Járôrautót kapott a polgárôrség
Városunkban az elmúlt évekhez hasonlóan békésen, mint egy kis üdülővárosban telnek a forró nyári napok. A
nyár első felében a kissé hűvös júniusi, július időjárás miatt elmaradt a tófürdő látogatottsága a várthoz képest.
Úgy tűnik azonban, hogy a forró július
vége és a kánikulával telő augusztusi hónap bepótolja ezt a kiesést, így a
tófürdő látogatottsága várhatóan az elmúlt évekhez hasonlóan fog alakulni. A
nemrégiben készített felmérés alapján
kiderült, hogy a látogató vendégek elégedettek a strand szolgáltatásaival, és
ezért a legtöbben visszatérő vendégként
látogatnak el városunkba több napos
fürdőzésre, illetve rendkívül kedvelik
a városközpontban lévő vendéglátóhelyek szolgáltatásait. Ez nem csak az
elkészített felmérésből látható, hanem
abból is, hogy egy meleg hétvégi napon
több mint 3000 fizető vendég keresi fel
a tófürdőt, sokszor még a késő esti, éjszakai órákban is több százan fürdenek

lent a tavon és a városközpontban is
rendkívül nyüzsgő az éjszakai élet. Ez a
központban lévő parkolóhelyek telítettségéből is látszik. Különös figyelmet
fordítottunk az elmúlt hetekben arra,
hogy példaértékű legyen városunkban a
nap minden percében (még az éjszakai
szórakozóhelyek nyitvatartási idejében
is) a közbiztonság. Önkormányzatunkkal kötött megállapodás keretében az
idei évtől a szórakozóhelyek tulajdonosai 8 biztonsági őr alkalmazását fizetik, akik az esti és éjszakai órákban, a
városközpontban, a parkban, a parkolóban, a tófürdő területén és a stranderdőben teljesítenek szolgálatot. A rendőrség is megerősített szolgálattal van
jelen a nyári időszakban és külön öröm
számunkra, hogy rendszeresen működik a rövidnadrágos egyenruhájukról
felismerhető strandrendőri szolgálat. A
polgárőrség is kiveszi a részét a közbiztonság javítását célzó feladatokból, így
rendszeres esti és hétvégi járőrözésük-
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kel segítik a rendőrség munkáját és szolgálják
városunk lakóinak biztonságát. Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően elmondható, hogy
eddig semmilyen jelentősebb rendbontás vagy
bűncselekmény nem történt az elmúlt két hónapban városunkban, annak ellenére, hogy több
tízezren vették igénybe a fürdő szolgáltatásait.
Városunk közbiztonsága, amint arról az elmúlt
időszakban már többször írtunk, az idei évben
kiemelkedő feladat a városvezetés számára. Ennek érdekében a polgárőrök munkáját mostantól
az egyesület tulajdonában lévő szolgálati gépkocsi segíti.
Július 19-én délelőtt Fülöp Tamás a Gyömrői Polgárőr Egyesület elnöke átvette a szervezet
első járőrautóját. Mostantól a polgárőreink ezzel
a kék színű, jól láthatóan felmatricázott autóval
fognak járőrözni. A gépkocsi megvásárlásához
szükséges pénzt a Gyömrő Városért Közalapítvány biztosította. Az alapítvány számlájára igen
sok helyi vállalkozó utal rendszeresen támogatást, míg Gyenes Levente polgármesterünk a
polgármesteri fizetésének egy részét bocsájtja az
alapítvány rendelkezésére.
Korábban már írtunk róla, hogy a városvezetés kiemelt figyelmet kíván fordítani a bűnmegelőzésre, ebből adódóan lehetőségeihez
mérten próbálja segíteni a Polgárőr Egyesületet
és az Önkéntes Tűzoltó Szakszolgálatot. A városvezetők és több képviselő is jelezte belépési
szándékát az egyesületbe, hogy tevőleges munkájával is tudja segíteni a minél eredményesebb
járőrözést. Mindemellett most ezzel az autóval
is nagyot léptek előre polgárőreink, hiszen végre
nem a saját gépjárművükkel kell járőrözniük. A

szolgálati autóba szükséges üzemanyagot szintén helyi vállalkozók felajánlásából tudja majd
megvásárolni az egyesület.
Fülöp Tamás, a Polgárőr Egyesület elnöke
elmondta: főleg hétvégén és éjszaka fognak járőrszolgálatot ellátni Gyömrőn. Hozzátette: nagy
segítség volt számukra ez a gépjármű, melynek
köszönhetően sokkal hatékonyabban tudnak jelen lenni a közterületeken. A polgárőrök a jövőben is a gyömrői rendőrőrs munkatársaival
együttműködve dolgoznak majd.
Mezey Attila alpolgármester az átadó ünnepség után kifejtette: szeretnék, ha minél több
gyömrői lakos érezné a fontosságát annak, hogy
közösen megóvjuk városunk közbiztonságát.
Ezért léptünk be mi is az egyesületbe, ezért fogjuk szabadidőnk egy részét járőrözésre fordítani – mondta. Az alpolgármester hozzátette: a
korábbi felhívásukra, miszerint várják mindenki
jelentkezését a polgárőrség soraiba szerencsére
igen sokan jelentkeztek. Erre egyébként továbbra is van lehetőség: a polgarorseg@gyomro.hu
e-mail címen lehet jelezni a belépési szándékot.
Előttünk áll még a nyári szezon több nagy
rendezvénye, melyekre ezúton is invitáljuk minden kedves lakosunkat! Várjuk Önöket augusztus 20-án a központi parkban az ünnepi rendezvényekre, majd este a Tófürdőn a hagyományos
tűzijátékra és táncpartyra. Augusztus 31-én pedig a KULTURSIZT szervezésében újra lesz Lecsófőző és Hagyományőrző Fesztivál, valamint
a nagy sikernek örvendő Parasztolimpia a Tőzeges tó melletti Búcsú téren.
További kellemes nyarat, és jó szórakozást
mindenkinek!
H. A.

