Indul a nyár!
Június második felében végre beköszöntött az igazi nyár! Ennek valószínűleg az iskolások örülnek a legjobban,
hiszen éppen a szünidő kezdetére, megérkezett a jó idő is. Hosszú évek óta jellemző városunkra, hogy a kereken tíz
évvel ezelőtt felújított tófürdő rengeteg
fürdővendéget, turistát vonz városunkba. Tavaly több mint 60 ezren vették
igénybe a tófürdő szolgáltatásait, mely
mostanra városunk védjegyévé vált.
Örülünk annak, hogy az elmúlt tíz év
bebizonyította, hogy fel lehet éleszteni
a régi fürdővárosi hagyományokat, és a
Gyömrőre érkező fürdővendégek száma már meghaladja a régi békeidőkét.
A tófürdő körül és a városközpontban
található vendéglátóhelyekkel pedig
szinte egész nyárra sikerült életet vinnünk a „belvárosba”. Gyömrő most
már nem egy alvó város, hanem - főleg

a nyári időszakban - egy Balaton parti
üdülőváros hangulatát idézi. Az önkormányzat részéről idén is nagy figyelmet
fordítottunk arra, hogy a strand körüli
szolgáltatások megfelelőek legyenek,
a park és a tófürdő is rendezetten, virágosítva, felújítva várja az idei nyári
szezon vendégeit. A tapasztalatok szerint a helyi fiatalok, ha szórakozási lehetőséget keresnek, már nem a főváros
felé indulnak, hanem itt helyben töltik
szabadidejüket és a szünidőt. Mindamellett, hogy örülünk annak, hogy a
városközpont látogatottsága ilyen soha
nem látott szintet ért el, mindez egyben
felelősséggel is jár. A hatalmas látogatószám miatt az idei évben különösen
nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a
biztonságra. Szeretnénk, ha városunk
közbiztonsága továbbra is példaértékű
lenne, és mindenki teljes biztonságban
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érezhetné magát, aki egy nyári estén szeretne le- elérhető a kisgyerekes családok számára. Az edsétálni a parkba, a tó köré vagy a stranderdőbe. digi rendszerrel ellentétben úgy tűnik, vitathatatA helyi rendőrőrs is kiemelt feladatként kezeli lan előnyt jelent, hogy a városban az eddigi egy
a városközpont közbiztonságát, különös tekin- orvos helyett az esti, hétvégi időszakokban már
tettel a szórakozóhelyek hétvégi működésére. két orvos végzi az ellátást, a gyermekorvossal is
A hétvégén és az esti órákban, illetve éjszaka ellátott időszakokban pedig az eddigi egy orvos
megerősített szolgálattal, nagyobb létszámmal helyett három orvos áll a betegek rendelkezésére.
és akciók szervezésével gondoskodnak a köz- Emellett fontos hangsúlyozni az orvosi ügyelet
biztonság színvonalának megőrzéséről. Mivel a sürgősségi jellegét, vagyis azt, hogy az ügyeleszórakozóhelyekre érkező vendégek nagy szá- ti ellátás sürgős esetekre szól. Az új rendszerben
ma óhatatlanul is kockázatot jelent,
dolgozó orvosok képzettsége, munezért az idei évtől a szórakozóhekaterülete is ennek megfelelő, így a
lyek tulajdonosai által finanszírozsürgős eseteket lényegesen nagyobb
va, de a városvezetés és a rendőrőrs
szakmai hozzáértéssel tudják ellátni
által koordinálva péntek és szombat
és tudnak intézkedni. Ez a betegek,
éjszakánként 8 biztonsági őr járőröesetleg balesetet szenvedők lényezik folyamatosan a tófürdőn, a közgesen magasabb szintű szakmai elpontban lévő parkolókban és a park,
látását eredményezi. Itt is szeretném
