormányzó, kinek nagyobbik fia meghalt a háborúban,
kisebbik fiát pedig a háború végéig koncentrációs táborban tartották fogva a németek, 1957-ben külföldi
száműzetésben hunyt el.
A képviselő-testület határozatban döntött arról is,
hogy a helyi művészeti központban rendezett történészi előadással szeretné segíteni, hogy azok a lakosok,
akik érdeklődnek a téma iránt, objektív képet kaphassanak a történelem ezen korszakáról. Az előadás
időpontjáról a város honlapján olvashatnak majd, illetve a városi tv-ben is megnézhetik az érdeklődők.
Az elmúlt időszakban felkészültünk arra, illetve
folyamatban vannak még előkészítési munkák, hogy
az év végén átadjuk oktatási intézményeinket az ál-

lamnak. Sajnáljuk, hogy az állam elveszi az iskolákat,
mivel városunkban eddig egy jól felépített, sok többletszolgáltatást nyújtó iskolarendszer működött. Oktatási intézményeink állapota az elmúlt tíz évben
elvégzett felújításoknak, beruházásoknak köszönhetően kiváló. Reméljük, a helyi oktatás színvonalára
és működésére nem lesz jelentős negatív hatással az állami működtetés. Az elmúlt időszakban kaptunk olyan
híreket is, hogy az iskolák átvételét az állam szervezési
problémák miatt egy évvel eltolja, és csak 2014. január
1-jével veszi át. Ez még jogszabályi változásban nem
jelent meg, így hivatalosan mi az év végi átadásra készülünk. Sajnos ez az intézkedés óhatatlanul is bizonytalanságot szül az iskolákban dolgozó csaknem 200 fős
közalkalmazottak között. A magunk részéről, mint önkormányzat, mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy megpróbáljuk az átvétel során munkahelyük
megőrzése érdekében érdekeiket képviselni.
Úgy tűnik, pályázatokban sem lesz idén hiány. Két
frissen benyújtott pályázatunk elbírálása is hamarosan
várható. Egyrészről pályáztunk a városi sportcsarnok
felújítására, tetőjavítására és új öltözők építésére. Az
ezzel kapcsolatos döntést májusban várjuk. Ha az elbírálás pozitív lesz és zöld utat kap a pályázatunk, még
a nyáron elkészülhet a beruházás, melynek köszönhetően sokkal komfortosabbá, kulturáltabbá válik majd
városunk sportcsarnoka. A másik pályázat keretében a
falusi óvoda tagóvodájának megépítésére szeretnénk
Európai Uniós forrást szerezni. Amennyiben nyerünk,
melyben nagyon bízunk, úgy az Ófalusi résznek az ellátására három csoportszobás új tagóvoda épülhet.
Mezey Attila
alpolgármester

Reméljük, sokan látogatnak majd el délutáni,
esti séták alkalmával a főtérre,
ahol kivilágított térköves díszsétányok
és padok várják majd az ide látogatókat.
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A szolgáltatás szempontjából a legaktuálisabb téma a
hálózatrekonstrukció. Szinte a település teljes lakosságát érinti, ha másképp nem, hát a közlekedés kapcsán.
A közterületi munkák, csőcserék várhatóan május hónapban véget érnek. Az időszakos forgalomkorlátozás és a kisebb nagyobb üzemzavarok időszakán túl
leszünk. Addig is a lakosság megértését és türelmét
kérjük.
Az új kutak építése is zajlik a mendei úti vízbázison. Elkészült a három új kútakna. Jelenleg a gépészeti, elektromos és vezérléstechnikai műveleteket
végzik.
A vízmű gépészetének és az épületének részleges
rekonstrukcióját is tartalmazza a jelenleg futó önkormányzati beruházás. Folynak a műveletek, közben folyamatosan üzemelünk. Általában zavarmentesen, de
előfordulnak kisebb kellemetlenségek. Április utolsó
napjaiban elektromos szerelési munkák miatt néhány
órán keresztül nem voltunk telefonon elérhetőek, illetve leállt a számítógép hálózatunk. Az a hihetetlen
állapot is előfordult, hogy a vízmű épületében egy napig nem volt víz. A szolgáltatás közben zavartalanul
üzemelt.

A hálózatot és a műtárgyakat igyekszünk folyamatosan megfelelő állapotban tartani, de évente kétszer
kampányjelleggel több feladatot is elvégzünk. Tavas�szal és ősszel a kutak, tározók, átemelők kisebb nagyobb karbantartása, mosatása, felújítása zajlik. Télen
az időjárás, nyáron a megnövekedett fogyasztás nem
teszi lehetővé ezen munkák elvégzését. Az ÁNTSZ
évente 1-2 alkalommal tart komolyabb szemlét. Ilyenkor megnézik a kutakat, a tározókat, a telepet. Az idei
tavaszi szemlénken nem talált a hatóság kifogásolnivalót. Még a dohányzóhely meglétét is ellenőrizték,
erre a törvény adta türelmi időn belül felkészültünk,
az ÁNTSZ már kész állapotban találta.
A talajterhelési díj növekedése miatt jelentősen
megnőtt a csatornabekötések száma, így az ügyfélforgalmunk is. Az ügyfélszolgálat előtt új parkolókat
alakítottunk ki az autós várakozás megkönnyítésére.
A régi várakozóhelyek mellett nincs járda, ott ferde
parkolási rend van, az újaknál párhuzamos. Kérjük
ügyfeleinket, hogy a burkolati jelek alapján a KRESZ
szabályainak megfelelően parkoljanak, hogy minél
több autó elférjen, de az utca forgalmát ne zavarjuk!
Kertész Gyula

