Csúcs a Gyömrői Tófürdő(n)
Városunk gyöngyszeme, a Tófürdő, 2004-es felújítása óta
sorra dönti a csúcsokat

Az elmúlt években már megszokhattuk, hogy nagyon sok látogatót vonz
fürdőnk, azonban az idei évben minden eddigi látogatói csúcsot megdöntött. Az elmúlt napokban jellemzően
2-3 ezer fizető vendég hűsölt a parton
és a vízben nap, mint nap, azonban
a hétvégeken volt, hogy 4100 belépőjegyet sikerült értékesítenünk.
A siker titka nemcsak a folyamatos
tikkasztó hőségnek köszönhető. Idén
jelentősen bővítettük a parkolók számát, megújult a fürdő bejárata, szakaszos kerítések építésével kizártuk a "belógások" lehetőségét, a téli karbantartás
során a Tó vizének leengedése után a
meder tisztításával, gyöngykavicsos

feltöltésével és a természetes források
tisztításával elértük, hogy a legutóbbi,
néhány nappal ezelőtti ÁNTSZ-es vízminőség mérés Magyarország egyik
legjobb természetes vízminőségét
hozza ki eredménynek.
A tavat tápláló 9 forrás az aszályos
hőség ellenére is folyamatosan biztosítja tavunk frissitő vízellátását, az elhasználódott víz pedig a kis patakon
keresztül ürül a Gyáli 1-es főcsatorna
irányába.
A nagyon nagy látogatói létszám
megköveteli, hogy a fürdőt is üzemeltető Városüzemeltetési cégünk komoly erőfeszítéseket tegyen a rend és
a tisztaság fenntartására. Csaknem 30
kiszolgáló személyzet gondoskodik a

Idén is teltházzal üzemel a Tófürdő
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strandolók biztonságáról, a szemét gyűjtéséről
és szállításáról, a városunk által üzemeltetett
strandlétesítmények kezelőszemélyzetéről, de
még arra is van gondjuk, hogy nap mint nap elgereblyézett homok várja a legkisebbeket a játszótéren és a strand fövenyén, valamint a strandröplabda pályán.
Minden évben elmondjuk, leírom, így idén is,
hogy minden gyömrői lakosunknak az egyébként is szerénynek mondható belépődíjakból
az önkormányzat továbbra is 50% kedvezményt biztosít!
Kérem, használják ki, kapcsolódjanak ki itthon, városunk határain belül!
A tisztavizű fürdőt a legkisebbek is élvezhetik

Gyenes Levente
polgármester

Változott a beutalási rend!

Július elsejétől módosították a betegek ellátási térképét. Máshol húzták meg a körzethatárokat, ez a
gyömrőieket is érinti. Az alábbi táblázatban elolvasható, hogy az új szabályok szerint városunk lakói
mely kórházakhoz tartoznak attól függően, hogy milyen betegségük van.
Szócska Miklós egészségügyi államtitkár többször is felhívta a figyelmet arra, hogy az orvos egyelőre máshova
is utalhatja a beteget. Úgy fogalmazott: „most a betegek a lábukkal szavaznak”. Ez azt jelenti, hogy az átmeneti
időszakban megfigyelik, hogy mely kórházakat választják többen, s a jövőben oda több pénzt csoportosítanak
majd. A szabályok szerint a megkezdett kezeléseken sem kell változtatni. Tehát nem kell elhagyni az orvost, akiben megbízunk, és aki eddig is gyógyította a betegségünket, csak azért, mert nem tartozunk a körzetébe.
Szakma
Addiktológia

Alapszintű ellátást nyújtó kórház
(az adott szakmában létező legalacsonyabb progresszivitási
szintet ellátó intézmény)
Nyírő Gyula Kórház (Budapest)

Allergológia és klinikai immunológia

Semmelweis Egyetem (Budapest)

Angiológia, phlebológia, lymphológia,

Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest)

Arc-, állcsont- szájsebészet
Belgyógyászat
Bőr- és nemibeteg-ellátás
Csecsemő és gyermek fül-, orr-, gégegyógyászat
Csecsemő- és gyermekgyógyászat
Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia

Semmelweis Egyetem (Budapest)
Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest)
Semmelweis Egyetem (Budapest)
Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest)
Semmelweis Egyetem (Budapest)
Szent István Szt.László Kórház és Ri. (Budapest)

Csecsemő- és gyermekkardiológia

Gottsegen György Orsz.Kard.Int (Budapest)

Csecsemő- és gyermekszívsebészet

Gottsegen György Orsz.Kard.Int (Budapest)

Égéssebészet

Szent István Szt.László Kórház és Ri. (Budapest)

Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest)

Érsebészet

Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest)

Fül-orr-gégegyógyászat

Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest)

Gasztroenterológia

Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest)
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Geriátria
Gyermek- és ifjúságpszichiátria
Gyermek plasztikai-, helyreállító- és égéssebészet

Szent Imre Kórház (Budapest)
Heim Pál Gyermekkórház és Ri. (Budapest)
Bethesda Gyermekkórház (Budapest)

Gyermek-gasztroenterológia

Semmelweis Egyetem (Budapest)

Gyermekneurológia

Semmelweis Egyetem (Budapest)

Gyermeksebészet

Semmelweis Egyetem (Budapest)

Gyermekszemészet

Semmelweis Egyetem (Budapest)

Gyermek-tüdőgyógyászat

Semmelweis Egyetem (Budapest)

Haematológia

Szent István Szt.László Kórház és Ri. (Budapest)

Idegsebészet

Szent János Kórház és É-budai E. K. (Budapest)

Infektológia

Szent István Szt.László Kórház és Ri. (Budapest)

Kardiológia

Gottsegen György Orsz.Kard.Int (Budapest)

Klinikai onkológia

Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest)

Nefrológia

Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest)

Neurológia

Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest)

Nőgyógyászat

Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest)

Ortopédia
PIC

Semmelweis Egyetem Budai Telephelyek
Péterfy Sándor u. Kórház és Baleseti Központ (Budapest)

Plasztikai helyreállító és esztétikai sebészet

Szent István Szt.László Kórház és Ri. (Budapest)

Pszichiátria

Szent István Szt.László Kórház és Ri. (Budapest)

Reumatológia
Sebészet
Stroke ellátás
Sugárterápia
Szemészet
Szívsebészet
Szülészet
Traumatológia
Tüdő- és mellkassebészet
Tüdőgyógyászat
Urológia

Budai Irgalmas Rend Kórház (Budapest)
Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest)
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa)
ONKI (Budapest)
Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest)
Gottsegen György Orsz.Kard.Int (Budapest)
Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest)
Péterfy Sándor u. Kórház és Ri. Baleseti Központ (Budapest)
Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest)
Tüdőgyógyintézet (Törökbálint)
Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest)

Országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el!!!

Általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el a vidékfejlesztési miniszter 2012. július 5-én, átmeneti időre.
A tilalom az erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz
méteren belüli területre vonatkozik. A tűzgyújtás tilalma kiterjed a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyekre, a közút és vasút menti fásításokra, valamint a parlag- és gazégetésre is.
A miniszter kéri a közúton és vasúton utazók, az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók figyelmét, hogy az égő cigarettát ne dobják el, mert az fokozott tűzveszéllyel jár. Aki
a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, bírsággal sújtható. Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes.
MTI
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VÍZMŰ HÍREK

Júniusban elkészült egy újabb csatorna bővítés.
A csőfektetés viszonylag nagy mélységben (2-3 m)
történt keskeny árokban, homokos talajban. Ilyenkor az omlásveszély miatt zsalut is kell alkalmazni.
Az utca forgalmát is a lehető legkevésbé akartuk
korlátozni, így a kivitelezés egy részét egy megfelelő eszközökkel és nagyobb kapacitással rendelkező
cégre bíztuk. A munka másik felét, ahol nem volt
nagy a fektetési mélység és az úttestet sem kellett
igénybe venni, mi magunk végeztük. Elkészült az
átemelő is, gépészettel, vezérléssel. Újabb 40 ingatlan részére lett elérhető a szennyvízszolgáltatás.
Mióta megszaporodott a vízmű kezelésében lévő objektumoknál a kerítés és fedéllopás, érzékenyebben
reagálunk a különböző hulladékgyűjtők tevékenységére is. Amennyiben gyanús járművet látunk, jelezzük a rendőröknek, akikkel jó az együttműködés.
Mostanában volt több közös sikeres akciónk. Az egyik
gyömrői mellékutcában figyeltem fel az öregecske zárt
furgonra, hangosbemondóval. „ Megjött a hulladék
felvásárló. Mindenféle vasat, radiátort…” szólt a szöveg egy jellegzetes dialektussal. A bennülők külsejét
most nem írom le, nem akarom, hogy valaki rasszizmussal vádoljon. Vettem a telefonom, tárcsáztam az
egyik ismert számot, de nem értem el. Míg a másikat
kerestem, látom, hogy szembejön velem az egyik helyi rendőr civilben. Kiderült, szolgálatban van, megállítottuk az autót. Természetesen a tevékenységhez
szükséges engedélyek nem voltak meg. Sem vállalkozói igazolvány, sem hulladékkezelési, sem a házaláshoz szükséges engedély. Nem valószínű, hogy néhány
kiló vasért autóztak ide Nógrádból. Az inkább csak
ürügy, hogy bejussanak a portára. Legyünk óvatosak!
A fenti akció azért sikerült ilyen jól, mert az utcákon épp egy másik autót kerestünk, amelyben „csatornás csalók” vadásztak áldozatukra. Lakossági bejelentést kaptunk több helyről, miszerint ÁNTSZ előírásra

hivatkozó csatornatisztítók kínálták jó pénzért szolgáltatásukat. Amint véget ért a fenti akció, beléjük is
futottam. Követés, telefon stb. Épp elhagyták a települést, Maglódon még egy próbát tettek. Az ismerős
közértest értesítettem és a rendőröket is. Megcsípték
őket, bár tettenérés nem volt, de hál’Istennek károsult
sem.
Korábbi cikkeimben többször írtam a víziközmű
törvénnyel kapcsolatos feladatokról, határidőkről.
Egy fontos dátum július elseje volt. A törvény több
pontja most lépett hatályba és mostanáig lehetett viszonylag egyszerű módon megválasztani a későbbi
együttműködő partnert, hiszen a törvény értelmében
a 150.000 felhasználó egyenértéknél kisebb szolgáltatók már nem működhetnek sokáig. A két tulajdonos
önkormányzat – Ecser és Gyömrő – meghozták döntéseiket. Ecser a GYÁVIV KFT.-ből létrejött Dél-Pest
Megyei Víziközmű Szolgáltató ZRT, míg Gyömrő a
váci központú, állami tulajdonú Dunamenti Regionális Vízmű mellett tette le a voksát. Az átalakulás lépéseit meg kell tennünk, a módjáról és ütemezéséről
folynak az egyeztetések. A szolgáltatás folyamatos, az
esetleges változásokról írásos értesítőt küldünk.
Kertész Gyula

SIGNAL TV

a DIGI hálózatán is!

A városi televíziót üzemeltető Teleház Egyesület megállapodott a DIGI Kft-vel,
ennek értelmében a városunkban most megjelenő DIGI TV hálózatán is fogható lesz a SIGNAL TV műsora. A kivitelezés folyamatban van, így várhatóan pár héten belül már látható lesz a csatorna minden „digis”
háztartásban. (Jelen állás szerint a 418 MHz-es frekvencián).
A megállapodás értelmében nemcsak Gyömrőn lesz fogható televíziónk műsora, hanem további tucatnyi
településen. Láthatják majd műsorainkat többek között Ecseren, Maglódon, Üllőn, Pécelen, Péteriben, Vecsésen és Mogyoródon is.
Továbbra is várjuk olyan fiatalok jelentkezését, akik szívesen bepillantanának a városi tévé működésébe,
érdeklődnek televíziózás világa iránt, és szívesen vennének részt a műsorok gyártásában is.
Elérhetőségeink: 0629-333-201, signaltv@signaltv.hu
HA

