Nehéz, de munkával teli
év elé nézünk!

Nem mondható átlagosnak az az időszak, mellyel az idei esztendő kezdődött. Nemcsak az időjárás hozott fura
viszontagságot a március 15-re beköszöntő, visszatérő téllel, de az ország
közigazgatásában, illetve az önkormányzatok életében is máshogy kezdődött az idei év, mint ahogy azt eddig
megszoktuk. Vannak járásaink, az állam
által alkalmazott pedagógusokkal, de
az önkormányzat fenntartásában működő iskoláink, átalakuló vízszolgáltatásunk, és egy csomó változás, mellyel
szembesültünk az év kezdetekor. Ma
még nem látható biztosan, hogy milyen
eredménye lesz ezeknek a változásoknak, de mivel alapvetően optimista ember vagyok, ezért bizakodva tekintek a
jövő elé és bízom abban, hogy pozitív

eredménye lesz a változásoknak. Ennek
mérlegét majd csak 1-2 év múlva tudjuk levonni.

Városunk mindig a legnagyobb
együttműködési készséggel állt a változások elé, hiszen elsődleges szempont
a lakosság legjobb színvonalú kiszolgálása volt a közigazgatás területén is.
Most is jó partneri együttműködésben
tárgyalunk a kormányhivatal illetékeseivel annak érdekében, hogy a városháza
régi épületébe koncentráltan egy helyre
költöztetve működhessen már az idei
évtől a járás kirendeltségünk és jövő
évtől az igazi előrelépést jelentő kormányablakunk. Csupán akkor kongattuk meg eddig is a vészharangot, amikor a város érdekeinek képviseletében
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határozott fellépésre volt szükség, mint például
amikor a járások kialakításánál az egyeztetések
nem vezettek eredményre. Ennek a hozzáállásnak köszönhetően zökkenőmentesen folyik az
ellátás mind a közigazgatásban, mind az oktatási intézményekben.

együtt nagyon nehéz helyzetbe. Azért bízhatunk
talán az állami kiegészítő források utalásában,
mert az a legutóbbi belügyminisztériumban tartott egyeztetésen, melyen részt vettünk és a sajtóban is többször elhangzott, a kormányzat érzékeli az önkormányzatok hibáján
kívül kialakult problémát. Mivel
Emellett az idei év azt is bebizonem vagyunk elbizakodottak és
nyította, hogy az önkormányzatok
nem gondoljuk azt, hogy a leggazdálkodásában a kormányzati dönjobban és minden hiba nélkül doltések hatására bekövetkezett óriási
gozunk, kitekintettünk szűkebb
változások minden eddiginél komokörnyezetünkbe is, hogy csak nályabb szakmai munkát és felkészültlunk jelentkezik ez a probléma
séget igényelnek. Mára talán elmondés valamit rosszul csináltunk a
hatjuk, hogy az önkormányzatok
gazdálkodásban, vagy máshol is
vezetése és főleg a nagyobb lélekszárossz a helyzet? Nagyon sok polmú települések irányítása, gazdasági
gármester barátunk van és a velük
szervezése valóban egy szakmává
folytatott beszélgetésből kiderült,
vált. Olyan mennyiségű jogszabály
hogy a problémával nem állunk
Mezey Attila
és folyamatosan változó rendelkezés
egyedül, sőt azt is mondhatnánk,
alpolgármester
ismeretére van szükség, mely mára
hogy városunk még valamivel
szinte szó szerint szakmává alakította a válasz- jobb helyzetben van a gazdálkodást illetően,
tott vezetők munkáját. Munkánk és a városveze- mint sok más település. A belügyminisztérium
tői tevékenység jelentős részét a jogszabályi vál- iránymutatása alapján azok az önkormányzatok,
tozások által előidézett új rendszerek kiépítése akiknek bevételeiben hiány mutatkozik a műköés működtetése, illetve azok felállítása teszi ki. dés tekintetében, a költségvetési rendeletükben
A felelősség is nagyobb az eddiginél, mivel vá- a „működőképesség megőrzését szolgáló kiegérosunk gazdálkodása az elmúlt évektől eltérően szítő állami támogatás” soron tervezhetik azt az
penge élen táncol. Idén először fordult elő az összeget, melyet az államtól plusz finanszírozáselmúlt 11 évben, hogy nem februárban, hanem ként várnak. Nevezhetjük ezt hétköznapi kifejecsak március 14-én fogadta el városunk képvi- zéssel élve akár hiánynak is. Végeztem egy kis
selő-testülete önkormányzatunk költségvetését. összevetést a hozzánk legközelebb eső, velünk
A költségvetés főösszege tavaly 3.362.555.000 azonos méretű, adottságainkat tekintve hozzánk
forint volt, idén ezzel szemben 2.333.208.000 hasonló adottságú városokkal:
forintra csökkent. A két adatból is látszik, hogy
idén 1 milliárd forinttal kevesebb pénzből gazMűködőképesség megőrzését szolgáló
Település
kieg. támogatás a költségvetésben/Ft
dálkodunk, vagyis 1/3-al csökkent költségvetésünk egy év leforgása alatt. Az is kiderült az idei
Monor
282.925.000
költségvetés tervezésekor, hogy több mint 200
Pécel
281.283.000
millió forint bevétele úgy hiányzik városunknak
Gyömrő
261.679.000
az állami finanszírozás csökkenése miatt, amely
nélkül jelentős működési problémáink adódhatA táblázatból látható, hogy a velünk gyakorlanak. A cikk elején azt írtam, hogy bizakodva nézünk idei évünk elé, és valóban igaz, hogy váro- tilag azonos mérető és adottságú két szomszédos
sunk költségvetését szemlélve, erre a bizakodásra város is hasonló összegű kiegészítő támogatásés reményre nagyon nagy szükségünk lesz, mert ra szorul, mint városunk. Úgy tűnik ebből, hogy
kiegészítő állami finanszírozás nélkül így nem nem mi követtünk el valamiféle hibát a munkánk
tudunk működni. A nemrégiben megtartott or- során, azt is mondhatnánk, egyszerűen ez van! Az
szágos önkormányzati konferencián nagyon sok 1 milliárd forintos összeggel csökkentett költségönkormányzat tette szóvá, hogy az állami pénzek vetésünkből egyszerűen nem lehet többet kihozelvonása miatt működésképtelenné válhat a tele- ni. Mindezt amellett, hogy aláírtuk a szerződést
pülések jelentős része. Ez a probléma elsősorban városunk hiteleinek állam általi átvállalásáról.
a 10 és 50 ezer fő közötti, jelentős iparral nem Városunk esetében hiteleink 70%-át vállalta át
rendelkező kisvárosokat sújtja. Vagyis országo- az állam. Városunk esetében ez 1.113.000.000
san 200-300 település került most városunkkal forintot jelentett. A baj csak ott van, hogy a költ-
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ségvetésünk is kevesebb lett hozzávetőleg egy év
alatt ugyanennyivel és ráadásul emellett a finanszírozásunk csökkentését január 1-jétől, míg a hiteleket csak a második félévtől hajtották végre. Ez
azt jelenti, hogy a csökkentett finanszírozásokból
az első félévben még a teljes törlesztést kell fizetni. Emellett még fontos megemlítenem, hogy nem
csak a hitelünket, de 162 millió forint betéti pénzünket is elvitték az adósság rendezésekor. Pedig
milyen jól jött volna az most! Az előbbi kitekintést folytatva azt is megnéztem, mennyire is volt
soknak tekinthető városunk hitelállománya. Mint
tudjuk, minden relatív, de mivel annyiszor hangzott már el felénk néhány embertől vádként, hogy
eladósodott a város, ezért összehasonlításképpen
hadd hozzam megint példaként a két legközelebbi velünk azonos helyzetben lévő várost az előző
példánál maradva.
2012. dec. 31-i
hitelállomány