A megújúlt gépház

Új várakozóhelyek az ügyfélszolgálat előtt

Trianoni
Megemlékezés!
Idén is lesz Trianoni
megemlékezés
a városközponti parkban,
az országzászlónál.
Időpont:
2012. június 3. 17.00 óra
Minden, a megemlékezésen
részt venni kívánó
honfitársunkat szeretettel várunk!
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A Gyömrői Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei

2012. április 14-én a Pest Megyei Tűzoltó Szövetség
küldöttgyűlésén nagy megtiszteltetés érte a Gyömrői
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet és
ezen keresztül Gyömrő városát
is. A törvényi változások miatt
a hivatásos állományú tűzoltók
vezetőtisztséget nem láthatnak
el a Szövetségben, ezért helyettük a jelölőbizottság az önkéntes
tűzoltó egyesületek vezetői javaslatára állított jelölteket. Az egyesületünket képviselő Miriszlai
Zoltánt, a Pest Megyei Tűzoltó
Szövetség elnökségi tagjának választották a küldöttek.

Április 18-án 19:32 órakor
kapott az egyesületünk riasztást,
hogy a Csillag körforgalomnál
egy családi ház kéménye lángol. A riasztást azonnal
továbbítottuk Monor HTP-nak, majd a vonulást meg-

kezdtük. A Csillag Kálmán utcai ház melléképületében lévő kazán kéménye kapott lángra, mivel azt hos�szabb ideje nem ellenőriztették
kéményseprővel. A kémény falára felhalmozódó kátrány gyulladt
be. A káresemény során a kémény
további használatra alkalmatlanná vált. A helyszínen beavatkozott Gyömrő ÖTE és Monor I.
A forgalom irányításában a helyi
közterület-felügyelő és a polgárőrség nyújtott segítséget.
A hétköznapok során az egyesületi tagok a szabadidejükben a
szerállás betonozási és vasszerkezet hegesztési munkálatait végezték.
Segélyhívás:
06-30-224-0905, vagy 105
Gyömrői Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A Hankó István Művészeti Központ műsorajánlója
A „Spirit” Színház bemutatja:

Szeretetkönyv

2012. május 18. 20 órától
Belépő: 2200 Ft
Jegyek megvásárolhatók
a Művészeti Központban!
A méltán népszerű író Müller Péter 70. születésnapjára megjelent könyvéből készült előadás.
A művet Papadimitriu Athina előadásában
láthatják, Kutik Rezső közreműködésével.
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Bödőcs Tibor
önálló estje

Valahol Európában
című musical

a Szivárvány Színiiskola előadásában

május 24-én 19 órakor

2012. június 8. 18 órától

A belépő ára 2500 Ft

Belépő: (elővételben) 800 Ft

Jegyek megvásárolhatók
a Művészeti Központban!

Jegyek megvásárolhatók
a Művészeti Központban!
A Valahol Európában című musical a második
világháborúban elveszett, árva gyermekekről
szól. Két gyerekcsapat találkozik, a vezetőik egymásba szeretnek, sok hányattatás, halál, harc
után végre minden jóra fordul.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Bödőcs Tibor a 2005-ös Esti Showder-ben bemutatott szereplése után, bombaként robbant be a köztudatba. A stand up műsorok nélkülözhetetlen sztárja a
Művészeti Központban élőben lesz látható, hallható!

***

Elérhetőségeink:
Hankó István Művészeti Központ
Cím: 2230 Gyömrő Szabadság tér 4/A.
Tel.: +36 30/652-0690, vagy +36 30/652-1052
Email: gyomro-muvhaz@freemail.hu, vagy hi.
muvkozpont@gmail.com
Már a Facebook-on is elérhetőek
vagyunk!
Tekintse meg oldalunkat!

Zenés-táncos mulatság
Lehoczky Judittal

Műsoron: Operettek, táncdalok, és közismert popzenék!
Időpont: 2012. június 16. 18.00 óra
Belépő: 900 Ft.
Jegyek elővételben a helyszínen válthatók.
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Vigyázzunk értékeinkre!

Gyömrői lakosként úgy gondolom, érdemes szót ejteni értékeink, így a Hankó István Művészeti Központ
állagának megóvásáról. Vajon fel vagyunk-e nőve egy
ilyen impozáns épület használatához? A vasúti aluljáró falára pingált rondábbnál-rondább rajzok, irományok, az Eskü téri kopjafa felgyújtása, a köztéri padok
rongálása, stb. után, a Művészeti Központ idő előtti amortizációjáról szívesen megosztanék néhány gondolatot.
Elképzelhető, hogy az érintettek
nem olvassák ezt a cikket – talán más
az érdeklődési körük – ezért kérem
Önöket, osszák meg gyermekeikkel,
esetleg unokáikkal is!
2011 decemberében megtörtént
az intézmény átadása, majd elkezdett
rendeltetésszerűen működni. A Padlás
előadásokon örömmel tapasztaltam,
hogy a nézők-vendégek, bizony „pesti” színházi előadáshoz méltó megjelenéssel tiszteltek meg bennünket.
Aztán jött az első egyéb rendezvény…
Mi maradt a rendezvény után? Rágó az emeleti
díszburkolatra ragasztva, festék és ragasztófolt az akkor alig néhány hetes székek kárpitján. Akkor azt hittem, ez csak egyszeri eset lesz. Tévedtem!
Néhány emeleti szék szövetébe csokit, süteményt
dörzsöltek bele, a szőnyegen szendvicset tapostak
szét.
A szociális helyiségek igen magas színvonalú, minden igényt kielégítő felszereltséggel bírnak (automata
szappan és kéztörlő-adagoló).
Akadt olyan személy, aki azzal játszott, hogy