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

Lakossági tájékoztató
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Országgyűlés megalkotta a szabálysértésekről,
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényt (a továbbiakban: Sztv.), mely 2012. április 15-én lépett hatályba. Ettől az időponttól kizárólag törvény határozhat meg szabálysértési tényállást, mert a törvény kimondja, hogy szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a
társadalomra.
Az Sztv. 254. § (2) bekezdése előírja, hogy az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon
kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.
A jogalkotó azonban a jövőben is megteremti az
önkormányzat számára azoknak a szabályoknak a
meghatározását, amelyek a helyi, békés társadalmi
együttélés érdekében szükségesek.
Gyömrő Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a törvényi felhatalmazás alapján meghatározott
feladatkörében eljárva megalkotta a
tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 19/2012.(VI.20.)
sz. önkormányzati rendeletét. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő Város
közigazgatási területén megvalósuló
a rendeletben meghatározott magatartásokra, valamint minden meghatározott magatartást megvalósító
– természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre azzal, hogy a rendelet azon
magatartási szabályok megsértése esetén nem
alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály büntetni rendel.
A tiltott, közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása a
jegyző hatáskörébe tartozik.
Gyömrő Város Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás megvalósítójával szemben
helyszíni bírság kiszabására jogosult. A közterület-felügyelő az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezései alapján jár
el. Hivatalból kell lefolytatni az eljárást a tiltott, közösségellenes magatartás miatt Gyömrő Város Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője, vagy bármely
más személy vagy szervezet jelzése alapján.
A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás megvalósítójával szemben a közterület-felügyelő 5.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szab ki, ha a magatartás megvalósítója a
jogsértést teljes mértékben elismeri.
Ha a magatartás megvalósítója a szabálysértést
nem ismeri el, a közterület-felügyelő köteles hivatalból megindítani az eljárást. Hivatalból megindított el-

járás során a tiltott, közösségellenes magatartás megvalósítójával szemben százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírság kiszabásának van helye, amely
ismételten kiszabható.
A kiszabott, de meg nem fizetett közigazgatási
bírság helyébe – törvény keretei között – közérdekű
munkavégzés léphet.
Tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartást követ el az, aki Országzászlóra vonatkozó előírásokról és
feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról
szóló 22/2000. (IX.22.) Ök. rendelet 4.§-ában foglaltakat megszegi.
A közterületek használatáról szóló
14/2002. (VI13.) Ök. Rendelet 4.§
(1),(2), 4/A.§, 18.§ (2), 19.§ (1) bekezdésében foglaltakat megszegi
Közterületen szeszes italt fogyaszt kivéve, ha a közterületet a
kereskedelemről szóló jogszabályban
meghatározottak szerint használják.
Utca névtáblákat megrongálja, szennyezi
A közterületen elhelyezett szeméttároló edények, padok és egyéb köztéri berendezési tárgyakat
megrongálja, szennyezi
Köztisztasági, közterületi s környezetvédelmi rendelete és szabályairól szóló 15/2002.(VI:13.) Ök.rendele 6.§,7.§, 8.§, 8/A§, 10.§, 11.§ (4), 13.§.foglaltakat
megszegi.
A piacokról és vásárokról szóló 18/2002.(VI.3.)
Ök.rendelet 14.§-ában foglaltakat megszegi.
Az állattartás helyi szabályairól szóló 11/2004.
(VII.17) Ök.rendelet 4.§, 5.§, 6.§, 7.§, 8.§, 9.§-ába
foglaltakat megszegi.
A település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló 2/2008.(I.21.) Ök. rendelet 1-8.§.ában foglaltakat megszegi.
Gyömrő Város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védetté nyilvánításáról és természetvédelem
helyi szabályairól szóló 3/2008. (I.21.) Ök. rendelet 5.§, 6.§-ában foglaltakat megszegi.
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló
6/2011.(II.17.) Ök. rendelet 5.§, 6.§-ában foglaltakat
megszegi.
Béres Rita
aljegyző
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Súlyos mozgáskorlátozottak
gépjárműadó-mentességével
kapcsolatos változások
A 164/1995. (XII.27.), valamint a 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet módosítása alapján, a 2011.
július 1-ig kiadott orvosi szakvélemény („7 pontos igazolás”) annak hatályossági idején belül,
legfeljebb 2012. december 31-ig használható fel.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.)
Korm. rendelet szabályaiból következően a 2013. évtől az ún. „7 pontos igazolással” szakértői szerv
által kiadott szakvéleménnyel rendelkező személyek nem tekinthetők súlyos mozgáskorlátozottnak,
így gépjárműadó-mentességre sem jogosultak. Ahhoz, hogy ezen személyek – függetlenül attól, hogy
egészségügyi állapotuk évek, esetleg évtizedek óta véglegesnek tekintendő – továbbra is jogosultak
legyenek az adómentességre a szakértői szervnél (2012. év végéig) a közlekedőképességük minősítése céljából vizsgálaton kell részt venniük és annak eredményeként súlyos mozgáskorlátozottságukat
megállapító új igazolással kell rendelkezniük.
Amennyiben a „régi igazolással” rendelkező személy felülvizsgálaton csak 2012. december 31-ét
követően vesz részt, akkor az adómentesség értelemszerűen az új igazolás kiállítását követő hónap
1. napjától jár.
Bővebb tájékoztatásért forduljanak irodánkhoz ügyfélfogadási időben:
Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-17.30; Szerda: 8.00-12.00; Péntek: 8.00-12.00

Hőségben is közlekedünk!

Fogadjon meg néhány jó tanácsot, hogy ne történjen baleset:
Ha az autó elviselhetetlenül felmelegedett, várjon egy kicsit az indulással. Nyisson ki minden ajtót, hogy a megrekedt hőség távozhasson!
Lehetőleg árnyékban parkoljon! Számoljon az idő múlásával, a nap mozgásával az árnyékos hely is változik.
Használjon fényvisszaverő árnyékolókat, amelyeket az
ablakba helyezve valamelyest csökkenthető a túlmelegedés. Van lehetőség autófólia alkalmazására is (ezt 5/1990.
(IV.12) KöHÉM rendelet 23. § (3) szabályozza), ez jól árnyékol, illetve már Uv-szűrő tulajdonsággal is bír.
A nyitott ablakkal való vezetés a legkedveltebb módszere
a hő kiegyenlítésnek, amelynek alkalmazása hosszú időn keresztül nem ajánlott (a vele járó zajterhelés
fokozza a stresszt, illetve a huzat egyéb egészségügyi problémákat okozhat). Amennyiben van, használjon klímát. Ügyeljen arra, hogy a külső és belső hőmérséklet között ne legyen nagy különbség, hiszen azt
nehezen viseli el az emberi szervezet. Ne irányítsa magára közvetlenül a hideg levegőt, mert ez szintén
egészség károsodással járhat.
Rekkenő hőségben ne töltse tele a tankot, mivel magas hőmérsékleten az üzemanyag térfogata megnő,
ezért szivároghat, és fennáll a veszélye annak, hogy akár be is gyulladhat.
Gondoskodjon a megfelelő folyadék pótlásáról, mert ennek hiánya könnyen rosszullétet okozhat.
Útközben - mivel a meleg megterheli a szervezetet - tartson pihenőt. Frissüljön fel egy pohár (alkoholmentes,
legjobb ilyenkor a víz) itallal, illetve egy pár nyújtó-, vagy hajlító gyakorlat is segíthet javítani a közérzetet.
Nagyon fontos! A kisgyerekeket és az állatokat az autóban vagy gépjárműben soha ne hagyja bezárva
(árnyékban sem), mivel a gyorsan emelkedő belső hőmérséklet életveszélyes lehet!
Kérjük a közlekedésben résztvevőket, hogy legyenek türelmesek és körültekintőek. Figyeljenek egymásra, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottság
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307 éve hangzottak el II. Rákóczi Ferenc
szavai a Mánya réten

