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Merjünk romantikusak lenni!
Eltelt egy esztendő, és alig néhány nap múlva sok, feliratozható gyertyák állnak majd a párok
városunkban ismét Romantika hét veszi kezde- rendelkezésére.
tét. Gyömrő, mint hazánk hivatalos romantiAzt hiszem sokak számára maradt emlékezeka-fővárosa, remélhetőleg sok-sok romantikáz- tes az Erkély-jelenet verseny. Tavaly még csak
ni vágyót láthat majd vendégül. Persze tudom, néhány bátor pár próbálta előadni a Rómeó és
nagyon sok lakosunk is
Júlia ismert jelenetét, idén
felkerekedik majd a párviszont már igen sokan álljával, hogy ha máskor
nak majd a Gyömrő Villa
nem is, de legalább ezen
erkélye alá. A legügyea pár napon kicsit kettessebbnek vélt pár pedig
ben legyen, sétáljon váutána meg sem áll majd
rosunk legszebb részein,
Rómáig, hiszen egy romeghallgasson egy-egy
mantikus hétvégi utazás a
koncertet. A tavalyi renfődíj!
dezvényből sokat taIdén a Romantika Ünnultunk, így idén főleg
nep keretében lesz látható
a hétvégére koncentráaz immáron hagyományos
lunk, ám mindez nem azt
Esküvői Show, a Budapesjelenti, hogy kevesebb
ti Vonósok kamarazenekar
program lenne! Hiszen
kíséretében a Hankó István
több mint 20 helyszínen
Művészeti Központban.
ötvennél is több ingyeKi tudja, talán a hétvége
nes program várja majd
során lesznek, akik kedvet
Önöket! Az újság belső
kapnak hozzá, hogy rögGyenes Levente, polgármester
oldalain részletes progtön be is szerezzék az esküramleírást találnak, így én
vői kellékeket…
csak a kiemelt programokról írnék.
Igazi kuriózummal is készülünk: Pataky
A tavalyi rendezvény leglátványosabb pilla- Attila az EDDA frontembere szombaton meglenata számomra az volt, amikor több ezred ma- petésszerűen, a fesztivál több helyszínén is fellép
gammal a Tófürdőnél vízre bocsájtottam az majd. Annyi biztos, hogy énekelni fog a csoporúszógyertyát. Ezernyi gyertya úszott a tó vizén, tos házasságkötés résztvevőinek is. Ez utóbbi pesejtelmes fényekkel megvilágítva a tavat. Má- dig kétség kívül az egyik leginkább várt programjus 24-én szombaton 21 órától ismét átélhetjük ja a rendezvénynek. A főtéren tartandó esküvőn
ezt a felemelő érzést. Idén kis kívánság-lámpá- idén is sok pár vesz majd részt. Micsoda látvány,
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amikor egyszerre hat-hét menyasszony vonul be
a patinás régi hivatali épület elé! Május 24-én
pontosan 12 órakor veszi kezdetét a csoportos házasságkötés, ahova természetesen nézőnek is el
lehet jönni.
Tavaly is nagy sikere volt a folyamatos programoknak, melyek idén is megmaradnak: csónakázás a tavon, bringóhintózás, konflis és kisvonat
áll majd a vendégek rendelkezésére.
Büszkén mondhatom, hogy szinte nincs olyan
gyömrői vendéglátóhely, aki ne csatlakozott
volna a fesztiválhoz. Bárhova is térjenek be a
négy nap alatt, mindenhol a romantika jegyében várják majd Önöket. Lesz ahol Weisz Viktor ad koncertet, másutt Harsányi Levente tart

pezsgő-kóstoltatást. Érdemes végigböngészni a
teljes programnaptárt, hiszen valóban rengeteg
kiváló program lesz a Romantika fesztivál négy
napja alatt.
Polgármesterként külön büszke vagyok arra,
hogy kisvárosunk egyébként egymással rivalizáló vendéglátósai erre a pár napra összefognak, és
közösen tesznek Gyömrő hírnevének öregbítéséért. Remélem sok lakosunkkal találkozom majd a
programokon, és Önök közül is sokan hódolnak
majd a romantikának. Hol másutt, ha nem a mi
városunkban: Gyömrőn, Magyarország Romantika-fővárosában!
Gyenes Levente
polgármester