a kéztörőből a papírt „kicsalogatta”, majd – mivel
egyébként nem volt rá szüksége – tele dobálta vele a
szemetest.
„Az épületben és bejáratának öt méteres körzetében tilos a dohányzás” – szól a rendelet! Volt, akit ez
nem rettentett el attól, hogy a férfi vécében szívja el a
cigarettáját, és arra sem vette a fáradtságot, hogy a WC-be hamuzzon. Jutott
az ülőkére, és mellé is egyaránt.
Apropó WC! Ami igazán felháborító, hogy azzal a bizonyos „nagy dologgal”, amit a WC-ben illenék elvégezni,
már kétszer tisztelték meg a Művészeti
Központ parkolóját.
Aztán a „pókemberek” is megjelentek eme csodás házban. Egy rendezvény után, az épület falán, 80-90
cm-es magasságban apró lábnyomok
éktelenkedtek. Kérdem én: hogy kerül
az oda?
Nem beszélve a pincelejáró faláról,
melyen előszeretettel másznak fel a gyerekek – olykor még a szülő is hagyja – otthagyva lábnyomukat
a falon.
Hm. Vajon tudunk mi erre a szép épületre vigyázni? Otthon is a falra ragasztjuk a rágót? A WC-be hamuzunk? A falhoz támasztjuk a lábunkat? Az ételt eltapossuk a szőnyegen? Ugye nem?
Hát akkor vigyázzunk a közvagyonra sajátként, és
akkor hosszú évek múlva is eredetei pompájában fog
tündökölni ez a szép Művészeti Központ és ez a szép
város.
Mihalusz Zoltán
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Hírek a könyvtárból
Gyömrő Városi Könyvtár a Költészet napja alkalmából áprilisban író-olvasó találkozót szervezett.
Vendégünk volt Kassovitz László, a Kócmajom, Pamacs, Pamacs elszökik könyvek meseírója. Bemutatta nekünk legújabb könyvét, melynek címe: Pamacs
hazatalál. Beszélgettünk vele a mesékről, a mesék
szerepéről a gyerekek és a felnőttek életében. Az író
részleteket ismertetett legújabb könyvéből, verseket
olvasott fel, majd találós kérdéssel szórakoztatta a
gyerekeket, akik lelkesen fejtették meg a tréfás és szórakoztató feladványokat.
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Meg is lehetett vásárolni a könyveit, s kérésre Laci
bácsi a helyszínen dedikálta is azokat.
Köszönjük, hogy ilyen szép számmal vettek részt
a gyerekek ezen az író-olvasó találkozón és külön köszönjük a II. Rákóczi Ferenc Általános iskolából, a
Fekete István Általános Iskolából és a Weöres Sándor
Általános Iskolából érkezett tanító néniknek azt, hogy
elkísérték a gyerekeket.
A találkozóra a Weöres Sándor Általános Iskola első osztálya meglepetéssel készült. Miután tanító
nénijük, Csótiné Ámon Szilvia felolvasta nekik Pamacs történetét, a gyerekek illusztrációkat készítettek
és ezt magukkal is hozták. Ezekből az alkotásokból
rendeztünk kiállítást a könyvtárban, mely május végéig megtekinthető.
Köszönjük a szép rajzokat Csótiné Ámon Szilvinek és a Weöres Sándor Általános Iskola – Csokonai
egység első osztályos tanulóinak.

Továbbra is minden hónap
második csütörtökén
kézműves foglakozás
a könyvtárban!
Május 10-én papírcsík technikával (quilling)
alkottunk tavaszi képet, üdvözlőlapot. Várunk
mindenkit kézműves foglalkozásainkra!

Tavaszi díszek
papírcsík technikával
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A Weöres Sándor Általános Iskola hírei

Comenius Kincses sziget találkozó Erdélyben
A Weöres Sándor Általános Iskola Comenius Kincses sziget csapata a kétéves projekt záró találkozójára
utazott Székelykeresztúrra, a Petőfi Sándor Általános
Iskolába. Ott találkozhattunk a Lanciano-i G. Mazzini
Iskola tanulóival, tanáraival.

Csapatunk tagjai: Bálint Emese, Fülöp Anita, Gál
Dániel, Gál Marcell, Gerbovits Noémi, Gulyás Melinda, Győri Dóra, Hangyás Eszter, Kakucska Bernadett,
Szimet Soma és a tanárok: Hámoriné Kasza Eszter,
Gerbovitsné Jenei Imola, Pocsainé Rozgonyi Tímea,
Vozzsanyikovné Pap Irén.
Reggel indultunk Gyömrőről és már délután Kolozsváron voltunk. Gyönyörű szállodában laktunk és
programunkat gazdagítottuk egy kolozsvári városlátogatással.

Többek között megtekintettük Mátyás királyunk
szülőházát, Fadrusz János csodálatos lovas szobrát, az
erdélyi gótika remek alkotását, a Szent Mihály templomot.
Másnap érkeztünk úti célunkhoz Székelykeresztúrra, miközben a repülőtéren csatlakoztak hozzánk olasz
társaink. A családok nagy szeretettel fogadtak bennünket, nagy öröm volt a viszontlátás.
A projekttalálkozó egy hete alatt meglátogattuk
Körispatak Szalmakalap múzeumát. Jártunk Segesváron, Korondon, Marosvásárhelyen. Megcsodáltuk
Drakula kastélyát Brassóban kedves erdélyi tanárok
idegenvezetésével. Eszti néni pedig hűen tolmácsolt
olasz barátainknak.
A program végén egy közös gálaesten vettünk részt
és mindannyian birtokosai lettünk egy-egy csodaszép
körispataki szalmakalapnak, melyet büszkén viseltünk! Sőt, már alig várjuk a nyarat, hogy le se kelljen
venni!
A búcsú bizony könnyesre sikeredett. Nagyon
sok élményt kapott minden gyerek és felnőtt ettől
a Comenius pályázati lehetőségtől. Köszönjük az
iskola vezetőségének, tanárainak, szülőknek, hogy
megvalósulhatott ez az álomutazás. A támogatóink
most is sokat segítettek és ezúton szeretnénk meghálálni nekik: CBA - Baranyi Pál, Gyömrő Gyöngye
Víz - Rehor Csaba, a szülők és a mi kedves sofőrünk,
Földesi József, aki végigvitt bennünket autóbuszával
Erdélyben. Nagyon reméljük és várjuk, hogy legyen
folytatása ezeknek a találkozóknak, diákcseréknek.
Bálint Emese, Gál Marcell
és a Comenius diákcsapat