10 órakor a központi parkban vette kezdetét idei Rákóczi Napi megemlékezésünk. Szabó László
Dezső: Rákóczi imája című saját versét követően Mezey Attila alpolgármester mondott ünnepi beszédet. A koszorúzást követően 11 órától a Rákóczi szövetség meghívására érkezett dr. Mészáros
Kálmán történész tartott előadást a Hankó István Művészeti Központban II. Rákóczi Ferencről, a
szabadságharcról és annak időszerűségéről.
A Mánya réten ifj. Gellér Nándor, az id. Pál Mihály Hagyományőrző és Művészeti kör elnöke
mondta el emlékező szavait, a Beszterczey Attila színművész tolmácsolásában meghallgatott gyömrői beszéd után. A Rákóczi Szövetség emléklappal köszönte meg azok munkáját, akik az elmúlt évben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A koszorúzás után az Isaszegi Szent Márton Hagyományőrző Lovas Egyesület parádés bemutatót tartott. (A lovasokkal kora délután már találkozhattak a város
utcáin sétálók; amikor a megemlékezésre invitálták az érdeklődőket).
A megemlékezés mindkét helyszínén Szabó Gábor tárogatójátékának hangjai kisérték a koszorúzást.
Az emléktábortűz meggyújtásával zárult a XVI. Országos Rákóczi Nap programja.

Akadály ugrás

Utcai toborzó

Szabó Gábor

Gyömrő óvodái és bölcsődéje az alábbi időpontokban ZÁRVA tart:
Mesevár Óvoda:
Mesevár Óvoda (Falusi tagóvoda):
Arany Óvoda:
Bóbita Óvoda:
Bölcsőde és Gyermekközpont

2012. július 02. – 2012. július 28.
2012. július 02. – 2012. július 28.
2012. július 16. – 2012. augusztus 10.
2012. július 16. – 2012. augusztus 10.
2012. augusztus 6. – 2012. augusztus 24.
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COMENIUS TALÁLKOZÓ OSIMO-BAN,
OLASZORSZÁGBAN
Az Öko-matek nevő Comenius program utolsó
találkozója május 21-től 27-ig tartott. Mi hatan, a
Weöres Sándor Általános Iskolából teljesítettünk
a legjobban a projektmunka során, ezért lehetőséget kaptunk arra, hogy Olaszországba utazzunk.
A projekt címe: Vulkánok, földrengések. Az úti
cél Közép-Olaszország volt, ami azért fontos,
mert amint tudjuk, Olaszországban gyakoriak
a földrengések, vulkáni események. Márciustól
kezdve ebben a témakörben dolgoztunk projektvezetőnk, Németh Zoltánné Kati néni vezetésével. Mindig számíthattunk Kissné Barta Tímea
tanárnő segítségére is. Indulásunk éjszakáján
történt egy földrengés pontosan Bolognában, abban a városban, ahol repülőnk landolt, és ahol az
első éjszakát töltöttük. Szerencsére nekünk nem
esett bajunk, és sérülésnek nyomát sem láttuk.
A tanulmányi kirándulás 1 hétig tartott bőséges és élménydús programokkal. Az első napot
Bolognában töltöttünk. Szállásunk a Hotel Encore-ban volt, délután megnéztük Bologna nevezetességeit: a két-ferde tornyot, a csodálatos
tereket, parkokat, az egyetemet és a könyvtárat
is. Másnap vonattal Anconába utaztunk, ott a
vendéglátó családok már vártak minket. Rövid

ismerkedés után elindultunk a családok otthonába, ketten Offagna-ba, a többiek Osimo-ba. Nagyon kedves családokhoz kerültünk.
A nyelvi nehézségeket leküzdöttük, és nem ütköztünk akadályokba sem a mindennapi étkezés,
a séták, a kirándulások, a felhőtlen közös játékok során, sem a tiszteletünkre szervezett ismerkedős bulin, sőt, az iskolában még barátokat is
szereztünk. A bulin ismerős arcra is bukkantam,
Patrick volt az, akit korábbról ismerünk már, hiszen ő februárban nálunk járt, Gyömrőn, szintén
a Comenius program keretében.
A délelőttöket mindig az iskolában töltöttük,
a többi diákkal együtt tanultunk, délután programokon vettünk részt. A szerdai nap eseménye
a csodás Frasassi cseppkőbarlang volt, ahová
közösen, az olasz diákokkal látogattunk. Csütörtökön az offagna-i iskolában voltunk, délután
a gyerekek külön műsorral kedveskedtek számunkra. A vár előtti téren egy színházi előadást
rendeztek. A projektben szereplő nyolc nemzet
történelméből egy-egy eseményt adtak elő. Magyarországról István király megkoronázását tekinthettük meg, majd meglátogattuk a kastélyt
és a katolikus templomot. Pénteken Kati nénivel
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és Timi nénivel még egy teljes napot eltöltöttünk
Osimo-ban, az ősi városban. A délutánt a Comenius-os gyerekekkel, a családokkal töltöttük a
marchelli-i tengerparton.
A projektzáró eseményen tudtuk meg, hogy a
két éves projekt sikeresen zárult, minden vállalt
feladatot elvégeztünk, a vállalt 24 utazás helyett
33-at sikerült teljesíteni. Nagyon büszkék vagyunk, hogy részesei lehettünk ennek a nagyszerű nemzetközi projektnek!
Vasárnap reggel repültünk haza. Csodás hét
volt ez, mindenki számára tele élményekkel, új

tapasztalatokkal, nyelvgyakorlással; talán ezért
sikerült a búcsú kissé könnyesre - nem volt olyan
vendéglátó anyuka, aki ne sírt volna!
Nagyon jól éreztük magunkat ott, ezért szeretnénk köszönetet mondani mindkét iskolának,
a vendéglátó családoknak, Kati néninek, a Timi
néninek, akik nélkül ez a lehetőség nem jöhetett
volna létre.
Birtalan Dóra, Zahora Hanna, Márkus János, Gáspár Olivér, Lázár-Kiss Szabolcs, Fülöp Sebastian
Weöres Sándor Általános Iskola