Csökkentek a szemétszállítási díjak, új nevet
vesz fel a városi sportcsarnok
Önkormányzati hírek

Újabb Európai Uniós pályázat beadásáról döntött a képviselő-testület legutóbbi ülésén. „Szervezetfejlesztés a Közép – magyarországi Régióban levő önkormányzatok számára” tárgykörű
pályázathoz önerő biztosítása nem szükséges,
míg az elnyerhető támogatás min. 10 max. 22
millió forint.
Augusztus 20-tól Ignácz Ilona világbajnok
kézilabdázó nevét veszi fel a városi sportcsarnok. A névfelvételre a Gyömrő VSK vezetése
tett javaslatot. Ignácz Ilona oszlopos tagja volt
az 1965-ben világbajnoki aranyérmet nyert Ma-

gyar Női kézilabda-válogatottnak. Ők az egyetlen vb-győztesek a sportág hazai történelmében.
Ignácz Ilona a mai napig Gyömrőt tekinti szülőföldjének, hiszen anyai ágon családja innen
származik, itt és élnek. Ő maga a gyermekkorát
töltötte Gyömrőn, s a mai napig rendszeresen
jár városunkba. A városvezetés előzetesen nyilvános vitára bocsájtotta a kérdést, ám az átnevezéssel szemben senki nem emelt szót. Ignácz
Ilona sportolói sikerei, valamint emberi nagysága (a Magyar Köztársaság Kiváló Sportolója cím
tulajdonosa) méltóvá teszik arra, hogy városunk
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egyik jeles intézményét elnevezzük róla. Így a testület egyhangúan döntött úgy,
hogy államalapításunk ünnepén a sportcsarnok nevet változtat, és azt követően Ignácz
Ilona Városi Sportcsarnok
néven szerepel.
A 2012. évi CLXXXV.
törvény alapján 2013. júIgnácz Ilona
lius elsejétől változás lépett
világbajnok
életbe a szemétszállítási díMagyar Női
jakban. Gyömrőn az alábbi
Kézilabdadíjtételek léptek életbe kuválogatott (1965). kánként negyedévre:110 L
kuka: 6345 Ft; 80 L kuka: 5180 Ft; 50 L kuka:
4010 Ft. Közületek számára a 110 Literes kuka
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díja marad 7105 Ft/ negyedév. A számítás alapját adó törvény úgy rendelkezik, hogy a 2013.
július 1-től életbe lépő díjak mértéke nem haladhatja meg a 2012. 04. 14-én érvényes díjak max.
4,2%-kal emelt összegének 90%-át.
A szemétszállításhoz kapcsolódó hír, hogy továbbra sem kapott szakhatósági engedélyt a Kommunál Plusz Kft. a városban keletkező zöld hulladékok befogadására, így még nem tudja elindítani
önkormányzatunk a zöld zsákok begyűjtését. Reményeink szerint hamarosan minden engedély
rendben lesz, és elindulhat a városüzemeltető kft.
szervezésében a kerti lombhulladék elszállítása.
Gyenes Levente polgármester korábban 50.000
darab zöld zsákot rendelt a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft-től, melyek azóta meg is érkeztek.
Hauser Antal

Megkérdeztük strandolóinkat:
– Szeretik-e Önök Tófürdônket?
A felmérés célja az volt, hogy a Tófürdőre érkező vendégek véleményét ismerjük meg a strandról és szolgáltatásairól. Az elmondott vélemények alapján lehet
elgondolkodni azon, hogy milyen problémákat kell
esetleg megoldani a fizető vendégek létszámának és
elégedettségének növelése érdekében.
200 embert kérdeztünk meg a jegyért sorban állók
közül (mert így jobban telt az idejük, szívesebben válaszoltak, mert nem siettek). Nem köteleztünk senkit
a válaszadásra, a megadott kérdések közül nem volt
mindegyikre kötelező válaszolni. A felmérés az összes
látogatóhoz képest (Pl. 50000:200 arány) reprezentatívnak tekinthető.
Honnan látogatnak hozzánk strandolni? Gyömrő 27%, Budapest 45% (ezen belül is a legtöbben a
XVII. kerületből jönnek hozzánk fürödni), Maglód
6%, Pécel 4%, Vecsés 4%, Monor 4%, Ecser 2%. A

többi település listája, ahonnan látogatók érkeztek, de
kb. 1% alatt: Bp. XV., Bp. III., Bp. IX., Bp. XIV., Bp.
XIII.,Gyál, Sülysáp, Péteri, Káva, Bénye, Nyáregyháza, Felsőfarkasd, Üllő, Kistarcsa, Dabas stb.
Milyen közlekedési eszközzel érkeznek hozzánk?
Gépkocsival 70%, gyalog 15%, busszal 10%, vonattal
3%, kerékpárral 2%.
Az idelátogatók közül 70% már többször járt a Tófürdőn, 30% először járt nálunk.
A nyitva tartási idővel 74% fürdőző volt elégedett,
és 26% nem. (A kánikulai időjárásban többször korábban, már 9 órakor nyitott a strand).
A jegyárat a válaszadók 71%-a elfogadhatónak
tartja, míg 29%-uk sokallja azt.
(Nagy az igény a kedvezményes jegyek váltására
(bérlet, családi jegy, stb.), illetve a bankkártyával és
SZÉP kártyával való fizetésre).
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A személyzet munkájával a válaszadók 98%-a elégedett volt, ami a személyzetet dicséri!
A tisztaságot is 90% megfelelőnek tartja, s csak
10% talált kifogást, elsősorban az eldobált cigarettacsikkek és a túlterhelt szemétgyűjtő edények miatt.
A büfék kínálatával és áraival is mondhatjuk elégedettek a fogyasztók. Elfogadható árakat 47%-uk tapasztalt, 15%-uk drágálta az árakat, 31%-uk szerint jó
a kínálat, finomak az ételek, s 5%-uk szerint sok tart
zárva a fürdési időben.
A válaszadók 60%-ának a Tófürdő környezete
tetszik a legjobban, 20%-ának a hangulat, 16%-ának
a víz, míg 14%-ának a körbár. Mivel a válaszadók
zöme a környezet miatt látogat hozzánk, ezért a legfontosabb feladat a Tófürdő környezetének a védelme!

Azt is megkérdeztük fürdőzőinktől, hogy mi nem
tetszik nekik? Csúszós lépcsők miatt 24% emelt szót,
az elszórt cigarettacsikkek miatt 22%, a rossz minőségű
fű miatt 20% fejezte ki nemtetszését, míg a zöld/algás
víz miatt 20%. Kevés árnyék miatt 14% panaszkodott.
Önkormányzatunk számára kiemelt jelentőségű a
Tófürdő, és az, hogy az itt pihenő, fürdőző emberek
minél nagyobb megelégedettséggel töltsék el nálunk a
szabadidejüket. Természetesen, az egyre jobban apadó
pénztárcák ellen nem sokat tehetünk, de ha jó gazda
szemével ápoljuk, tartjuk karban, fejlesztjük tófürdőnket, hosszú évekig még kedvelt fürdőhelyként tudjuk
megtartani.
Hodruszky Lajos
alpolgármester

