Újabb pályázati sikerek Gyömrőn
Lassan nem számít újdonságnak, hogy
városunk sorban nyeri az európai uniós
pályázatokat. 2010-ben még kicsit szkeptikus voltam, hogy mire lesz a városnak
pénze, lesznek-e egyáltalán látható fejlesztéseink ebben a ciklusban? Az ország
gazdasági helyzete jónak semmiképpen
nem mondható, mindannyian érezzük
az Euro 300 Forint fölötti hatásait, akár
az élelmiszer árakra, akár az üzemanyag
árakra. Az országos sajtó sorra számol
be csődöt jelentő önkormányzatokról,
fizetésképtelenné váló településekről,
nekünk, Gyömrőieknek azonban nincs
okunk az aggodalomra.
Ebben a ciklusban, az elmúlt 2 évben 2 nagy
beruházást valósítottunk meg. Tavaly a városközpont rehabilitációs pályázat keretén belül átadtuk az
új művészeti központunkat, és
a megújult városházát, amelyek több, mint fél milliárd
forintnyi beruházást jelentettek, és amelyekkel sokkal kényelmesebbé tettük a lakossági ügyintézéseket. De elértük
azt is, hogy a helyi kultúrának
is méltó helyszíne legyen. Az
eddigi lakossági visszajelzésekből kitűnik, hogy megérte
a fáradozás, mindenki büszke
az új létesítményeinkre. Az új
Hankó István Művészeti Központban sorra teltházas előadások zajlanak.
A 2012-es év még ennél is nagyobb beruházást
hozott. Az ivóvíz minőség
javító beruházásaink keretében nemcsak kicseréltük
a régi azbesztcement nyomócsöveket a városi ivóvíz
gerinc-hálózatban, hanem a
Mendei úton új kutakat is fúrtunk, beüzemeltünk, valamint

rákötöttünk a hálózatra. Ezek mellett a vízművünk régi elmaradt restanciáit teljesítve,
elkezdte a csatornával még nem rendelkező
utcák bekötését, amely egy 5 éves program
keretében az első jelentős lépés. Ez a beruházásunk a helyreállítások után természetesen nem lesz olyan látványos, mint a városközpont megújítása, de fontos tudni, hogy
a következő 15 vagy akár 20 évre is meghatározó lesz lakosaink életminőségében.
Erre a beruházásra nemcsak azért vagyok
büszke, mert a tőlünk megszokott módon, a
legkisebb terheléssel és a leggyorsabb kivitelezéssel zajlottak a munkák, hanem azért
is, mert ehhez az 1 milliárd forintot elérő
beruházáshoz városunknak sem hitel,
sem egyéb formában önerőt nem kellett
biztosítani. Az összeg 90%-át európai uni-
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ós pályázatból nyertük, a maradék 10%-ot pedig önerő Sok kereskedő sajnos bezár, nem bírja az országra
nehezedő gazdasági nyomást, ennek ellenére újabb és
kiegészítő pályázat keretében sikerült megszerezni.
Úgy gondolom, ha 1 milliárd forintot sikerült újabb üzletek nyílnak városszerte és sok család próilyen módon szerezni egy ennyire fontos beruházás- bálja helyben megoldani saját megélhetését. A mostani városképünk lassan ismét hasonlítani
hoz, akkor erre méltán lehet büszke
kezd az egykor a két világháború közötszerte az országban bármelyik városveti pezsgő kereskedelmi és szellemi közzető, így természetesen én is, és a teljes
ponttá vált Gyömrőre. Bízom benne,
városvezetés nagyon örül ennek a pélhogy újabb és újabb fejlesztéseinkkel
daértékű sikernek.
hozzájárulunk ahhoz, hogy ez az arcuAz idei év fejlesztései azonban itt
lat erősödjön, és egyre többen kapjanem álltak meg. Alig fejeztük be az ivónak kedvet, hogy helyben teremtsenek
vizes pályázatot, még egy-két helyen az
értéket, megélhetést másoknak és saját
aszfaltozás és egyéb utómunkálat tart,
maguknak.
máris újabb nagy beruházásra készüA szlovák-magyar pályázat sikelünk.
re azért nagyon fontos számomra,
Szintén EU-s program keretében,
mert az országban szinte elsőként
szlovák testvérvárosunkkal, CsallóGyömrő tud felmutatni olyan kézzel
közcsütörtökkel közösen benyújtott
fogható eredményt és ehhez köthető
határon túl ívelő partnerségi pályáGyenes Levente
produktumot, amely mindenki százaton már felkerültek településeink a
polgármester
mára megfogalmazhatóvá, értékessé
VÁTI hivatalos honlapjára nyertesként! Több, mint egymillió euró, azaz 300 millió fo- teszi azt, hogy hogyan lehet profitálni a határon
rint uniós támogatást kapunk a település központjá- túli testvér-települési kapcsolatokból. Természeban kialakításra kerülő, induló vállalkozásokat segítő tesen az újonnan megépítésre kerülő gyömrői, ill.
inkubátorház létrehozására, amelyben induló vállalko- csallóközcsütörtöki vállalkozás fejlesztő központ
zások a legnagyobb kedvezmények igénybe vételével, nemcsak azokat az induló vállalkozásokat várja,
sok esetben térítésmentesen, irodai területhez, illetve akik a határon túl szeretnének üzleti lehetőséghez
a pályázatból finanszírozott és működtetett irodai inf- jutni, vagy üzleti kapcsolatot építeni, hanem azokat
is, akik helyben, akár csak a környékre vonatkozó
rastruktúrához juthatnak hozzá.
Magam elkötelezett vagyok a gyömrői vállalko- lokális üzleti terveiket szeretnék megvalósítani, de
zások fejlesztésben és élénkítésben. A helyi ellenzék eddig hátrányban voltak az infrastrukturális lehetősoraiból rendszeresen róják föl számunkra, hogy nem ségek hiánya miatt.
Bízom abban, hogy a még idén átadásra kerülő
rendelkezünk olyan komoly ipari parkkal, mint Üllő,
vagy olyan nagy multi cégek és bevásároló központok vállalkozásokat segítő központunk betölti szerepét és a
nem települtek be hozzánk, mint Maglódra. Én ennek városközpontunk, valamint Gyömrő egésze egy újabb
ellenére vállalom azt a véleményemet, hogy a mun- fontos egységgel gyarapodik, amelyhez az önkorkahelyteremtésnek vannak olyan formái, amellyel a mányzat szintén olyan pályázati lehetőségeket használ
helyben élő, működő kisvállalkozásokat és helyben fel, melynek keretében önkormányzati pénzek hozzátétele nélkül tudjuk az egész beruházást 100 %-ban
teremthető munkahelyeket kell erősíteni.
Gyömrőn, ha a város főutcáit járjuk, kereskedel- megvalósítani.
Gy. L.
mi és szolgáltató üzletekbe botlunk lépten-nyomon.