valamint a városközpont teljes tekiemelni, hogy a postaládákba berületén. A közbiztonság javítása érdobott ügyeletről szóló tájékoztatót,
dekében a megerősített polgárőrség
mely a mostani újságban is megtais részt vesz a hétvégi és a hétközlálható, kérjük, őrizzék meg, hogy
beni éjszakai járőrtevékenységben.
sürgős esetben, szükség esetén a
A városi rendőrőrs-parancsnokunk
megfelelő helyre tudjanak fordulni
Mezey Attila
folyamatosan koordinálja a közpanaszukkal.
alpolgármester
biztonsággal kapcsolatos tevékenyA városüzemeltetés egyéb terüleségeket. Reméljük, hogy ezeknek az intézkedé- tein arról számolhatok be, hogy rendben mennek
seknek köszönhetően semmilyen rendzavarás a dolgok, a városüzemeltető cég munkatársai
vagy rongálás nem fordul majd elő, és városunk elkészítették a közterületek virágosítását és fominden lakosa teljes biztonságban töltheti sza- lyamatosan végzik a közterületek karbantartását,
badidejét, mint egy nyaralásként itt a saját tele- városunk tereinek kaszálását. Az elmúlt hetek
pülésünkön.
rendkívül csapadékos időjárása miatt igen gyorUgyan nem a nyárral függ össze, de jelentős san nőtt mindenhol a fű, de reméljük, július 1-jéváltozás következett be az orvosi ügyeleti el- re utolérik magukat a feltorlódott feladataikkal.
látás területén is. Június 1-jétől új szolgáltató Mivel a város csaknem 120 kilométernyi beltevégzi az orvosi ügyeleti feladatokat városunk- rületi úthálózatának, árokpartjainak rendbetartában. A szükséges tudnivalókról a váltást meg- sa vállalhatatlan feladat a településüzemeltetés
előzően külön szórólapon értesítettük városunk részére, ezért ezúton kérnék minden ingatlanlakosságát. Ez a tájékoztató a mostani újságban tulajdonost és városunk kedves lakosait, hogy a
is megtalálható (10-11. oldal). Én itt csupán az portája előtti árokpartot és útszakaszt környezeelmúlt időszak, az eltelt mintegy három hét ta- tük szebbé tétele érdekében gondozzák, nyírják
pasztalatairól szeretnék beszámolni. Mióta a és tartsák rendben. Emellett pedig ezúton inviváltás megtörtént, folyamatosan figyelemmel tálom minden lakosát városuknak a tófürdőre,
kísértük az új ügyelet működését és azt, hogy hogy a nyári kánikula alatt szabadidejüket, piaz ügyeletet felkeresők milyen tapasztalatok- henésüket töltsék kellemes strandolással a tóról számoltak be. Úgy tűnik, hogy a kidolgozott fürdőn, ahol gyömrői lakcímkártya felmutatása
rendszer, mely szerint a Gyömrőn ügyelő orvos esetén továbbra is minden gyömrőinek továbbaz esti és a hétvégi időszakokban nem megy ki ra is 50%-os kedvezmény jár a belépőjegyek
hívásokra, hanem mindig az ügyeleti rendelőben árából. Másoknak utazniuk kell, hogy fürdőbe,
található, ez rendkívül sok pozitív visszajelzésre nyaralóhelyre eljussanak, nekünk csak néhány
talált. Akik felkeresték az ügyeletet, nem kellett, perces sétát jelent ez a távolság, használjuk ki
hogy néhány percnél többet várjanak az ellátásra, ezt a lehetőséget! Mindenkinek kellemes nyarat
mert az orvos mindig bent volt, így megszűntek kívánok!
Mezey Attila
a több órás várakozások. Ugyancsak rendkívül
alpolgármester
jól bevált az is, hogy hétvégén gyermekorvos is
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„Ha baj van, segítünk!”
Gyömrői Önkéntes Tűzoltók a Duna áradásánál