VÍZMÛ HÍREK

Július elsejétől a törvénynek megfelelően végrehajtottuk a 10%-os lakossági víz és csatornadíj csökkentést. Ennek hatását először a júliusi fogyasztásra vonatkozó augusztusi számlákon
érzékelhették a felhasználók. A díjcsökkentés a
lakossági felhasználók terheit csökkenti, de szolgáltatói részről gazdaságilag nem megalapozott.
A közműadóval és egyéb plusz terhekkel hozzáláttunk az eddigi tartalékok feléléséhez. Szinte
minden víziközmű szolgáltató hasonló cipőben
jár, a nagyok is. Nem egyről hallani, hogy nem
vagy késve fizeti a beszállítóit, halasztást kért a
közműadóra. Volt, aki azért állította le az integrációt (újabb települések csatlakozását ), mert csak
a veszteségeit növelné. A különböző szakmai
fórumokon a jogszabályi változásokról, integrációról, rezsicsökkentésről beszélnek. Vízellátás,
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás nem kerül
szóba. Ez azt is jelenti, hogy a rendszer eddig
olyan szinten működött, hogy meg sem kellett
említeni. A szakmában dolgozók azon vannak,

hogy a jelentős átalakulás kapcsán a felhasználó
továbbra is problémamentesen vehesse igénybe
a szolgáltatásokat.
Július végén a kormány úgy határozott, hogy
az állami tulajdonú cégeket 7 milliárd forinttal
megsegíti. Az önkormányzati cégek megnövelt
terheinek kompenzációjáról egyelőre nincs hír,
bízunk benne, hogy ránk is gondolnak.
Hálózatunkon az idénre nem tervezünk fejlesztést, rekonstrukciót. Ivóvíz csőcserére volna
szükség, de saját forrás nincs. Egy önkormányzati pályázat folyamatban van, annak eredményessége esetén jövőre lehet a munkákat elindítani.
Az idei fő feladat az óracserékben merül ki.
Kollégáink nyújtott műszakban és hétvégeken
is járják a várost, igyekeznek minden lejárt vagy
mostanában lejáró mérőt lecserélni. A szolgáltatókat törvény kötelezi arra, hogy a felhasználóknál felszerelt főmérők hiteles állapotúak legyenek. Ennek érdekében rendszeresen (alapesetben
négyévente) a lejárt, vagy rövidesen lejáró mé-
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rőket lecseréljük. Az újonnan felszerelt mérők
vagy újak, vagy szakműhelyben felújítottak és
minden esetben akkreditált labor által hitelesítettek, OMH plombával ellátottak. A beszerzést
követően nálunk semmilyen vizsgálat, beállítás
stb. nem történik, erre sem módunk, sem jogunk
sem eszközünk nincs. A felszereléskor az óraállást, ami jellemzően 0 vagy 1 köbméter, jegyzőkönyvben rögzítjük. A számlázás átalány, leolvasás vagy
diktálás alapján történik.
Az új vízmérők általában
többet mérnek. Többet, mint
a régiek, de nem többet, mint
a tényleges fogyasztás. A régi
vízmérők a kopás, vízkövesedés miatt általában belassulnak, kevesebbet mérnek,
a felhasználó javára – a szolgáltató kárára - csalnak. Az
óracserénél áll helyre a korrekt mérés. Tehát, ha valaki
tételes kimutatást vezet, rendszeresen leolvassa
a mérőjét és a szezonális hatásokkal is korrigál,
jó eséllyel az új óráján nagyobb fogyasztást fog
látni. Ez a hatás egyébként elég nehezen mutatható ki még a nagyon precíz fogyasztók esetében
is. Ugyanis az idei tömeges óracserék májusban
kezdődtek és a fogyasztás májustól júliusig folyamatos emelkedést mutat a felhasználóknál és
összvárosi szinten egyaránt.
Elvileg természetesen lehetséges hibás mérés. Az elmúlt 6 évben a reklamáció alapján leszerelt és bevizsgált mérők között egy kivétellel
nem volt olyan, ami a fogyasztó kárára tévedett
volna. Az pedig kirívóan szerkezethibás volt,
két egymást követő számtárcsája összeakadt. A
többi vagy pontos volt, vagy kevesebbet mért.
Olyan is előfordult, hogy az újonnan felszerelt
mérő nem indult el, ami valószínűleg a hitelesítés és a felszerelés közötti mechanikai sérülés
eredménye lehetett.
A fenti tapasztalatok ellenére társaságunk
komolyan veszi a mérési hibákkal kapcsolatos
bejelentéseket. Ilyen esetekben tájékoztatjuk a
fogyasztót a lehetőségekről. El szoktuk mondani a legegyszerűbb házilagos ellenőrzési módokat: szivárgás, elfolyás ellenőrzésére minden
csapot, mosógépet, mosogatógépet el kell zárni.
A mérőnek ez esetben teljesen meg kell állni.
A mérő pontosságát pedig kontrollált mennyiségű vízvétellel pl. kalibrált vödör segítségével ellenőrizhetjük a kismutatók segítségével
(x0.0001:deciliter, x0.001:liter, x0.01: 10 liter,
x0.1: 100 liter). Ha a felhasználó ezzel nem él,
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illetve fenntartja azon állítását, hogy a mérője
pontatlan, akkor a mérőt lecseréljük és elküldjük
ellenőrzésre. Az ellenőrzési igényről a felhasználónak írásban kell nyilatkoznia legkésőbb a
mérő leszerelésekor. A mérő le-felszerelésének
és a mérő bevizsgálásának minden költségét a
szolgáltató előlegezi meg. A bevizsgáló labor a
vizsgálat helyéről és időpontjáról a szolgáltatót
és a felhasználót előzetesen írásban értesíti. Amen�nyiben a vizsgálat azzal az
eredménnyel zárul, hogy a
mérő nem mér megfelelően
és felhasználót kár érte, akkor a többletfogyasztást a
szolgáltató jóváírja, és a
vizsgálat költségei őt terhelik. Ha a mérő pontos,
akkor a költségviselő a felhasználó. A hitelesítésről a
labor egyedi számlát állít
ki, a költségek jól követhetők, 20 ezer forint nagyságrendbe esnek. Ez az
eljárásrend nem cégünk találmánya, jogszabályi
kötelezettség.
Időrendi sorrendben végül, de nem utolsó
sorban még egy fontos hírt kell közölnöm. Augusztus elsejétől a gyömrői víziközmű szolgáltató a Dabas és Környéke Vízügyi KFT.
lett. Mostantól a DAKÖV végzi a víztermelést,
kezelést, elosztást, a szennyvízhálózat üzemeltetését és a szennyvíztisztítást. A Gyömrő és
Térsége Víziközmű Szolgáltató KFT. valamint a
Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető KFT. egy néhány hetes átmeneti állapot után
jelenlegi tevékenységét beszünteti. Az ügyeket
a megszokott ügyfélszolgálati irodában és elérhetőségeken továbbra is lehet intézni úgy a régi,
mint az új szolgáltatóval. Az augusztusi fogyasztásra vonatkozó szeptemberi számlákat már az új
szolgáltató fogja kiállítani. Kollégáink nagy része átkerül az új céghez, telephelyünk itt marad.
Az átalakulás komoly adminisztratív többletterhet jelent, a régi szervezeti struktúra is átalakul.
Elképzelhető, hogy a fogyasztói ügyek egy részét nem tudjuk azonnal kezelni, de törekszünk
arra, hogy minél előbb megtaláljuk a megoldásokat. Vannak a fogyasztókat érintő változások is.
A DAKÖV KFT. üzletszabályzata megtalálható
a www.dakov.hu honlapon. Az üzemeltetésben,
ügyfélszolgálati tevékenységben ennek alapján
járunk el. Reményeim szerint az aktualitásokról
a továbbiakban is beszámolhatok a vízmű hírek
rovatban.
Kertész Gyula
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Meghívó
2013. augusztus 20.
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Államalapító Szent István Királyunk
ünnepén a város központi ünnepségére.
Program:

Hankó István Művészeti Központ
10.00
11.00

Ünnepi műsor a GyömrőSzínház tagjainak tolmácsolásában
Ünnepi beszédet mond: Gyenes Levente polgármester
Új kenyér megáldása
Városi Sportcsarnok névadási ünnepsége

Központi park szabadtéri színpada
18.00

Operett Kavalkád GyömrőSzínház társulatának előadásában
A legismertebb operettek legszebb számait hallhatja a közönség amatőr színészeink
tolmácsolásában. Ízelítő a műsorból:
Fényes Szabolcs, G-Dénes György (Maya)

Kellene, ma éjjel egy kis „haccáré, haccacáré” (Németh Viktória)
Kálmán Imre: (Cirkuszhercegnő)

Egy drága szempár (Petrik Balázs)
Egri József: Kálmán Imre (Csárdáskirálynő)

Te rongyos élet (Takácsné Tóth Hajnalka és Takács Gábor)
Szirmai Albert, Fényes Szabolcs (Mágnás Miska)

…Cintányéros, Hopsza Sári… (Szótér Tímea és Mihalusz Zoltán)
Eisemann Mihály zenéjére

János legyen fenn a János hegyen… (Bocz Ildi és Aczél Zsolt)
Hyppolit a lakáj filmzene:

Pá kis aranyom pá… (Ábrahám Krisztina)
Eisemann Mihály:

Maga nős ember vagy boldog… (Benkő Zsanett és Juhász Ferenc)
21.00

21.30

Tófürdő

Tűzijáték
Ünnepi köszöntőt mond Szűcs Lajos Pest Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke és Gyenes Levente polgármester
A tűzijátékot indítja Udvardi Hedvig 2013 Tószépe királynője
III. Tóparti Táncparty
„Nagymamától unokáig” népszerű tánczenék mindenki számára
A harmadik alkalommal megrendezendő karneváli hangulatú táncesten
bárki bármilyen egyéni öltözetben megjelenhet!
A hangulatot profi táncosok fokozzák, s kezdésként a Mad Circus Rockabilly
Band pörgős ritmusára lehet bemelegíteni!
Egész nap, bármelyik rendezvényen való részvétel ingyenes!

KULTÚRA
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A Hankó István Művészeti Központ
programjai:

Munka után édes a pihenés!
…tartja a mondás.

Ennek eleget téve, a Csemetekert Gyermekszínház tagjai Káptalanfüreden, a Gyömrői Ifjúsági Táborban töltöttek el négy csodálatos napot.
A Csemetekert Gyermekszínház társulatával, kilenc hónap alatt
három színdarabot mutattunk be a gyömrői közönségnek. Plusz
feladatként a „Romantika Ünnep Gyömrőn” rendezvénysorozat
erkély- jelenet versenyére, megtanultuk kívülről Shakespeare híres dialógjának dramatizált változatát, melyet különszámként mutattunk be május 25-én. Ezt az igen mozgalmas kilenc hónapot
Káptalanfüreden pihentük ki, ahol négy csodálatos napot töltöttünk el együtt. Volt ott minden: szalonnasütés, strandolás, karaoke,
Strandolás utáni szieszta
kirándulás Tihanyba, ahol megnéztük a Panoptikumot, ellátogattunk a Levendula Fesztiválra; és rengeteg játék, móka, kacagás. A
négy nap egyik kiemelkedő pillanata az volt, amikor a „Csemeték”
ültek az ebédlőben kialakított nézőtéren, és szüleik adtak elő nekik egy jelenetet, az egykori Csinn-Bumm cirkuszból. Az „I”-re az
tette fel a pontot igazán, amikor minden Csemete kapott ajándékba
egy-egy karórát, melyet az egyik anyukának köszönhetünk. S ha
már a köszönetnyilvánításnál tartunk, ne feledkezzünk meg azokról sem, akik igen
sokat segítettek abban, hogy gondtalanul tölthettük el ezt a
Szülők, mint színészek
négy napot. Nagyon
szépen köszönjük Hauser Antalnak és idősebb Hauser Antalnak,
Rehor Jánosnak (Gyömrő Gyöngye), Hochrein Dezsőnek (HBUS
Kft.), Gyenes Levente polgármesternek, a FRI-ZO húsboltnak, a
REAL élelmiszer üzletnek és végül, de nem utolsó sorban a szülőknek a hozzájárulást! Egy felejthetetlen élménnyel gazdagabban
térhettünk haza Káptalanfüredről.
Ropog a tűz, sül a szalonna
Mihalusz Zoltán

Gémeskútavató a Tájházban

Június 22-én 16 órakor ünnepélyes keretek között felavattuk az új gémeskutat.
Ezúton szeretnénk megköszönni Vozzsanyikovné Papp Irén felajánlását; ami által
bővülhetett a Tájház gyűjteménye.
Felvetődik a kérdés; hogy is néz ki egy gémeskút?
Kedves Olvasó: belegondolt abba, hogy mikor látott utoljára gémeskutat, vagy
látott-e már egyáltalán? Ez a régi, jól bevált vízszerző eszköz már messziről felismerhető; küllemét az úgynevezett ágas, és az azon elhelyezkedő hosszú kútostor
teszi jellegzetessé.
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Régen a házak udvarában legtöbbször élő fából
alakították ki ezt a több funkciót ellátó kutat, de sok
településhatáron és mezőn is megtalálható volt. Érdekessége, hogy nem csupán vízszerzésre használták,
hanem információk, hírek közlésére is. A híreket a
gém és a kútostor állításával továbbították a legeltető pásztoroknak, a betyároknak és a napszámosként
dolgozó munkásoknak. (Így meg tudták határozni a
pásztorok a delelés, itatás és az étkezés idejét is).
Az avató ünnepségen a monori Kalapos Folk
Band saját dalokkal, népzenei feldolgozásokkal szórakoztatta a résztvevőket. Kis idő múlva már mindenki felszabadultan beszélgetett és nótázott; zárásként
következett a táncház: a város apraja-nagyja megmutathatta tánctudását.
Ha kíváncsiak az új gémeskútra, bátran látogassák meg a Tájházat és ne hagyják ki a többi látnivalót se!
Köszönjük a részvételt!