Az új kutak egyike

Már csak az aszfalt hiányzik
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VÍZMŰ HÍREK

A vízminőség javító beruházás a végéhez közeledik. Az új kutaknál már a vezérléstechnikán dolgoznak. A hálózatrekonstrukció is elkészült, már
csak a helyreállítási munkák vannak hátra, az is
folyamatosan zajlik. A vízmű elektromos és gépészeti felújítása is megtörtént, most „szépészeti”
munkák folynak.
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az előbbit választottuk. Nem biztos, hogy a döntés
optimális volt, de a további két üzemzavart nem lehetett belekalkulálni. A nagyobb területet nem értesítettük volna ki. Az érintettektől utólag is elnézést
kérünk.
Mostanában nagyon elszaporodtak a vízmű kárára
történő vagyonellenes bűncselekmények. Lopják a kerítéseinket, kábeleinket, főleg külterületen. Rendszeresen
pótolnunk kell az ellopott elemeket, ami nem kis költség.
A vagyonvédelmi rendszer kialakítása, üzemeltetése és
a járőrözés is többletköltséget jelent. Az elmúlt félévben
milliós nagyságrendű az ilyen jellegű kiadásunk. Bár a
rendőrséggel a kapcsolat jó és komolyan is veszik a kérdést, sajnos csak részeredmények vannak.
Továbbra is aktuális a víziközmű törvény szerinti
átalakulás – beolvadás kérdése. Mint azt sokan tudják
az új törvény szerint a jelenlegi formában nem működhetünk tovább. A decemberben született 60 oldalas
jogszabály végrehajtási rendeletei még nem születtek
meg, viszont a Parlament előtt van egy 30 oldalas módosítás. A csatlakozás illetve a későbbi működés részletes feltételrendszerét tehát még nem ismerjük, viszont a döntést július elseje előtt meg kell hozni. Heti
rendszerességgel folynak tárgyalások, valószínűleg
ezek sikeresen zárulnak és a tulajdonos önkormányzatok meghozzák a döntést a további üzemeltetésre
vonatkozóan.
Kertész Gyula

Május végén az Erzsébet telepen volt egy komolyabb
üzemzavarunk. Az egész egy kisebb átterheléssel
kezdődött. Egy frissen elkészült csőszakaszt kellett
átterhelni, ami kb. félórás munkát jelent, leürítéssel,
feltöltéssel, mosatással együtt úgy másfél óra. Hangosbemondóval kiértesítettük az érintett területet (kb.
30 ingatlan), majd hozzáláttunk. A munka idejében el
is készült, de a visszanyitásnál kiderült, hogy rossz az
egyik régi tolózár, ki kell cserélni. Ez már időben lényegesen több, hiszen ki kellett zárni és leüríteni egy
sokkal nagyobb területet, fel kellett tárni, kiszerelni,
újat hozni, beszerelni stb. De a baj nem jár egyedül. A
tolózár cseréje utáni visszanyitáskor egy gerinc adta
meg magát és a csőtörés miatt újra ki kellett zárni a
nagyobbik területet. Három esemény csúszott egymásra az érintett terület fogyasztóinak nem kis bos�szúságára.
Az építési munkák menete a következő: Először
is megtörténik az új csövek lefektetése, az új, de ideiglenesen ledugózott bekötővezetékekkel együtt. Ezt
nyomáspróbázzák, átmosatják, majd feltöltik fertőtlenítőfolyadékkal. A
néhány napos fertőtlenítés után átmosatják, vízmintát vesznek. Amint
a laborból megérkezik
a megfelelő eredmény,
meg lehet kezdeni az átterhelést. Kialakítjuk az
új cső és a meglévő hálózat végleges kapcsolatát,
a fogyasztókat átkötjük
az új bekötővezetékekre,
majd a régi csövet leválasztjuk a hálózatról. A
labor munkája az, ami
nem ütemezhető. Leveszik a mintát, aztán
majd valamikor megjön
az eredmény. Ha megvan, akkor vagy rögtön
és gyorsan átterhelünk,
hogy minél előbb be lehessen temetni a gödröket, vagy több napra előre kiértesítjük az érintett
fogyasztókat, és addig
nem halad a munka. Mi
A megújult gépházban már működik a 4 új szivattyú
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Gyömrő felkészült a nyárra

Mint már az elmúlt évtizedben tapasztalhatták a
Gyömrőiek, városunkban a legnagyobb „idegenforgalomi” mozgás a három nyári hónapra csúcsosodik.
Tófürdőnk vonzereje túlmutat városunk határain
és megszokhattuk azt is, hogy a más településekről
Gyömrőre látogató vendégek kétszerese-háromszorosa érkezik hozzánk, mint ahány helyi lakosunk látogatja a Tófürdőt.
A városvezetés számára kiemelten fontos tavunk és
környékének folyamatos fejlesztése. Nemcsak azért,
mert a városközpontban található, hanem azért is,
mert a városközpont és a fürdő környéke eleven szívként dobog településünk közepén és friss vért pumpál
városunk ereibe.
Örülök és büszke vagyok rá, hogy a Tófürdő teljes
rekonstrukciójával önkormányzatunk egy olyan folyamatot indított el, amelyben nemcsak a városunk általi
fejlesztések történtek meg, hanem nagyon sok helyi
vállalkozó látott fantáziát a fellendülő gyömrői idegenforgalom kihasználásában. Éttermek, cukrászdák,
kisebb-nagyobb üzletek nyíltak az elmúlt évtizedben
a városközpontban és környékén, sok szolgáltató keresi a Gyömrőre látogató vendégek kegyeit és immár
elérjük, hogy városunk a nyári időszakban nyüzsgő,
üdülővárosi képet mutat.
Az idei évben is, mint eddig évről-évre, próbáltunk
egy kicsit frissíteni, újítani. Akik tavaly jártak a Tófürdőn és idén ismét más településről látogatnak hozzánk,
azok egészen biztosan nem fognak ráismerni a megújult
városközpontra, valamint örömüket lelik majd abban,
hogy a fürdő szezon kezdetére a Tófürdő bejáratánál
teljes egészében térburkolattal ellátott kulturált parkolók várják a vendégeket, valamint megújult a fürdő bejárata is.
A bejárat mellé a régi fa korlátok helyett „vandál biztos”
kovácsoltvas korlátok és kapuk kerültek, valamint a parkosítás keretében a parkolókhoz, illetve a strandot megközelítő útvonalakhoz is tujákat és egyéb örökzöldeket ültettünk.

