Lecsófesztivál
negyedszer

Augusztus 31-én, megszokott helyszínen, a Tőzeges-tó
partján került sor városunk egyik legnépszerűbb rendezvényére, a IV. Gyömrői Lecsófőző és Hagyományőrző Fesztiválra a Gyömrői
Kulturális és Turisztikai Egyesület szervezésében.
A Kulturiszt nevesített törekvése a hagyományok felelevenítése és őrzése.
E köré épül a lecsófesztivál is, amely
magas minőségű hagyományőrző programok széles skálájával várta a látogatókat, 2013-ban is, belépőjegy nélkül.
A teljesség igénye nélkül táncos-zenés előadások, bábjáték, bűvész-show,
gólyalábasok...
Egész nap nyitva tartott a kézműves
udvar, ahol a kirakodó vásár mellett
régvolt mesterségek keltek új életre.

Kiállítóink örömmel meséltek munkájukról, mutatták be annak számos
csínját-bínját. Az érdeklődők így megismerkedhettek a kovácsmesterség kulisszatitkaival, vagy a drotózó, foltozó
vándoriparosok életével és módszereivel. A kézműves udvarban is többször
felcsendültek népi énekek és táncok, indítottak gyermekprogramokat.
...és olyan, a lecsó köré épülő finomságok, mint a lecsós lángos vagy
a lecsós gyros. Eközben rekordszámú,
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csaknem hatvan főzőcsapat ízletesebbnél ízletesebb lecsóját is meg lehetett kóstolni! Hagyományos és különleges verziók versengtek
egymással, például betyár lecsó, csáky lecsó,
tejfölös lecsó, cukkinis lecsó, ananászos lecsó,
vagy épp kizárólag válogatott organikus alapanyagokból készülő bio lecsó. Érdemes volt
benézni a Borászok utcájába is, ahol a Monori
Pincefalu borai mellett házi csapolt sör és pálinka különlegességek, sajtok, lekvárok, mézek
és sok más ínyencség csábította kóstolásra a látogatókat.
Ebéd után sor került a várva várt Parasztolimpiára is, amely sok vidám percet okozott a

résztvevőknek és a közönségnek egyaránt. A feladatok közt idén többek között tojással való célbadobás, asszonycipelés, borlopózás, szénabála
mozgatás és tojáskeresés a szénakazalban szerepelt. A népi hagyományokból merítő ügyességi
próbát Gyömrő Város Önkormányzatának címvédő csapata nyerte.
Este tűzzsonglőr-bemutató és a Retroleum
zenekar örökzöld slágerekkel mulattatták a közönséget.
Örömmel tölt el bennünket, hogy a nap folyamán ilyen sok embernek okozhattunk boldog
pillanatokat, és felhőtlen szórakozással feledtethettük el hétköznapok nehézségeit!

Köszönjük minden kedves Látogatónknak, hogy megtisztelt minket a jelenlétével, és természetesen köszönjük a közreműködését azoknak is, akik támogattak minket munkánkban, törekvéseinkben:
Akasztói Horgászpark és Halascsárda
Albert István
Bodócs József
Caterina Utazási Iroda
Centrum Computer
Dzsungel Pizzéria
Falusi CBA élelmiszer üzlet
Gyenes Levente
Gyömrői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Herczku László
K&H Bank Gyömrői fiók
Kulturiszt teljes csapata és segítői
Lakástextil
Luigi Csemegéi
Mayaland Játszóház és Családi napközi
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Mezey Attila
Millennium Utazási Iroda
Negresco Étterem
Produkciós Részleg
Sasadi Szilvia masszőr
Séf Bácsi Bisztró
Szabó Tamás Zöldséges
Szenecske ABC – Szopper Zoltán, Gyurina István
Tesco Gyömrő
Tölli László
Tunyogi Péter
Új Halászkert Étterem
Vízmű, Kertész Gyula
Zöldajtós Pizzéria
Zsűri tagjai

Szabó Zsolt,

a Gyömrői Kulturális
és Turisztikai Egyesület elnöke
Bővebb információ: www.kulturiszt.hu, www.lecsofeszt.hu
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Mesevár a Kastélydombon