Állam általi adósság
átvállalás mértéke

Pécel

2.820 millió forint

65%

Monor

2.384 millió forint

70%

Gyömrő

1.591 millió forint

70%

Település

A táblázatból látható, hogy városunk egyáltalán nem volt nevezhető jelentősen eladósodottnak, hiteltörlesztésünket pontosan, mindig

határidőre fizettük. A többi település esetében
is elmondható, hogy az önkormányzatok vezetése mindig a város adottságait és lehetőségét
figyelembe véve, legjobb tudása szerint döntött
hiteleinek felvételéről. Röviden így tudnám ös�szefoglalni városunk napokban elfogadott költségvetésének állását. Tudom, hogy a téma kicsit
száraz és nem túl olvasmányos, de minden más
tevékenységünket a városban, a közterületek
fenntartását, a beruházások megvalósítását, városunk fejlesztését ez a fránya költségvetés,
vagyis a pénz határozza meg. A helyzet nem túl
rózsás, de mint említettem bizakodunk és reméljük, hogy a kormányzat a tényszerű adatok ismeretében segítséget nyújt az önkormányzatok
pénzügyi problémájának megoldásában. Az már
azonban biztosan látszik, hogy beruházásokra,
fejlesztésekre csak Európai Uniós forrásokból
lesz pénzünk. Ezen a területen szerénytelenség
nélkül állíthatom, úgy érzem, jók vagyunk! Az
adatok is azt mutatják, melyet a külön EU-s pénzek elnyerésével foglalkozó cikkben olvashatnak, hogy amikor azt ígértük, tudjuk hogyan kell
sikeresen pályázni, nem csak a levegőbe beszéltünk. Ezt a munkánkat a jövőben még intenzívebben fogjuk végezni, hiszen a város további
fejlesztése csak ezen az úton képzelhető el.
Mezey Attila
alpolgármester

Elnyert Uniós pályázatok:
Gyömrô vezetô szerepben
Lassan lezárul az Európai Unió 2007-2013-as
költségvetési ciklusa. Így a vége felé érdemes
kicsit visszatekinteni és összegezni, hogy men�nyire volt önkormányzatunk hatékony az Uniós
pályázatok elnyerésében, és miként végeznénk
egy képzeletbeli térségi rangsorban.
Azt sokan tudják, hogy a közép-magyarországi régió - főként az agglomeráció - nincs kön�nyű helyzetben Uniós pályázatok terén, hiszen
egy kalap alá vesznek minket a fővárossal, mely
a pályázatok igen jelentős részét „elszívja”. Ám
még így is jelentős pénzek és lehetőségek jutottak térségünkbe.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hivatalos
adatai szerint Önkormányzatunk 2012. december 31-ig 11 darab Európai Uniós pályázatot
nyert el. Az ezeken elnyert, vissza nem térítendő támogatások összértéke meghaladja az 2,1
milliárd forintot. Néhány fejlesztés, beruházás,

mely ebből a pénzből valósult meg: Hankó István
Művészeti Központ (városközpont fejlesztés);
városi bölcsőde; ivóvízminőség-javítás; „Tudásportál”, Óvodai bővítések, korszerűsítések. És a
sort még hosszasan sorolhatnánk! Minden egyes
elnyert forint lakosainkat szolgálja!
Ha szétnézünk térségünkben, akkor büszkén
állapíthatjuk meg, hogy az elnyert pályázatok
számát tekintve a lista élén állunk, míg az elnyert
összegeket nézve a második helyen végeztünk.
Nagy öröm mindez számunkra, hiszen rengeteg
munka van egy-egy pályázat megírásában, de
még több a sikeres megvalósításban. Az elmúlt
évek eredményei bizonyítják, hogy igen jó lobbi erővel rendelkezünk, és sokszor a pályázatokkal foglalkozó kollégák sem restek késő estig a
hivatalban maradni, csak hogy minden rendben
menjen, és a lehető legsikeresebben szerepeljünk a különböző pályázatokban. Az sem titok,
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hogy nagyon szigorú ellenőrzéseket folytatnak
le egy-egy pályázat megvalósulása után. Eddig
egyetlen sikeres projektünknél sem tártak fel
semmilyen szabálytalanságot, egyetlen forintot
sem kellett visszafizetnünk azért, mert valami
nem megfelelően zajlott volna. Mindez a pályázatok megírásában és megvalósításában részt
vevő kollégáinkat is dicséri. Büszkén mondhatjuk: egy roppant felkészült, és remekül dolgozó
csapatról van szó.
Fontos dolog ez, hiszen az évről-évre csökkenő állami források mellett az Európai Uniós
pályázatok biztosítják az egyetlen lehetőséget
arra, hogy fejleszteni, építeni tudjuk városunkat.
Minden lakosunk büszke lehet az elnyert pályázatokra, az azokból megvalósult beruházásokra,
hiszen ezek mind-mind városunkat gyarapítják!
Örömmel mondhatjuk, hogy ebben az évben
sem maradunk pályázati forrásból megvalósuló
beruházások nélkül: már zajlik a városközpontban az ún. vállalkozói inkubátorház építése, mely
helyi kis és közepes vállalkozásoknak nyújthat
majd nagy segítséget. Még az idén megépül egy
új óvoda a Kastélydombon, amely nagyban segíti majd a faluban élő kisgyermekes családokat.
Ezeken felül vannak további pályázataink, melyek az elbírálás szakaszában vannak.