Természetesen városunk nemcsak a Tó-fürdő rendbetételével és az idegenforgalom fogadásával készül a
nyárra.
Nagyon fontosnak tartom azt a programot, amelyet
a Gyömrő 2000 Kör kezdeményezett. Társadalmi
összefogásból felújítjuk és rendbehozzuk játszótereinket. Ennek keretében a Gyömrő 2000 Kör tagsága
és a hozzájuk csatlakozó baráti önkéntesek a „csütörtöki piac” játszóterét, az Eskü tér játszóterét, valamint
a Nefelejcs úti játszóteret újították fel. A játszóterek
felújításáról, ill. a megkezdődő programról külön is
tájékoztatást kapnak majd lakosaink önkormányzati
képviselői beszámolókban.
Szintén a nyári kivitelezések sorába tartozik, hogy
megkaptuk a MÁV-tól az írásos értesítést, amely szerint az idei nyáron pótolják a vasútállomás elmaradt
munkáit. Szakszerűen újraszigetelik az állomás tetejét, így megszűnik végre a rendszeres beázás a várótermekben. A javítások még annak a programnak a keretén belül zajlanak, amely az én kezdeményezésemre
indult és a teljes 120/a vonalat érinti, a gyömrői modell kiterjesztéseként a többi közelünkben lévő vasútállomás felújításában.
A nyárra való felkészülést szolgálta ezen felül az a
városi szemétgyűjtési, szemétszedési akció, amelyről
a következő oldalon Hodruszky Lajos alpolgármester
részletesen beszámol.
Kérek mindenkit, hogy csatlakozzon programjainkhoz, ki-ki a saját szűk környezetében, háza körül,
háza előtt tegyen rendet! Figyeljenek az esők nyomán
gyorsan növő gyomnövények levágására, valamint
arra, hogy a ház előtt a csapadékvíz elvezető árok
mindig legyen rendben tartva.
Hiszem azt, hogy egyre szépülő városunk csak úgy
őrzi meg kedves, barátságos és élhető arculatát, ha azt
mindannyian magunkénak érezve, külön-külön is hozzájárulunk ilyen apróságokkal is a közös sikerekhez.
Gy. L.

„Csütörtöki” piactér felújított játszótere

GYÖMRŐI KÖZÉLET

TE SZEDD!
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Június 2-án, szombat délelőtt megmozdult Gyömrő!
Több mint százhúsz ember és gyerek helyi iskoláinkból, egyesületeinkből és szervezeteinkből, több mint
kétszáz zsákot szedett össze az útjaink mellett és parkjainkban eldobott szemétből. Június 2-án, szombat
reggel az MTV1 Ma Reggel című műsora is sugározta
a városunkban készült felvételt, amely bemutatta, hogyan készülünk elő a településre kiterjedő szemétszedési akcióval. Már reggel 9 óra előtt gyülekezett mindenki az előre megbeszélt pontokon, s alig két-három
óra alatt végezni is lehetett a kijelölt területen. Annak
ellenére, hogy a Városüzemeltető Kft-énk pár héttel
ezelőtt a ki- és bevezető útjainkat és közterületeinket
megtisztította az eldobált szeméttől, mégis nagy számnak tűnik a majd' kétezer kilónyi szemét mennyisége.
Városvezetésünk nevében köszönjük a közreműködőknek segítségüket, s jó volt látni, érezni, hogy
milyen sokan érzik magukénak a környezetvédelem
ügyét:
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Boglárka Nyugdíjas Klub (Több mint 60 fővel
volt jelen nyolc helyszínen!)
Gyömrői Ifjúsági Kör
Gyömrői Sport Egyesület
Gyömrő 2000 Kör
Hetednapi Egyház helyi szervezete
Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület
K.I.Gy.E.
Túzberek Vadásztársaság
Weöres Sándor Általános Iskola
és egyéni önkéntesek.
Külön köszönet illeti a HS-Trans Kft. vezetőit és dolgozóit a mintaértékű együttműködésért.
Hodruszky Lajos
alpolgármester

A nyugdíjas klub vezetője, Bajzák
István is kivette részét a munkából

A Kaesi Wazások

Gyenes Levente polgármester is több zsák szemetet
szedett össze

A KIGyE a vasútállomás környékét tisztította meg

A Weöres suli felsős fiúi a stranderdőben

A Weöres sulis lányok még a
szórakozóhelyek előtt is takarítottak
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Csak egy gondolat…

Sok-sok ötlet így kezdődik, többek között e gondolat révén gyűltek össze a
meghívott vendégek az Eskü-téri szolgáltató házban. Már jó néhány éve közismert az Egészségkárosodottak Székházának tevékenysége. Talán most kezdi élni fénykorát olyan értelemben, hogy az alaptevékenységen kívül családi
napokat is szerveznek. A minap – június 2-án – is egy ilyen eseményre került
sor. Ahogy az lenni szokott, a bográcsban rotyogó – remeknek tűnő – gulyás
mellett a hölgyek süteményes tálcákkal érkeztek. Rögtönzött egyszemélyes
zenekar humoreszkekkel derítette jókedvre az estebédet fogyasztó társaságot.
A kuratóriumi tagok mellett néhány önkormányzati képviselő is koccintott a
jó hangulatú délutánon. Egy zártnak hitt közösség mennyire nyitott tud lenni,
ez bámulatba ejtő! Ha mozgásukban egy kicsit korlátozottak is, de kreativitásban és lélekben annál szabadabbak. Ez a hozzáállás elismerést érdemel!