Rákóczi Nap
A délelőtti ünnepélyes megnyitó a központi parkban ifj. Pál Mihály II. Rákóczi Ferenc
fejedelemről mintázott mellszobra előtt zajlott.
Gyenes Levente polgármester ünnepi köszöntőjét követően Szende Márta, a Rákóczi Szövetség helyi szervezetének vezetője a szövetségben végzett munka elismeréseként okleveleket adott át. Szabó
László Dezső Rákóczi imája című saját versét szavalta el, majd Szabó Gábor tárogatójátéka mellett az intézmények és a civil szervezetek helyezték el az emlékezés virágait a fejedelem szobránál.
Az esti megemlékezésen ifj. Gellér Nándor az id. Pál Mihály
Hagyományőrző
és
Művészeti kör elnöke
Erdős Attila szavaival
köszöntötte az egybegyűlteteket. A Kókai
férfikar műsora után
Beszterczey Attila tolmácsolásában hangzott
el a fejedelem gyömrői
beszéde, majd üllői
vendégeink Merczel
Erzsébet Rákóczi oratóriumából adtak elő
részletet. A megemlékezést az emlékoszlop
megkoszorúzásával
zártuk.
Szeretnénk megköszönni
minden
résztvevőnek, közreműködőnek,
hogy
jelenlétükkel megtisztelték ünnepünket. Külön köszönet a támogatásért Beszterczey Attila színművésznek, a Kókai férfikarnak, valamint az üllői Zrínyi Ilona Nyugdíjas kórusnak.

GYÖMRŐI KÖZÉLET
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90 év nagy idô...
Szépkorúak köszöntése
Május végén is több szépkorú lakosunkat köszönthettük lakóhelyeiken ünnepélyes körülmények között.
Matyó Nikolett (Polgármesteri Hivatal) megnyitója
után Gulyás Anita (Weöres Sándor Ált. és Műv. Iskola – Erzsébet u.) 4. osztályos tanuló elragadó versét
hallhatták, amely az idős kor tiszteletéről szólt. Utána Hodruszky Lajos alpolgármester tolmácsolta Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait, és Kossuth
László önkormányzati képviselő továbbította Gyenes
Levente polgármester köszöntőjét. Mint minden ilyen
alkalommal, most sem maradhattak el a gyönyörű virágcsokrok és a gyümölcskosarak sem.
Róza néni (Nagy Lászlóné, Rácz Róza) családjával
1961-ben költözött Gyömrőre.
Csökmőről „menekült” családjával a hajdúsági munkanélküliség elől. Szép nagy ingatlanjukat egy jóval kisebbre
tudták gyömrőire cserélni, az
értékkülönbözet miatt. Szülei is és testvérei is hasonlóan
szép kort éltek meg, de sajnos
közülük csak Róza néni él már.

Családja: két gyerek, négy unoka és hat dédunoka.
Balázs bácsi (Gulyás Balázs) 12 gyerekes jász családból származik, ahol szülei vallásos hittel nevelték,
s az idősek tiszteletére. 1948-tól lakik Gyömrőn, ahová munkája a vasút és felesége hívta. 1950-60 között a
vasútállomás főnöke volt. Testvérei is hasonlóan hos�szú életűek voltak. Családja: három gyerek, négy unoka és négy dédunoka.
Mindkettőjüknek Gyömrő Város Önkormányzata
és Polgármesteri Hivatala további egészséges és boldog életet kíván!

Játszva tanulni…
Weöres Iskola hírei

A pályázatunk címe CLIL vagyis a tartalomalapú oktatás. A résztvevők évek óta ismerik egymást, sikeres
eTwinning és Comenius kapcsolatot ápoltak éveken
keresztül. A projekt több száz diákot foglalkoztat. Ös�szekapcsolja és továbbfejleszti a gyermekek
nyelvi, természettudományos, matematikai
és humán tartalmú ismereteit, megvalósítja
a „játszva tanulni” elvet bármelyik korosztályban. A munka egy közös honlapon,
internet segítségével, angol nyelven folyik.
A projektben résztvevő országok szabadon
választottak témakört. A tanulók a soron
következő ország témakörével kapcsolatos projektmunkákat végeznek, feladatokat
oldanak meg, a megoldásokért pontot kapnak. A legjobban teljesítők külföldre utazhatnak, ahol a partner iskolák diákjaival
közösen, órákon vesznek részt. 24 utazást
vállaltunk, a 2 év közös munka során.

Az első találkozó 2012. november 20-22 között
Olaszországban, Osimo-ban zajlott. A tanulókat családoknál szállásolták el, akik partner társukkal együtt
élték az olasz diákok szokásos életét. A közös, tanult
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nyelv az angol volt, ezzel diákjaink rákényszerültek
az idegen nyelv élő használatára. A találkozót komoly
projektmunka előzte meg, témakörünk az emberi test
felépítése volt. A munkában a nulladik osztálytól egészen a felső tagozatos korosztályig részt vettek tanulóink. A kisebbek rajzoltak, gyurmából készítettek
testrészeket illusztráló sorozatokat, megtanulták az
angol megnevezéseiket. A nagyobbak a projektmunkában angolul dolgozták fel a témát. Kísérleteket, számításokat, méréseket, feladatokat végeztek az emberi
testtel kapcsolatban. Minden feladatrész illusztrálása
és dokumentálása digitálisan történt, amit a közös
honlapra feltöltöttünk, és az olaszországi találkozón
bemutattunk.
A márciusi, magyarországi találkozó során a külföldi iskolákból 11 felnőtt és 6 tanuló látogatott meg

bennünket. A diákokat családok fogadták be. Délelőttönként bemutattuk partnereink számára a magyar
oktatási rendszert, városunkat, iskolánk oktatási rendszerét, oktatási-nevelési tevékenységünket, valamint
újabb tanítási módszerekkel gazdagodott tanáraink
módszertani tárháza. A magyarországi találkozó témája az egészséges életmód, étkezés volt. Egyik projekt
feladatunk volt hazánk, Magyarország bemutatása.

