Önkormányzati hírek

Forró nyár – rekord számú látogató
Eldőlt, hol lesz a járásközpont

Az idei nyár – úgy tűnik – valóban rendkívül forróra sikerült, így talán most élvezhetjük ki annak előnyét, hogy városunknak
van egy kiváló tófürdője. Amint arról már
beszámoltunk, a parkolóhelyek bővítésének és a meleg időjárásnak köszönhetően
minden eddigi rekordot megdönt a tófürdő
látogatottsága. A tófürdő történetében most
először fordult elő, hogy volt olyan időszak, amikor a napi látogatószám meghaladta a 4000 főt. Ez minden várakozást
felülmúlt és rendkívül örülünk annak, hogy
városunk lakosainak, illetve a hozzánk látogató vendégeknek jó színvonalú szolgáltatásokkal tudunk kellemes nyári, tóparti
időtöltést kínálni. Sokan, akik az elmúlt
években kiköltöztek Budapestről Gyömrőre, úgy fogalmaznak, hogy ilyenkor nyáron
úgy érzik magukat itt, mintha nyaralnának.
Napközben lent vannak egész nap a strandon, a családdal, a gyerekekkel, késő délután bicikliznek egyet a tavak körül vagy
a város kisforgalmú csendes, aszfaltozott

útjain, este pedig ellátogatnak valamelyik
zenés, igényes szórakozóhelyre a városközpontban. Ha elmennének a Balatonra, pont
ugyanezeket a programokat csinálnák. Így
sokan szabadságukat itthon töltik és kiélvezik a helyben meglévő adottságokat, szórakozási és program lehetőségeket. Talán nem
túlzás azt mondani, hogy városunk, főleg
ebben a nyári időszakban, egy fürdővárosi hangulatot nyújtó, csendes és szerethető
kisváros, ahol kellemesen lehet esténként
az utcákon vagy a parkban sétálni. Voltak
barátaim, akik az idén látogattak el először
egy hétvégi fürdőzésre városunkba és késő
estig itt maradtak a strandon, illetve a parkban és túlzás nélkül hasonlították egy Balaton parti üdülőváros hangulatához városunk
légkörét. A tavaly elvégzett parkfelújításnak
és beruházásoknak köszönhetően városunk
főtere megtelt élettel. Méltán mondhatjuk,
hogy a főtér szebb lett, mint amilyen valaha
is volt Gyömrő történelme során és valóban
olyan környezetet jelent, amire méltán büsz-
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Emellett előny az is, hogy szinte minden járásközponthoz rendelt szolgáltatást elérhetünk majd itt is, ugyanakkor nem kellett ingatlanokat átadni az állam részére
a járási hivatal működtetéséhez. Röviden összefoglalva ez azt jelenti, hogy városunk lakossága a helyi okmányirodán és kormányablakokon keresztül igénybe
veheti majd a járási hivatalok minden szolgáltatását.
Így az, hogy városunk nem lett járásközpont, úgy
Hosszas politikai egyeztetéseket követően a közel- tűnik, semmilyen hátrányt nem fog jelenteni telemúltban megszületett a döntés a járások kialakításáról. pülésünk lakosságának, viszont sajnos annál inkább
hátrányos lesz azon környező települéAz elfogadott törvény, illetve a járások
seken élő polgároknak, akik szerettek
területi kialakításáról szóló jogszabály
volna egy gyömrői járáshoz tartozni,
az eredeti tervezethez képest sok váltomivel az okmányirodai szolgáltatásokat
záson esett át és sokkal később született
eddig is nálunk vették igénybe. Elsőmeg. Ez városunk szempontjából részsorban az ő érdekükben és az őket képben rossz, de részben jó is. A rosszhír,
viselő polgármester barátaink kérésére
hogy sajnos nem sikerült kiharcolnunk
mozgattunk meg minden követ annak
a hozzánk csatlakozni kívánó hét teleérdekében, hogy létrejöjjön ez a járás. A
püléssel együtt közösen azt, hogy Gyömdöntés miatt ugyanis a jövőben Mende
rő is önálló járási székhely legyen. Úgy
például a nagykátai járáshoz fog tartoztűnik, ebben a kérdésben nem szakmai,
ni. Gyömrőre az utazási távolság 2 km
hanem politikai alapon született döntés.
lett volna, Nagykátára csaknem 30 km.
Mint arról már beszámoltunk, kétszer is
Ecser, illetve Maglód lakossága néhány
járt városunk vezetése és a környező tekilométeren belül kiváló vonat, illetve
lepülések polgármestereinek közös deMezey Attila
busz tömegközlekedéssel juthatott vollegációja az illetékes minisztériumban.
alpolgármester
na el városunkba. Ők mostantól a veMindent elkövettünk annak érdekében,
hogy logikus és racionális indokokkal alátámasztva csési járáshoz fognak tartozni, ahová Vecsés, Ecser,
elfogadtassuk azt, hogy a környező települések lakos- Maglód viszonylatában gyakorlatilag nincs közvetságának az lenne a kedvezőbb, ha gyömrői járáshoz len keresztirányú tömegközlekedés. Úri, Sülysáp is a
tartoznának. Az ésszerűség ezt diktálta volna, mel�- Nagykátai járáshoz tartozik majd, amelyek ugyancsak
lyel minden környező település polgármestere maxi- szerettek volna inkább városunkba járni, mivel sokkal
málisan egyetértett. A döntéshozók ezeket az érveket közelebb esik hozzájuk. A döntés, mely megszületett,
nem vették figyelembe, így városunk is a ’90-es évek elsősorban őket érinti majd hátrányosan. Úgy tűnik,