Ez nem a Mókus-őrs…

De nem is Timur és csapata, csak egyszerűen skacok a térről. Hat évestől tizennégy évesig sokan mondanák „azok a
vásott kölkök”. Ez csak részben igaz, ugyanis ha a semmittevésből kizökkenti az ember a tétlenkedő fiatalt, igen hasznossá tudnak válni.
Példa erre a főzőbajnokságon való dicséretes helytállásuk. Szorgosan építették a sátrakat, pakolták a padokat, asztalokat, székeket és egyéb kellékeket. Némi kis virtus – ki
a gyorsabb, ki az ügyesebb – egy kis bruszt, ahogy az lenni
szokott csitt-csatt, utána békülés és minden működik tovább.
Ez egy háromnapos együttlét volt, megtapasztaltam szép
szóval, dicsérettel, persze egy kis anyagi ellenszolgáltatás
Az Eskü téren Kossuth László és segítői
fejében csodákra képesek ezek a srácok.
A „TE SZEDD - összefogás a tiszta Magyarországért” június 2-án ismét csatasorban állt az ifjú sereg. Példásan gyűjtötték a szemetet, hacsak közülük egyet is megérintett az összefogás varázsa, már megérte…
Kossuth László

Föld Napja program a Rákóczi iskolában

2012. évi Föld Napja alkalmából meghirdettük iskolánk tanulói számára a „Virágos
Iskola” programot. Minden osztály a saját
területén – amelyet év elején kijelöltünk számukra – ültetett virágot, bokrot, facsemetét.
Az ültetni valót a gyerekek otthonról hozták,
valamint felajánlásként kaptunk városunk
virágboltjaiból, faiskolájából, kertészetéből
és partnerünktől a PÁTRIA Takarék gyömrői fiókjától. Az ültetésből kivette részét a
Takarék maroknyi csapata – Éliás Csaba
ügyvezető alelnök, munkatársai: Badacsonyi Márta és Szabó Ákos, iskolánk tanulói,
nevelői, karbantartónk és Kásai Józsefné
nagyszülő.
A közös munkálkodás és összefogás eredménye egy szép, növényekkel teli iskolaudvar, amelyben gyönyörködhetünk, a gyermekek pedig gyakorolhatják a növényápolást.
Köszönjük a szülők és a vállalkozók önzetlen felajánlását!
Munkaközösség- vezetők
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Siker „Az év tanítója” versenyen

„A világon mindenkinek hinnie kell abban,
hogy képes valami olyasmit nyújtani,
amit a világ nélküle nem kapna meg.”
(Gilbert Keith Chesterton)

Az Apáczai Kiadó minden évben tanítási versenyt hirdet „Az év tanítója” címmel főiskolai hallgatóknak,
valamint gyakorló pedagógusoknak.
Ebben a tanévben 114-en neveztek erre a versenyre. Minden tisztelet annak a pedagógusnak, aki a napi
munkája mellett felvállalja ezt a megmérettetést. Vannak olyanok, akik kíváncsiak egy kívülálló szakértő bizottság véleményére, megerősítésére, hogy munkájukat
jól végzik-e, jó irányba haladnak-e kis tanítványaikkal.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3. osztályos
tanító nénije, Badacsonyi Judit kolléganő benevezett a
tanítási versenyre környezetismeret tantárgyból.
Az első fordulóban a saját osztályában tartott órát
kellett videóra venni és beküldeni az óratervezettel
együtt.
A döntőbe négyen kerültek be ebből a tantárgyból, melynek helyszíne Szegeden volt 2012. március
29-én. Idegen környezetben, ismeretlen osztálynak
kellett megtartania az órát, melynek témája: Fővárosunk - Budapest volt.
A felkészülésre egy éjszaka állt rendelkezésre minden versenyzőnek. Ebben a fáradságos munkában

Bartháné Sárvári Etelka – nyugdíjas kolléganőnk –
volt Judit mentora.
Köszönjük segítségét, bíztatását!
Az eredményhirdetésre a tavaszi szünetben került
sor Budapesten az Apáczai Kiadó Központjában.
Legnagyobb örömünkre és büszkeségünkre kolléganőnk 2. helyezést ért el, melyhez szívből gratulálunk!
A második helyezett díjazása 90.000 Ft készpénz,
vagy 106.000 Ft értékű könyvjutalom volt. Badacsonyi Judit a könyvek mellett döntött, melyet iskolánknak ajánlott fel tanulóink év végi jutalmazására.
Köszönjük önzetlen támogatását és gratulálunk a
szép teljesítményhez!
Tóthné Gúth Gizella, igazgató

Badacsonyi Judit

Német nyelvtanfolyam Ausztriában
Május 13-án keltünk útra iskolánk két némettanárával és 18 tanulóval Ausztriába. Ürömön csatlakozott hozzánk a csoport másik fele, az ottani általános iskola tanulói és kísérői.
A szállás Bad Goisernben volt, ahol reggelit és vacsorát is kaptunk. Bad Ischlbe jártunk délutánonként
nyelvórákra, ahol német ajkú tanárok oktattak. Azért
egy hét alatt néhány magyar szót mi, diákok is megtanítottunk nekik. Bőven kaptunk órai feladatokat, főként játékos formában. A mindennapi életben is használható anyagokat tanultunk.
Az iskolán kívüli programok is nagyon élvezetesek
voltak, Salzkammergut rengeteg nevezetességét megnézhettük. Ellátogattunk Hallstattba, Európa egyik
legszebb városkájába. Megtekintettük a ma is működő
sóbányáját. Élmény volt a bányacsúszdán 20-30 km/h
sebességgel (vastag nadrágban) száguldani a mélyebb
szintekre. Itt a sóképződmények kápráztattak el minket. A dachsteini jégbarlangban – 35 méter mélységben – pedig az örökfagy és jég birodalmában gyönyörködhettünk.
Felszíni látnivalókban sem volt hiány. Mozart
szülővárosában, Salzburgban a Természettudományi
Múzeumot és az állatkertet is megtekintettük, ahol

természetesen német nyelvű feladatokat kellett megoldanunk. Szoros versenyben itt a fiúk csapata nyert.
Izgalmas volt a 3-Seen Tour (a három tavi túra), és
a hegyek közötti kötélpályán a felvonó használata,
ahonnan csodálatos kilátás nyílt a Dachstein hófödte
csúcsaira és a Salzkammergut környéki tájakra.
Felejthetetlen élményekkel, új tapasztalatokkal (az
osztrák hangyák is szeretik a kekszet) és új nyelvismerettel gazdagodva tértünk haza.
Ezúton is köszönjük a Weöres Sándor Általános Iskola tanárainak a tábor megszervezését.
Ujvári Kamilla
5.b – WSÁI
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Évértékelés a Weöresben