Külön öröm számunkra, hogy nem csupán városunk sikeres a pályázatok terén, hanem helyi
vállalkozóink is. Tucatnyi gyömrői vállalkozás
nyert pályázati pénzeket az elmúlt években, melyeket itt helyben költöttek el, itt fejlesztettek,
beruháztak.
Reméljük, hogy hamarosan újabb önkormányzati és vállalkozói sikerekről számolhatunk be!

HA

Város/Település
Vecsés
Gyömrő
Monor
Gyál
Maglód
Isaszeg
Üllő
Pécel
Pilis
Nagytarcsa
Nagykáta
Sülysáp
Ócsa
Mende
Ecser

Elnyert összeg
2 515 866 091 Ft
2 153 256 077 Ft
1 341 056 345 Ft
1 265 164 570 Ft
1 205 944 712 Ft
969 215 039 Ft
911 306 537 Ft
768 349 976 Ft
659 741 028 Ft
576 490 639 Ft
390 455 983 Ft
371 404 570 Ft
368 710 955 Ft
250 159 944 Ft
91 140 506 Ft

Pályázat_db
8
11
6
4
6
6
6
7
6
5
6
4
6
3
1

Polgári Védelmi Szervezet
alakult Gyömrôn
A 2011. évi CXXVIII–as törvény értelmében településünkön is meg kellett alakítani a helyi védelmi szervezetet. Azaz, nálunk csak át kellett
alakítani, hiszen évek óta megfeleltünk az aktuális törvényi előírásnak, s működő, folyamatosan aktualizált személyi listával rendelkeztünk
(„Riasztási terv” – Polgári Védelmi alegységek
részére). Azt az elvet vallottuk, hogy ne csak papíron létezzen a védelmi szervezet, hanem olyan
készültségi szintű legyen, hogy ha bármiféle havaria helyzet történik Gyömrőn, hatékonyan tudjon irányítani és közreműködni.
Az új törvényi szabályozás három veszélyességi kategóriába sorolta a településeket. Gyömrő a 3., minimális ipari és egyéb veszélyhelyzeti
kockázatú besorolásba került. Ennek ellenére, a
meglévő mintegy 40-50 főt tartalmazó védelmi
szervezeti listát ki kellett bővíteni minimum 150
fősre. A megalakítási terv nemcsak létszámban
változott, hanem a feladatok is a kornak meg-

felelően változtak, bővültek. Így a parancsnoki
törzsön kívül infokommunikációs, lakosságvédelmi, egészségügyi, műszaki és logisztikai egységeket kellett létrehozni.
A kiindulási alapot a már meglévő, beosztási
határozattal rendelkező állomány adta, ahol az
esetlegesen megváltozott körülményeket (pl. korosodás, munkahelyi változás, stb.) átvizsgálva
aktualizáltuk a létszámot. A meglévő védelmi
szervezeti struktúrát is átalakítottuk az új szabályozásnak megfelelően. Az átalakítás nemcsak
átszervezést jelentett, hanem jelentős létszám
bővítést is igényelt. Mivel a megalakítási terv
készítéséig önkéntesek nem jelentkeztek hivatalunknál, így át kellett vennünk a kezdeményező
szerepet. Személyes és telefonos megbeszélések
alapján jelöltük ki az aktuális beosztottakat. A
személyi kiválasztáskor több tényezőt vettünk figyelembe. Egyrészt a törvényi megfelelőség miatt (pl. életkor, egészségi állapot, lakhely, stb.),
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másrészt objektív kiválasztási szempontok is domináltak a lista összeállításakor. Annak ellenére,
hogy a polgármesternek joga van bárkit (aki a
törvényi előírásoknak megfelel) védelmi szolgálatra beosztani, mi nem a kötelezés eszközével
szerettünk volna élni, hanem olyan személyeket
kerestünk meg elsősorban, akik lojálisak településünkhöz, hazafias kötelességüknek érzik közreműködni egy esetleges védekezés során, vagy
közéleti szerepkört töltenek be. Előnyben részesítettük a helyben dolgozókat (pl. Polgármesteri
Hivatal, Vízmű, Városüzemeltetés dolgozói), a
szakembereket (pl. orvosok, asszisztensek, informatikusok, média szakemberek, stb.), és a fiatal, családos férfiakat, akik a családjuk védelmét
a legfontosabbnak tartják.
Az eddigi riasztó-tájékoztató rajból infokommunikációs egység lett informatikusokkal
támogatva. A kitelepítési rajból lakosságvédelmi egység lett jóval több adminisztrációs, gépkocsivezető és elsősegélynyújtó taggal. Ez a
többi egységre is elmondható. Az egészségügyi
egység átszervezése okozta a legtöbb fejtörést.
Mivel minden egységnél a beosztottak végzett-

ségét és munkáját is figyelembe vettük, itt okozta
a legnehezebb szervezést, hogy valójában szakemberekkel töltsük fel az állománytáblát.
A megkeresett emberek mind átérezték az
ügy fontosságát, s természetesnek vették segítő részvételüket mind papíron, de egy esetleges
veszélyhelyzetben is. Ez alól csak a helyi Fidesz
vezetősége képez kivételt. Ők elzárkóztak mindenféle közreműködéstől indoklás nélkül. Pedig
fiatalok, családosak, szakemberek. Talán az lehet a magyarázat, hogy csak négy-öt éve laknak
Gyömrőn, így nem élték meg a 2005-ös belvíz
többnapos küszködését (ld. a cikk alján az erről
készült fotókat!) vagy a Pevdi kigyulladásakor
azt a rémületet, amit a környező lakosok éltek
meg egy valós vegyi katasztrófa bekövetkezésétől rettegve.
Mi ott voltunk, helyt álltunk. Tudjuk, milyen
egy valós havaria helyzet. Tudja és érti ezt mindegyik Gyömrőhöz szoros szálakkal kötődő polgárunk is, mindenféle kötelezés nélkül. Hiszen a
megelőzés és a védekezés mindannyiunk családja érdekében történik.