előtti mintához hasonlóan a monori járáshoz fog tar- vannak dolgok, amelyeket nyolc település összefogátozni. Azért írtam, hogy ez a döntés részben rossz, és sával, ésszerű érvek mentén sem sikerül kiharcolnunk.
részben kedvező számunkra, mert ugyan nem sikerült A járásközponttal kapcsolatos tudnivalókról, fejlemékiharcolnunk a gyömrői járás kialakítását, viszont si- nyekről folyamatosan beszámolunk majd az újság hakerült elérni azt, hogy az eddig a lakosság számára sábjain.
elérhető szolgáltatások szinte mindegyike továbbra is
A forró nyár ellenére az önkormányzatban tevéelérhető legyen itt helyben, és a kialakításra kerülő,
az okmányirodában működő kormányablakoknak kenyen zajlik a munka, egyéb hivatali ügyek mellett
köszönhetően ugyanazokat a szolgáltatásokat vehe- folyamatosan dolgozunk a futó pályázataink megvati igénybe a lakosság, mintha járásközpont lennénk. lósításán. Örömmel számolhatok be arról, hogy a nakék lehetünk. Csak javasolni tudom városunk minden
lakosának, hogy délutánonként, hétvégenként vagy
bármikor, szabadidejében látogasson le a tófürdőre
és élvezze annak szolgáltatásait. A vízminőséget az
ÁNTSZ minden héten ellenőrzi és eddig még mindig kiválónak minősítette, sőt országos viszonylatban is kiemelkedő minőségűnek.
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pokban kaptuk meg az értesítést, hogy egy sportcélú
pályázat keretében több mint 50 millió forintot sikerült nyernünk a városi sportcsarnok felújítására,
melynek keretében felújítjuk a csarnok teljes tetőszigetelését, új, korszerű öltözőket építünk és kicseréljük
a több mint 20 éves sport padlót is a csarnokban.
A pályázatban megszabott határidőre, csúszás nélkül elkészültek városunk legnagyobb tenderének, az
ivóvízminőség-javításának kivitelezési munkálatai. A
próbaüzem július közepén megkezdődött. Az új kutak
néhány hete már kifogástalanul működnek, a mérések
szerint a városi ivóvíz minősége jelentős mértékben
javult. A beruházásnak köszönhetően az átrendeződött
üzemeltetési rendszertől függetlenül legalább 10 éves
viszonylatban nem lesz probléma városunkban
sem az ivóvíz minőségével, sem a mennyiségével. A
pályázatokhoz természetesen hozzátartoznak a szigorú ellenőrzések is. Tudni kell, hogy egy több száz millió forintos pályázat lebonyolítása rendkívül összetett
feladat, az irányító szervezetek minden EU-s pályázati forint felhasználását szigorúan ellenőrzik. Már a
pályázati források kifizetéséhez is forintra dokumentáltan kell igazolni a forrás felhasználásának jogszerűségét és azt, hogy minden szabályt maradéktalanul
betartottunk. A pályázat zárását követően pedig egy
tételes helyszíni ellenőrzésen vizsgálják meg, hogy
minden a legtisztább módon és hibátlanul zajlott-e.
Az elmúlt időszakban két ilyen ellenőrzésen is átesett
önkormányzatunk. Az elmúlt hónapban a fejlesztési
minisztériumból és a támogató hatóságtól érkezett hét
ellenőr, aki három napon keresztül ellenőrizte a városközpont-rehabilitációs pályázatunkat, melynek keretében művelődési házunk épült és megújult városunk
központja. Ellenőrizték a kifizetések, a közbeszerzési
pályázatok és a kivitelezés minden egyes részletét,
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és ellenőrizték a megvalósult létesítmények, parkolók, zöld felületi munkák minőségét és elkészültét is.
Ugyancsak nemrégiben fejeződött be az ivóvízminőség-javítási pályázat helyszíni ellenőrzése is, ahol
ugyancsak a legteljesebb részletességgel ellenőrizték
az elkészült beruházás minden egyes elemét. Örömmel
és talán egy kis büszkeséggel is számolhatok be arról,
hogy mindkét ellenőrzésen jól vizsgáztunk, és egyik
pályázat esetében sem kaptunk semmilyen elmarasztalást. Sőt, itt ugyancsak büszkén kell megemlítenem,
hogy az ellenőrzést követően a Közép-magyarországi régióban a gyömrői városközpont felújítási pályázatot terjesztették elő mintaprojektként. Ehhez
az kellett, hogy egyedül mi tudtunk minden határidőt
betartani, az ellenőrzésen kifogástalanul szerepeltünk
és a projekt lebonyolítása, a megvalósult létesítmények is mintaértékűek lettek. Ez is városunk jó hírét,
példaértékű fejlődését szolgálja majd. Ebben a pályázati rendszerben az előrehaladásunkkal megelőztük a
2007-ben indult pályázatok többségét. Ebben óriási
szerepe volt és köszönet ezért az önkormányzat minden projekttel foglalkozó munkatársának és azoknak a
kivitelezésben dolgozó gyömrői iparosoknak, vállalkozóknak, akiknek lelkiismeretes munkája révén sikerült ilyen példaértékűen megvalósítani ezeket a városi
beruházásokat. Természetesen az elért eredmények
után nem kívánunk hátradőlni a székünkben. Jelenleg is több pályázat összeállításán dolgozunk, melynek célja a városi szennyvíztelep bővítése, az ivóvízhálózat teljes cseréje, gyalogátkelőhelyek létesítése,
sportudvar fejlesztés és az oktatási intézmények eszközparkjának bővítése. Reméljük, az eddigi pályázati
eredményességünket továbbra is meg tudjuk tartani.
Mezey Attila
alpolgármester