Partnereink egy „kincses dobozban” kapták meg az
elkészült bemutatókat PPT formátumban, vagy az elkészített gyönyörű tárgyakat a hungarikumokról.
A harmadik találkozó során 4 tanár és 2 tanuló utazott Angliába. A tanulókat kollégiumban szállásoltuk
el, ahol megismerkedtek az angol diákok szokásos
életével, ezzel diákjaink fejlesztették angol nyelvtudásukat, és kitűnően helyt álltak a nyelvhasználat terén
is. A témakörünk matematika, geometria volt. Megtanultuk az angol kifejezéseket a témával kapcsolatban.
Majd logikai és matek feladatokat oldottak meg diákjaink online és hagyományos módon is. A geometria
témakör feldolgozása került legkésőbbre, a gyerekek
élvezettel végeztek gyűjtő és projektmunkát, ami alsó
tagozaton technika foglalkozások kapcsolatával körzőhasználat gyakorlását, zene és matematika kapcsolatának vizsgálatát, testek építését jelentette. A felső
tagozaton síkidomokról tanultunk puzzle segítségével. Több Comenius órát tartottunk a gyerekeknek a
témával kapcsolatban, amelyek fejlesztették a diákok
nyelvi készségeit.
Köszönöm a kollégák és az iskolavezetés támogatását.
Németh Zoltánné projektkoordinátor,
az eTwinning középmagyarországi
regionális képviselője

OKTATÁS
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TEHETSÉG DÍJ A WEÖRES SÁNDOR
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
TEHETSÉGES GYEREKEK KÖRE TEHETSÉGPONT®
A tanévzáró ünnepélyünkön Spaitsné Rónaszéki Mária igazgatónő idén harmadszorra adta át három tanulónknak a Tehetség Díjat.
Iskolánkban már negyedik éve működő TEGYEK
Akkreditált, Kiváló Tehetségpontunk foglalkozásainak keretében felkészített tanulóink elkötelezett, kitartó munkájuknak köszönhetően országos versenyekre is eljutottak. Kiváló, kivételesen magas színvonalú,
példaértékű teljesítményükkel intézményünk jó hírnevét tovább öregbítették.

Díjazottaink:
• Török Péter 4. a osztályos tanuló az Országos szintű Logo verseny II. helyezettje, a regionális fordulón az I. helyen végzett. A KREATÍV TEKNŐCÖK tehetséggondozó csoport
tagja. Felkészítő tanár: Földvári Lászlóné

versenyeken kiemelkedő helyezésekkel képviselte iskolánkat. Felkészítő tanár: Turócziné
Újvári Anna
• Zahora MaryJane 7. osztályos tanuló 3
éve tagja az ANYANYELV-ÉSZ és MATEMATIKA tehetségműhelynek. Példamutató
szorgalom, vállalkozó szellem, kötelességtudat jellemzi. Matematikából, történelemből
érte el legkiemelkedőbb eredményeit megyei
szinten. Az Országos Történelem verseny IX.
helyezettje lett.

• Hangyás Eszter 7. a osztályos tanuló a
BÖNGÉSZŐ anyanyelvi gondolkodásfejlesztő csoport tagja. Bendegúz országos szövegértési verseny I. helyezettje lett. Tanulmányi
eredménye kiváló, városi, megyei tanulmányi

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Iskolai tanszerek, és felszerelések gyűjtéséhez kéri az önök segítségét.
Jó állapotú használt iskolatáskák, tornaruhák /cipők, fűzetek, számoló
korongok, vonalzók, körzők stb. taneszközök.
Felajánlásaikat hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00-ig ill. pénteken 8.00-12.00-ig
várjuk a 29/330-077-es telefonszámon
vagy a Tompa utca 21. szám alatt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál.
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Színes programok a Gyermekotthonban
Gyömrőn a Teleki kastélyban és öt lakásotthonban
működik az Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon többcélú intézmény. Az intézmény
egyik szakmai egysége a gyermekotthon, ahol két nagyon színes, ugyanakkor nagyon tartalmas program
valósult meg a közelmúltban, civil partnerek, szponzorok, pályázati támogatás, önkéntesek és névtelen
adományozók segítségével.

„Egészségország”
Az „Egészségország” című drogprevenciós program
két fő részből állt: egy dolgozói csoport tréningből
és egy egészségnapból, melyen az otthon lakói vettek részt. A programhoz a Mentőöv Gyermekeinkért
2002 Alapítvány nyert pályázati támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A dolgozói tréning
által az intézmény munkatársai eredményesebben
végezhetik a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos
segítői tevékenységüket a jövőben. Az otthon lakóit
Egészségország kapuján belépve több helyszín (város és falu) várta. Finomfalván bábokkal jelenítettük
meg az egészséges élelmiszereket, Pöckölőniában az
asztali labdarúgással ismerkedtek meg a gyerekek a
sportág világbajnoka segítségével, Gyöngyvárosban
kreatív ékszereket készítettünk, Rakd ki-falván szintén az egészséges táplálkozás került a középpontba

(kézműves technikával), Játékvárosban a függőségeket jártuk körül, Szerencsevárosban egészségtotót
szerveztünk. A gyerekek az „egészség” fogalmának
jobb megismerése és gyakorlati megtapasztalása által
könnyebben tudnak választani a számukra hasznos és
káros dolgok, jelenségek, tevékenységek közül.