Lassan itt a tanév vége…a diákok számolgatják a napokat, a pedagógusok számvetésre készülnek… Milyen is volt a Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI idei éve?
A gyerekek számára a legizgalmasabb pillanatok a gyermekprogramok voltak. A nemzeti ünnepeink és tematikus napjaink megünnepléséhez kapcsolódó interaktiv és könyvtári játékokat, rendhagyó tanórákat, bemutatókat,
táncházakat, aztán persze a rajzkiállításokat, farsangot és az osztálybajnokságokat sokan kedvelték. A kirándulások, üzemlátogatások és projektnapok
az ország különböző részeire és színházaiba, múzeumaiba vitték el őket Pannonhalmától az Operaházig. A 4.,5., és 6. évfolyamosok a Nemzeti Múzeum
támogatásával az ásatások, a kiállítások mások által nem megtekinthető és
nem megfogható részével is megismerkedhettek.
Sportolóink a szakági versenyek, bajnokságok mellett a Nagy Sportágválasztón is részt vehettek, ahol kb. 100 sportágat próbálhattak ki, ismerkedhettek olimpikonokkal. A londoni olimpiai faluba eljuttatjuk az iskola tanulóinak üzeneteit is.
Nagy élmény volt a dramatikus előadások sokasága : Néma levente, Liliomfi a legnagyobbak, A cinege cipője és bábjátékok a legkisebbek feldolgozásában. A jótékonysági előadás sikerében szinte az egész város összefogása
benne volt, amit ezúton is köszönünk!
A nemzetközi projektek keretében a gyerekek és a kísérők bejárhatták
Európa sok országát, a német nyelvi és az olasz tábor is lehetőséget adott
a nyelvgyakorlásra. Idén házigazdák is voltunk, mindkét COMENIUS-projekt valamennyi országának képviselőit vendégül láttuk. Minden épületünkbe külön-külön is ellátogattak a vendégek, így a kicsik és nagyok kimagasló
produkcióikkal egyaránt megmutathatták magukat.
A versenyek idén is sok sikert hoztak számunkra. A városi versenyeken diákjaink kiemelkedően szerepeltek. A magasabb szintű eredményeinkből: zeneiskolás hangszeres muzsikusaink országos helyezései, Időutazó Országos
Történelem Verseny III. hely. Megyei versenyek: matematika VI., anyanyelv
IV., V. és történelem III., VI., több VII. hely. Területi versenyek: szavalás
I-III. hely, József Attila verseny I., III., szépírás III., helyesírás IV., ének III.
hely. Az Országos Olasz Rajzpályázaton sok díjazottunk volt.
Folytattuk a korábban elindított tevékenységeinket: az Öko-iskola tanórán
kívüli rendezvényeit és az elemgyűjtést, papírgyűjtést, madár- és mókusetetést. Az Erzsébet-telepi épület továbbra is gyűjti egész évben a PET-palackot,
a felsőben is megteremtettük a lehetőségét a szelektív gyűjtésnek. Csatlakoztunk az országos Te szedd!- akcióhoz.
Egy-egy tanórán kívüli rendezvény megszervezésében a Mikkamakka Játéktár és a szülők segítettek nekünk: társasjáték-klub, ékszerkészítő délután.
Tehetségpont már a környékbeli intézmények kapcsolatát igyekszik erősíteni. Tehetséggondozó műhelyeink száma idén tovább bővült.
Újdonság volt a szülők számára szervezett Beszélgető-kör, ahol kötetlen
formában foglalkoztunk a tanulás, a gyermeknevelés családokat érdeklő témáival. A leendő első osztályosok és szüleik nyitott napokon vehettek részt.
Fontosnak tekintjük az iskolák és óvodák közötti kapcsolat erősítését is,
ezért olyan együttműködés kezdődött a Bóbita óvodával, melynek során sor
került bemutató foglalkozásokra, szakmai beszélgetésekre.
A fenti felsorolásból jól látszik, hogy rengeteg lehetőség áll a gyerekek,
családok előtt. A lehetőségeket kihasználva jól érezhetik magukat, felkészülhetnek a középiskolai követelmények teljesítésére.
S hogy mi lesz jövőre?
Az eddigi tevékenységek folytatása mellett várnak ránk újdonságok is.
Meghívást kaptunk több gimnáziumtól egy természettudományos projektbe.
Pályázati siker esetén részt fogunk venni egy városi bűnmegelőzési és a tanulók helyzetkezelését támogató projektben…
A tervek tehát megvannak…
WSÁI és AZTI nevelői
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Tájházi híradó!
Április 28-án, a Szent György napi játszóház keretében a Szent László Haditorna Egyesület – Makai
Béla vezetésével – haditorna bemutatót tartott, majd táncbemutató és tánctanítás után Ser Gergely
mondott mesét az érdeklődőknek. Ezután íjászattanítással folytatódott a program.
Köszönjük mindnyájuknak a közreműködést!
Ezen a napon nyílt meg a falvédő kiállítás is, amely a régi idők lakásbelsőinek divatját idézik.

Május 26-án, a Családi napon a Tölgyesné Varga Evelin által, egy éve megálmodott Tájházi Bábszínház másodszor játszott a kisgyermekeknek „Mackóébresztés” címmel. Segítők még: Somogyiné
Varga Violetta és Vargáné Palotai Aranka. A bábjáték után a gyerekek a meseszereplő állatok bábjait
készíthették el.
Mindkét alkalommal uzsonna várta a közönséget, Papp Gyula fafaragó finom gyógyteájával. Ezúton
is köszönjük neki!

Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen bemutatnák tudásukat – népi mesterségek: kosárfonás, szakajtókészítés, házi csigatészta készítés stb.; – közönség előtt a Tájházban, hasonló
alkalmakkor!
V. S.
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A mûvelôdési ház programjai
Új, ősszel induló gyerek csoport a Művészeti Központban!

Brian’s English

angol foglalkozások 5-7 éves gyerekek részére 10 fős csoportokban
Szeptember végétől heti 1x45 percben angol foglalkozások indulnak a Hankó István Művészeti Központban 5-7 éves gyermekek részére, 10 fős csoportokban,
tapasztalt pedagógus vezetésével. A foglalkozásokon
a gyerekek játékos formában, sok dal és mondóka kíséretében ismerkedhetnek meg az angol nyelvvel, és
kaphatnak stabil alapot a további nyelvtanuláshoz.
Jelentkezés és bővebb információ:
Saskői Szilviánál
a 0670/516-5855-ös telefonszámon,
vagy a saskoiszilvia@upcmail.hu e-mail címen.
Az oktatási programról részletesebben
a www.gyerekangol.hupont.hu
weboldalon olvashatnak.