A KMOP-4.6.1-11-2012-0031 intézkedési szám alatt épül Városunk új közintézménye a Kastélydomb Óvoda. A
három óvodai csoportot befogadó, torna- és fejlesztő szobával bővített épület megvalósulását támogató projekt
2013. április 1-én indult. A 210.270.725,- Ft összköltségű fejlesztés 95%-os: 199.757.189,- Ft EU-s támogatással valósult meg.
Az építkezés 2013. 06. 24-én kezdődött meg a Gróf Pálffy utca 1-ben, Gyömrő új lakótelepén.
Az intézmény készültségi állapota 2013. augusztus 31-én 40%-os.
A zökkenőmentes és szabályszerű megvalósulást a MAG Zrt. munkatársai segítik.
Gyömrő Város Önkormányzat
VM
+36-29-330-011/134

A Hankó István Művészeti Központ terembérleti díjai – 2013.
Terem megnevezése

NETTÓ

BRUTTÓ

Alagsori Únyi István foglalkoztató terem

3000 Ft

3810 Ft/óra

Alagsori Fehér József foglalkoztató terem

3000 Ft

3810 Ft/óra

Öltözők

2050 Ft

2605 Ft/óra

Színpad használat

5040 Ft

6400 Ft/óra

30.000 Ft

38.100 Ft/alkalom

Külsős rendezvény (színpad, nagyterem, aula)

20.500 Ft

26.035 Ft/óra

Képzőművészeti kiállítás előkészítése (aula)

INGYENES

INGYENES

Képz. műv. kiállítás megnyitó (aula)

5040 Ft

6400 Ft/óra

Képz. műv. kiállítás nyitvatartási/látogatási időszak (aula)

5040 Ft

6400 Ft/óra

Esküvői fogadás (aula)

5040 Ft

6400 Ft/óra

Helyi Intézményi bál (színpad, nagyterem, aula)

KULTÚRA
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A Hankó István Művészeti Központ
programjai:
Az idei augusztus 20-ai ünnepi események képekben

Köszönet a fotókért Lintz Gyulának!

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAP A TÁJHÁZBAN
2013. szeptember 21.

A Kulturális Örökség Napjai országos rendezvény – melyhez tájházunk évek óta csatlakozik –,
az idei esztendőben a „Vizek házai” tematikus címet viseli abból az apropóból, hogy Budapest ad
otthont egy nemzetközi eseménynek, a Víz Világtalálkozónak. A szervezők úgy gondolták, hogy
ehhez a jeles alkalomhoz kapcsolódva a vízzel kapcsolatos építmények (víztornyok és tározók,
fürdők, kutak, csatornázással kapcsolatos építmények) ipari- és technikatörténeti bemutatását helyezi az idei év
középpontjába. A részletes országos programokról a www.oroksegnapok.hu oldalon tájékozódhatnak.
Ezt a témát sokan és sokféleképp álmodják meg kiállításokba öntve. A mi közösségünk azonban bár nem vizes
kiállítást tervezett, de méltán csatlakozik az örökség programhoz, ezért ajánljuk a kedves látogatók figyelmébe!
Az id. Pál Mihály Hagyományőrző és Művészeti Kör rendezésében

Telekiek Gyömrőn
címmel nyílik kiállítás
2013. szeptember 21-én, szombaton 15 órakora Tájházban.
A kiállítást megnyitja: Gyenes Levente polgármester
A belépés ingyenes!
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Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves Családját az

Aradi vértanúk kivégzésének alkalmából rendezett
városi megemlékezésünkre
2013. október 6-án, vasárnap 18 órakor az Eskü térre

Ünnepi beszédet mond: Gyenes Levente polgármester
Közreműködik: a GyömrőSzínház társulata
Megjelenésére feltétlenül számítunk!
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Tisztelettel meghívjuk Önöket
az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett
városi megemlékezésre

A Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola műsora
Egy elveszettnek hitt, de mégis fennmaradt napló története…
Azokról a napokról, arról a csodálatos 13 napról, mely megrengette a világot,
Magyarországot…
Egy hétköznapi ember élete, egy hétköznapinak egyáltalán nem mondható szituációban: a
történelem sodrában...
Pillanatképek a forradalomról. A történelemről, melynek alakítójává vált. A történelemről,
ami nem az igazságról szól…
Ünnepi beszédet mond: Gyenes Levente polgármester