TANÉVZÁRÓ ÉS ÉRETTSÉGIK: (KORA NYÁRI)
TANÉV VÉGI HÍREK A GIMNÁZIUMBÓL)
TÉTEL

Június második fele a szóbeli érettségi vizsgák,
megmérettetések időszaka. Két osztály tett rendes érettségi vizsgát, emellett számos előrehozott
érettségi vizsga is volt. A tantárgyak választéka
mindig, ezúton is igen széles volt: az előrehozott érettségi vizsga jellemzően az informatika és
(második) idegen nyelv volt. Több diákunk emelt
szintű vizsgát tett (magyar nyelv és irodalom, történelem, informatika, idegen nyelvből). Érdekes
és izgalmas színfoltja évek óta a testnevelés gyakorlati (és szóbeli) érettségi: az extrém időjárás
ellenére is kiválóan, jól felkészülten teljesítették a
városunk különböző pontjain (sportcsarnok, sportpálya, uszoda) jól megszervezett és lebonyolított
vizsgarész egyes elemeit. Gratulálunk az érettségizetteknek, sok sikert a felvételizőknek!

nak, s kívánunk nekik sok sikert, további szép
éveket és jó egészséget!

VEZETÉS

Az iskola fenntartója, a Széki Teleki László Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot írt ki az intézményvezetői feladatok ellátására. Az iskolaigazgatói poszt betöltésére egyetlen pályázat érkezett.
A Kuratórium –a pályázati anyag megismerését,
a szükséges véleményezési eljárás lebonyolítását
követően – döntött: ennek értelmében 2012. augusztus 1-jétől 5 évre szóló megbízással Sziklai
Marianna lesz az intézmény új vezetője.

KÉSZENLÉT

Nyári ügyeleti rendünk és a fontosabb időpontok, nyitvatartási rend a tanítási szünetben az
alábbiak szerint:
július 10. (K) 8-12ó
július 25. (SZE) 8-12ó
augusztus 10. (P) 8-12ó
augusztus 22. (SZE) 8-12ó
augusztus 23. (CS) 8-12ó
Tankönyvosztás:
augusztus 29. (SZE) 8-17ó

BÚCSÚ

A tanév befejeztével és az érettségik után, az új
tanév előtt számos személyi változás lesz iskolánk nevelőtestületének összetételében. Ezúton
mondunk munkájukért köszönetet távozó kollégáinknak, az iskola '95-ös alapításának évétől főállásban itt tanító Kuruczné Kiss Éva tanárnőnek
és óraadóként tanító Kántor Andrea tanárnőnek,
Velkei Éva tanárnőnek, Smalkó Jenő tanár úr-

Javítóvizsga, osztályozóvizsga:
1. nap: augusztus 30. (CS) 9ó (csak írásbelik)
2. nap: augusztus 31. (P) 8ó30p (az írásbelik
eredményhirdetése után: szóbelik)
Tanévnyitó ünnepély: szeptember 3. (H) 9ó
Minden kedves Olvasónak kellemes nyarat,
jó pihenést kívánunk!
Forgács A.
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Ünnepi Könyvhét a Könyvtárban

Az Ünnepi Könyvhét alkalmából a Városi
Könyvtár vendégül látta Treszkony Katalin írónőt, aki bemutatta legújabb könyvét, melynek
címe: Miért mindig velem van a baj? Avagy
Pisti naplója. A könyv társszerzői: Szabóné Kis
Krisztina és Lakatos Zsuzsanna.
A műben megismerhetjük a mindig tettre
kész Pistit, akivel minden megesik, ami egy
korabeli kisfiúval megeshet. A remek humorral bíró történetek Treszkony Katalin tollából származnak. A naplóban szereplő egy-egy
részhez Kriszti néni jótanácsai szolgálnak útmutatásként Pistinek, s persze a vele egykorú
gyermekeknek. A szülőkhöz is szól a könyv,
őket Lakatos Zsuzsa, mentálhigiénés szakember látja el javaslatokkal, hogy
hogyan lehet megoldani az epizódokban szereplő problémákat,
illetve hogyan lehet túllendülni
a gyermeknevelés nehézségein.
Így a könyv mind a szülők, mind
pedig a gyermekek kedves olvasmánya lehet.
S hogy a gyermekeknek men�nyire elnyerte a tetszését Pisti
kalandokkal teli élete, arról június 8-án, a bemutatón résztvevők mind megbizonyosodhattak.
Treszkony Katalin három fejezetet
olvasott fel a mintegy 60 fős közönségének, akik végig jókedvűen
nevetve, vagy épp együtt érezve
hallgatták a tízenéves kisfiú hihetetlen élményeit a lánymosdóban,
vagy a cirkusszá varázsolt gyerekszobában. A fejezetek végén a
gyerekek megosztották az írónővel a hasonló élményeiket és történeteiket.