Az elmúlt hetekben az országot sújtó Dunai árvíznél
a Gyömrői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tűzoltói is segítséget nyújtottak. Több helyszínen is
megtapasztalhattuk a víz lakóövezetbe történő betörésének fenyegető veszélyét. Június 5-én a Pestmegyei
Katasztrófavédelemtől kaptuk az első felkérést a Margitsziget homokzsákokkal való megvédéséhez. Ekkor
már szervezés alatt ált, hogy melyik kollégánk tud önkéntes munkát vállalni. A Gyömrői Rendőrőrs segítségeként rendelkezésünkre bocsájtották a Lada Niva
járőr autójukat, így a nehezen megközelíthető helyszínekre is könnyebben jutottunk el. Köszönjük!
A munkák, melyben tűzoltóink részt vettek:
Margitsziget, 2x4 fő váltásban
– gátépítés
Dagály strand, 1x5fő 1x3fő
– 800-1000 civil önkéntes gátépítésének az irányítása a munkamenet szervezése
Nagymaros, gátszakadás után 2x4 fő váltásban
– vízszivattyúk működtetése, buzgárok kőrbeépítése homokzsákokkal, gátak ellenőrzése
A munkánk június10-én, 23.30-kor ért véget Nagymaroson. Az árvízi védekezésben való példamutató
magatartást és rendkívüli hozzáállást tanúsítottak tűzoltó kollégáink. Munkájukkal biztosították Gyömrő
jelenlétét a bajban.
Akik önzetlenül segítettek:
Szajkó Zoltán
Gáti Viktor
Gróf István
Németh Zoltán
Karsai Gábor
Kramarics Zoltán
Kramarics Dávid
Éles Gabriella
Fülöp Tamás
Juhász János
Köszönjük munkájukat!
Juhász János
Parancsnok

Idén is megemlékeztünk!

2013. június 4-én, a szakadó eső ellenére a Nemzeti Összetartozás napján a városi képviselő-testület
és néhány megemlékezni vágyó az Országzászlónál megemlékezett a Trianoni eseményekről.
S. Z.
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VÍZMÛ HÍREK

Július elsejétől a kormány rezsicsökkentési
programjának értelmében cégünknél is mérséklődnek a díjak. A felhasználók terhei 10%-kal
csökkennek, a szolgáltatónak ez egy újabb nehézség, hiszen kisebb bevételből kell ugyanazt
a működést biztosítani. A korrekt elszámolás
érdekében június 22 és 30. között rendkívüli
leolvasást tartunk. Kollégáink az idő rövidsége miatt csak egyszer kísérlik meg a leolvasást.
Kérem, együttműködésével segítse munkánkat!
Akinél nem jutunk be, értesítőt hagyunk. Ezen a
felhasználókat kérjük arra, olvassák le a mérőjüket és névvel, címmel, fogyasztó azonosítóval
juttassák el cégünkhöz mailben, telefonon vagy
postaládánkba június 30-ig. Ne adják postára,
mert utólag nem tudjuk feldolgozni. Akitől nem
érkezik adat, azoknál a korábbi leolvasások és az
átalány alapján kalkulált óraállással számolunk.
Ezen óraállás előtti fogyasztást még a régi, az ez
utánit az új áron számlázzuk. A július elején kimenő számlák a júniusi fogyasztásra vonatkoznak, a csökkentett díjak először az augusztusban
kiküldött számlákon szerepelnek.
A víziközmű törvény alapján kötelező integráció jegyében az eddigi előkészítések és rengeteg
adminisztráció után augusztus elsején a Gyömrő
és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft. átadja a
szolgáltatást a Dabas és Környéke Vízügyi KFT.
(DAKÖV)-nek. Augusztus hónapban még a régi
szolgáltató számláz, az első DAKÖV-ös számlák
szeptemberben mennek ki. A fogyasztókat illetve
a működést érintő változásokról folyamatosan adunk majd
tájékoztatást.
Május 26-ára virradó éjjel
a Mátyás király utcában lévő
szennyvíz átemelőn áthajtott
egy autó. Nagy sebességgel
és igen figyelmetlenül közlekedhetett, hiszen az onnan 70
méterre lévő kanyart nem sikerült bevennie. Kisodródott,
átszakította a drótkerítést, majd
a másik oldalon a kaput letépve az átemelőn kívül ált meg.
Az elektromos szekrényt szerencsére csak kis mértékben
rongálta meg, üzemszünet nem
volt, de a kerítésben okozott kár
jelentős. Az autó is látványos
sérüléseket szenvedhetett, de