GYÖMRŐI KÖZÉLET
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Szeretsz játszani? Szereted a színházat?
Szeretsz színpadon szerepelni?
A Hankó István Művészeti Központban 2013. szeptember közepén nyitja meg kapuját a Domján Edit
Dráma és Színházművészeti Stúdió.
Az alapítók szándékai szerint a tanfolyam elsődleges célja a gyermekek, a fiatalok játékra épülő, komplex személyiség fejlesztése, színi nevelése a dráma és
a színház eszközrendszerével.
A foglalkozások során a dráma-, és színházi játékok, egyéb gyakorlatok segítik a résztvevőket a mindennapi életben, a közösségbe való beilleszkedésben,
viselkedésben, kommunikációban, döntések meghozatalában, önmaguk, társaik és a környezetük megismerésében, a konfliktuskezelésben.
Célul tűzték ki még azt is, hogy a színpadi munka
során a részt vevők tapasztalják meg a közönség előtti jelenlétet, hogy szereplési bátorságuk egészségesen
fejlődjön, s mindeközben tanulják meg korszerűen kifejezni önmagukat!
Emellett kiemelten fontosnak tartják a tehetségek
felfedezését és gondozását, a színházi világgal való
megismertetését, a színjátszás alapjainak elsajátíttatását, vagyis az alapfokú színi nevelést.
Azt, hogy a stúdiumon részt vevők éves szinten mit
is tanultak, egy - egy évadzáró produkció keretein belül mutatják be.
A játszani vágyók heti egy alkalommal péntek délután, vagy szombat délelőtt találkoznak és az alábbi
tárgyakat tanulják:

„Színezd újra, színezd újra, az életet, ha
megfakulna...”(Magna Cum Laude)

Színjáték
Drámajáték
Beszédtechnika
Színpadi mozgás, kreatív mozgás
Színházismeret
Színháztörténet
Stúdióvezetők: Poór Mara színész-drámapedagógus,
Zalavári Béla színész-színházpedagógus
Első találkozás, részletes megbeszélés, ismerkedés
2013. szeptember 27. péntek, du 17 órakor
a Hankó István Művészeti Központban lesz.
Érdeklődni lehet: 06-30/378-7381, 06-29/325-455,
E-mail: poormara@gmail.com

Szeptembertől folytatódnak a RINGATÓ foglalkozások
a Művészeti Központban!
FIGYELEM! Új időpontban: minden kedden 10 órától
Info: Czapári Zsuzsa 06-70/386-4820

10

KULTÚRA

A Városi Könyvtár színes őszi programjai

A

Magyar

N épmese

Napja

2013. szeptember 25.
(szerda)

Vidám, tanulságos és lebilincselő népmesékkel várjuk ezen a napon a
kicsiket és nagyokat egyaránt.
A délután első felében a gyermekeknek, 16 órától pedig a felnőtteknek
mesél: Kassovitz

László, meseíró.
A szórakozás és jókedv garantált!

Minden évben - október elején - a könyvtárak
országosan számos színes programmal várják az
olvasókat, érdeklődőket!
A Városi Könyvtár rendezvényei:

Játsszunk együtt!

Október 8-án, kedden 16:30-tól Petrovszki Gyöngyi
vezetésével Játékos Észtorna sok mozgással a könnyebb
tanulásért.

Örömmel zenélés, zenével nevelés!

Ringató foglalkozásra hívunk minden kisgyermekes
családot szombaton, október 12-én, 10:00-tól a
gyerekkönyvtárba. Foglalkozást vezeti: Czapári
Zsuzsi.

Varázslatos játék ok Óz birodalmában

Eljön közénk Dorothy Totóval, Madárijesztő, Bádogember,
Gyáva Oroszlán és még sokan mások, hogy meséljenek vagy
éppen rejtvényekkel, mókás feladatok sorával tegyék próbára
a könyvtárba ellátogatókat. Az ügyesebbek értékes
nyereménnyel térhetnek haza. Segítőink lesznek a
GyömrőSzínház társulat tagjai.