Hodruszky Lajos
polgárvédelmi referens

Felhívás lakosaink részére!

Megkérünk minden olyan lakosunkat, akinek ingatlana előtt árok
vagy áteresz található, hogy az esetleges belvíz veszélyeztetettség
elkerülése érdekében tisztítsa vagy tisztíttassa ki árkát, átereszét,
s erre szomszédját is figyelmeztesse.
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Székely zászlót tûzött ki
az önkormányzat
A Polgármesteri Hivatal „A” épülete előtt három zászló árbocrúd látható. A baloldalon az EU
zászló, középsőn a nemzeti trikolor, és ezt követi
Gyömrő város zászlaja.
A székely szabadság napja tiszteletére – ami
március 10-én volt – a városi lobogó helyére a
székely zászló került, jelezvén szolidaritásunkat
Székelyföldön élő honfitársaink autonómiai törekvései iránt.
Példaértékű az az egység, melyet ők képviselnek. Mi, anyaországiak felnézünk máig megőrzött hagyományaikra, a székely népballadákra, a
népviseletükre stb.
Ez a kultúra hatalmas értéknek számit. Ahogy
a székelyeknek van himnuszuk, úgy zászlójuk is
van. A világoskék lobogón látható a napcsillag,
melynek nyolc sugara van. Ezek a szép széki
települések számát jelzik. Szemben vele a telődő hold a fejlődést, a gyarapodást és a reményt
szimbolizálja. Ez a két égitest 4000 évnél idősebb rovásjellel már megtalálható volt és lefordítva így szól: „Oltalmazzon minden titok dicső
nagyasszonya, vigyázó két szemed óvjon Nap
atyánk fényében”

A székely kapukon mindenhol jelen van a Nap
atyánk és a Hold anyánk ábrázolása.
A székely nemzeti tanács március 10-én tartotta Marosvásárhelyen a székelyek nagyülését,
emlékezve az 1948-49-es szabadságharcunknak
és azoknak a székely vértanuknak az emlékére,
tisztelettel mártíromságukra.
A legnagyobb elismerés, hogy nem hátrálnak
meg a szüntelen támadások ellenére sem. Kitartásuk el fogja érni a kitűzött célt!
Kossuth László
Fotó: Tölli László

TÁJÉKOZTATÓ A 2013/2014. ÉVI
ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL
2013. január 1-től megváltozott a nevelési-, oktatási intézmények jogállása.
Az általános iskolák irányítását az állam, fenntartását a járási-, illetve megyei hatáskörrel rendelkező
Klébensberg Intézményfenntartó Központ, a KIK látja el. Az iskolai beiratkozás időpontja állami szinten
kerül meghatározásra. (Lásd a mellékelt hirdetményt
a 8. oldalon!)
Az óvodák, bölcsődék továbbra is az Önkormányzatok irányítása és fenntartása alatt maradtak.
Ezekben az intézményekben a beiratkozás időpontját a módosítás alatt álló 20/2012. EMMI rendelet az
alábbiak szerint szabályozza:
„20. § (1) Az óvodai beiratkozásra tárgyév április
20-a és május 20-a között kerül sor.”
A beiratkozás időszakában:
2013. április 25-én és április 26-án meghosszab-

bított nyitva tartással: 8.00 – 18.00 óra között várják
a gyömrői óvodák a szülőket és a kisgyermekeket, ekkor lehet jelezni az ellátási igényt a 2013/2014. nevelési évre az óvodákban, bölcsődében.
Felhívjuk minden szülő-gondviselő figyelmét a
Nemzeti Köznevelési törvény 72. § (1) szerint „A
szülő kötelessége, hogy …
b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését,
c) tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk.”
A törvény meghatározza az óvoda feladatát, az
óvodai jogviszony létesítésének szabályait:
8. § (1) „Az óvoda a gyermek hároméves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
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(4)12 A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben
is teljesíthető.
49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján
történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének
betöltése után vehető fel. …
(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell
felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik,
vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az
óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az
óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely
javaslatot tesz a felvételre.
(3) … Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a
gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).”
20/2012. EMMI rendelet 20 § (2) pontosítja a szülők feladatát: „A szülő az óvodai nevelésben történő
részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét
köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. „
Óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője,
amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének
utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban
értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Óvodába 2013. év beiratkozási időszakban kötelező beíratni azt a kisgyermeket, aki
2007. június 1. és 2008. augusztus 31. között született.
A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője értesíti a
gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.
Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése településünkön az
alábbi tagolásban lehetséges:
Arany Óvoda: testi- és mozgás sérült gyermekek ellátása
Bóbita Óvoda: beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos és autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek ellátása
Mesevár Óvoda: érzékszervi sérüléssel (látás, hallás,
érzékelés) élő gyermekek ellátása (székhelyóvoda).
Az óvodákhoz kapcsolt kötelező felvételi körzetek:
Arany Óvoda: Erzsébet telep-, Petőfi telep belterületi
településrészek, valamint a 31-es út melletti tanyák,
külterületi részek