A WSÁI Erzsébet telepi 3. osztályos tanulói
nem is üres kézzel érkeztek a bemutatóra, hanem
meglepetéssel készültek: a könyvhöz készített
illusztrációkat személyesen nyújtották át az írónőnek.
Ezúton szeretnénk megköszönni Czerván Beának, a Fekete István Általános Iskola tanító néniének és napközis csoportjának, hogy eljöttek,
illetve WSÁI Erzsébet telepi iskolából Köbli Brigitta tanító néninek és napközis csoportjának a
jelenlétet és a rajzokat.
Az illusztrációkból rendezett kiállítás augusztusig megtekinthető a Városi Könyvtárban.
A könyvtár 2012. július 16-tól augusztus 4-ig
zárva tart. Nyitás 2012. augusztus 7-én, kedden.
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Napközis tábor a nyári szünetben
szervezésében
iskolásoknak és óvodásoknak

Időpont: folyamatosan, heti turnusokban
Helyszín: Gyömrő, Táncsics u. 95. Bagoly tanoda
Költség: 13.000 Ft/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

Kézmûves és hagyományõrzõ napközis tábor a Gyömrõi Tájházban
MINDEN NAP MÁS MESTERSÉG
2012. augusztus 6-10-ig 6-12 éveseknek

Gyere kézmûves táborunkba, ha szereted:

a vidámságot, a nevetést, a természetet, a szép helyeket, ha
szeretnél megismerkedni a régi mesterségekkel, és szívesen ki
is próbálnád õket, mint például:
- agyagozás, - fafaragás,
- rongybaba készítés,
- csuhézás, gyékényfonás stb.
- népi ételek készítése

Utolsó napon kiállítás a szülõknek a heti alkotásokból.
Részletes program megtekinthetõ a honlapunkon: www. kulturiszt.hu

Részvételi díj: 15000 Ft/fõ/hét
(mely tartalmazza a 3x-i étkezés-, foglalkozások-, alapanyagok-, felügyelet díját).

Érdeklõdni és jelentkezni lehet:
Telefonon: Szabó Szilviánál: 20/254-0584
E-mail: kulturiszt@gyomro.hu
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet.
A KÉZMÛVES TÁBOR MINIMUM 10 FÕ JELETKEZÉSE ESETÉN INDUL!

G Y Ö M R Õ I
KULTURÁLIS ÉS
TURISZTIKAI
EGYESÜLET
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OVISULI
a nyári szünetben is!

Időpontjai: aug. 6-10. (max. 6 fő)
aug. 13-17. (max. 6 fő)
Helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. fejlesztő szobája
Bajcsy-Zsilinszky út 79-81.
Egy nap menete:
érkezés 8 órától 9 óráig, a foglalkozások sűrűn váltott tevékenységformákban 12 óráig tartanak.
Ára 20.000 Ft, ami tartalmazza a komplex felmérést és fejlesztést, egyszeri étkezést (tízórai), eszközök (mozgásfejlesztéshez szükséges speciális lufik, labdák, kézműves anyagok, kirándulás) árát.
Amit ígérni tudok:
– játszva tanulást,
– kreatív foglalkozást,
– sok mozgást (labdával, lufival, ugrókötéllel),
– felmérést és fejlesztést a következő területeken: téri percepció, irányok,
grafo- és finommotorika, beszédértés, szókincs, figyelem és emlékezet,
– tehetségkutatást,
– kirándulást,
– vidámságot!
Érdeklődni és jelentkezni a következő telefonszámon vagy e-mail címen lehet:
06-30-5252-874 • dedesics@freemail.hu
Dédesi-Tózsáné Pamlényi Csilla
tanító, fejlesztő pedagógus

Közhasznú beszámoló
a Nepomuki Szent János Templom
Alapítvány 2011. évi tevékenységéről
Az Alapítvány pénzügyi helyzete 2011. évben a következőképpen alakult:
Nyitó összesen:
Bevétel összesen:
Kiadások összesen:
Záró pénzkészlet:

1.011.440 Ft
301.598 Ft
61.970 Ft
1.251.068 Ft

2011-ben megjavítottuk a kistemplom ereszcsatornáját. A további ös�szegből a kistemplom további állagmegóvását kívánjuk megvalósítani. A
legnagyobb gond a falak vizesedése, melynek megoldása komoly szakmai
előkészületet igényel.
Továbbra is várjuk 1% felajánlásaikat, az alapítvány adószáma:
18668669-1-13
A Jézus Szíve Templom torony alszámlán továbbra is gyűjtjük az adományokat a torony felépítésére. Az alszámla száma: 11742197-20032898,
melyre továbbra is várjuk nagylelkű adományaikat.
Köszönjük a támogatást és számítunk továbbra is segítségükre!
Nepomuki Szent János Templom Alapítvány kuratóriuma

KÖZLEMÉNYEK
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Rendőrségi
hírek
Bűncselekmények

Nyár van! Az otthonok ablakai gyakrabban maradnak nyitva szellőztetés miatt. Ilyenkor a kínálkozó alkalmat kihasználva gyakoribbak a besurranásos lopások. Felhívjuk a tisztelt lakosság
figyelmét, hogy szellőztetés ideje alatt ne hagyják otthonukat, értékeiket felügyelet nélkül.

Intézkedések

Az év első harmadában 22 személyt fogtak el a
gyömrői rendőrök, akiket vagy köröztek, vagy
valamilyen bűncselekményt követtek el.
Továbbra sem csökken azoknak a száma, akik
közlekedésük során valamilyen szabálysértést
követnek el. Az elmúlt négy hónapban 44 szabálysértési feljelentést készítettek kollégáink,
valamint több mint 400 esetben alkalmaztak
helyszíni bírságot.

Közlekedési balesetek
Ittasan vezetett, életét vesztette
Ittasan ült a volán mögé az a maglódi férfi, aki
Gyömrőn, a Kóczán úton csapódott a földes töltésbe. A kiérkező mentősök már nem tudtak rajta
segíteni.
Személygépkocsival nem adott elsőbbséget
Opel Corsa típusú személygépkocsival közlekedett SZ.T. a Pázmány utcában, a Táncsics út felől az Ady Endre utca irányába. Haladása során
a Pázmány utca és az Ady Endre utca kereszteződéséhez érve egyenesen szándékozott áthajtani az Ady Endre utcán, hogy folytathassa útját a
Pázmány utcában. Azonban a kereszteződésben
való behaladás előtt a kihelyezett "Elsőbbségadás kötelező" jelzőtábla utasítása ellenére nem
biztosított elhaladási elsőbbséget a neki jobbról
érkező, a Szent István út irányába közlekedő
Sz.K. által vezetett Yamaha segédmotor-kerékpárnak. A motoros elesett és fej és mellkasi sérüléseket szenvedett.

Rongálások Gyömrőn

2012.01.13-án ismeretlen tettes(ek) felgyújtották az Eskü téren felállított fa emlékoszlopot. Az
üggyel kapcsolatban fiatalkorú fiúk neve merült
fel.