AKTUÁLIS HELYI RENDELETEINK
Tisztelt Lakosaink!

Az alábbiakban megpróbálom összefoglalni helyi rendeleteinket, amelyek településünkre érvényesek, s akár eltérhetnek az általános, országos
(vagy más településen érvényes) rendeletektől. A
megfogalmazásokban inkább az egyszerűségre
törekedtem, a pontos szakszerű rendeletleírásokat a város weblapján találhatják, vagy településünk jegyzőjénél érdeklődjenek.
TILOS plakátot kirakni közintézményekre,
fákra, buszmegállókra, telefonfülkékre. Kerítésre, közterületre reklámtáblát, molinót csak
engedéllyel szabad kihelyezni.
TILOS nem használt gépjárművet az utcán tárolni egy hónapnál tovább.
TILOS közterületen szeszesitalt fogyasztani
(kivéve rendezvényen). A szórakozóhelyek, üzletek előtt, a parkolókban, játszótereken is tilos
a szeszesital fogyasztás!

TILOS a tereken, utcákon rongálni!
A lakos köteles ingatlana előtt a járdát, az árkot tisztán tartani, takarítani, gyomtalanítani,
füvet lenyírni. Téli időjárás esetén a havat el
kell takarítania a járdáról és azt csúszás-mentesítenie kell.
Útkereszteződéseknél található ingatlanok előtt
a saroktól számított 10 méteren belül nem lehet
50 cm-nél nagyobb növényzet.
Az ingatlan előtti fák ágait 2 m magasságig fel
kell nyírni.
Május 1-től augusztus 31-ig égetni tilos! Ezen
időn kívül is csak száraz avar és növényi hulladék égethető a meghatározott napokon!
Az ingatlan tulajdonosa (vagy használója, bérlője) köteles gondoskodni ingatlana rendbenés tisztántartásáról, a gyom- és allergén növényektől való megtisztításáról. Az ingatlanon
belül állati tetemet vagy olyan anyagot, hulla-
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dékot, amely a levegőt vagy a talajt szennyezi,
az egészséget veszélyezteti, elhelyezni vagy tárolni TILOS!
Állatot az érvényben lévő előírások szerint szabad tartani. Az állattartó köteles gondoskodni
a folyamatos fertőtlenítésről, tisztántartásról,
a kellemetlen szagok közömbösítéséről és a legyek hatékony írtásáról. Az állatokat megfelelő
távolságban kell a szomszédos ingatlantól elhelyezni.
A kutya gazdája köteles ebét úgy tartani, hogy
az a környék nyugalmát ne zavarja, ingatlanáról ne juthasson ki, kárt ne okozzon, testi épséget ne veszélyeztethessen. Közterületre kutyát
csak pórázon, szájkosárral ellátva szabad kivinni. Az esetleges kutyaürülék eltávolításáról
a gazdájának kell gondoskodnia. TILOS ku-

tyát vinni játszótérre és a Tőzeges-tó és Strandfürdő területére!
Igaz, rendeletünk nem szabályozza, de kérnénk
mindenkit, hogy a szelektív hulladékgyűjtési
zöld- illetve sárgazsákokat a gyűjtés napján,
vagy az azt megelőző napon helyezze ki településünk rendezettségének megőrzése céljából.

Remélem, hasznos információkkal szolgáltam
Önöknek e rövid összeállításban. Ha észrevétele,
bejelenteni valója van közterületeinkkel kapcsolatban, bizalommal hívja közterület-felügyelőinket a 06 30 8709317 vagy a 06 30 8709318-as
telefonszámokon!
Hodruszky Lajos
alpolgármester

Szent István napi vigadalom, idén is
Augusztus 19-én vasárnap, az Eskü téren

10.00 Aszfaltrajzverseny /nevezés a helyszínen/
11.00 A Három kismalac /mesejáték a Gyömrő
Színház előadásában/
12.30 Gyerekprogramok /kötélhúzás, dinnyeevő
verseny stb./
14.00 Kreppa Fúzió /Shadows slágerek/
15.00 Smitsy Freend Blues
16.00 Jolly /mulatós slágerek/

17.00 Siroccó zenekar /a 60-70-es évek slágerei/
18.00 Tengs-Lengs bemutatja – Csak a Stones/
Tisztelgés az 50 éves Rolling Stones
előtt!