Bóbita Óvoda: Szt. István út páratlan oldala (23-tól
99-ig), Táncsics M. út páratlan oldala (1-től 37-ig) és
a vasút által bezárt terület; külterület: a vadászház és
környezetében található tanyák
Mesevár Óvoda: székhely (2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc. u. 24.): Szt. István út páros oldala (2-től 124-ig)
– Lengyel utca – vasút által határolt terület
telephely (2230 Gyömrő, Dózsa Gy. út 1.): Szt. István
út páratlan oldala (1-től 17-ig) – Táncsics M. út páros oldala (2/a-tól 60-ig) által bezárt terület, az idősek
falva területén található utcák (Pál Mihály, Gyömrőy
Aurél stb.), az Öreghegyi- és a Kastélydomb utcái, valamint a Töves major, Öregszőlők, Rózsahegy, Pataky
lakótelep külterületei.
Az iskola előkészítő, fejlesztő csoport a Bóbita
Óvoda 2230. Gyömrő, Szabadság tér 2. szám alatt
található tagintézményében (a korábbi hellyel azonos helyszínen) működik 2013. szeptember 1-jétől.
A fejlesztő óvodai csoportba az a kisgyermek íratható be, akinek a pszichológiai szakvélemény – amelyet a Nevelési Tanácsadó ad ki – határozatban javasolja ezt.
A fejlesztő csoportba a beiratkozás a Bóbita Óvoda
központi épületében (Pázmány utca 52. szám) történik.
Felvételi körzet: Gyömrő település teljes bel- és
külterülete.
Az óvodai beiratkozás helyszínei:

Arany Óvodában (Arany János u. 28.) vezetői szoba
Bóbita Óvodában (Pázmány u. 52.) vezetői szoba
Mesevár Óvodában (Kossuth Ferenc u. 24.) vezetői szoba
Mesevár Óvodában Falusi Tagóvodában (Dózsa György
út 1.) vezetői szoba

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
gyermek születési anyakönyvi kivonata, a TAJ kártya
a gyermek személyazonosításra alkalmas dokumentum (lakcímkártya, ha van személyigazolvány
– nem kötelező.)
szülői személyi igazolvány, lakcímkártya (amennyiben releváns, a gyermek elhelyezéséről, láthatásáról
szóló bírósági ítélet, gyámhivatali határozat)
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A bölcsődei jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
gyermek születési anyakönyvi kivonata, a TAJ kártya
a gyermek személyazonosítására alkalmas dokumentum (lakcímkártya, ha van személyigazolvány)
szülői személyi igazolvány, lakcímkártya (amennyiben releváns, a gyermek elhelyezéséről, láthatásáról
szóló bírósági ítélet, gyámhivatali határozat)
mindkét szülő esetében a munkavállalást igazoló
munkáltatói igazolása
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással-, a felleb-

bezésre vonatkozó tájékoztatással együtt 2013. július
3-ig (a beiratkozáskor kért módon) értesíti a szülőt.
A felvételi kérelem elutasítása esetén, az értesítés
kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a szülő
ún. eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőjénél, aki köteles öt munkanapon belül elküldeni a kérelmet a jegyzőhöz.
A NEVELÉSI- ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
SZERETETTEL VÁRJÁK
A KISGYERMEKEKET!
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Perényi László emlékére…

Akkor ismertem meg, amikor visszaköltözött Maglódról Gyömrőre, a Bercsényi utca 17.
szám alá. Maglódiként sem felejtette el szülőhelyét, Gyömrőt.
– Gellér Nándor vagyok - mutatkoztam be, vagy jó tíz évvel ezelőtt.
Ő Perényi László – mondotta, s hozzátette: ismertem nagyapádat is, még a dalárdából;
ott laktatok a régi Pankovits-házban. Igen – feleltem, és elcsodálkoztam, honnan tud a régmúltból ennyi mindent ilyen pontosan felidézni. Ebben az időben kapcsolódott be a gyömrői közéletbe. A Nyugdíjas Klub tagjaként szervezte programjaikat, de ugyanúgy részt vett
a helyi Rákóczi Szövetség, a Társaskör, az Id. Pál Mihály Hagyományőrző és Művészeti
Kör munkájában. Kutatta, gyűjtötte Gyömrő történeti emlékeit. Fiatalemberként rendkívüli személyeknek volt
kortársa, eseményeknek tanúja és résztvevője. Emlékezőtehetsége bámulatba ejtett. Felsorolni is nehéz, mennyi
barátja, ismerőse volt, és mennyi történeti és kulturális eseménynek volt kezdeményezője, bőkezű mecénása.
Közelebbi barátságba akkor kerültem vele, amikor 2006-ban hatalmas energiával szervezte a Gyömrőről elszármazottak találkozóját. Ezután Józsa Imrével „Gyömrői rabok a Gulágon” című könyvükön dolgoztak. 2010
nyarán kértem fel a Gyömrő 20. századi kultúrtörténetét bemutató „Déryné utódai Gyömrőn” című könyv társszerzőjének. Ekkor már beteg volt; ennek ellenére fáradhatatlanul dolgozott a kéziraton, s közben eljárt a Pál
Mihály Baráti Kör összejöveteleire, ahol alelnökként tevékenykedett. Szívügye volt a gyömrői iskolák múltjának feltárása. Szinte a semmiből teremtett gazdag tárgyi emlékeket bemutató iskolatörténeti kiállítást, melyet a
Weöres Sándor Általános Iskolában nyitottak meg.
Ezen kívül szívügye volt MINDEN, amit Gyömrőért tehetett.
Az Id. Pál Mihály Hagyományőrző és Művészeti Kör nevében emlékét megőrizve, fájó szívvel búcsúzunk
felejthetetlen barátunktól, Perényi Laci bácsitól.
Gellér Nándor
Id. Pál Mihály Hagyományőrző és Művészeti Kör
elnök

A Hankó István Művészeti Központ
programajánlója!
Március 25-től 28-ig

Patkolt tojás kiállítás és vásár
László Gyula 2000 óta foglalkozik tojáspatkolással. Állandó meghívottként tart bemutatót többek között Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, Zengővárkonyban a Míves Tojás Múzeumban, valamint Erdélyben a Gyergyószárhegyi kézműves táborban. Munkái
nagy része képző-iparművészeti és népi-iparművészeti zsűrivel rendelkezik. 2009-ben költözött a festői szépségű Markazra, ahol megnyitott egy bemutatótermet, amely más tojásdíszítési formákat is bemutat. Gyűjteményéből 25-30 darabot hoz Gyömrőre a Hankó István
Művészeti Központba, ahol március 28-án az alkotó előadást tart, és
azt követően vásárolni is lehet az általa készített patkolt tojásokból.