Vendégünk lesz Görög Ibolya protokoll-tanácsadó, előadó, író!
A további érdekes programok és a részletek megtalálhatóak a Városi Könyvtárban, a
Könyvtár honlapján: http://www.gyomroikonyvtar.eoldal.hu/ a Facebook-on és a
gyomro.hu oldalon.

Várunk mindenkit sok szeretettel a Városi Könyvtárba!

KULTÚRA
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Megújult a térségi SIGNAL TV
Reméljük a változások elnyerik nézőink tetszését!
Akik eddig esetleg nem tudták behangolni a SIGNAL
TV-t, íme egy kis segítség:
DIGI Kft.
Szeptember 3-tól komoly változásokat láthatnak a nézők a térségi SIGNAL TV adásaiban. A leginkább
szembetűnő változás, hogy a televízió műsorait immáron 16:9-es képaránnyal sugározzuk a korábbi 4:3
helyett. A nem olyan régi, vagy éppen újabb típusú tévéknél ez minőségjavulást eredményez, míg a régi képcsöves készülékek esetében, ahol egyáltalán nincs mód
16:9-re állítani a képet, kisebb torzulás jelentkezik.
Több mint egy hónapos munka eredményeként
minden műsor új, digitális technikával készült animációs főcímet kapott. Elkészültek az új műsorelválasztó
spotok, valamint reklámfeliratok is. A nézők egy teljesen új, látványos ajánlót is láthatnak naponta többször is, így percre pontosan tudni fogják, hogy melyik
műsor mikor kezdődik. A modern képi világnak köszönhetően egy sokkal lendületesebb és látványosabb
műsorfolyamot tapasztalhatnak nézőink. A megújult
képi világhoz új műsorok is társulnak: immáron hat
adást láthattak Moziláz című műsorunkból, melyben
mozifilm-premiereket és DVD ajánlókat tekinthetnek
meg. Hamarosan elindul a kismamáknak és kisgyerekes szülőknek szóló műsorunk, melyben a gyermeknevelés hétköznapi nehézségeinek bemutatása mellett
tanácsokat is adnak szakértőink.

Digitális sáv: 418 MHz, SR: 6900, 256 QAM

Amennyiben az előfizető digitális (DVB-C) tunerrel ellátott TV készülékkel rendelkezik, akár beltéri egység nélkül is be tudja programozni az összes
csatornát, amit a szolgáltató kínál, így a Signal TV-t
is. Beltéri egységgel, amennyiben nem szerepel a
csatornakínálatban, automatikus csatornakeresés
után, vagy a fenti adatok alapján manuális hangolással lehet a csatornát beprogramozni.
Magyar Telekom Nyrt. (T-Home)

Analóg sáv: S12 (238,25Mhz)

A Signal TV csak a Koax kábel bekötése után fogható, az IP TV szolgáltatásban nem szerepel, így a
beltéri egységet használva nem fogható.
UPC Magyarország Kft.

Analóg sáv: C38 (607,25Mhz), O04 (85,25 Mhz)

Érdemes a magasabb csatornán beprogramozni, az
alsó helyen hang/kép hibák fordulhatnak elő. Az
alsó frekvencia azért lett beállítva, hogy a szolgáltató minden csomagjában a Signal TV elérhető legyen
a lakosok számára.
A SIGNAL TV szerkesztősége

A mártír miniszterelnök – Gróf Batthyány Lajos
(előadás Gyömrőn)

Időpont: 2013. október 11. péntek 18 óra
Helyszín: Prause József Közösségi Ház (Gyömrő, Szent István u. 65-67. „Régi Művelődési Ház”)
A belépés ingyenes!
„Egy nagy és szép ügy hősi vértanúja, aki lelkét visszaadta Istennek, de emléked örökké élni fog sziveinkben, emléked élni fog az utolsó magyar legutolsó
lélegzetvételéig.”- írja Teleki László Batthyány Lajosról, az első felelős magyar
kormány miniszterelnökéről.
Történelmi előadássorozatunk következő állomásán vele ismerkedhetünk meg
kicsit közelebbről és kicsit más oldalról Pelyach István, a Szegedi Tudományegyetem tanárának vetített képes előadása által. Láthatjuk, hogyan vált pár év
alatt főnemesként a reformellenzék vezetőjévé, milyen kapcsolatot ápolt Széchenyi Istvánnal és Kossuth Lajossal, s miként vélekedett álláspontjukról, valamint
hogy hogyan vált a szabadságharc leverése utáni megtorlás célpontjává.
Az előadás után pedig – a korábbi alkalmakhoz hasonlóan – lehetőség nyílik
egy kötetlen beszélgetésre az előadóval.
Szeretettel várjuk Önöket!
Gyömrői Ifjúsági Kör
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Nyelvi gyakorlat az iskola falain kívül
Olasz tábor 2013