19.00 Fame AllStars Top Pop Show (GyömrőSzínház, Joydance Tánc- és Mozgásstúdió, Starlight Dance Company)
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20.00 Szóljon a Rock
– Blues Rádió Budapest
– Blues Center
– Danúvia Rock Band
21.45 Szputnyik /Queen Emlékzenekar/
23.00 Rudi Show Band* /Utcabál az Esti
Showder éneklő pincérével/
*
1996-tól Budapesten az
Old Man’s Music Pub állandó fellépőjeként több
neves előadóval szerepelt: Ferenczi György,
Deák Bill Gyula, Cotton Club Singers, Pély
Barna-United, Takáts Tamás-Dirty Blues
Band, Tátrai Tibor…
1997. augusztus 20-án a Hősök terei
rendezvény zenekara kísérte
1998-ban a Kossuth téri utcabálon 20.000
embernek énekelt a Cadillac’s zenekarral

1999-ben az Esti Showder Fábri Sándorral c. produkcióban, mint a show felfedezettje, Rudi az „énekes pincérként”
ismerte meg a közönség
Fél éven keresztül az Esti Showder énekese volt, majd a Cotton Club Singers országos turnéján vett részt
A repertoár az 50-es, 60-as 70-es, 80-as
évek rock and roll, illetve a mai magyar és
külföldi előadók legnagyobb slágereiből
áll.
Egész nap vidámpark, felnőtt versenyek
(dinnyeevő, sörivó, kamionhúzó verseny, kötélhúzás, tombola).
Szeretettel várunk
mindenkit
az Eskü térre!

2012. augusztus 20.

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk
Államalapító Szent István Királyunk ünnepén
a város központi ünnepségére,
a Hankó István Művészeti Központba
10 óra: Gyenes Levente polgármester ünnepi beszéde
Az új kenyeret megáldja: Lakatos Tibor református lelkész,
Rezessy Miklós evangélikus lelkész
GyömrőSzínház ünnepi műsora
10.30 óra: „Koronaőrök Gyömrőn” című kiállítás megnyitója
az aulában
A kiállítást megnyitja: Hodruszky Lajos alpolgármester
11 óra: „Déryné utódai Gyömrőn” – könyvbemutató
A gyömrői amatőr színjátszás száz évét mutatja
be a könyv. A Gyömrői Műkedvelő Dal- és Önképző
Körtől a GyömrőSzínházig számos darab, megható
pillanat örvendeztette meg a közönséget – ezt idézi
fel a számtalan korabeli dokumentum.
Közreműködnek: a Szerzők és a GyömrőSzínház
tagjai
A bemutató után a könyv 2 000 Ft-os áron megvásárolható a helyszínen.
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Szent Jakab ünnepe Csallóközcsütörtökön
Csallóközcsütörtök község (Svtrtok na Ostrava)
Regéc mellett Gyömrő testvértelepülése. A község Nyugat-Szlovákiában, Pozsonytól délkeletre, a Csallóközben fekszik. Nagy múltú település, temploma már Szent István idejében ismert
volt, a hagyomány szerint egy római-kori Jupiter
szentélyre épült. A középkorban mezővárosi rangot kapott, sőt pallosjoga is volt. Vásárait csütörtökön tartották, innen ered a neve. Jelentős
kereskedelmi út vezetett erre végig a Csallóközön keresztül egészen Komáromig. Trianon után
Csehszlovákiához került az egész színmagyar
Csallóköz, és vele Csütörtök is. Ma Szlovákiához tartozik. Lakói 95%-ban magyar anyanyelvűek.

Testvértelepülésünk július 28-án rendezte
meg idén a falunapot, melynek középpontjában
szent Jakab apostol alakja állt, aki a település
védőszentje. Az ünnepségen a gyömrői képviselő-testület néhány tagja és Gyenes Levente
polgármester képviselte Gyömrőt. Az ünnepség
római katolikus szentmisével vette kezdetét. Az
énekes, hárompapos ünnepi mise végén kön�nyes szemmel énekeltük el az ottlakókkal együtt
a magyar Himnuszt és a Boldogasszony Anyánk
kezdetű egyházi éneket. A kitűnő ebéd után átadtuk ajándékainkat, mely hatalmas, frissen sült
kenyér és Gyömrőről szóló kiadványok voltak.
A vigasság sokadalommal folytatódott, a színpadon a helyi együttesek, asszonykórus lépett fel
és a gyerekek szórakoztatására mesejáték elevenedett meg. A műsorban Gyömrő ajándékaként
fellépett a SzIRT együttes két tagja, Andrássy
Krisztina és Andrássy Frigyes, a Magyar Állami
Operaház művészei, akik a Születésnap c. megzenésített verset és a Honfoglalás c. film „Kell

még egy szó” kezdetű dalbetétét adták elő hatalmas sikerrel. Szabó László Dezső Vörösmarty:
„A vén cigány” c. költeményét szavalta el és aratott nagy tapsot.
A gyömrői vendégek egy villámlátogatást tettek Pozsonyban is. A program a hajnalig tartó utcabállal ért véget Csallóközcsütörtökön.
A gyömrőiek nevében ezúton is szeretném
megköszönni Őry Péter polgármester és a képviselő-testület szíves vendéglátását! Fontosnak
tartjuk határon túli testvéreinkkel a szoros kapcsolatot a kultúra, a vállalkozások, az oktatás
területén, mert így tudjuk nemzeti közösségünket erősíteni. Úgy érezzük, a közösen eltöltött
nap hozzájárult ehhez.
A jövő esztendőben lehetőséget szeretnénk teremteni egy egynapos autóbuszos kirándulásra,
hogy még több gyömrői polgár megismerkedhessen Csallóközcsütörtökkel és az ott élő magyar emberekkel.