A Romantika Ünnepe részletes programtervezete
Május 22. csütörtök
Kezdés

Vége

Program

Helyszín

18.00

20.00

Hudácskó (Tokaj Hegyalja – Bodrogkisfalud) pincészet orkóstolója

Luigi csemegéi

18.00

22.00

Bográcsparti Bandikával

Negresco grill terasz

20.00

22.00

Zeffirelli: Rómeó és Júlia (filmvetítés)

Békebeli Sörkert

10.00

19.00

Szerelmesek lakatfala

Bástya Bisztró

10.00

19.00

Lakat és ajándéktárgy gravírozás

Bástya Bisztró

10.00

19.00

Romantikus csónakázás a tavon

Tófűrdő

Május 24. péntek
Kezdés

Vége

Program

Helyszín

17.00

19.00

„RomantikART” képzőművészeti kiállítás megnyitója

Hankó István Művelődési Központ

18.00

19.00

Babits kórus koncertje

Központi park, szabadtéri színpad

18.00

20.00

Barnabás fuvola kvintett és utcai borkóstoltatás

Luigi Csemegéi

18.00

22.00

Élőzenés gyertyafényes vacsoraest Banya Csabával,
közben Árpád pálinka kóstoló

Újhalászkert Étterem
(Allure Garden)

19.00

20.30

Sachs komédiák (GyömrőSzínház)

Hankó István Művelődési Központ

19.00

23.00

Karaoke party a bástyán

Bástya Bisztró

20.00

24.00

L’amour koncert

Békebeli Sörkert

21.00

23.00

Weisz Viktor koncert

Dzsungel Pizzéria

10.00

19.00

Szerelmesek lakatfala

Bástya Bisztró

10.00

19.00

Lakat és ajándéktárgy gravírozás

Bástya Bisztró

10.00

19.00

Romantikus csónakázás a tavon

Tófűrdő
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Május 25. szombat
Kezdés

Vége

Program

Helyszín

10.00

18.00

Festménykiállítás tárlatvezetéssel Osváth Erzsébet és
más kortárs festők műveiből

Állomás u. 25.

10.00

18.00

Esküvő kiállítás és show

Hankó István Művelődési
Központ

10.00

18.00

Kézműves kirakodóvásár, gólyalábasok felvonulása

Központi Park

10.00

19.00

Huszarek Pál fafaragó bemutatója

Katalin Kúria

10.00

19:00

Romantikus stég

Tőzeges-tó

10.00

18.00

Retro kézimunka, képeslapok, divatlapok kiállítása

Apafi u. 22.

10.00

19.00

Szerelmesek lakatfala

Bástya Bisztró

10.00

19.00

Lakat és ajándéktárgy gravírozás

Bástya Bisztró

10.00

19.00

Romantikus csónakázás a tavon

Tófűrdő

10.00

22.00

Eseményfotózás

10.00

22.00

(Szerelmes)levél-futár

Séf Bácsi

12.00

13.00

Csoportos házasságkötés

Városháza előtti dísztér

12.00

18.00

Szerelmes versek fája, romantikus piknik
a porta kertjében

Tájház

15.30

17.00

Esküvő Show – Budapesti vonósok kamarazenekar
vonósnégyese kíséretében

Hankó István Művelődési
Központ

16.00

17.00

Kalapos Folk Band és borkóstoltatás a teraszon

Luigi Csemegéi

17.00

21.00

I. Gyömrői Beerpong verseny

Békebeli Sörkert

17.00

22.00

Kilencfalusi bál

Falusi CBA udvara

18.00

19.30

„Szerelmes hangjegyek” musical est - a
GyömrőSzínházzal

Központi park, szabadtéri
színpad

18.00

21.00

Szalonnasütés

Katalin Kúria

18.00

22.00

Élőzenés, gyertyafényes vacsoraest Banya
Zoltánnal, közben szerelmesek pezsgője kóstoló Mr.
Aszfaltbegyár Harsányi Leventével

Újhalászkert Étterem (Allure
Garden)