Ne feledjék:
Március 28-án 14 órától, patkolt tojás vásár a Hankó István Művészeti Központban.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves eddigi
és jövőbeni Vendégünknek!
Hankó István Művészeti Központ dolgozói
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Jól sikerült az elsô aerobikedzés!
2013. március 4-én elindult az új alakformáló aerobikedzés a Hankó
István Művészeti Központban!

A sok lelkes karcsúsodni vágyó hölgy nagy lendülettel indult neki a tavasz első edzésének és az óra végén kellemes fáradtsággal, testi-lelki feltöltődéssel térhettek haza.
Továbbra is várunk szeretettel mindenkit az alakformáló aerobikedzéseken minden hétfőn és szerdán
18.30-tól 19.30-ig. Egy vidám, koreográfia nélküli óra, amely könnyen követhető és a test minden fő izomcsoportját megdolgoztatja. Dinamikus bemelegítés után, az egész testre kiterjedően a nagy izomcsoportok foglalkoztatásával történő fejlesztő program.

***

Időpontváltozás! Időpontváltozás! Időpontváltozás!
A Ringató foglalkozások márciustól
hétfőn 10 órakor kezdődnek a Művészeti Központban!

***

Húsvéti Kaland Nyúlcsi Júlcsival
zenés interaktív mesejáték, az Óperenciás bábszínház előadásában

Időpont: 2013. március 30. 15 óra
Belépőjegy: 1200 Ft /fő, mely az előadást követő húsvéti kézműves játszóházba is érvényes!
+ minden gyermeket csokinyuszival várunk!
Minden belépőjegy mellé 300 Ft értékű Kölyökkupon vásárlási utalványt adunk, melyet a www.kolyokkupon.hu oldalon keresztül lehet levásárolni.
A Mekk mester az ezermester és a Húsvéti kaland Nyúlcsi Júlcsival előadásokra belépőjegyet igényelhetsz
a www.porontyporond.hu oldalon, vagy értékesítő partnereinknél (Mókasziget játszóházban – 1173. Budapest,
Pesti út 237. Homecenter, Kolibri könyvesboltokban 1173 Budapest, Kasza u. 5. 1172 Budapest, Ferihegyi út 30.,
2230 Gyömrő, Táncsics M. u. 101.). További információ a porontyporond@gmail.com e-mail címen.
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Mindenkit
szeretettel
várunk!

Mi történik Madridban Karácsony Szenteste a Segura házaspár otthonában? Hogy kerül egy hulla az ágy alá? Mikor hazudik, és
mikor mond igazat a feleség? Elkapják-e a
gyilkost?
Mindez kiderül, ha megnézik a GyömrőSzínház legújabb produkcióját. Alfonso
Paso bűnügyi komédiája felhőtlen, vidám
szórakozást, kellemes kikapcsolódást ígér
csaknem három órán át a közönségnek.
A darab megtekintését 12 éven
aluliaknak csak szülői felügyelettel
ajánljuk!
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Únyi István Rajzpályázat
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
Negyedik éve hirdeti meg iskolánk és az id. Pál Mihály baráti kör, Únyi István festőművész tiszteletére
a rajzversenyt! Pista bácsi január 28-án lett volna 83
éves. Azon a napon rendeztük meg az alkotásokból a
kiállítást és hirdettük ki az eredményt.
Öröm számomra, hogy 228 alkotás érkezett a pályázatra. Ezek a tanulók hasznosan töltötték a szabadidejüket, amikor is ceruzát, ecsetet ragadtak és alkotni kezdtek. Szebbnél szebb kompozíciók születtek. A
gyönyörű színvilág is az ő érdemük.
A 228 műből 46-ot emelt ki a 3 fős zsűri; Tóthné
Gyetvai Gertrúd, Pocsainé Rozgonyi Tímea és Hajzer
Zoltánné. 20 díjazott tanulót és 26 dicséretet kapott
tanulót hívtunk meg a kiállítás megnyitására és a díjak
átadására.
Az ünnepséget Tóthné Gúth Gizella igazgatónő
nyitotta meg, majd egy magyar népmesével Tóth Dániel 3.o. és Balthes Balázs 5.o. tanuló klarinét játékával köszöntötte a jelenlévőket.
Az eredményhirdetésen részt vett Únyi Istvánné
Zsuzsika néni is, aki kezdeményezésére jött létre ez
a pályázat négy évvel ezelőtt. Ő édességekkel és gyümölcsökkel, az iskola szendvicsekkel és teával kedveskedett a tanulóknak és a meghívott vendégeknek.
Gyenes Levente polgármester megjelenésével tisztelte meg az iskolát és a tanulókat.
A jelenlevők megtapsolták annak a 182 műnek az
alkotóját is, aki nem került a díjazottak közé.
Únyi István emlékét nemcsak ez a rajzpályázat
őrzi, hanem egy terem is az új Művészeti Központban.
Tervezzük, hogy a díjazott alkotásokat ott kiállítjuk,
hogy minél többen láthassák ezeket a színpompás,
szép műveket.
Az eredmények kategóriánként:
1-2. évfolyam
Téma: Meseillusztráció készítése, kedvenc meséhez
– 89 tanuló adta le a munkáját.

I.
II.
III.

Rojtos Klára 1.o. – II.R.F.Á.I.
Reichert Réka 1.o. – F.I.Á.I.
Radvánszki Máté 1.o. – II.R.F.Á.I.
Csüllög Réka 1.o.- F.I.Á.I.
Csernyák Eszter 2.o. – W.S.Á.I.