elhajtott. Nagy szerencse, hogy nem egy szembejövőt vagy gyalogost talált el. A rendőrségi helyszínelés alapján a típus és a szín beazonosítható.
Az utóbbi években jelentősen elszaporodtak a
vízmű sérelmére elkövetett lopások. A belterületi
csatornafedeleket és a külterületi kutak kerítéseit
és egyéb vasszerelvényeit és kábeleit tulajdonították el rendszeresen, komoly károkat és a közlekedés illetve a szolgáltatás biztonságát veszélyeztetve. A helyreállítás és a védekezés költsége
közvetlenül cégünket terheli, közvetve pedig a
díjakba épül be. A múlt évben sok objektumunkban kellett vagyonvédelmi rendszert telepíteni,
ami távfelügyeletre is van kötve. Jó ideig meg is
szűntek a lopások. Május 28-án azonban jelzett
a rendszer. A vagyonvédelmi szolgáltató járőre
azonnal indult és a diszpécser telefonjára mi is
mozdultunk. Az elkövetőt tetten értük, a rendőrség kiérkezéséig visszatartottuk, őrizetbe vették.
Még csak kis kárt csinált, de a lopott kábel nála
volt. Mivel már volt vaj a fején, valószínűleg lesz
ideje elgondolkozni, hogy érdemes volt-e.
A május 31-re meghirdetett kerékpártúránkat
sajnos elmosta az eső. Tervezzük, hogy egy későbbi időpontban megtartjuk, de ez az átalakulási feladatok miatt már csak ősszel lehet. A nyílt
napunkat mérsékelt érdeklődés mellett, családias
hangulatban tartottuk meg. A kisszámú résztvevő viszont alapos tájékoztatást kapott, sok-sok
kérdésre tudtunk válaszolni.
Kertész Gyula

OKTATÁS

5

Weöres-hírek

Intézményünkben az elmúlt hónapokban több esemény is történt. Márciusban projekttalálkozóra került
sor a Comenius pályázatunk keretében. 5 országból
érkeztek vendégek hozzánk. Diákjaink folyamatosan
vettek részt különböző szintű tanulmányi és sport versenyeken, kiemelkedő eredményekkel. Országos szövegértési versenyen Hangyás Eszter első helyezést
ért el. Megyei történelem versenyen is 6 tanulónk az
első tíz helyezett között volt. Körzeti sportversenyen
első helyezést ért el atlétikai csapatunk. Városi szintű versenyeken is szép eredményeket értek el tanulóink. Iskolánk honlapján diákjaink eredményei megtekinthetők (www.weoresiskola.hu). Május hónapban
Ausztriába és Olaszországba szerveztünk táborokat. A
Comenius pályázat keretében pedig 4 pedagógus és 2
gyerek vett részt projekttalálkozón Londonban.
Iskolánk ebben a tanévben ünnepli fennállásának
25., Weöres Sándor születésének 100. évfordulóját.
A centenáriumi évfordulóhoz kapcsolódó országos
szintű megemlékezésre Szegeden került sor. Weöres
Sándor nevét viselő iskolák ismerkedhettek meg egymással, és érdekes nyelvi vetélkedőn mérhették ös�sze tudásukat. Intézményünket Kiss Kata, Hangyás
Eszter és Zahora Mary Jane képviselte. Május 17-én
rendhagyó napon emlékeztünk meg mi is e jeles eseményekről. Ez alkalomból a Weöres-nap délelőttjének
folyamán rendhagyó délelőttre került sor, ahol az osztályok a keresztrejtvény fejtésétől, a nyelvi játékokon
át a salátabárig válogathattak a kínálatból. Minden
osztály „szülinapi ajándékot” is készített az iskolának,
ill. fénykép-installációt készítettek, nagysikerű flashmobot adtak elő.