A Weöres Sándor Általános Iskola pedagógiai
programjában kiemelt feladatként szerepel az
idegen nyelv oktatása. A mi iskolánkban tanulóink három idegennyelvvel (angol, német, olasz)
ismerkedhetnek meg. Természetesen tanáraink
tisztában vannak azzal, hogy bármilyen magas
színvonalúak is a nyelvórák, a diákoknak szükségük van arra, hogy idegennyelvi környezetben
gyakorolhassák illetve elmélyíthessék tudásukat.
Ennek megfelelően kiemelkedő pályázati tevékenységet folytatunk már jónéhány éve azért,
hogy megteremtsük tanulóink számára ezeket a
nyelvgyakorlási feltételeket.
Lassan már 15 éve szervezi Hámoriné Kasza
Eszter nagy lelkesedéssel az olasz nyelvi tábort.
Idén mintegy 35 tanuló tölthetett el munkával
teli mégis felejthetetlen napokat a Trieszt melletti kempingben. A szokásos éjszakai utazás után
nagy örömmel foglaltuk el szálláshelyünket. Az
első tábori megbeszélésen minden csapat megkapta a feladatokat, melyeket a tábor végéig el
kellett végezniük. Ilyen volt pl. egy háromszáz
szavas szótár összeállítása a tábor alatt leggyakrabban használt illetve hallott vagy összegyűjtött
szavakból. Továbbá fel kellett készülni egy főzőversenyre, melyen olasz ételeket készítettek önállóan a gyerekek. Zárásképpen pedig egy fogalmazást írtak, melyben leírhatták mindazt, amivel
a tábor ideje alatt gazdagodtak, amivel többek
lettek, mint mielőtt elindultak.
Azért bőven jutott idő a szórakozásra, kikapcsolódásra is. Bár a régi táborozók elmondása
szerint az időjárás még sohasem volt ilyen kíméletlen hozzájuk. A lelkesedésünket a hűvös, esős
idő sem volt képes elvenni. Ahogy a résztvevők
a búcsúdalukban is leírták: „Ha van egy jó csapat, ki mindig összetart, az olasz tábor sikeres
marad.”

Villantsunk fel néhányat programjaink közül!
Látogatás a Miramare kastélyba, felejthetetlen
kirándulás Velencébe, kirándulás Lignano-i Gulliverlandiába, megismerkedés mindkét féle tengerparttal, fürdés.
Talán mondanom sem kell, hogy nagyon jól
éreztük magunkat. Jókat nevettünk, buliztunk és
mindemellett sokat tanultunk.
Néhány olyan dolgot szeretnék leírni, melyet
a gyerekek zárófogalmazásaikban írtak.
„Remek nyelvgyakorlat volt.”
„Megtanultam önállóan főzni, a pénzzel bánni.”
„Eszti néni egyetlen lehetőséget sem hagyott
ki, hogy földrajzi és történelmi ismereteinket
gazdagítsa.”
„Megtanultam alkalmazkodni társaimhoz és
jobban megismertem iskolatársaim. Remélem,
még sokszor jöhetek az olasz táborba.”
A diákok és a pedagógusok, kísérő szülők is
köszönjük a lehetőséget , melyet a Weöres Iskola
teremtett meg évek óta számunkra.
Ruskó Róbertné
kísérő tanár
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SZABADIDŐ