3-4. évfolyam
Téma: ugyanaz, mint az 1-2.o. – 58 pályamű érkezett
I.
Szászi Dorka 4.o. – F.I.Á.I.
II.
Farkas Fanni 4.o. – F.I.Á.I.
Pohorenszki Nina 4.o. – II.R.F.Á.I.
III. Varga Luca 4.o. – F.I.Á.I.
Halászi Henrietta 4.o.- II.R.F.Á.I.
5-6. évfolyam
Téma: Tündérvilág, álomvilág – 59 alkotás érkezett
I.
Osváth Ákos 5.o. – W.S.Á.I.
Potondi Melinda 5.o. – W.S.Á.I.
II.
Mérei-Kádár Kinga 5.o. – W.S.Á.I.
Jóni Dzsenifer 5.o. – W.S.Á.I.
III. Sólyom Nikolett 5.o. – W.S.Á.I.
Szalai Fanni 5.o. – II.R.F.Á.I.
7-8. évfolyam
Téma: Időutazás 3000-be – 22 alkotás érkezett
I.
Kupecz Adrienn 8.o. –II.R.F.Á.I.
II.
Hangyás Eszter 7.o. – W.S.Á.I.
Fenyőssy Klára 8.o. – W.S.Á.I.
III. Rádóczi Zsanett 7.o. – II.R.F.Á.I.
Minden pályázónak gratulálok és további sikeres alkotást kívánok!
Találjatok örömöt az alkotásban, a színek, formák
világában!
Hajzer Zoltánné
szaktanár

OKTATÁS

13

XII. Rákóczi sakkverseny
Az idén is népes számú érdeklődő, sakkozni szerető
gyereket mozgatott meg iskolánk versenyfelhívása. A
házi válogatókat is figyelembe véve több, mint száz
általános iskolás ült sakktábla elé, hogy megmérettessen.
A városi vetélkedésre február 6-án került sor, hagyományosan a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Itt már csak a legjobbak, összesen 62 sakkozó
vágott neki a közel 4 órás küzdelemnek. Hét partin
keresztül kellett feszülten koncentrálni, jól taktikázni a győzelem érdekében. Félidőnél a gyerekek kicsit
megpihenhettek, szendviccsel, teával erőt gyűjthettek
a további versenyzéshez. A legnagyobb izgalmat a
7-8. osztályos korcsoport csatája hozta, ahol az élen
hármas holtverseny alakult ki. Villám partikkal döntötték el a végső sorrendet.
Nagy köszönettel tartozunk Fábián Lászlónak, a
gyömrői sakkszakosztály ügyvezetőjének, aki már 12
éve segíti rendezvényünk létrejöttét, biztosítja szabályosságát. Ebben az évben kiegészítette munkáját
Gáspár Zoltán, a helyi sportegyesület elnöke, neki is
köszönjük.
Eredmények:
1-2. osztályos korcsoport
I.
Kurkó Bence F.I.Á.I.
II.
Witt Balázs II. R.F.Á.I.
III. Piszár Krisztina W.S.Á.I.,Csokonai u.
3-4. osztályos korcsoport
I.
Piszár László W.S.Á.I., Csokonai u.

II.
Ardon Krisztián W.S.Á.I., Csokonai u.
III. Szabó Márk II. R.F.Á.I.
5-6. osztályos korcsoport
I.
Piszár András W.S.Á.I.
II.
Rácz Gábor W.S.Á.I.
III. Giritz Blanka F.I.Á.I.
7-8. osztályos korcsoport
I.
Szántai Balázs W.S.Á.I.
II.
Szimet Soma W.S.Á.I.
III. Gruber Bálint W.S.Á.I.
Gratulálunk a győzteseknek és a nem helyezetteknek is a tisztes helytállásért.
M. M.

Temetkezés ügyintézési címe megváltozott!
A TEMETKEZÉSI IRODA visszaköltözik
a Tulipán utca – Dózsa György út sarkán lévő Garamszegi cég telep irodájába!
Garamszegi Sándor: 0630/9-423-986
Iroda: 0620/4-221-205
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Ismét nagy sikert aratott
a gyömrôi Esküvôshow!
3. alkalommal rendeztük meg a Hankó István Művészeti Központban az Esküvőshow-t. Idén először
kiállítást is tartottunk, ahol az érdeklődők mindent
megtalálhattak, ami egy esküvőhöz szükséges lehet.
Helyszín, ruha, virág, cipő, dekoráció, frizura, utazás,harisnya, idegennyelv oktatás, smink, kalap, ékszer,
nászajándék, fotó, torta, bor...
Az időjárás nem volt túl kegyes hozzánk, de az
odalátogatókat ez nem tántorította el, teltházas szép
műsort láthatott mindenki. A modelljeink lelkesek
és szépek voltak, a helyszín pedig igazán tökéletes,
minden szempontból. Tekintettel arra, hogy a Klein
cég elmúlt 70 éves, virágüzletünk 35, ezért azt találtuk ki, hogy összegyűjtünk egy szép anyagot a 70 év
Klein menyasszonyi csokraiból. Sikerült is jó néhány
fotót begyűjteni. A Cserkúti fotó jóvoltából pedig kinagyítani, így ott a helyszínen ki is tudtuk állítani az
albumot, a műsor alatt pedig a fotók felajánlói között
ajándék utalványt sorsoltunk ki.
A műsornak szép keretet adtak a Joydance táncosai, tanárai: Süllő Éva és Orosz József. Köszönetet
kell, hogy mondjak mindenkinek, aki részt vett akár

kiállítóként, akár a műsor részeseként vagy támogatóként, mert ez a nagyszabású esemény csak összefogással hozható létre!

Köszönet:

Sasadiné Botin Klára frizura, DJ Banffy, Bánfi Rónaszéki Dóra koreográfia, Bíró Nikolett smink, Újhalászkert
étterem, Hisztéria cukrászda, Színvilág reklám-grafika,
Luigi csemegéi, Tangó gyerekruha, Ritus butik, Go-west
divatárú, Joydance, Cserkúti fotó, Ginkó ékszer, Fortantó nyelvstúdió, Sasadi Szilvia masszőr, Lendvai Péter vőfély, Bara Marianne kalap, retikül, Didó Designe
fotókönyv készítés, Antal József kristály és ajándék üzlet, Caterina travel, Rendezvények háza, Németh Judit
ingatlaniroda, Szalai hiteliroda Kft, Barto Bea Avon,
Gyömrő Gyöngye, Kiss Júlia esküvői ruha, Buena vista cipő, Hankó István Művészeti Központ, R&I reklám
és információ, Signál tv, Horváth Sándor színpadépítő,
Klein virág. És végül, de nem utolsó sorban a hostesseknek és az öltöztetőknek.
Klein Andrea