2012.04.05-én éjfél körüli időben a Szabadság téren lévő padot rongálta meg két fiatalkorú fiú. Mindkét ügyben gyömrői lakosokról van
szó! A Gyömrői Rendőrőrs munkatársai felhívják a gyerekek és a szülők figyelmét is városunk
szépségeinek, értékeinek megóvására, hiszen itt
élünk, ez az otthonunk.

Kerékpárosok

Az idén eddig 6 esetben loptak kerékpárt Gyömrő területén. Ebből két esetben sikerült az elkövetőt elfogni. Továbbra is felhívjuk a lakosság
figyelmét arra, hogy a kerékpárokat biztonságos
zárral, kerékpártárolóba zárják le, és éjszaka is
jól látható, kivilágított helyre tegyék.
Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét arra,
hogy a kerékpárosokat a Gyömrői Rendőrőrs
munkatársai fokozottan ellenőrzik. Különös tekintettel a kerékpárok műszaki állapotára, kötelező tartozékokra, valamint a KRESZ szabályainak megfelelő közlekedésre.

Gépkocsi rongálás

Gyömrő területén az év első négy hónapjában
öt esetben történt gépkocsi rongálás, feltörés. Az
okozott kár több százezer forintos nagyságrendre rúg. Sajnos olyan esetben is előfordult gépkocsi feltörés, amikor láthatóan nem volt táska
vagy egyéb érték a kocsiban hagyva. Előfordult
több esetben, hogy nem az eltulajdonítható érték
motiválta az elkövető(ke)t, hanem egyértelműen
csak a rongálás volt a cél.
Éppen ezért kérjük önöket, hogy gépkocsijukkal lehetőleg jól kivilágított helyen parkoljanak le, személyes iratokat, pénzt, bankkártyát és
a gépjármű okmányait soha ne hagyják a gépkocsiban! Lehetőség szerint 22 és 05 óra között
mindig zárt udvarban, garázsban tartsák a gépjárműveiket!
A Gyömrői Rendőrőrs szolgálatban lévő járőrei közvetlenül is elérhetőek:
a 06-30/951-61-05-ös mobiltelefon számon!
-Gyömrői Rendőrőrs-
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Nyaralni készül, hosszú út vár Önre?!

Az egyéni utazás egyik legelterjedtebb módja, ha
beülünk az autónkba és elindulunk a „nagyvilágba”. Azonban ez nem ennyire egyszerű! Mielőtt útnak indulnánk, rengeteg dolgot kell elintézni.

Hasznos tudnivalók:

Készítsen útvonal tervet (útvonaltervezésben segítségére lehet: egy időszerű térkép, GPS vagy az
Internet adta lehetőségek).
Járjon utána a következő hasznos információknak:
– Hány kilométerre van az indulási ponttól a kitűzött
cél?
– Milyen út (autóút, főút, autópálya) használatára van
lehetőség vagy szükség, hogy eljuthasson úticéljához (ez ezért is fontos lehet, mert az autópályák
használata díjköteles,
érdemes előre megvásárolni még itthon
forintért az érvényes
matricákat)?
– Nézzen utána a megtervezett útszakaszon, hol
vannak benzinkutak,
pihenő helyek, játszóterek (gyermekeire is
gondoljon)! Legalább
két óránként tervezzen
pihenőt!
Indulás előtt nézze
át, vagy nézesse át
személygépkocsiját!
Ellenőrizni kell a kormányberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok,
valamint a kötelezően előírt világító- és fényjelző berendezések állapotát (működését), továbbá a hatósági
jelzés(ek) [rendszámtábla(ák)] meglétét, állapotát. Ellenőrizni kell továbbá a guminyomást és a motorolaj
szintjét.
Úti okmányok megléte.
A Magyarországon érvényes gépjármű iratokat (forgalmi engedély, kötelező gépjármű biztosítás, stb.) és
a jogosítványt a többi uniós tagállam elismeri. Némely
ország megköveteli azonban, hogy a belépők nemzetközi jogosítvánnyal is rendelkezzenek. Ezt a célország
magyarországi nagykövetségén kell megérdeklődni. A
nemzetközi vezetői engedélyt az illetékes okmányirodában lehet kérelmezni.
A gépjárműre itthon kötött és fizetett kötelező gépjármű- felelősségbiztosítás nemcsak Magyarország
területén érvényes, azt külföldi utazás esetén Európa
más országaiban is elfogadják. Egyre többször kérik a
külföldiektől az úgynevezett zöldkártyát, ami azt igazolja, hogy az autós Magyarországon fizeti a kötelező
felelősségbiztosítást. A biztosító ingyen kiállítja ezt
az igazolást, csupán a befizetést igazoló csekket vagy
banki kivonatot kell bemutatni hozzá.

Jogszabályok betartása más országokban is kötelező!
Nem árt ismerni a helyi KRESZ szabályokat. Noha a
közlekedés szabályai alapvetően minden európai országban azonosak, néhány egyedi kivétel előfordul.
Hazánkban is tilos, de külföldön is komoly büntetést
vonhat maga után, ha valaki nem kihangosítóval használja mobiltelefonját vezetés közben.
A csomagok biztonságos elhelyezése az autóban.
A gépkocsit a forgalmi engedélyben meghatározott
megengedett együttes össztömeg eléréséig szabad
megterhelni (természetesen nem csak a csomagokat, hanem a vezetőt és az utasokat is számításba kell
venni). A csomagokat lehetőleg a csomagtartóban
kell elhelyezni úgy, hogy a gépkocsi kanyarodásakor, gyorsulásakor és lassulásakor elmozdulásukkal
sem az autó, sem pedig
saját épségüket ne veszélyeztessék. Csomagokat lehet elhelyezni
az utastérben is ilyen
feltételekkel, de ügyelni kell arra is, hogy a
szabad kilátást ne gátolják. Lehetséges még
tetőcsomagtartón is a
csomagok elhelyezése,
de ügyeljen arra, hogy a
csomagtartóra lehetőleg
ne a nehezebb dolgokat
tegye, illetőleg a gyártó
által előírt súlynál nagyobb teher ne kerüljön
rá. Az apróbb dolgok elhelyezésére pedig ott a kesztyűtartó, az oldalzsebek, ill. a háttámlára rögzíthető
tárolók.
Az utasok biztonsága is fontos!
A velünk utazó(k) igényeire is legyünk tekintettel.
Amennyiben gyermekekkel indulunk hosszú útra, a
gépkocsivezetőn kívül lehetőség szerint legyen még
egy személy, aki ügyel a gyermekekre. A gyermekek
igényeit (éhesek, vizet kérnek, lejárt a CD, DVD, kérnek újat berakni stb.) ő lássa el, természetesen úgy,
hogy ne zavarja a gépkocsivezetőt. Amennyiben szükséges, inkább álljanak meg arra a rövid időre!
A biztonsági öv és a gyerekülés szabályos használata kiemelkedő szerepet játszik a balesetek súlyosságának csökkentésében. Ezt fokozottan vegye
figyelembe!
Kipihenten felkészülten, induljon útnak!
Még egy fontos és hasznos tanács: Külföldön, nyaralásunk alkalmával hajlamosak vagyunk elfeledkezni
arról az intelemről is, hogy ne hagyjunk látható helyen
olyan tárgyakat, amelyek csábíthatják a tolvajokat. Figyeljen oda értéktárgyaira, azokat (okmányok, pénz
stb.) mindig vigye magával, amennyiben gépjárművét
elhagyja, zárja be és aktiválja a riasztót!
P.M.R.
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SZEZONVÉGI ÉREMESŐ
JÚNIUSI ÉREMHULLÁS A GYÖMRŐ VSK UTÁNPÓTLÁS
KÉZILABDÁSAI HÁZATÁJÁN