Oldenburgi találkozó

A Weöres Sándor Általános Iskola Comenius projektje
keretében lehetőségünk nyílt projekt találkozón részt
venni Németországban, Németh Zoltánné Kati nénivel
és Hernyik Andrea tanárnővel. Matek és természetismeret feladatokat kellett megoldani a honlapon; aki a
legtöbb pontot szerezte, az mehetett Oldenburgba. A
szerencsések mi lettünk: Velkei Ottó és én.
Már nagyon vártam az utat, de bevallom, kicsit féltem a repüléstől. Délelőtt szállt fel a gépünk, majd kb.
2 óra múlva, Dortmundban értünk földet. Innen bus�szal, majd vonattal utaztunk Oldenburgba.
A családok már izgalommal vártak minket az állomáson. Az öt napot a családoknál töltöttük, együtt
éltünk velük, kipróbáltuk a német gyerekek szokásos
iskolai életét. A vendéglátó gyerekeket már előre ismertük az előző találkozókról, illetve sokáig (a mai
napig is) levelezünk velük, így nem voltak idegenek.
Másnap reggel a német iskolában vártak bennünket

OKTATÁS
egy ismerkedő délelőttre. Az iskolai órákra mi is bemehettünk és nagyon élveztük. Még aznap múzeumba és az oldenburgi plázába is ellátogattunk. A héten
nagyon sok időt töltöttünk a fogadó családokkal, akik
mindenben próbáltak a kedvünkben járni, még Aquaparkban is voltunk velük. Brémában, a Klímaházban
egy egész napot töltöttünk el. Nagyon érdekes volt!
Sokat tanultunk, fejlődött a nyelvi tudásunk.
Gyorsan eltelt ez a pár nap. A búcsúzás nehéz volt,
de reméljük, nem szól örökre; hiszen meghívást kaptunk a partnerektől, hogy a nyáron töltsünk náluk egy
hetet. Így ez a kapcsolat nem szakad meg.
Külön köszönet Kati néninek és Andi néninek,
hogy a hosszú utat vidámságukkal próbálták rövidebbé tenni.
Márkus Edina
8.b osztályos tanuló
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Az eseményről a következő linken lehet megnézni
egy videót:
http://www.youtube.com/watch?v=FNq5nMjecdw&fe
ature=youtu.be

A Fekete István Általános Iskola hírei

Százhalombattai kirándulás

Iskolánk 7. és 8. osztályos tanulói az alapítvány jóvoltából ellátogathattak Magyarország egyetlen kőolaj
finomítójába, Százhalombattára. Megnézhettünk egy
interaktív kiselőadást arról, hogy hogyan is kapcsolódik ide a MOL cég, valamint, hogy mivel fog bővülni
és újulni a finomító.

közben. Mindenki nagyon élvezte ezt a kirándulás és
sok új élménnyel, információval tértünk haza.
Egri Viktória és Tánczos Csilla

Egy felejthetetlen kirándulás
a Duna-kanyarban
Az elmélet után jöhetett az izgalmas rész. Saját buszunkra felszállva (H. Csaba vezetésével), körbe járhattuk ezt a hatalmas területet, valamint ellátogattunk a
tűzoltóságra is, ahol felmászhattunk és bemászhattunk a
hatalmas autókba. Ezek után Százhalombatta központja
felé vettük az irányt, ahol felfedeztük a főteret, megnéztük a Makovecz Imre tervezte templomot, fagyizás

Az idén 11. alkalommal rendezték meg a Fekete István
nevét viselő általános iskolák országos kulturális seregszemléjét. Ez alkalommal Szob volt a házigazda.
Ez a nap, a Kele napja, fontos esemény iskolánk
életében, minden évben lázas készülődés előzi meg.
A pályamunkákat előzetesen eljuttatjuk a szervező iskolának, a helyi versenyekre készülő tanulók, pedig
szorgalmasan gyakorolnak. Az idén rajz, irodalom,
fotó, számítástechnika és ügyességi versenyeken
mérhették össze tudásukat a feketés diákok.

10

OKTATÁS
Kis csapatunk számára a legnagyobb örömöt és
dicsőséget az egyéni eredményeken túl az jelentette,
hogy ebben az évben a gyömrői Fekete István Általános Iskola érdemelte ki a „Legeredményesebb Iskola” címet.
A sikereknek örülünk, a díjazottaknak gratulálunk
és reméljük, jövőre Berkesden is hasonló élményekben
lesz részünk.

Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny

Ez a nap persze nemcsak versengésből állt. A szervezők jóvoltából lehetőségünk nyílt megismerni Szob
nevezetességeit, kirándultunk az erdei kisvasúttal,
sétáltunk a Duna-parton, és nem utolsó sorban ismerősökre, barátokra leltünk az ország 16 településéről
érkezett vendégek között.
Iskolánk tanulói ebben az évben is remekül szerepeltek. Az ünnepélyes eredményhirdetésen csaknem
minden versenyzőnk nyakába érem került.
A díjazottak:
Rajzverseny:
Farsang Zsuzsanna Matild 7. osztály 1. helyezett
Csüllög Levente
3. osztály 1. helyezett
Nagy Noémi
7. osztály 3. helyezett
Török Bence
3. osztály különdíjas
Vers- és prózaírás:
Török Bence
3. osztály 2. helyezett
Romhányi Zsófia
7. osztály 2. helyezett
Székely Kadosa
7. osztály különdíjas
Szépolvasó verseny:
Rozs Lotti
3. osztály 1. helyezett
Szántai Szidónia
7. osztály 3. helyezett
Fotópályázat:
Forrási Boglárka
7. osztály 1. helyezett
„Nyomkeresők” csapatverseny:
Miseta Máté 5. o., Suba Imola 6. o., Kurgyis Róbert
7.o., Kurgyis Adél 8. o. 2. helyezett.

Az országos fizikaverseny három fordulóból áll. Az
első fordulóban 50 fizika példát kell megoldani, a legalább 60%-os eredményt elért tanulók vehetnek részt
a regionális fordulóban. Iskolánkból Székely Kadosa
7. b osztályos tanuló első helyezést ért el a verseny
regionális fordulójában. Gratulálunk neki!

2012. május 27. vasárnap 10 órától

Városi gyermek- és családi nap
Városközpont

Programjainkból: Gyerek horgászverseny, Gyerek Zumba Vikkával, Ovisok és sulisok szereplése, Diney
dalcsokor Cser Kingával, GyömrőSzínház – ízelitő a Röhejestből, 1 perc és nyersz családi vetélkedő, Apacuka együttes műsora, „Fame” Show (GyömrőSzínház - Starlight Dance Company – JoyDance tánc- és
mozgásstúdió), Meglepetés sztárvendég
Bemutatók: Jam land tánccsoport, Capuera, Kaeshi Waza önvédelmi egyesület, JoyDance tánc- és
mozgásstúdió. Műsorvezetők a GyömrőSzínház művészei. Egész nap: kirakodó vásár, kézműves- és képességfejlesztő foglalkozások, népi játékok, vidámpark.
Szervező: Gyömrő 2000 Kör

GYÖMRŐI KÖZÉLET

VI. Tószépe Választás
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Látványos kísérőműsorral, több mint 100 szereplővel
Első Udvarhölgy Veres Krisztina (Gyömrő)
Második Udvarhölgy Gohér Cintia (Maglód)
Közönségdíjas Veres Krisztina (Gyömrő) lett.
A királynőnek a koronát a zsűri elnöke, Dobó
Ágnes adta át (2010 Miss Hungary királynője).
A kivonulások előtt, között és a fináléban fergetegesen látványos műsort adtak a GyömrőSzínház énekesei kiegészülve a Starlight Dance
Company és a Joydance Tánc- és Mozgásstúdió
táncosaival. A hetvenes évektől napjainkig csendültek fel a dalok, mely stílusok és korok élethűbb képi megformálását az énekeseken Takács
Lídia maszkmester kiváló munkáját dicsérte. A
nagy érdeklődésre való tekintettel, műsorukat
megismételjük a városi gyermek- és családi
nap keretein belül május 27-én.
Tovább növelte a rendezvény színvonalát
Orosz József és Szüllő Éva mambó világbajnokok tánca és Niki Díva (11 éves!) saját tervezésű
ruhakollekciójának bemutatója.
A több mint öt órás, monstre rendezvény
mind hangulatában, mind kinézetében az egyik
legszínvonalasabb rendezvénynek tekinthető az
új művészeti központban. Természetesen, ez a
rendezvény sem jöhetett volna létre a hihetetlenül nagy számú segítő, barát, szponzor, támogató és a ház dolgozói nélkül. Ezúton is köszönöm
nekik, mert a siker annál édesebb, minél többen
Hodruszky Lajos
osztozkodhatunk benne.

Fotó – Kamarás Géza

A tavalyi év kihagyása után, az idén az új Művészeti Központunkban, teltházzal tartottuk meg
a Tószépe választást. Mint minden évben, az
idén is szorgos szervezés előzte meg a versenyt,
s a majd’ harminc jelentkező közül tizenketten
léptek színpadra április 22-én. A szinte már hagyományosnak tekinthető forgatókönyv szerint,
háromszor vonultak a versenyzők a tisztelt publikum és a zsűri elé. Elsőre szabadon választott
ruhában, amelyben leginkább saját maga ízlésvilágát tudta kifejezni a versenyző, utána bikiniben hogy a testalkatát is megmutassa, majd
az eleganciáját előtérbe helyező alkalmi ruhában kellett végigvonulni a színpadon. Az idén, a
Föld Napja alkalmából, a két műsorvezető Madár Veronika (Jóban Rosszban sztárja) és Tóth
Tamás (a Starlight Dance Company vezetője)
környezet- és állatvédelemről, valamint energia
takarékoskodásról vallott nézetekről, ismeretekről faggatta a versenyzőket. Szervezőként nagy
hangsúlyt fektettünk arra, hogy versenyünk ne
húsmustra legyen, hanem díjazottaink tanúbizonyságot tegyenek széleskörű műveltségükről
és kommunikációs készségükről is. Mint szlogenünk is mondja: „Szép testben szép lélek”.
A zsűri pontozása alapján, szoros verseny
eredményeként az alábbi sorrend alakult ki:
2012 Tószépe Bencsik Emerencia (Budapest, XVII. ker.)
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IX. Gasztronómiai Fesztivál