KÖZLEMÉNYEK
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Februári nyílt DARTS verseny, 2013
Tizenöten játszottunk az idei év első nyílt DARTS versenyén a Tompa utcai kávézóban. Köszönthettünk régi,
jól ismert cimborákat és újakat is. Mindenki hatalmas
lelkesedéssel kezdett bele a verseny előtti melegítésbe, majd a sorsolást követően belevágtunk a „zsíroskenyér”-mérkőzésbe, bár volt, akinek játékán érezhető
volt a péntek esti „fáradtság”.
Az első mérkőzések után – melyeket 2 játszmagyőzelemig játszottunk, kialakult a fő-, valamint a vigaszág is. Meglepetésünkre a főágon nemcsak a régi
játékosok közül jutottak tovább, hanem köszönthettünk
feltörekvő „újoncokat” is, akik derekasan küzdöttek a
továbbjutásért.
A versenyen átélt izgalmak után az eredményhirdetés következett, amelyen az első három helyezettet
jutalmaztuk.
Köszönjük támogatóinknak a felajánlásokat (Állomás Pékségnek a kenyeret, Fábián Lászlónak a pecsenyezsírt, Fábián Tamásnak a zöldségeket), a Szakosztálynak a rendezést, a játékosoknak a részvételt, a nyerteseknek pedig őszinte örömmel gratulálunk!
További információkat a http://gyomrose.hu oldalon találhatnak az érdeklődők.

Köszönet!

Az ARANY ALAPÍTVÁNY kuratóriuma, valamint az Arany Óvoda gyermekei
és munkatársi közössége nevében megköszönjük, minden támogatónknak a 2011.
évben felajánlott szja 1 %-át!
Az elmúlt években az alapítvány az alapító szándéka szerint eredményesen működött. A további sikeres munka alapja a
személyi jövedelemadó felajánlható 1-%.
ról való rendelkezés. Kérjük, hogy a továbbiakban is támogassák alapítványunkat!
Az alapítvány adószáma:

18676903-1-13

Az alapítvány 2012. évi részletes közhasznú beszámolójáról honlapunkon olvashatnak.

www.topled.hu/aranyovi

Nagy dörrenés volt…

A szó igazi értelmében dörrentek egymás után a
sörétes fegyverek. Már közel húsz éve az ország
különböző városaiban kétévente megrendezett
koronglövészet szinte már hagyománynak számit. Mint mindig, két csapat a résztvevő, a tíz főből álló vadászok csapata és ugyancsak tíz résztvevőből álló horgászok csapata. Mily meglepő,
az utólag említett csapat lett az első 29 ponttal. A
szoros versenyt egy pont differenciával a vadászok követték. Az egyéni eredmények tekintetében kiemelkedően teljesítettek néhányan.
A rendezvény fő védnöke Kacziba Antal altábornagy adta át a méltán kiérdemelt díjakat.
Köszönjük a lehetőséget!
Kossuth László
Fotó: Tölli László
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Csaknem 100-an neveztek
a KAESHI WAZA
harcmûvészeti versenyre!
Március 9-én rendezték meg Gyömrőn a KAESHI
WAZA harcművészeti egyesület II. Házi versenyét.
Csaknem 100 nevezés érkezett, GYÖMRŐRŐL –
ECSERRŐL –BUDAPESTRŐL – PÉTERIBŐL.
A versenyen megjelent Hárshegyi János, a Magyar
Sportszövetség nyugalmazott elnöke, valamint
Hodruszky Lajos, Gyömrő Város alpolgármestere.
A tanítványok egyéni és szinkron formagyakorlatban
nevezhettek. Egyéni és csapat-földharcban, valamint
törésben. Természetesen a versenyzők kor és súlycsoportok szerint voltak felosztva. Délelőtt a formagyakorlatokban mutathatták be az indulók technikai
tudásukat. Ebben a versenyszámban a következő eredmények születtek a gyömrői csapatok részéről:
Egyéni eredmények: Sándor Marietta, Harangozó Tamás, Kuzmics Alexandra, Gál Nóra, Kuzmics Anna
– Aranyérem; Molnár Ferenc, Tamás Levente, Sebők Nikoletta – Ezüstérem; Takács Balázs, Gál Lili
– Bronzérem
Szinkron formagyakorlat: Kuzmics Alexandra, Sándor Marietta, Osváth Ákos – Aranyérem

Csapat földharc: Jánosi Erik, Nagy Kristóf, Tamás Levente, Sándor Marietta, Takács Balázs – Ezüstérem
A küzdelmek után, befejezésként következett a törésverseny. Itt minél több 2 cm vastagságú deszkalapot
kellett eltörni a versenyzőknek.
Eredmények: Balogh Tamás, Harangozó Tamás, Sándor Marietta, Lisztes Ábel, Erényi Martin – Aranyérem; Kiss Buda Richárd, Rohonczy Dániel, Fodor
Gergely – Ezüstérem; Parti Péter, Czipa Tamás,
Czeglédi Árpád – Bronzérem
A legeredményesebb lány versenyző különdíjat Sándor Marietta kapta!
Gratulálok minden indulónak a versenyben való
részvételért! Minden tanítványnak további sok sikert
és jó egészséget kívánok!
Köszönöm a bírók, pontozók és más segítők lelkiismeretes munkáját a verseny lebonyolításában!
Lozsi Ákos
Vezetőedző

Délután következtek a földharc küzdelmek. Itt
a harciasság és az erő kapott nagy szerepet az
elsőségért folytatott küzdelemben.
Egyéni eredmények: Kovács Áron, Dobos
Bence, Pályi Dániel, Osváth Ákos, Lempel Richárd, Fodor Bence, Szuromi Vince – Aranyérem; Klein Ágoston, Hajdu Gábor, Kelemen
Balázs, Kuzmics Anna, Kuzmics Alexandra,
Tamás Levente, Parti Péter – Ezüstérem; Takács Balázs, Lempel Gergő, Czeglédi Gyula,
Kassai Boglárka, Jámbor Zsófia, Győri Dorottya, Molnár Ferenc, Nagy Kristóf, Mészáros Benjámin – Bronzérem

GYÖMRŐ

Közéleti és információs magazin 2013/3
Felelős kiadó: Teleház Egyesület Gyömrő
Főszerkesztő: Király Erzsébet • Nyomda: Pannónia-Print Kft.
Megjelenik 5400 példányban.
***
Észrevételeiket az
e-mail címre várjuk.
A magazin a www.gyomro.hu weboldalon is olvasható.

ujsag@gyomro.hu