Lakossági fórum
Településünk közbiztonsága
témában tartunk tájékoztatót
lakosaink részére

2012. június 21-én,
csütörtökön 19 órakor
a Hankó István Művészeti
Központban
Program:

Helyi rendőrőrs, polgárőrség és önkéntes tűzoltóság tájékoztatója ez évi
munkájukról
A Brand-Sec Kft. és a Mirador-Sec
Kft. tájékoztatója „jelzőrendszeres
segítségnyújtás és távfelügyeleti szolgáltatás lakosaink részére” témakörben
Lakossági kérdések, probléma felvetések közbiztonságunkkal kapcsolatban

Minden érdeklődőt tisztelettel
várunk!

Hodruszky Lajos
alpolgármester

GYERMEKEINKÉRT

Egy nap gyermekeinkért
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Több mint 2500 db palacsinta, s több mint 1000 db ajándék a gyerekeknek
Ezen a napon és az azt megelőző hetekben mindenki azon dolgozott, hogy a szűkös költségvetés ellenére, egy olyan napot szerezzünk a gyerekeknek,
amelyen nagyon jól érzik magukat, s önfeledt vidám néhány órát töltenek el a város főterén berendezett játékvárosban.
Reggel 7.30-kor gyerek horgászverseny indult a Horgászegyesület szervezésében, s tíz órakor a színpad
előtt Vikkával lehetett - reggeli torna gyanánt - zumbázni. Az ovisok műsora szokás szerint elragadó volt,
s akik a „Tarkaest” műsorát nem tudták megtekinteni
a Művészeti Központban, azok most nem maradhattak
le róla. A délelőtti színpadi műsorokkal párhuzamosan,
gőzerővel folyt a „tallérok” gyűjtése, hiszen aki részt
vett bármilyen játékban, feladatban, az „fizetségül”
kapott egy tallért, amelyet beválthatott ínyencségekre
vagy játékokra. Az idén is az egyik legkívánatosabb
ajándék a dodzsem jegy volt, de volt olyan fiúcska is,
aki egész délelőtt küzdött, hogy álmai autója az övé
legyen. A Gyömrő 2000 Körös csapat tagjai mellett
hősiesen helytálltak a Kulturisztosok is, hiszen az idén
is az egyik legnépszerűbb játéktér a népi játékokra épített kalandpark volt. A sportversenyek - a foci és kézilabda területéről - sem hiányoztak rendezvényünkről,
és a Sport Egyesület is örömmel közreműködött e
napon, hiszen ők nemsokára 100 éves fennállásukat
fogják ünnepelni. A színes forgatagban ugyancsak
megtalálhattuk a Mikkamakkásokat, a Bagoly Ta
nodásokat is, de az igazi rendőrautó sem hiányozhatott, amely szirénáját egész nap lehetett nyomkodni,
sőt egy rendőrmotort is meg lehetett szemlélni. A piros
tűzoltó autó a helyi önkéntesek jóvoltából nem csak a
fiúkat ejtette ámulatba, de sok kislány is kipróbálhatta, milyen is lehet a vezetőülésen ülni. A KIGYÉ-sek
a jól bevált videó autóverseny mellett, 300 Ft-ért vásárolható tombolahúzásokat tartottak óránként (nagy
derültséget okozott, hogy az egyik nyereményt, egy
WC kefét, nem nagyon akarta senki megnyerni). De
volt itt kisállat árus, vándor meseíró, fából faragott kütyü-mütyü árus, arcfestő, vidámparkos, bohóc és még
ki tudja, hogy mi minden csoda és varázslat eme színes, szemkápráztató kavalkádban.
Kora délután a Jam Land tánccsoport után a kisiskolásoké volt a színpad, majd a „Farkas és a bárányok”
gitáriskola növendékei próbálták ki magukat először
színpadon. Az amatőr fellépők után profi következett,
az Apacuka együttes, amely magával ragadó, interaktív műsorral vonta be a gyerekeket előadásába. Az „1
perc és nyersz!” TV-s verseny alapján a Kulturisztos
aktivisták várták a színpadra a vállalkozó kedvű családokat, a humort sem nélkülöző játékos versenyre. A
sport a színpadon is megjelent capuera bemutatóval és
a Kaeshi Waza-sok önvédelmi gyakorlatsorával, de a
két bemutató között melodikus dallamokat énekelt a

„Van egy álmunk” helyi énekegyüttes.
A délutáni műsorok már a nagyobbaknak szóltak,
s a Gyömrő Színházasok esőzavaró, „Süss fel nap”
énekére végképp elvonultak az esőfelhők és a nagysikerű Fame Stars Popshow indulhatott a színpadon a
Joydance Tánc- és mozgásstúdió, és Starlight Dance
Company táncosai kíséretében. A rockos Live Stoop
együttes után, Kasza Tibi sztárvendégünk közismert
dalokkal örvendeztette meg a nagyérdeműt, míg Takács Hajni a Senior együttessel majd éjfélig szórakoztatta a közönséget.
Köszönjük minden támogatónknak, hogy az idén
is ilyen szép és gazdag gyereknapot tudtunk tartani:
Gyömrő Város Önkormányzata, TÜF Nonprofit Kft.,
Gyömrői Víziközmű Társulat, Gyömrő 2000 Kör,
Pátria Takarékszövetkezet, K&H Bank Helyi Fiókja, „Zénó” pékség, Hajni CBA, Miklós CBA, Szabó zöldséges, 100 Ft-os bolt, HS-Trans Kft., Weöres
Sándor Általános Iskola.
Hodruszky Lajos
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„Hiánypótló lehetőség volt a Születés Hete Gyömrőn”