Idei első, igazi szabadtéri rendezvény az Eskü téren
megtartott főzőversenyünk volt. Az időjárásra nem lehetett senkinek sem panasza, hiszen szinte nyári kánikulai melegben kellett a 36 rekordszámú csapatnak
helytállnia. Ekkora létszámú induló még nem volt az
elmúlt kilenc év alatt, s jó érzés volt látni, hogy szokás szerint, párttól és szervezettől függetlenül, szinte
mindenki jelen volt, aki Gyömrő közéletében számít.
Nemkülönben, kedves települési szomszédjaink részvétele volt megtisztelő számunkra. A Péteri Borbarát
Kör retrokredences hangulatú sátra és az ecseriek
harmonikaszótól és daltól hangos környéke (mert elengedhetetlen vágyat érzett mindenki csatlakozni a jó
hangulatú csapathoz) igazi kulturális színt vitt a térre.
A zsűrinek nem volt könnyű feladata a 38 felszolgált étket értékelni, hiszen nemcsak az ízt, hanem annak különlegességét és a tálalás módját is pontozta.
Dr. Simon Tamás, a zsüri elnöke (aki a Szabadtűzi
Lovagrend Rendvédelmi Főkapitánya) már köszöntő
szavaiban is jelezte, hogy a csapatok szakácsai nehogy
szóba álljanak Kozma úrral, s az sem baj, ha a vörösbort igénylő ételekbe marad is a finom nedüből mielőtt a csapat meginná.
Végül, de nem utolsó sorban az eredmények:
Leves kategóriában: I. helyezett Jobbik Gyömrő
csapata káposztás-csülkös bablevessel; II. helyezett
a Kunsági Táncegyüttes csapata; III. helyezett a Fidesz-KDNP Gyömrő csapata lett.
Pörkölt kategóriában: I. helyezett a Kulturiszt
csapata birkapörkölt jómagyar módján; II. helyezett a
Tyúkudvar csapata; III. helyezett a Menő Manók csapata lett.
Egyéb kategóriában: I. helyezett a Vidám Barakk
csapat savanyú vetrece mangalica tepertős puliszkával; II. helyezett Főzni jó A csapata; III. helyezett a
Becsináltak csapata lett.
Kiemelt különdíjban részesültek: Lesz-Vigasz;
GyömrőSzínház és az Ecseri Jót-Evők csapata.
A vándorkupások abszolút győztese a Family Zrt.
csapata lett.
A hangulatos rendezvény az eredményhirdetés
után nem ért véget, mindenki még megette – ha még

A zsűri és a szerevezők

Az egyik finomság a sok közül
maradt a bográcsban – ételét, kihörpintette borát, sörét, pálinkáját, s csak nagyon lassan ballagtak haza a
legények az Eskü térről.
A sikeres csapatok az őszi Lecsófőző Fesztiválra
meghívást kaptak, s teljes erőbedobással készülnek a
jövő évi, tizedik, jubileumi gasztronómiai fesztiválra. Hiszen, jó itt élni, de leginkább „jó itt enni, jó
itt lenni”.
Hodruszky Lajos
Fotók: Szabó András

A zsűri munka közben

GYÖMRŐI KÖZÉLET

Főszerepben a fakanál
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Örömünkre szolgált részt venni április 28-án, az
Eskü-téren megrendezett Gasztronómiai Fesztiválon. Visszajelzések alapján a FIDESZ-KDNP
sátrába látogatók elégedettek voltak a hangulattal
és a főzőcsapatunk által elkészített finomságokkal
egyaránt.
Szervezetünk két külön bográcsban kétfajta gulyást
főzött. Ráadásul napközben előkerült egy tárcsalap,
amin krumplit, szalonnát és kolbászt is sütöttünk a
rendezvényre kilátogatók számára. Örültünk, hogy a
FIDESZ-KDNP főzőcsapata - Török Krisztina, Földi
Viktória és Bobák Szabolcs - bronzérmet jelentő finom gulyással tudott előrukkolni, valamint annak is
hogy sátrunkban helyet adhattunk a fellépő kecskeméti néptáncosoknak, szerényen hozzájárulva ezzel
a rendezvény lebonyolításához. Külön öröm volt számunkra, hogy ezen a napon az átlagoshoz képest is
több gyömrőivel és a város közéletében tevékenyen
részt vállaló személlyel válthattunk szót. A beszélgetések közben megízlelhettük például a Gyömrői Társaskör, vagy éppen a Gyömrői Ifjúsági Kör főzőtudományának eredményét, de többek mellett koccinthattunk
a Gyömrő 2000 Kör képviselőivel, támogatóival is. Jó
érzés, hogy közös asztalhoz tudunk ülni olyanokkal,
akiknek egyébként a hétköznapokban sokszor kritizáljuk a munkáját. Ezeken a rendezvényeken azt is
szeretnénk demonstrálni, hogy bírálataink hátterében
mindig építő szándék, s nem pedig személyes ellen-

Közhasznú beszámoló a
Prause József Szociális Alapítvány
2011. évi működéséről
A Prause József Szociális Alapítvány 2010-ben jött létre, hogy a segítő szeretet eszköze legyen városunkban.
2011. év pénzforgalma:
Nyitó pénzkészlet: 97.216 Ft
Bevételek:
1.890 Ft
Kiadások:
7.200 Ft
Záró pénzkészlet: 91.906 Ft
A 2011. évben önkénteseink segítségével részt vettünk
két gyermektábor szervezésében és lebonyolításában.
Segítettük a Családsegítő Szolgálat karácsonyi segélyakcióját. Négy család számára vittünk tartós élelmiszert,
egy családnak a téli fűtéshez fát szereztünk, néhány felajánlott adományt eljuttatunk a rászorulóknak és segítettünk a ruhaosztásban.
Kérünk minden jó szándékú embert, legyen segítőnk
és juttassa el adományát hozzánk. Köszönjük bizalmukat és támogatásukat!