Gyermeknap
Az idei gyermeknapon változatos programokkal és
sok ajándékkal lepték meg a gyerekeket. Ügyességi
játékok, vetélkedők, kézműves tevékenységek, csapat sportverseny, bohóc műsor szerepeltek a rendezvényen. Egy „képzeletbeli plázában” a gyerekek kedvükre válogathattak a ruhák, cipők, táskák, játékok,
stb. között, amire egyébként nekik máskor nincs lehetőségük. Ünnepi ebéd, édességek és még sok más
ajándék tette teljessé a napot. A Mentőöv Gyermekeinkért 2002 Alapítvány szervezésében, az „Önkéntes napok a gyömrői gyerekekért” program-sorozat részeként valósult meg a rendezvény, fő támogatóink az
Astellas Kft. és a HÁDA Kft. voltak, közreműködött
a Tündérkert Európai Alapítvány. Köszönjük partnereinknek és támogatóinknak, hogy a gyerekek számára felejthetetlenné tették ezt az élményt!
Kácsándiné Kottász Katalin
igazgató
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IV. GYÖMRŐI LECSÓFŐZŐ ÉS
HAGYOMÁNYŐRZŐ FESZTIVÁL
2013.08.31., SZOMBAT
GYÖMRŐ,
TŐZEGES-TÓ PARTJA
PROGRAMOK: 09.45 NÉPTÁNC BEMUTATÓ (WEÖRES SÁNDOR ÁLT. ISKOLA)
10.00 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
10.15 NÉPTÁNC BEMUTATÓ
10.30-13.00

LECSÓFŐZŐ VERSENY

10.30 PAPRIKAJANCSI, VÁSÁRI BÁBJÁTÉK (BARTHA TÓNI BÁBSZÍNHÁZA)
11.30 BŰVÉSZ SHOW
12.00 NÉMEDI VARGA TÍMEA OPERETT MŰSORA
12.30 KÉK BAB ÍR-SKÓT FOLK-ROCK ÍR SZTEP TÁNC-BEMUTATÓVAL
13.30 KALAPOS FOLK BAND ZENÉS, TÁNCOS MŰSORA
14.30 GÓLYALÁBAS KOMÉDIA
15.00-17.00

IV. GYÖMRŐI PARASZTOLIMPIA

17.00 ÁLLATI JÓ BEMUTATÓ, BUDAKESZI VADASPARK UTAZÓ ÁLLATAINAK BEMUTATÓJA
18.00 PÉK ZSUZSI ÉS A TEKERŐS, DUDÁS ÖRÖMCSAPAT ESTI TÁNCHÁZA
19.15 RETROLEUM ZENEKAR FERGETEGES UTCABÁL
20.15 TŰZZSONGLŐR-BEMUTATÓ
20.30 RETROLEUM ZENEKAR KIFULLADÁSIG

AZ EGÉSZ NAP FOLYAMÁN:
KÉZMŰVES UDVAR: LÁTVÁNYKOVÁCSOLÁS, KÉZMŰVES KIRAKODÓ VÁSÁR, NÉPZENE, NÉPTÁNC.
A GYEREKEK FABATKÁKAT KERESHETNEK, MELYEKET ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKRA CSERÉLHETNEK!
HAGYOMÁNYŐRZŐ BEMUTATÓK: ÍJÁSZKODÁS, JURTA ÁLLÍTÁS A SZENT LÁSZLÓ
HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL.
BORÁSZOK UTCÁJA, HÁZI CSAPOLT SÖR ÉS PÁLINKA KÜLÖNLEGESSÉGEK! SAJTOK, LEKVÁROK,
KÜLÖNLEGES MÉZEK, KEMENCÉBEN SÜTÖTT LANGALLÓ ÉS MÉG SOK-SOK ÍNYENCSÉG!
BŐVEBB INFORMÁCIÓ, A VERSENYEKRE JELENTKEZÉS: INFO@LECSOFESZT.HU, +3630/3987651
WWW.LECSOFESZT.HU, FACEBOOK.COM/LECSOFESZT
A SZERVEZŐK A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! A BELÉPÉS INGYENES!
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KÖZLEMÉNY

Álláshirdetés

A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató
Központ pályázatot hirdet szociális gondozó
munkakör betöltésére az alábbiak szerint:
határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
teljes munkaidős foglalkoztatás
munkavégzés helye: Gyömrő,
Szt. István u. 75.
illetmény és juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. szerint
Pályázati feltételek:
középfokú képesítés, a 26/2010. (XII.30.)
NEFMI rendelet 1. sz. melléklete szerint
legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
gondozói munkakörben
büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: szakmai önéletrajz, képesítést igazoló iratok másolata, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör legkorábban 2013. szeptember
18. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013.
szeptember 11.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013.
szeptember 16.
A pályázat benyújtásának módja:
postai úton, illetve személyesen: Gyömrő és
Környéke Szociális Szolgáltató Központ, Goór
Karolina, 2230 Gyömrő, Szt. István u. 75.
elektronikus úton: gykszszk@gmail.com

Életveszélyes törvénytelenség

Az elmúlt időszakban több alkalommal fordult elő városunkban, hogy ismeretlenek a közvilágítási lámpatesteket megrongálva próbálták ellopni azokat. Mindez nem
csak törvényellenes, hanem életveszélyes is! A lámpák
áram alatt vannak, így aki megpróbálja ellopni azokat,
szinte garantáltan áramütést szenvedhet. Kérjük kedves
lakosainkat, hogy ha azt tapasztalják, hogy illetéktelenek
„szerelik” a lámpákat, haladéktalanul értesítsék a gyömrői
rendőrjárőrt a járőr-mobilon: 0630- 951-6105.
Gyömrő Város Önkormányzata

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket szeretnénk kifejezni azoknak, akik
édesapánkat, Zsadányi Lajost,
2013. július 1-én elkísérték utolsó útjára és jelenlétükkel részvétüket kifejezték.
Gyászoló lányai: Mária és Jolán

Gyömrő és Vonzáskörzete Mozgáskorlátozottak Foglalkoztatásáért Alapítvány
/ MOFA/
2012. ÉVI KÖZHASZNÚ
TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA
ADÓSZÁM: 19185909-1-13

Gyömrőn a Mozgáskorlátozottak Alapítványa 1992
szeptembere óta tevékenykedik.
Az Alapítvány 1998. január óta közhasznú szervezet. Közhasznú tevékenységét Gyömrőn és Dél Pest
Megye l5 településén, községeiben – városaiban végzi. Mozgáskorlátozott, egészségkárosodott, fogyatékos
gyermekeknek és felnőtteknek ad felvilágosítást, segíti
rehabilitációjukat, mindennapi életvitelüket, képviseli
az érdekeiket. De a mozgásukban korlátozottak mellett
a vakok és gyengén látók, hallássérültek és az értelmi
fogyatékosok segítését is végzi. Az Alapítvány a mindennapi munkáját Gyömrőn az /Erzsébet telepi/ Eskü
téren lévő „Mozgáskorlátozottak – Egészségkárosodottak Szolgáltató Házában”, valamint a településeken
lakó összekötők, önkéntes segítők közreműködésével
végzi.
2012-ben 1024 ügyfele volt.
Az Alapítvány összejöveteleit: március 29-én, április 27-én, május 18-án, június 2-án, július 7-én, augusztus 18-án, szeptember 15-én, október 21-én, november
17-én tartotta, a karácsonyi ünnepséget december
16-án rendezte meg.
Az Alapítvány 2012. évi gazdasági mérlegének főbb
adatai:
Közhasznú tevékenység összes bevétele:
1.301.827 Ft.
Közhasznú célú működésre kapott támogatás:
250.000 Ft.
Központi költségvetésből kapott támogatás: 17.326
Ft.
Magánszemélyek és vállalkozók támogatása:
429.850 Ft.
NEA működési célú pályázat támogatása:
562.771 Ft.
Közhasznú tevékenység ráfordítása:
431.321 Ft.
Az Alapítvány 2012. évi összes ráfordítása:
738.720 Ft.
Az Alapítvány vagyona 2012. december 31-én:
10.468.482 Ft.
A térítés nélkül végzett munka becsült értéke:
9.276.000 Ft.
Az Alapítvány teljes vagyona 2012. december
31-én: 19.744.482 Ft.
Bízunk abban, hogy a kitűzött célunk következetes
megvalósításával, a velünk kapcsolatban álló egyénekkel és közösségekkel a Gyömrőn és a vonzáskörzetben
lakó gyermek és felnőtt sorstársaink javára további eredményes munkát tudunk végezni a jövőben is.
Szabó Tibor
mozgáskorlátozottak
szervezetének-alapítványának elnöke