Szabó László Dezső
testvértelepülési koordinátor
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OKTATÁS

Szeptembertől folytatódnak
szakköreink:
hétfő: Starlight Dance korosztályos
bontásban 16.30-tól 19.30-ig
info: Tóth Tamás 06-70/310-5022
kedd: Lélekutazó – Játékos blokkoldó
és énkiteljesítő foglalkozások
Ahol a mesék szimbólumvilágán, különféle
meditációs technikákon és szituációs játékokon
keresztül bepillantást nyerhetsz lelked rejtelmeibe, hogy megtalálhasd, illetve felszínre hozhasd
lényed valódi kincseit.
gyerek: 15.30-tól 17.30-ig, felnőtt: 17.30-tól
19.30-ig, kéthetente váltásban
info: Grandpierre Aranka 06-70/384-5006

***

szerda: Ringató október 3-tól 11 órától
11.30-ig
info: Czapári Zsuzsanna 06-70/386-4820
Starlight Dance korosztályos bontásban
16-30-tól 18.30-ig
info: Tóth Tamás 06-70/310-5022
csütörtök: Szabadstílusú önvédelmi foglalkozás szeptember 6-tól 17 órától 18.30-ig
info: Lozsi Ákos 06-70/205-1985
péntek: Jóga szeptember 7-től 18 órától
19 óráig
info: Balázs Gábor 06-30/293-6927
Felnőtt néptánc szeptember 14-től 18 órától 20 óráig
info: Pályi József 06-20/509-6681

***

Újonnan induló szakköreink:
Ínyencek klubja
A főzőiskolában könnyen és
gyorsan elkészíthető egészséges ételek receptjeivel ismerkedhetnek meg a kezdő
és haladó háziasszonyok
egyaránt.
Az első foglalkozás időpontja:
2012. szeptember 4. 18 óra
info: Laky Csilla 06-30/470-4473

***

Ismét Stand Up a Hankó István
Művészeti Központban!

Bödőcs Tibor májusban látott nagy sikerű önálló
estje után most SzupkayViktor és Kiss Ádám
humoristák adnak ízelítőt a Stand Up Komedy
fergeteges világából.
Időpont: 2012. szeptember 18. kedd 19 óra
Jegyár: 2 500 Ft
Jegyek a helyszínen elővételben megvásárolhatók.

Kiss Ádám

SzupkayViktor
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KULTÚRA
BRIAN’S
ENGLISHOVIS
OVIS ANGOL
GYÖMRŐN
BRIAN’S
ENGLISH
ANGOLFOGLALKOZÁS
FOGLALKOZÁS
GYÖMRŐN

számolni tanulunk

Brian, a foglalkozások aktív szereplője

karácsonyi műsor

Kedves Szülők!
2012 szeptemberétől két Brian’s English csoport indul 5-7 éves gyerekek részére. A heti
egyszer 45 perces foglalkozásokon a gyerekek játszva ismerkedhetnek az angol nyelvvel
játékos feladatok segítségével. Üdvözlési formák, színek, számok, állatok, zöldségek,
gyümölcsök, testrészeink, stb. rengeteg dallal és mondókával. A foglalkozások helyszíne:
Gyömrő, Hankó István Művészeti Központ. A hatékony tanulás érdekében max. 10 fős
csoportok indulnak.
A részletekről érdeklődni, illetve a csoportokba jelentkezni szeptember 20-ig lehet a 0670516-5855-ös telefonszámon vagy a saskoiszilvia@upcmail.hu e-mail címen.
Az oktatási programról részletesebben a www.gyerekangol.hupont.hu weboldalon
olvashatnak.

Kulturális Örökség Napjai Gyömrőn
2012. szeptember 15-16.
„Szól a rádió, szól a rádió…” (LGT) a tájházban!

„Örökölt üzenet” címmel szeptember 15-16-án az idei évben is Kulturális Örökség Napok rendezvény helyszíne a Gyömrői Tájház. Az évek óta nagy népszerűségnek örvendő kulturális nap
látogatói már megszokhatták, hogy az egyik napon kiállítással egybekötött vidám délutáni programmal várjuk a látogatókat. A rendezvény fővédnöke és házigazdája Gyenes Levente polgármester. Mindkét napon 10–18 óra között ingyenesen tekinthető meg a tájház.
Szeptember 15-én, szombaton 15 órára kiállítás
megnyitóra hívjuk meg Önöket!
Schoeck Ádám magánygyűjtő rádiógyűjteménye
– igazi kuriózumként, bútordarabnak is beillő rádiókat mutat be az 1930-as évektől az 1960-as évekig
átfogóan. A régi világ hangulatát idézendő a 1930-as
évekből származó rádiót is megszólaltatunk. A kiállítás november 30-ig látható. Szeretettel várjuk Önöket
a Tájházban!
(Bajnóczy-Kovács Edina)