Egyik látogatónk véleményét tolmácsolom ezzel
a kedves mondattal.
Kétnapos fesztiválunkon több mint száz felnőtt és megszámlálhatatlan gyermek fordult meg.
Volt, aki végig velünk tartott, minden előadáson
és beszélgetésen részt vett, mások csak beugrottak egy-egy programra. Hálásak vagyunk a meghívott szakembereknek, hogy idejüket és legjobb
tudásukat szánták nekünk! Külön köszönjük W.
Ungvári Renátának, aki írásában is megosztotta
Gyömrőn szerzett élményeit: http://www.babaszoba.hu/articles/Megis_lett_Szuletes_Hete?aid=20120513173210
Köszönettel tartozunk Gyömrő Város Önkormányzatának és a Hankó István Művészeti Központ
dolgozóinak, hogy ideális helyet biztosítottak a rendezvénynek.
Köszönjük a lelkes családok önzetlen segítségét a Védőnői Szolgálat részvételét és nem utolsó
sorban támogatóink hozzájárulását, akik nélkül nem jöhetett volna létre a Gyömrői Születés Hete
Fesztivál 2012-ben!
a szervezők

A Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
hírei

Június 5-én gyermeknapi játszódélutánt tartottunk Szolgálatunknál, amelyen 20 gyerek vett
részt. Sokféle játékos feladattal, csapatjátékkal
és nyereménnyel készültünk. A gyerekek örömmel fogadták ezeket, mindenben részt vettek,
felszabadultan biztatták egymást.
A délután befejezéseként eredményt hirdettünk, jutalmat vehetett át mindenki. Végül
eszem-iszom következett.
Jó élményekkel telve búcsúztunk egymástól.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai

Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!

A Katolikus Egyházközség
NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORT
szervez

2012. AUGUSZTUS 6-10-IG,
és
2012. AUGUSZTUS 13-17-IG
az alsó tagozatos gyermekek részére a Katolikus Közösségi
teremben és udvarán (a régi Művelődési Ház hátsó terme).
Reggel 8 órától délután fél 5-ig tart a napi program.
Szeretnénk sokat játszani, énekelni, sportolni. Tervezünk
egy helyi sétát akadályversennyel és kézműves délutánt.
A tábor összköltsége 8000 Ft.
Jelentkezni
HIMMERNÉ HAJDÚ ÁGOTA hitoktatónál
a 20/459-6455-ös telefonszámon
vagy
ROJTOS KRISZTINA hitoktatónál
a 30/440-3298-as
telefonszámon
és a plébánián lehet.
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Sporttábor idén is!
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Gyertek és sportoljatok velünk idén nyáron is, hiszen idén már
7. alkalommal rendezzük meg a Sporttábort!
Szakképzett nevelőként egy hét alatt megismertetünk benneteket a sport szeretetével és változatos
programokat szervezünk számotokra. Megismerkedhettek a kézilabda, futball, küzdősportok, röplabda, amerikai foci, atlétika, stb. sportágakkal. Táborunk ideális azoknak a gyerekeknek, akik versenyszerűen sportolnak, és akik csak hobbiszinten űzik kedvenc sportjaikat, hiszen a játékok öröme
rájuk is vár. Napi programjainkat a korosztályoknak megfelelően állítjuk össze. Akik később szeretnének komolyabban sportolni, azoknak segítünk a sportág kiválasztásában.
Hiszünk a testmozgás jelentőségében, mivel fontos szerepet játszik a szellemi fejlődésben és a
mozgáskoordinációban egyaránt.
Időpont: 1. turnus: július 9-13-ig
2. turnus: július 16-20-ig
Helyszín: Gyömrő városi sportcsarnok.
A tábor teljes idejére és heti turnusba lehet jelentkezni.
A tábor költsége 10.000 Ft/hét, amely tartalmazza a napi 2-szeri étkezést, a tízórait és az ebédet.
A sportfoglalkozások reggel 8-tól délután 4-ig tartanak.
Minden általános iskolás gyereket és azokat a fiatalokat, akik mozgásra vágynak, szeretettel várunk!
Programok: labdajátékok, lovaglás, népi játékok, vetélkedők, kerékpározás, strandolás, sportági
bemutatók.
Érdeklődni és jelentkezni: Török Réka: 06-20-981-51-54 • 06-30-381-73-20

Napközis tábor a nyári szünetben
szervezésében
iskolásoknak és óvodásoknak

Időpont: június 18-tól folyamatosan, heti turnusokban
Helyszín: Gyömrő, Táncsics u. 95. Bagoly tanoda
Költség: 13.000/fő teljes heti befizetés esetén
1-1 napra 2.900 Ft mely tartalmaz

háromszori étkezést
a programok minden költségét,
felügyeletet 7.30-tól 16.30-ig
Testvéreknek, több turnusra jelentkezőknek kedvezmény!

Programjaink:
Vetélkedő, fejtörő, agytorna
Játékos sportverseny
Heti 2 délelőtt kézműves foglalkozás
Konyhai kalandozás
Kirándulás, múzeumlátogatás
Zene, ének, mese
Társasjátékok
és természetesen móka és kacagás
Jelentkezés, bővebb információ:
29/265-253, 70/9-488-955
tappancsana@gmail.com • www.tappancsana.blogspot.com
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KÖZLEMÉNYEK

100 ÉVES A GYÖMRŐI SPORTEGYESÜLET!
Immár 100 esztendeje tevékenykednek sportolóink több szakosztályban és próbálnak Gyömrőnek hírnevet szerezni a sport területén is. Eme
jeles jubileum alkalmából idén nyáron egy méltó ünnepséget kívánunk rendezni egyesületünk
tiszteletére.
A Gyömrői Sportegyesület Vezetősége szeretettel meghívja Önt és kedves családját 2012.
JÚNIUS 23-án, szombaton a labdarúgó pályán
tartandó egész napos rendezvényre!
Reggel 9.00 órától egész nap színes programok várják a pályán és a pálya mellett felállított
színpadon.
Délelőtt a gyerekek rúgják a bőrt, déltől pedig
különböző előadások és bemutatók színesítik a
napot. Színpadra lép többek között a GyömrőSzínház, előadással készülnek óvodásaink, néptáncosaink, nyugdíjas klubunk.
Mindenki próbál egy kicsit hozzátenni ehhez
a naphoz, hisz oly sokunk számára akadnak kedves emlékeink a gyömrői sporttal kapcsolatban.
Lesz még ulti sátor, sakk sátor, tizenegyes rúgó
verseny, kungfu bemutató, tombola. Mindemellett
légvár a gyerekeknek, trambulin, lufi, meleg ételek, hideg italok és minden mi szem-szájnak ingere megtalálható lesz ezen a nyári szombaton.
Gyömrő SE – All Stars labdarúgó mérkőzés
pályára lép többek között: BUZSÁKY, EGRESSY, PLÓKAI, NÉMETH N., HOLLÓ R.
Közvetít: HORTI GÁBOR (Sportklub)
Az este sztárfellépői: TÓTH VERA és KÖKÉNY ATTILA

Tisztelt Lakosság!