SPORT

15

SZIVACSKÉZINYÁR 2013

Ismét eltelt egy esztendő, s ha vakáció, akkor szivacskézilabda! Június végén immár harmadik alkalommal pezsdült fel az élet - a hétköznapokban sem kihasználatlanul
ácsorgó - gyönyörűen megújult Városi Sportcsarnok falain belül! Egy teljes hétre vehették birtokukba a Gyömrő Városi Sport Klub legifjabb kézilabdás palántái.
A több mint ötven, az év minden napját is kézilabda pálya közelben töltő helyi, illetve környező településekből (Péteri, Maglód) érkező kisgyermek, Valenta
Eszter, Striczki Regina és Volcz Ákos kézilabdaedzők
vezetésével napi három foglalkozáson vehetett részt,
mely játékorientált erőnléti, mozgáskoordinációs,
sportág specifikus szárazföldi, illetve vízi edzésekben
mutatkozott meg. A változatos, tudatosan felépített
edzésprogram mellett a gyermekek rengeteget ügyesedtek, tovább fejlődött állóképességük, kitartásuk, s
közösségi szellemük.
A bajnoki/oktatási évben egymás mellett párhuzamosan működő rendszerben, saját általános iskolájukban sportoló kis lurkók napról napra óriási lelkesedés-

sel vetették bele magukat minden tevékenységbe. A
szabadidős/sport élmények mellett új leendő játékostársakat, barátokat is szerezhettek! – Hát ennyit ízelítőül!
A nyár hátralevő részében az idősebb/felfújt kézilabdásoké a pálya, de ha bárki kedvet kapott, szívesen
csatlakozna csapatunkhoz, ne habozzon, mert szeptembertől újra indul a „gólgyártás”!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Valenta Eszter
utánpótlás vezető/edző Gyömrő VSK

Megújult a strandröpi pálya
Évente több ezren látogatnak el a gyömrői Tófürdőre,
fürdőzés, sétálás, pihenés vagy épp sportolás céljából.
A fürdő terültén már több éve szervezetten a helyi fiatalok, és most már a városunkba látogatók nagy örömére röplabda bajnokság került megrendezésre.
Ez a bajnokság már nagyon komoly sportesemén�nyé nőtte ki magát erre az évre, ezért a pálya már egy
komolyabb felújítást igényelt, így néhány helyi röplabdázó fiatal, kezdeményezésére elindult a pálya renoválása.
Viszonylag rövid idő alatt, támogatásokkal összegyűlt a pénz, így július 10-én, a délelőtti órákban Fodor
László megérkezett a körülbelül 20 m3 homokkal és a
geotextíliával a strandra. A geotextíliának nagy szerepe van a homok minőségének megtartásában, mert
nem engedi az agyagot a homokkal összekeveredni,
de mégis a vizet átereszti. A geotextília leterítése és a
homok elterítése nagy feladatot rótt mindenkire. Ebben a munkában a strandon dolgozó diákmunkások
is részt vettek, akik lapátoltak, gereblyéztek. Így egy
minőségében nagyon jó pálya jött létre. A hálón szerencsére nem kellett javítani.
A strandon üzemelő büfékből, 2 büfé is (Fincsi
Büfé és Gyros Büfé) hozzájárult az igényes röplabda
pálya létrejöttéhez, így nekik és a helyi fiataloknak is
köszönjük a segítő támogatást:
Bódis Gergő, Jaksa Sándor, Fodor László, Gyur-

ján Zsolt, Fábián Zsolt, Herédi Norbert, László Márk,
Székely Szabolcs, Szabó Szilveszter, Sallai Gábor,
Horváth Péter, Varró József, Takács Brigitta, Presta
Bálint, Fülöp László, Szépvölgyi Zsolt, Hatvani Roland, Gönczi Gergő, Tóth Zsolt, Fitos Réka, Mezey
Attila és Hochrein Zsolt.
Továbbá, és nem utolsó sorban, köszönjük a helyi önkormányzatnak is a hozzájárulását, a a gyömrői
sportolni vágyók nevében!
TE
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Tófürdő Sportnapok 2013. augusztus 24., augusztus 31.

Sportosan Jó Itt Élni!
Önkormányzatunk kezdeményezésére az idén olyan komplex sportnapot szervezünk Tófürdőnkre, amely a fürdő adta lehetőségeket igyekszik kihasználni hagyomány teremtő szándékkal. A szervezésbe igyekeztünk minél
több, sportért rajongó fiatalt bevonni, hogy így szélesítsük a környezetükért, egészségükért, közösségükért tenni
akarók táborát. Ha a Kedves Olvasók közül is van olyan, aki szívesen közreműködne a sportnap szervezésében,
vagy csak ötletelne, ne habozzon, vegye fel velünk a kapcsolatot hodruszky.lajos@gyomro.hu email címen.

Augusztus 24., szombat:
10.00 XII. Amatőr Strandröplabda bajnokság
Az óriási érdeklődés miatt a nevezések lezárultak!
11.00 II. Amatőr úszóverseny
További információ és nevezés: Törökné Erika 06 30 381 7320, torokerika@gyomro.hu
Egész nap LakeBoard bemutató
Halászlé főző házibajnokság „szigorú” Zsűrivel
(Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila alpolgármester, Agócs Zoltán TÜF igazgató…)

Augusztus 31., szombat:
10.00 III. Amatőr Strandfoci bajnokság
Jelentkezni lehet: Török Réka 06-20/981-5154
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