Pacsirta-01e
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Helyi tábor a Weöres Sándor Általános Iskolában
2012. július másodikától hatodikáig, huszonkét
Csokonai iskolás kisgyerek táborozott az iskola
régi épületében. Az elmúlt tanév fáradalmait jöttek kipihenni, vágytak a közös játékra, gondtalan
pihenésre.
Az első napon a tanító nénik segítségével megalkották
a helyi tábor házirendjét.
A megbeszélés után, a közlekedés szabályaival és
a számukra fontos jelzőtáblákkal ismerkedtek meg,
a „Stop, közlekedj okosan!” című oktatófilm segítségével. Hogy tudásukat elmélyítsék, a közlekedési
jelzőtáblákat a minták alapján kiszínezték, majd elhelyezték a Gyömrő közlekedési csomópontjait ábrázoló maketteken. A makettek szülök segítségével készültek. Minden csoport el is mondta a tanult közlekedési
szabályokat.
Kedden, Apajpusztára mentünk kirándulni. Út közben nagy lelkesedéssel idézték fel a gyerekek a közlekedési táblák jelentését. Nagyon kedves fogadtatásban
volt részünk, pogácsával és üdítővel vártak bennünket. A diákok örömére, lovas kocsival kocsikáztunk
ki a pusztára. Síkságot láttunk, ameddig a szemünk
ellátott, ezt mindenki csodálta. Visszaérkezésünk
után következett a lovas bemutató. A csikósok ostor
csattogtatása, ügyességi mutatványaik lenyűgöztek
valamennyiünket. Különösen tetszett a táborozóknak,
amikor a lovak a hatalmas bőrlabdát kapura rúgták.
Befejezésül a ménes és a gulya is felvonult, egyedülálló élményben volt részünk. Miután elfogyasztottuk a
finom ebédet, elindultunk táborhelyünkre, Gyömrőre.
Szerdán délelőtt kézműves foglalkozást tartottunk. Szépen festett gipszképek, figurák ké-

szültek. Az előző napon látottakat lerajzolták a csapatok, majd ezeket kiállítottuk.
A délutánt és a következő napot a strandon töltöttük. A vízben papírhajók versenyeztek, a parton sorversenyt rendeztünk.
Csütörtök este megkoronázván az élményeket, a
gyömrői tájház udvarán sátrakat állítottunk fel, itt töltöttük az éjszakát. Nagyon izgalmas volt. A vacsorát,
paprikás krumplit virslivel, Tóth Józsi bácsi főzte. Nagyon finomra sikerült, köszönjük a fáradozását!
Pénteken strandolással fejeztük be a tábort. Mindenki nagyon jól érezte magát és élményekben gazdagon ment haza.
Köszönjük Kinga néninek, /Tóth Józsefné/ a tábor
vezetőjének a sok szervezést és fáradozást!
Köszönjük a tanító nénik segítségét: Csontos Illésné, Czuczi Edina, Hochreinné Kókai Ibolya, Kézérné
Sárvári Gyöngyi, Szabóné Varga Erika
Földvári Lászlóné

Elérkezve a mesebeli bűvös 7-es számhoz, egy egészen különleges, a mesék birodalmát bebarangoló együttlétre hívunk minden családot 2012. szeptember 15-én 15–18 óráig a Tompa utca 21. alatt működő Mikkamakka Játéktár négyszögletű kerekerdejébe. A játszóház évnyitó délutánján a gyerekek, szüleik kíséretében,
a különböző mesék szereplőivé válhatnak, hogy a próbák teljesítésével segítenek a katicájuknak mind a hét
pettyét megszerezni. A próbák helyszínein bemutatkoznak a Mikkamakka Játéktár segítő, fejlesztő, támogató
foglalkozásai is, melyekre a tanév során sok szeretettel várjuk az érdeklődőket:

KULTÚRA
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Játszóház: szerda és csütörtök délelőtt (800 Ft/alk.)
Szerdánként BABUSGATÓ – mondókázó foglalkozással, csütörtökönként BABA-TORNÁval (+200 Ft).
Foglalkozások:
2 éves kortól: MANÓ-MARADÓ csoport már szülők nélkül, amolyan óvodára szoktató (1650 Ft/alk. étkezéssel együtt)
nagycsoportosoknak: OKOSKA – KLUB iskolára
felkészítő foglakozás (3000 Ft/hó)
alsó tagozatosoknak: ÉSZTORNA – mozgásos segítség a könnyebb tanulásért (3000 Ft/hó)
nagycsoportosoknak és alsósoknak : VARÁZSMESE – pszichodráma foglalkozás a lelki gondok, feszültségek, szorongások oldására (3000 Ft/hó)
2. osztályosoknak: OLVASÁS-ODÚ , az értő olvasás
begyakorlására és megszerettetésére , hiszen az olvasás
minden tanulás alapja (3000 Ft/hó)
3. osztályosoknak: MATEK-KUCKÓ, hogy könnyen menjen a számolás, a logikai készség játékos fejlesztésével, hiszen a biztos alapok a
siker egyik titka (3000 Ft/hó)
Zsúrok, társasjáték-klub gyerekeknek,
felnőtteknek.
Érdeklődni: 06/20-438-69-01-es
telefonszámon lehet.
Mindenkit nagy szeretettel várunk!
Mikkamakkások