A 2011/12-es, meglehetősen mozgalmas bajnoki
szezon június közepén óriási sikerekkel zárult! A
hónap elején U13-as leány csapatunk veretlenül
megnyerte a Pest megyei gyermekbajnokságot,
míg U14-ben (szinte ugyanazzal a kerettel) pontazonossággal, mindössze egyetlen egy kevesebb
lőtt góllal az ezüstérmet zsebelte be!
Ezzel párhuzamosan U9-es fiú szivacskézilabdásaink szerezték meg az országos rendezésű
ERIMA Gyermekbajnokság Régió Döntőjének
2. helyét, majd természetesen már felfújt labdával, a serdülő korosztályban U13, illetve U14-es
leány kéziseink is Régió Bajnokként a dobogó
legfelső fokára állhattak!
Parázs csaták, izzasztó küzdelmek mindhárom korosztályban olyan neves/nagy múltú csapatok ellen, mint Vác, Szentendre, Dabas, Csö-

mör és még sorolhatnánk… - Hatalmas öröm ez
számunkra!
S íme, akikre nagyon büszkék lehetünk:
Hajdú Z., Markovics P., Markovics Zs., Sáfrány B., Kirchhof G.,Kassai D., Prostyák B.,
Lempel R., Gönczy G., Balogh G., Balogh T.,
Tamási L., Szombati G., Kovács K., Kovács Z.,
Balázs R., Lukácsi K., Nánási L., Piricz B., Polgár T., Geringer M. Edző: Valenta E. (U9-es fiú
szivacskézilabda csapat)
Háfra N., Háfra L., Hegedűs H. S., Gyarmati G., Tasi G., Fejér B., Kertész N., Sebők B.,
Dányi D., Hrutka B., Szilos C., Nagy N., Vereb K., Csáki V., Kurgyis A., Edző: Valenta E.
(U13-14-es leány kézilabda csapat)
Valenta Eszter,
GYÖMRŐ VSK
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Hírek két keréken

Túl vagyunk a 21. Tour de Gyömrő kerékpáros
versenyen! A már közhelynek számító gazdasági
válság ellenére szerencsére idén is sikerült megtalálni azokat a lelkes támogatókat, akik anyagi
támogatásukkal életben tartják rendezvényünket,
sőt soha nem látott nyereményeket ajánlottak fel
a verseny résztvevőinek.
KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSOKÉRT , ÉS
KÖSZÖNET A SEGÍTŐK MUNKÁJÁÉRT!
...és elnézést kérünk azoktól akiknek nem jutott póló, sajnos a korábbi évekhez képest kevesebbre futotta az idei költségvetésből.
A sok szép eredményt és a rengeteg fotót megtekinthetik az interneten, a http://gyomroksz.
hu/index.php oldalon, a villogó piros 21. Tour
de Gyömrő feliratra kattintva!
Gyömrőn kívül is zajlik a kerékpáros élet. A
TdGy után Nagykovácsiba látogattunk a montisokkal, a Crosskovácsi Maratonra. A hőmérséklet már itt is emelkedett, de még nem hátráltatta a kerekeseket. Kis Jenő 1., Gönczy Gergő és
Fördős Kata 2., Minárovics Krisztián 3. helyen
fejezte be a versenyt, így nem maradt gyömrői
nélkül az idei dobogó! Gönczy István a rövid táv
után belekotólt a közép távba, itt egy 5. hely lett
a végeredmény. Gönczy Dávid 7., Gyenes Pista
a 12. helyen ért célba.

Június 21-én Felsőzsolcán került megrendezésre a 2012. évi Magyar Köztársaság Időfutam
Bajnoksága, Gönczy Gergő 3 másodperccel maradt le a dobogóról, 4. lett. Habram István 13.,
Kodaj Ádám 14. lett.
23-án került megrendezésre a 2012. évi Utánpótlás Országos Bajnokság a Tolna megyei Kölesden, melyen csapatunk is képviseltette magát
az U17-es korosztályban, Gönczy Gergő, Habram Pisti és Kodaj Ádám révén. Gergő kitűnő
versenyzéssel megszerezte a bajnoki bronz érmet a 87 km-es versenyben!
Július rekord hőmérséklettel köszöntötte a
13. Duna Maraton közel 1500 indulóját. Csapatunkból a "masterek" hozták el a pálmát, Gönczy István megismételte szilvásváradi eredményét, a dobogó legmagasabb fokára állhatott
fel. Kocsi Sándor a bronzérmet zsebelte be,
Kármán József 5.-nek érkezett a célba. A nap
vesztese Gönczy Gergő volt. Most az első kerekét gyilkolta meg. Megjavította ugyan, de a
verseny kimenetelébe már nem volt beleszólása, kiállt a versenyből.
Következnek a júliusi versenyek, amikről remélhetőleg újabb érmeket hozunk majd haza!
Találkozunk a következő számban.
Gönczy István

Tombola a Tour de Gyömrőn
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