Számlaszámunk: 65100084-11350385
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
Prause Alapítvány kuratóriuma

tétek állnak. Köszönjük a rendezvény szervezőinek,
köztük Kossuth Lászlónak lelkes munkáját! Az
ilyen és ehhez hasonló rendezvényeket szervezetünk
mindig örömmel fogja támogatni. Ennek értelmében
már most felajánljuk segítségünket a jövő évi fesztivál
megszervezéséhez!
Ducsai Sándor
a FIDESZ gyömrői szervezetének elnöke

Hulladékkezelési hírek
Figyelem ünnepi szállításváltozás!
Következő ünnep: május 28., hétfő. Az
érintett területen a szállítás az ünnepnapot
követő pénteken, azaz május 28. helyett
június 1-én 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 hulladék begyűjtési rend
változása miatt a kukás autó az eddig megszokottól eltérő időben közlekedhet. Kérünk
minden lakost, hogy a kukát ezt figyelembe
véve tegye ki.
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„Egészség – és Sport nap”
Mendén

Az Erdei Zsolt Baráti Kör, Mende Község Önkormányzatával és a legutóbbi önkormányzati választások óta kiváló együttműködést kialakító és ápoló Gyömrő Város Önkormányzatával összefogva,
közösen

2012. június 3-án

egész napos „Egészség-és Sport napot” szervez!
Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának keretein belül Mende község ad otthont az Európai Uniós irányelvek alapján 44 szakmai szervezet
összefogásával támogatott SZŰRŐKAMION részére,
melyen minden megjelent személy ingyenesen veheti
igénybe a vizsgálatokat:
CARDIOLÓGIA,HIPERTÓNIA
szív- és érrendszeri-, artéria merevség vizsgálat,
vérnyomásmérés
SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT
koleszterin-, vércukor-, húgysavszint mérés
TÜDŐGYÓGYÁSZAT
spirometria-légzésfunkció, COPD kérdőíves teszt,
szénmonoxid mérés, véroxigén vizsgálat
SZEMÉSZET
szemfenék-, szemnyomás vizsgálat
TELJES TESTANALÍZIS
magasság-, haskörfogat-, testzsírtömeg-, vázizomtömeg mérés, derék-csípő arány, hasi zsírfelület vizsgálata, súly - célsúly meghatározás, BMI
– testtömeg index
TESTMŰKÖDÉS VIZSGÁLAT
hallás-, csontok ásványi anyag tartalmának-, neurophatia, ödéma vizsgálata, visszérbetegség koc-

kázati-, bőrgyógyászati rizikó teszt, inkontinencia
és vizeletürítési zavarok kérdőíves teszt.
A helyszínen a mozgás is nagy szerepet kap, hiszen
2012-ben 2012 méter futótávolság teljesítésére buzdítanak 10 óra 30 perctől mindenkit a szervezők, kiknek
célja, hogy minél többen tegyenek egy lépést a sportolás és az egészségesebb életmód felé.
A sportpályán és a tornacsarnokban egész napos
játékos sportolási lehetőségek – kötélhúzás, zsákban
futás, távolugrás, zsámolyugrás, ügyességi- és labdagyakorlatok, teke – és bowling pálya használata várja
a mozogni vágyókat.
Magyarországon először a két „Madár” becenévre
hallgató kiváló sportoló, Erdei Zsolt többszörös amatőr- és profi ökölvívó Európa- és világbajnok, valamint Madaras Ádám hatszoros Európa- és kétszeres
világbajnok öttusázó lesz a rendezvény fővédnöke.
A két kiváló sportolón kívül számos közismert személyiség, illusztris és prominens személy teszi tiszteletét a helyszínen!

Nagy tisztelettel és szeretettel várunk minden
gyömrői lakost 2012. június 3-án 9 órától a
mendei sportpályán, hiszen ez az ingyenes
vizsgálatok sokasága a lappangó betegségeket
is időben kezelhetővé teszi!
Kaszanyi József
Mende község
polgármestere

Gyenes Levente
Gyömrő város
polgármestere
Orlik Zoltán
Erdei Zsolt Baráti Kör elnöke

Gyömrői TÜF Nonprofit KFT 2011. évi mérlegbeszámolójának kivonata
Működését 2002. 12. 16-án kezdte, és
2009. június 30-ig működött Közhasznú
Társaságként. 2009. július 1-től törvényi
rendelkezés következtében a Kht., mint
cégforma megszűnt, így új cégformát kellett választani.
Az átalakulást követően, névváltozás
nélkül, mint nonprofit Kft. működik tovább.
Új név: Gyömrő Városi Település Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft. (Gyömrői
TÜF Np. Kft.).
Egyszemélyes KFT., a társaság alapítója Gyömrő Város Önkormányzata.
A társaság alapító vagyona 3.000.000 Ft
pénzbeli betét.
Előtársaságként 2003. 02. 26-áig a
cégbírósági bejegyzésig működött. A nonprofit társaságot határozatlan időre alapították.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
A TÜF KFT saját tőkéje 44. 214 e Ft.
A TÜF KFT szabad pénzeszköze 8.030 e Ft.
A nonprofit társaság befektetett eszköz
állománya ingatlanok, műszaki berendezések, gépek, járművek és egyéb berendezések, felszerelésekből áll.
A társaságnak mérlegen kívüli kötelezettsége nincs.
A nonprofit társaság vagyontárgyai
per- és tehermentesek.
Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó
kiegészítések
A Nonprofit társaság a vonatkozó külön
jogszabály szerint cél szerinti tevékenységből ill. vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten
tartja nyilván.