12

KÖZLEMÉNYEK

A biztonság kedvéért

Az elmúlt időszakban több, különböző vélemény látott napvilágot Gyömrő közbiztonságával kapcsolatban. A gyömrői FIDESZ szerint a lakosság biztonságérzetének erősítése
nagyon fontos önkormányzati feladat.
Az elmúlt évek hivatalos bűnügyi statisztikái alapján kijelenthető, hogy Gyömrőn jelentősen javult a közbiztonság. Bízunk benne, hogy a kormány lépései mellett
az önkormányzat hozzáállása is tovább javítja ezt a tendenciát.
Néhányan aggályosnak tartják,
hogy a gyömrői önkormányzat a
kereskedelmi tévécsatornák valóság show-it megszégyenítő módon
megfigyelés alatt akarja tartani az
egész várost. Kamerák vannak a
központi körforgalomnál, kamerák az önkormányzat épületénél,
kamerák a vasútállomás parkolójánál, de kamerákat terveznek a
felújítandó játszóterekhez is. Azonban vigyázó
szemeinket szerintünk is fontos Gyömrőre vetni! Amíg a működő kamerarendszer segítségével a település biztonsága javul, addig érdemes
tovább bővíteni a meglévő infrastruktúrát. Az
eddigi megvalósítás véleményem szerint hasznos volt, s bízom benne, hogy eredményes is.
Élnem kell viszont egy-két jó szándékú kritikai
észrevétellel:
– Információink szerint a rendőrség nem minden esetben használja fel önkormányzatunk kameráinak felvételeit. A megfelelő együttműködés elősegítése érdekében talán jobb lenne, ha

a városvezetés a helyi rendőrségre elsősorban
fontos partnerként, nem pedig „kiszolgáló” hivatalként tekintene.
– Az önkormányzati kamerarendszer bővítésének első számú helyszínei a játszóterek, a város
közbiztonságilag „rizikósabb” pontjai, valamint
az oktatási intézmények kell, hogy legyenek. Az
Arany Óvodából októberben megszökött gyermekek esete például a mai napig
tisztázatlan. Ebben sokat segíthetett volna egy kamerafelvétel.
– Jó lenne, ha az üzembe helyezett kameráknak folyamatos
lenne a működésük. Így megelőzhető lenne néhány kellemetlen szituáció. Korábban sajnos
egy önkormányzati képviselőnek
a központi körforgalomnál lévő
üzlethelyiségét próbálták ismeretlenek felgyújtani, ám az önkormányzat nem tudott a garázdák kísérletéről felvételekkel
szolgálni. A hosszútávon fenntartható működés
alapfeltétele, hogy az önkormányzat gyakoroljon szakmai felügyeletet és biztosítsa az anyagi
feltételeket. Ha ezek nincsenek meg, akkor félő,
hogy megismétlődnek az ilyen esetek.
A megkezdett irány támogatható. Jó látni,
hogy a gyömrőiek biztonságának javítását politikai hovatartozás nélkül több helyi szervezet
is fontosnak tartja. A gyömrői FIDESZ szívesen
vesz részt az ezzel kapcsolatos diskurzusban és
munkában.

Ducsai Sándor
elnök, gyömrői FIDESZ

Hulladékkezelési hírek
Figyelem! Ünnepi szállításváltozás!

Következő ünnep: augusztus 20., hétfő. Az érintett területen a szállítás az ünnepnapot követő pénteken,
azaz augusztus 20. helyett augusztus 24-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.

GYÖMRŐI KÖZÉLET
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iRun – amatőr futóverseny Gyömrőn
A Használtalma.hu és partnerünk az SCH-Ózon Kft., valamint a Gyömrő 2000 Kör és a Gyömrői
Kulturális és Turisztikai Egyesület szeptember 8-án rendezi meg az iRun amatőr futóversenyt Gyömrőn,
a Tófürdő körül. A futással a környezetvédelmet és az egészséges életet népszerűsítjük.
Az eseményre amatőr futókat és családokat várunk, nevezni minimum 5-10 kg papírhulladékkal lehet a
Weöres Sándor Általános Iskola előtti parkolóban 7 és 9.30 között. A „nevezési díjért” cserébe a
résztvevők új Apple és Nike termékeket nyerhetnek.
Rajt a városközpontban a központi színpad mellett: 1000
A választható távok: 2 és fél, 5 és 10 km
A rendezvény háziasszonya Gyömrő szépe, Bencsik Emerencia, sztárvendégei pedig 2012.
szépségkirálynői, akik a versenyzőkkel együtt részt vesznek a megmérettetésen.
Nyeremények:
Az 5 legtöbb papírhulladékot hozók között kisorsolásunk egy új iPad 3-t. Azok között, akik lefutják a
távot, 5 db 8 GB-os iPod Touch-ot és 10 db Apple Refurbished, 8 GB-os iPod Nano-t sorsolunk ki. A
sorsoláson kizárólag a www.irun.hu-n előnevezést leadott versenyzők vesznek részt.
A leghosszabb, 10 km-es távot teljesítők közül az 1. helyezett nyereménye egy Nike Fuelband, a 2.
helyezetté egy iPod Nano, a 3. helyezetté pedig egy iPod Shuffle.
A rendezvényen a környezetvédelmet támogató neves fellépők szórakoztatják előadásaikkal a futókat és
a szurkolókat.
Jöjjön el Ön is! Fusson, szurkoljon, szórakozzon velünk! 
További részletekért kövesse folyamatosan Facebook híreinket,
www.hasznalma.hu, www.papirhulladek.hu, www.irun.hu honlapokra!

vagy

látogasson

el

a

FIGYELEM – ÁLLÁSLEHETŐSÉG GYÖMRŐN!!!

SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET heti 40 órában pénzügyi és munkaügyi végzettséggel rendelkező munkatársat keres, közalkalmazotti státuszba.
Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal a Rendelőintézet gazdasági osztályán.
(Gyömrő, Szent István u. 15.)

SPORT
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XI. Amatőr Strandröplabda Bajnokság
Helyszín: Tófürdő, strandröplabda pálya
Rendezi: Gyömrő Város Önkormányzata
2012. augusztus 25., szombat 10 órától

A korábbi évekhez hasonlóan ismét
megrendezzük a strandröplabda bajnokságunkat.
Régi versenyzőink már tudják, hogy
amatőr bajnoságot rendezünk, s ennek
függvényében kizárólag sportolni vágyó
amatőr csapatok jelentkezését várjuk.
Elképzelésünk szerint egy igen szép
környezetben, egy igen szép napot töltenénk együtt sporttal, beszélgetéssel, fürdőzéssel egybe kötve.
Kérem a csapatokat, hogy jelentkezéseiket előre adják le telefonon Török
Réka szervezőnek a 06-20-9-818154
vagy a 06-30-381-73-20 számon.
A bajnokság napján CSAK 8,30-ig lehet
jelentkezni!!!
Ezt követően nincs mód további jelentkezésre. A mérkőzések kb. 10 órakor kezdődnek. Egy csapat 4
főből áll – 15 éves kortól – mely lehet vegyes összetételű is.
Nevezési díj: 2000 Ft/ csapat
Esős idő esetén a mérkőzéseket vasárnap rendezzük meg!
Helyszín: Tófürdő, strandröplabda pálya
További információ: Török Réka 06-20/981-5154, vagy 06-30/381-7320

Első amatőr Lakeboard
Flúgoscsusza!

Augusztus 26-án vasárnap (10-17 óráig) szabad a pálya mindenkinek, aki szeret csúszni, és/vagy
szeret őrült módon öltözni. Aki jelmezben érkezik, vagy egyedi sporteszközzel vállalja a csúszást,
az először is a kap egy doboz bombát. Ezek után ingyen használhatja a pályát a nap folyamán. A nap
végén a közönség dönt. Kié volt a legőrültebb öltözet, és ki volt a legextrémebb csúszó. A két győztes
gazdagabb lesz 25 000 Ft értékű vásárlási utalvánnyal a quicksilver jóvoltából.
Program:
10 órától gyülekező
10-10.30-ig nevezés, felvonulás
11 órától megnyitó
11.30-17 óráig csúszás, csúszás, töménytelen csúszás, annak, aki jelmezben érkezik
vagy egyedi (nem szokványos) sporteszközzel csúszik
17 órakor eredmény hirdetés.
Verseny részletei: www.gyomrotofurdo.hu,
valamint a tófürdő és a lakeboard Facebook
oldalán.
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Kerékpáros hírek

A Duna Maraton mountain-bike verseny után
országúton folytattuk a versenyzést. Július 8-án
Tatabányára, a Turul Kupára látogatott csapatunk hat tagja, akik közül öten éremmel tértek
haza. Gönczy Gergő kipróbálta, milyen lesz jövőre, egy korcsoporttal feljebb és már hosszútávon versenyezni. A próba sikerült, rögtön egy
ezüst érem lett a jutalom! A „master” korcsoport
is jól szerepelt: Gönczy István első, Kocsi Sándor második lett. A legfiatalabbaknál Fördős
Gergő ezüst érmes lett, Habram Pisti bronz érmet szerzett.
Július 28-án délben rajtolt Zánkán az idei 24
órás mountain bike verseny. Évek óta visszatérő résztvevői vagyunk ennek a viadalnak, így
most is izgatottan készültünk rá. Külön öröm
volt számomra, hogy hosszú kihagyás után újra
rajthoz állt az egyik legeredményesebb versenyzőnőnk, Bukorné Erőss Gyöngyi. Férje Bukor
Karcsi, Kókai Gábor, Zsíros Sándor, Gönczy
Dávid és a csapatkapitány: Gönczy Gergő al-

kotta az idei hat fős csapatot, az „Elit vegyes”
kategóriában. A konkurens csapatok névsorát
nézve, jó néhány jól csengő nevet találtunk. Versenyzőink nem ijedtek meg, és csak arra koncentráltak, hogy mindenki a maximális teljesítményt nyújtsa! Volt defekt, bukás, por minden
mennyiségben, kánikula és éjszakai vihar két
órás kényszer pihenővel, fürdés a Balatonban,
és a 24. óra közeledtével egyre több szenvedés...
De megérte! A gyömrői csapat idén is éremmel
tért haza, sikerült megszerezni a kategória második helyét! Gratulálunk!
Habram István ez alatt Salgótarjánban, a
Tarján Kupán versenyzett, és neki is egy ezüstérem jutott aznap!
Augusztusban folytatódik a versenyek sora.
Lesznek magyar bajnoki futamok, maraton versenyek, országúton és terepen.
Sok sikert bringásainknak!
A képen a „24 órás csapat”.
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