Délután a megavetélkedő zajlott, ahol négy 1-8.
osztályig szervezett óriáscsapatban vetélkedtek a gyerekek és az őket támogató diákok, szülők. Itt is a jókedvé volt a főszerep!
Este viszont a zene, a versek, a kultúra került a középpontba. Iskolánk volt és jelenlegi diákjai adtak elő
egy emlékműsort „Szórd szét kincseid” címmel. Diáknak, szülőnek, pedagógusnak egyaránt feledhetetlen
pillanatokat, üzeneteket jelentettek az itt elhangzott
művek.
A tanévzárás után intézményünk július 1-től július
5-ig helyi tábort szervez az alsó tagozatos gyerekeknek. Az Erzsébet telepi rész és a Csokonai rész
együtt szervezi a tábort. Helyszín: Erzsébet telepi egység. Felső tagozaton vándor tábort szervezünk június 29 - július 3 között. Ügyeleti napot tartunk minden hétfőn 8-14 óra között a központi épületünkben,
Gyömrő, Szabadság út 2/b.

Német nyelvtanfolyam 2013
Május 12-én indultunk az ausztriai Göstlingbe, az
Almlift Berg 1584 méter magasan lévő szálláshelyére, melyet Almgasthofnak hívnak. Mielőtt szálláshelyünkre értünk volna, megnéztük Mariazellt, egy szép
kis várost.
Délelőttönként német anyanyelvű tanárok oktattak
bennünket. Délutánonként kirándulásokon vettünk
részt, melyet tanáraink szerveztek.
Első nap Gamsba kirándultunk, ahol bementünk
egy cseppkőbarlangba, melyet Franz Kraus fedezett
fel 1881-ben. Második nap Lunz am Seen csónakáztunk, majd körbesétáltuk azt a gyönyörű tavat, ami
1800 m hosszú és 600 m széles. Harmadik napon a
Wasserspielparkban játszhattunk. Mindenféle vízi játékot kipróbáltunk. Mindenki vizes lett, de egyikünk
sem bánta. Negyedik nap az 55 tonnás Haulyval (dömperrel) utaztunk a külszíni fejtéses vasérc bányában.
A dömper kereke 2,6 m, akkora, mint egy szoba belmagassága. Az ötödik napon először az 5 Elem Múzeumba mentünk, majd az állatkertbe, ahol különleges

állatokat láthattunk: hóbaglyot, fekete rókát, különféle
bogarakat.
A hatodik napon korán reggel indultunk haza. Nagyon tetszett mindenkinek ez a tábor, reméljük jövőre
is ilyen jó lesz!
Simon Kristóf és Gruber Levente
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A Hankó István Művészeti Központ
programajánlója!

Országos Rákóczi Nap - július 6.
10 óra Ünnepélyes megnyitó II. Rákóczi Ferenc mellszobránál
ünnepi beszédet mond: Gyenes Levente polgármester
koszorúzás
közreműködik: Szabó Gábor – tárogató
Rossz idő esetén a Hankó István Művészeti Központban.

19 óra Mánya réti megemlékezés
ünnepi beszédet mond: ifj. Gellér Nándor az id. Pál Mihály Művészeti
és Hagyományőrző Kör elnöke
kitüntetések átadása
Rákóczi beszéd
Üllői Zrínyi Ilona nyugdíjas kórus részletet ad elő Mertzel Erzsébet: Rákóczi oratóriumából
koszorúzás
emléktábortűz
közreműködik: Kókai férfikar, Szabó Gábor – tárogató

Fotókiállítás megnyitó
2013. július 6. szombat 10.30 óra

A Romantika Ünnep Gyömrő rendezvénysorozaton készült fotókra kiírt pályázat legszebb
alkotásaiból nyílik kiállítás a Hankó István Művészeti Központ aulájában.
A kiállítást megnyitja, és a díjakat átadja: Gyenes Levente polgármester
A tárlat megtekinthető: július 12-ig, munkanapokon 8-16 óráig

KULTÚRA
Ezúton is gratulálunk az „EGy őSzinte
vallomás” – romantikus versíró
pályázat győztesének:
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Sündisznócska lovagol

Vassné Szabó Ágotának!
Íme a nyertes alkotás:

Szerelem
Pilleszárnyon érkezett a szó:
szeretlek.
Puhán a lelkünk fodraira szállt,
s mikor a szádon,
s a számon át kireppent,
a térben egy angyal suhant át.
Szárnyával megcirógatta a percet,
az öreg óra kattanva megállt,
s a régi komód fiókjában
egy rongybaba szíve
hangosan kalapált.
Nagyot reccsent a tölgyfa szekrény:
fiatal, sudár koráról álmodott,
mikor lombjai közt lakói voltak,
s nem dugdostak benne
holmi használhatatlan limlomot.
Csak a szú percegett a hintaszékben,
a lexikonból egy új fejezeten
rágta át magát a moly,
és mindenütt hófehér,
porcelán csipke csönd honol.
Az ősök a falon
- megsárgult képek titokban, mosolyogva egymásra néztek,
és nagyanyám kacsintott a dédnek.
Pilleszárnyon érkezett a szó:
szeretlek.
Puhán a lelkünk fodraira szállt,
s mikor a szádon,
s a számon át kireppent,
a térben egy angyal suhant át.
Értesítjük kedves Látogatóinkat, hogy a Hankó
István Művészeti Központ
2013. július 13. és augusztus 4. között
zárva tart.
Nyitás: augusztus 5-én, 8 órakor.

Ezzel a címmel mutatta be osztályom (Fekete István Általános Iskola és Szakiskola, 3. A osztály)
vidám, zenés színdarabját Gyömrő minden évben
megrendezett kulturális délutánján, a Tarkaesten.
Műsorunk nagy sikert aratott, melynek folytán
több helyre is meghívták kis színtársulatunkat.
Először a Nefelejcs, majd a Szivárvány, végül a Harmónia Idősek Otthonában adtuk elő a darabot. Az
előző kettő helyen - mivel közeledett anyák napja –
anyák napi versekkel, énekekkel bővítettük repertoárunkat; az utóbbiban pedig születésnapi költeményekkel is köszöntöttük az idős embereket, közöttük két
100 éves lakót. Mindenütt nagy szeretettel fogadtak
bennünket. De a legnagyobb elismerés számunkra, az
ott lakók hol vidám, hol a meghatottságtól könnyező
arca volt, amely végig kísérte a gyerekek előadásait.
Végül fellépéssorozatunk utolsó állomása a városi
gyermeknap volt, Gyömrő szívében, a város hangulatos parkjában. Sajnos az időjárás nem kedvezett a szabadtéri programnak, hűvös volt, csepergett az eső és
a viharos szél még a díszletet is feldöntötte, de sem a
gyerekek, sem a nézőközönség nem futamodott meg,
és ismét sikerült derűt varázsolni az arcokra.
Azért, hogy mindenhol helyt álljunk, nagyon sokat dolgoztak a gyerekek, de köszönet illeti a szülőket
is, akik elkészítették a jelmezeket és hozták – vitték
csemetéiket a különböző helyszínekre. Köszönetet
mondok kollégámnak, Baltigh Gerzsonnak, aki lehetővé tette, hogy színdarabunk zenés – énekes betétjei
CD-n is megszólalhassanak. Végezetül megköszönöm
a Hankó István Művészeti Központ vezetőségének és
dolgozóinak is, hogy minden egyes alkalomra biztosították számunkra a megfelelő díszletet, amely nélkül
szegényesebb lett volna a színpadkép.
Remélem, az elkövetkezendő tanévben is hasonló
színvonalas műsorral kedveskedhetünk az erre igényt
tartó intézményeknek és műsorszervezőknek!
Sárkányné Tóth Katalin
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Gyermeknap a Családsegítô és
Gyermekjóléti Szolgálatnál
2013. május 17-én gyermeknapi mulatságot szerveztünk a Szolgálatunkkal kapcsolatban álló családok gyermekeinek. Többségében
általános iskolás gyermekeket láttunk vendégül a Bölcsőde tornatermében.
Az érkező gyerekeket korosztályuknak megfelelő kvízkérdésekkel tettük próbára. Majd ismerkedéssel egybekötve 4 csapatot alkotott a gyereksereg. A csapatok tagjai egymást segítették, irányították
a koncentrációt, kreativitást igénylő ügyességi játékokban. Majd sorversenyben mérték össze tudásukat. Míg egy harcolt az előrejutásért,
addig a csapat többi tagja egyöntetűen szurkolt. Az erőt és gyorsaságot igénylő játékokban kifáradt gyerekeket uzsonnára is meghívtuk.
Örömmel fogadták a zöldséges zsíros kenyeret, illetve limonádét. Desszertként pedig többféle palacsintával és
gyümölccsel kedveskedtünk nekik.
Míg falatozott a kis társaság, addig kolléganőink összeszámolták a csapatok pontjait és következhetett az
eredményhirdetés… Minden csapat jutalomként játékot és édességet kapott.
Szolgálatunk célja az együttes munka eredményességének és örömének hangsúlyozása volt. A gyerekek
rendkívül élvezték a közös játékot, így a kitűzött célunkat teljesítettnek találjuk.
Köszönjük, minden támogatónk segítségét, akik hozzájárultak munkánk sikeréhez:
100 Forintos Bolt, Palotai Ilona, Zöldség Diszkont, Roland Pékség, CBA West-Shop, Bucó Pékség