Közhasznú tevékenységből származó árbevétele 191. 730 e Ft.
Egyéb tevékenységből származó bevétele
80. 520 e Ft.
Alapítótól a tevékenységre kapott támogatás 78. 151 e Ft.
Rendkívüli bevétele, ráfordítása nem
volt.
A Kht. a beszámolási időszakban 9.865 e
Ft mérlegszerinti eredményt ért el.
Tájékoztató kiegészítő adatok
A Nonprofit Kft. 2003. januárjától foglalkoztatott alkalmazottakat. 2011. statisztikai
létszám 35 fő.
A vezető tisztségviselők előlegben,
kölcsönben nem részesültek, nevükben
garanciát nem vállaltak.
A társaságnak peres ügye nincs.
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A Gyömrői Sportegyesület hírei

A Gyömrő Városi Sportklubból kilépő Shaolin
Kung Fu szakosztály januárban csatlakozott egyesületünkhöz. Büszkén mondhatjuk, hogy nagyon
szépre sikerült a bemutatkozásuk egyesületünk
színeiben.

Már az idei első versenyükön is túl vannak. Áprilisban,
Budapesten rendezték az V. Kikelet kupát. A verseny
több célja között szerepel a kezdő versenyzőknek lehetőséget biztosítani a megmérettetésre. Egyesületünket hárman képviselték. Kovács Zoltán Norbert, a csapat edzője, meghívott bíróként vett részt a versenyen.
Sárdi Ottilia és Tóth Viktor versenyzőként vett részt
a megmérettetésen. A Kupán Tai Chi és Tradicionális
Kung Fu kategóriában lehetett indulni. Versenyzőink
életük első versenyén tradicionális Kung Fu kategóriában indultak. Nagyon szép eredménnyel. Sárdi Ottilia nyakában a bronzérem csillogott, Tóth Viktor pedig
besöpörte a fényesen csillogó arany érmet! Mindkettejüknek ezúton is nagyon gratulálunk!

Köszönettel tartozunk: Marci bácsi savanyúságboltjának a finom alapanyagért, melyből a töltött
káposzta készült és a felajánlott vásárlási utalványokért, Go West divatáru, Viola virág, Klein virág,
Ritus butik, Romantika söröző, Fábián vegyesbolt,
Q-GSM, Centrum horgászbolt, Kávézó -Teázó, 31-es
edzőterem, Szolizone.

Találkozzunk mindenkivel június 23-án, a
Gyömrői Sportegyesület 100. évfordulójának
a megünneplésén!

B. V.

A Gyömrői Sportegyesület áprilisban Támogatói
Sport bulit tartott. Az egész este alatt nagyon finom
vacsorával vártuk a kedves vendégeket. Az est hangulatáról a Negresco rezidense, Bánfi Csaba gondoskodott, mindenki örömére. Tombola és miután labdarúgó
buliról volt szó, El Clasico is színesítette az estét, melyet kivetítőn követhettek a megjelentek.
A tombolához és az egész rendezvény lebonyolításához nagyon köszönjük a felajánlásokat, támogatásokat!
A tombolán 3 fődíjat sorsoltak ki. Az egyik Juhász
Gábor felajánlása, egy aranyos mangalica malac, a
másik Erőss Alexandra felajánlása, egy egyedi készítésű ezüst nyakláncon függő Swarovski kristályos
medál, végül a Mediterrán Apartman felajánlása egy
kedvezményes nyaralásra Bosznia-Hercegovinába.
Nagyon köszönjük a többieknek is a felajánlásokat!

Pályázati Felhívás!
Gyömrő Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a Vasútállomás
melletti „kis parkban” létesítendő
üzlethelységek megépítésére
és üzemeltetésére.
További információt
Gyömrő Város Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztálya ad a
+36 29 330 011/ 116-os melléken, vagy a
muszak@gyomro.hu e-mail címen.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnénk mondani Gyömrő
Város Polgármesteri Hivatal vezetőinek és
dolgozóinak, hogy feleségem/édesanyám biztonságos, rendezett temetőben került örök
nyugalomra. Köszönet Lakatos Tibor lelkész
úrnak, akinek szájából aranyszavak hulltak,
Gyömrő Város rendőreinek, akik kevesen
vannak, városunk biztonságáért mégis helytállnak.
Köszönetünket fejezzük ki Garamszegi
Sándor úrnak és munkatársainak, akik példaértékű munkát végeztek.
Retter László és Retter Ildikó
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Újabb kerékpáros érmek

Az április elején megtartott edzőtáborozás után,
15-én rendezték a 2012. évi Magyar Kerékpáros
Amatőr Bajnokság 3. fordulóját, melyen csapatunk is képviseltette magát. Csapatunk legeredményesebb versenyzője Habram Pisti volt,
aki kategóriájában győzedelmeskedett. Kodaj
Ádám a 7. helyen végzett.
Május 1. nemcsak a munka ünnepe, de a
montis Maraton szezon kezdete is. Idén a szervezők kitettek magukért és fantasztikus majálist varázsoltak a Hármashatárhegyi repülőtérre. Futóverseny, légi bemutató Besenyei
Péterrel és persze mountain bike! A legszebb
érmet Fördős Kata szerezte a gyerek versenyben, egy ezüstöt. Kis Jenő a negyven feletti
korcsoportban 3. lett, Gönczy Gergő, miután

kijavított két defektet, szintén harmadik helyen érkezett célba. Fördős Gergő 7., Gönczy Dávid 11., Gyenes Pista 19., Minárovics
Krisztián 20., Kókai Gábor 34. lett. Volt, aki
sérülés miatt nem indult, és volt, aki elfelejtett
eljönni... Kár.
Májusban további maratonokra és országúti
versenyekre látogatunk, és készülünk a Tour de
Gyömrőre! A versenyre már lehet jelentkezni a
http://gyomroksz.hu internetes oldalon, illetve
szombatonként a Váltó kerékpár üzletben, a Táncsics Mihály u. 100/A. szám alatt.
További híreink, beszámolóink a http://
gyomroksz.hu honlapon olvashatók.
(A képen: Habram Pisti a dobogó legfelső fokán).
G. István
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