Napfénypresszó
zenekar

20:00-tól

HORTI GÁBOR (Sportklub) KÖZVETÍTÉSÉVEL

MTK OLD BOYS – GYÖMRŐ SE ÖREGFIÚK
ALL STARS – GYÖMRŐ SE
PÁLYÁRA LÉP:
(BUZSÁKY Á., EGRESSY G., PLÓKAI A., NÉMETH N., HOLLÓ R…….)

100 ÉVES A GYÖMRŐI SPORTEGYESÜLET
JÖJJÖN EL, ÉS ÉREZZE JÓL MAGÁT!!!

FELHÍVÁS!

Helytörténeti gyűjteményünk gazdagítása
céljából keresünk korabeli fényképeket,
képeslapokat, dokumentumokat településünk épületeiről, utcáiról, életéről.
A modern technikának köszönhetően,
nem kell a féltve őrzött anyagot nálunk
hagyni, azt azonnal digitalizálni tudjuk.
Várom jelentkezésüket az alábbi elérhetőségeken:
Önkormányzat titkársága
06-29/330 -011/127-es mellék,
emailben: info@gyomro.hu
Köszönettel:

A koncertek után a Napfénypresszó zenekar
örökzöld slágerekkel szórakoztatja a közönséget.
A belépés díjtalan!
Jöjjenek! Érezzék jól magukat! Ünnepeljük
együtt a 100 éves Gyömrői Sportegyesületet!

Hodruszky Lajos
alpolgármester

A belépés díjtalan
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Aranyos bringás maratonok

A Buda Maraton után május 19-én Bakonybélbe utaztunk, a Kelly's Bakonyerdő Maratonra. Az időjárás tökéletes volt a bringázáshoz, semmi okunk nem lehetett
a panaszra. Különösképpen, hogy sikerült megismételni a tavalyi szép sikert, csak más szereposztásban.
Gönczy Gergő montija végre tökéletesen működött,
és a gazdája is hibátlanul versenyzett, így az U17-es
korcsoportban övé lett az első hely! Habram István
Gergő mögött a 3. helyre érkezett. A felnőttek közt
Gönczy Dávid sajnos 10 másodperccel maradt le a
dobogóról! Az 50 év feletti férfiaknál Kocsi Sándor
szerezte meg az aranyérmet, és 4 másodperccel mögötte célba érve Gönczy
István egy ezüstéremmel mutatkozott
be a master 3 korcsoportban. Ugyanebben a korcsoportban Kármán József
a 4. lett. Középtávon Gyenes Pista 7.,
hosszútávon Kis Jenő szintén 7. lett.
Május 27-én Szilvásváradra látogattunk a montisokkal. (Kis Jenő és Gönczy
Gergő eltávot kaptak, és egy kicsit rangosabb versenyre, a Giro-ra látogattak,
persze mint nézők). A pálya idén csont
száraz volt, feledtetni próbálva az elmúlt
évek dagonyáit. Száraz volt és gyors,
néhányan buktak is nagyokat. Gönczy
István és Kocsi Sanyi a Bakony után
Szilvásváradon is hozták az érmeket,
csak most helyet cseréltek a dobogón.
Habram Pisti sajnos eléggé beragadt a
rajtnál, és mire átrágta magát a fél mezőnyön, már nem tudott beleszólni a dobogós helyezésekért folyó harcba, és végül
a 8. hely lett az övé. Dávid két egyetemi
vizsga között szintén a nyolcadik helyre
érkezett meg. Kármán Józsi, hogy összhangban legyen a többiekkel, szintén
egy 8. helyezést hozott.

A legfiatalabbak közül Fördős Gergő és Kata az
országúti diákolimpiára látogattak, és ügyesen versenyezve Kata ezüst érmet szerzett, Gergő bronzot.
Hogy teljes legyen a kollekció, az aranyakat a Strázsahegyi Tekerő versenyen gyűjtötték be.
Reméljük, a 21. Tour de Gyömrő versenyen is jól
fog szerepelni csapatunk, de erről majd a következő számban számolok be! Addig is friss híreinket a
http://gyomroksz.hu/index.php oldalon olvashatják!
G. István

A Bakonyerdő Maraton érmesei

Közhasznú beszámoló a Teleház Egyesület Gyömrő
2011. évi működéséről

Az egyesület 2000 évben jött létre, célja a Gyömrőn és környékén a lehető legnagyobb mértékben részesítse
a lakosság egészét az információs társadalom előnyeiből.
Személy jellegű ráfordítások:
1 892,
Támogatások
Összeg (1000HUF)
Értékcsökkenési leírás:
591,
Helyi önkormányzat
3 000
Egyéb ráfordítás:
18.
Önkormányzatok társulásai és ezek szervei
500
Közhasznú tevékenység eredménye: -356e HUF.
Az egyesület vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak, alkalmazottak száma 1.
Közhasznú tevékenység működési költségei
(1000HUF):
Anyagjellegű ráfordítások:
1 413,

Vállalkozási tevékenység eredménye:

186e HUF.

A szervezet az alapszabályában meghatározott közhasznú tevékenységét 2011-ben közhasznú céljának
megfelelően látta el.
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Gyömrői lányok a Delfin Kupán

Magyarország legnagyobb gyermek szinkronúszó-versenyét rendezték május 18 –20. között. A Delfin Kupán huszonhárom egyesület ötszáz versenyzője csobbant a monori uszoda medencéjébe.
Ez a gyönyörű, de könnyűnek egyáltalán nem mondható sport, egyre népszerűbb a lányok körében. Természetesen a gyömrői lányok sem kivételek. A monori Vénusz szinkronúszó egyesület színeiben ezen a versenyen, három gyömrői lányt is láthattunk szerepelni.

Az eredmények:
Forrási Boglárka (F.I.Á.I). Első helyezés
Imre Zsófia (W.S.Á.I) Első helyezés
Bátonyi Dorottya (F.I.Á.I.) Első helyezés
Gúth Zsófia (F.I.Á.I.) sajnos lebetegedett, ezért nem versenyezhetett.
Gratulálunk a lányoknak az aranyérmekhez! További sikereket és kitartást kívánunk, hiszen
nyáron sem áll le a munka, készülnek a következő megmérettetésekre!

GYÖMRŐ
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