Segítô kezek

Önkéntes munkával szépült a játszótér
Önkéntes csapat újította fel a gyömrői Teleki
Kastély parkjában lévő játszóteret. A Provident Pénzügyi Zrt. lelkes munkatársai szépítették környezetünket, javították a hintákat,
mászókákat.
2013. augusztus 31-én reggel 45 dolgos kezű
ember jelent meg a kastély udvarán. Előzetes
egyeztetés után kezdhették el önkéntes munkájukat, hogy szebbé, jobbá tegyék az itt tanuló, lakó
gyermekek játszóterét.
A fa szerkezetek lecsiszolása és festése nem
volt kihívás a hölgy résztvevők számára. A fiúk
a kidőlt mérleghinták helyreállításában, rögzítésében vettek részt. Ezután a kerítésünk mellett

lévő erdősávot szabadították meg a korhadó, szél
által kidöntött fáktól. A játszótér felújítása és a
favágás után a pihenő padok következtek. A betonrészek hófehér borítást kaptak.
A fa ülőkék kezelése után, gyönyörű tiszta padokon pihenhetnek meg a kastélyt kereső kirándulók, az itt élő gyerekek és nevelők.
A kemény munkát egy kis pihenés és finom
ebéd követte. Pakolás és rendezés után mindenki
elégedetten térhetett haza otthonába.
Köszönjük az itt élő gyermekek nevében a
felajánlott anyagokat és az újjá varázsolt játszóteret!
Kácsándiné Kottász Katalin

igazgató
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KÖZLEMÉNYEK

A Családsegítô és Gyermekjóléti szolgálat hírei
Ismét eltelt egy élményekkel teli nyári szünet és kezdődik egy mozgalmas tanév. Természetesen az eltelt
idő alatt is igyekeztünk ügyfeleink segítségére lenni.
Folyamatos adományközvetítő akciónk keretén belül
45 családnak adhattunk át müzli csomagot.
Szolgálatunk új kezdeményezésként tanszergyűjtést hirdetett. Felajánlók és igénylők is szép számmal
kerestek fel minket. Összességében 32 családnak tudtuk megkönnyíteni gyermekeik beiskolázását.
Valamint a nyári szünet folyamán sokan keresték
fel szolgálatunkat ruházati adományaikkal.
Ezúton is szeretnénk tolmácsolni a támogatásban
részesülő családok háláját Levenda Erikának és férjének, valamint Horváth Máténak és családjának, akik
több zsáknyi ruhaneműt ajánlottak fel, valamint azoknak a névtelen felajánlóknak, akik 6 zsák müzlivel, illetve egyéb adománnyal segítették munkánkat.
Továbbá Szeretnénk tájékoztatni a Gyömrői lakosságot, hogy Szolgálatunk 2013. október 3-án

Ingyenes jogsegélyszolgálat
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

Alapítványunk csaknem 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket
sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van,
illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük, jelezze
az alábbi elérhetőségeken:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

ORVOSI ÜGYELET!!!!!

Felhívjuk a tisztelt gyömrői lakosság
figyelmét, hogy az ügyeleti változások miatt a péntek délutáni készenléti ügyelet (12.30 és 18.00 óra között) a
06-30-509-03-18-as telefonszámon érhető el.

8.00-16.00-ig és 4-én 8.00-12.00-ig ingyenes ruhaosztást tart a Petőfi Sándor Művelődési Házban!
Szívesen fogadunk jó állapotú gyermek-felnőtt
ruhaneműt, ill. háztartási eszközöket vagy játékokat.
Ezeket október 2-án 9.00-16.00-ig tudjuk a ruhaosztás
helyszínén átvenni.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Ingyenes ruhaosztást szervez a
MOFA A L A P Í T V Á N Y
szeptember 26-án /csütörtökön/
és 27-én /pénteken/ 10 - 13
óráig a Mozgáskorlátozottak
Szolgáltatóházában (Erzsébet telep,
Eskü tér 2.) Minden érdeklődőt
szeretettel várnak!!!

Patikák hétvégi és ünnepnapi
ügyeleti rendje

Hétköznapokon a Szent Erzsébet Patika
ügyel este 10 óráig. Hétvégenként a három
gyógyszertár felváltva tart nyitva. Ünnepnapokon délután 4 óráig fogadja a betegeket az ügyeletes gyógyszertár. A következő
időszak ügyeleti rendje a következőképpen
alakul:
Szeptember 14-15.
Kehely Patika
Szeptember 21-22. Szent Erzsébet Patika
Szeptember 28-29.
Humanitas Patika
Október 5-6.
Kehely Patika
Október 12-13.
Szent Erzsébet Patika
Október 19-20.
Humanitas Patika
Október 23.
Szent Erzsébet Patika
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SPORT

Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület
Kéz-, lábtechnikák, fegyverhasználat (ton-fa, nunchaku, bot), küzdelmek,
földharc elemek, harcművészeti elméleti oktatás.
Helyszín:

Hétfő

Erzsébet Ált. Iskola

16.00–17.30

Szerda

Fekete István Ált. Iskola

18.15–20.15

Péntek

Fekete István Ált. Iskola

17.00–18.30

Külföldi-, belföldi versenyzés, öv vizsgák, bemutatók, téli-,
nyári edzőtáborok.
„Egészséges test, Friss szellem, Erős akarat”
Mindenkit szeretettel várunk!
Edzés vezető Lozsi Ákos Tel.: 06-70-205-1985

MEGKEZDI EDZÉSEIT
2013. SZEPTEMBER 9-TŐL!!!
FEKETE ISTVÁN ÁLT. ISKOLA:
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK: 17.30-19.00
CSOKONAI SULI:
SZERDA: 16.00-17.30
JELENTKEZÉS AZ EDZÉSEKEN, VAGY A KÖVETKEZŐ TELEFONSZÁMOKON:
HEGYMEGI SZILVIA (06 70 261 1121)
HEGYMEGI SÁNDOR (06 70 610 6990)
MINDENKIT VÁRUNK, AKI
NYITOTT AZ ÚJDONSÁGOKRA
SOKRÉTŰ MOZGÁSRA VÁGYIK
ÉRDEKLŐDIK A KÜZDELMI TECHNIKÁK (RÚGÁSOK, ÜTÉSEK) IRÁNT
JÓ HANGULATÚ EDZÉSEKRE VÁGYIK
SZERETNÉ MAGÁT TÖBB TERÜLETEN KIPRÓBÁLNI
VAGY CSAK JÓL AKARJA ÉREZNI MAGÁT!!!
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Sport
DARTS Szakosztály - Újratöltve
501 Steel DARTS versenysorozat indult ezév márciusában, a Gyömrői
Sportegyesület Darts Szakosztályának szervezésében. Így minden második hétvégén
a Darts tábláké lett a főszerep a Tompa utcai kávézó emeleti részében.
Összességében 16-an indultak el a díjakért, de
csak 10 versenyző pontjait tudtuk figyelembe venni. Az
indulók között voltak már több éve, a sportot űző játékosok és
olyanok is, akik még csak pár hónapja kezdtek játszani. Nem
csak férfiak, hanem hölgyek és az ifjúság is képviseltette
magát.
A Vezetőség minden alkalomra
gondoskodott
egy
kis
harapnivalóról zsíros kenyér,
vagy
egy
kis
édesség,
csokoládé formájában. Továbbá külön felajánlásokat tudtunk
szétosztani az első 180-as dobásért, a legnagyobb kiszállóért és a
legnagyobb dupla Bull-os kiszállóért is. Ezeket a díjakat több
alkalommal is ki tudtuk osztani.
Köszönhetően a játékosoknak, nagyon sok izgalmas és szoros játékot
láthattunk. Közrejátszott az is, hogy néhányszor a verseny közben
döntöttünk a főtáblára jutó játékosok számáról és a játék menetéről, a
résztvevők kérésére, természetesen.
Az „utolsó futamra” különleges meglepetéssel készültünk, Szarvas
pörkölt volt a játékosok jutalma.
A bravúros játékok után a baloldalon látható rangsor alakult ki.
A díjakat a Sportegyesület Elnöke, Gáspár Zoltán adta át (bal oldali képen). Az első 3 helyezett a
kupán kívül értékes nyereményeket vehetett át (jobb oldali képen, balról jobbra Kovácsik Gábor -3.,
Ádám Attila - 1., Borbás Bálint - 2.).

Köszönjük a felajánlásokat a gyömrői Állomás Pékségnek, a Reál Élelmiszer – Zsemlye Bt.-nek,
Ádám Attilának, Fábián Lászlónak, Fábián Tamásnak, Kovácsik Gábornak.
Bővebb információt a Szakosztályról, a versenyekről, a játékosokról az Egyesület honlapján, a
http://gyomrose.hu/-n találhatnak az érdeklődők.
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