Törôdés Napja a gyömrôi Mesevár Óvoda
Falusi Tagóvodájában
Önkéntes munkával újították fel az óvoda udvarát a Budapest Bank
monori munkatársai

A kerti játékok felújításával tették rendbe a gyömrői Mesevár Óvoda Falusi Tagóvodájának udvarát
a közeli Monor település Budapest Bank fiókjának
munkatársai. A munkálatokra a bank Törődés Napja
önkéntes programsorozatának részeként került sor,
amelynek keretében a pénzintézet kollégái idén tavasszal országszerte 16 helyszínen járulnak hozzá kétkezi munkájukkal a környezetük szebbé tételéhez.
A Törődés Napja nevű akciósorozat keretében többek között a gyermek- és ifjúsági, valamint oktatási
és egészségügyi intézmények felújításában, a helyi
lakosok életkörülményeinek és környezetének javításában nyújtanak segítséget önkéntes munkájukkal a
bank dolgozói. Most a gyömrői Mesevár Óvoda Falusi
Tagóvodájának udvarát szépítették meg. Az önkéntesek felújították a kerti játékokat, a bank pedig 100 ezer
forinttal támogatta a munkálatok elvégzését.
„Bankfiókunk több éve rendszeres résztvevője a
Törődés Napja akcióknak. Idén is örömmel csatlakoztunk a kezdeményezéshez, mert így saját kétkezi
munkánkkal is hozzájárulhatunk környezetünk szebbé
tételéhez. A korábbi években több monori intézmény-

ben tudtunk már segíteni, idén pedig a közeli Gyömrőn is örömmel vettünk részt a gyermekeknek élményt
nyújtó játékok felújításában” – mondta el Monori Gábor, a Budapest Bank monori fiókvezetője.
A pénzintézet több mint 10 éve rendezi meg a Törődés Napja nevű programsorozatát.
ALMÁSI Anna

SZABADIDŐ
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Továbbra is! SPORTTÁBOR!
Időpont: 1. turnus: július 1 - 5-ig
2. turnus: július 8 -12-ig
Helyszín: Gyömrő Városi Sportcsarnok

A tábor teljes idejére és heti turnusba lehet jelentkezni.
A tábor költsége 11.000 Ft/hét, amely tartalmazza a kétszeri étkezést,
tízórait és ebédet.
A sportfoglalkozások reggel 8-tól 16.00-ig tartanak.
Minden általános iskolás gyereket és azokat a fiatalokat, akik mozgásra
vágynak, szeretettel várunk!
Programok: labdajátékok, lovaglás, népi játékok, vetélkedők, kerékpározás, strandolás, sportági
bemutatók.

Érdeklődni és jelentkezni:
Török Réka: 06-20-981-51-54 • Török Tiborné: 03-30-381-73-20

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az
éves kötelező kémény-ellenőrzési sormunkát a
nyár folyamán a Faluban végezzük.
Elérhetőségeink:
Wahab Raszul
06-70/249-14-66
vagy
06-29/739-087
Ónodi László
06-30/49-44-247 vagy
06-29/332-829

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetemet fejezem ki azoknak, akik Páromat, Pataky Károlyt, és édesanyját, Gogolyák
Paulát elkísérték utolsó útjára, és jelenlétükkel részvétüket kifejezték.
Gyászolja párja, Piroska
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