19.00

20.00

Starlight Dance Company táncbemutató

Séf Bácsi terasza

19.00

23.00

Pataky Attila: Edda – Lírák

Meglepetés helyszínek

20.00

21.00

Blues Kazetta zenekar koncertje 1. felvonás

Bástya Bisztro

20.00

21.30

Erkélyjelenet-verseny

Villa Gyömrő

20.00

24.00

Julio koncert és vacsoraest

Békebeli Sörkert

21.00

22.30

Kívánsággyertyák vízre bocsátása a gyömrői tavon

Gyömrői tó

21.00

22.30

Makana koncert a stégen

Lambada Cocktail Bár

21.30

kifulladásig

Házibuli és élőzene

Séf Bácsi terasza

22.30

23.30

Blues Kazetta zenekar koncertje 2. felvonás

Bástya Bisztro

22.30

05.00

GRAND OPENING terasz parti

Negresco

10.00

19.00

Konflisozás

10.00

19.00

Bringóhintó

10.00

19.00

Kisvonat
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Május 26. vasárnap
Kezdés

Vége

Program

Helyszín

09.30

10.30

Rózsa és Ibolya népmese, Domján Edit drámaés színházművészeti stúdió

Hankó István Művelődési
Központ

10.00

17.00

Esküvői installáció szabadtérre Vintage Garden Wedding
– Romantikus esküvő a kertben

Katalin Kúria

10.00

18.00

Kézműves Kirakodóvásár és gólyalábasok felvonulása

Központi Park

10.00

18.00

Retro kézimunka, képeslapok, divatlapok kiállítása

Apafi u. 22.

10.00

18.00

Festménykiállítás tárlatvezetéssel Osváth Erzsébet és
más kortárs festők műveiből

Állomás u. 25.

10.00

19.00

Szerelmesek lakatfala

Bástya Bisztró
Bástya Bisztró

10.00

19.00

Lakat és ajándéktárgy gravírozás

10.00

19.00

Eseményfotózás

10.00

19.00

Romantikus csónakázás a tavon

Tófürdő

12.00

17.00

Fogadalom megerősítés pároknak, Vintage Garden
Wedding - Romantikus esküvő a kertben

Katalin Kúria

14.00

17.00

„Sütögesse mindenki a maga pecsenyéjét” batyus
kemenceparty

Tájház

10.00

19.00

Konflisozás

10.00

19.00

Bringóhintó

10.00

19.00

Kisvonat

Rövidhírek
Április 24-én egyeztetés kezdődött a városvezetés valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a Fekete István Általános Iskola két tantermes bővítéséről.
Mint ismert, 2013-ban az iskolák fenntartása átkerült a KLIK-hez, de önkormányzatunk
az üzemeltetést nem engedte át, így továbbra is a mi feladatunk a műszaki karbantartás
és fejlesztés. Az egyeztetésen részt vett Farkas Zoltán, a Monori tankerület vezetője,
valamint Csiky Gábor kormánybiztosi megbízott. Önkormányzatunkat Gyenes Levente
polgármester vezetésével Volcz Zoltánné és Szabó-Tóth Péter képviselte.
Április 25-én a lakosok birtokba vehették Gyömrő első felnőtt kondi-parkját. A vasútállomásnál kialakított sportparkot bárki ingyenesen használhatja. Amennyiben komoly
igény mutatkozik rá, úgy a város több pontján is lehetséges a telepítése újabb parkoknak.
Április 30-án elballagtak a gyömrői Teleki László Gimnázium végzős diákjai. A két
osztály diákjai május elején meg is kezdték az érettségi vizsgáikat. Városunk egyetlen
gimnáziumába nem csak Gyömrőről, hanem további több mint 10 településről járnak
tanulók.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

5

Önkormányzatunk csatlakozott
a mintamenza-programhoz
Testületi hírek

Április 28-án tartotta ütemterv szerinti
rendes ülését önkormányzatunk képviselő-testülete. Az ülésen megjelent Szmodics
Róbert r. alezredes, a Monori Rendőrkapitányság vezetője, valamint Baji Beáta r.őrnagy, gyömrői őrsparancsnok is.
Jelenlétüket az indokolta, hogy az egyik napirendi pont a rendőrség Gyömrőre vonatkozó 2013-as beszámolójának elfogadása volt.
A korábbi bizottsági ülésen már bővebben
tárgyalták a képviselők a jelentést, így ez alkalommal már csupán arról döntöttek, hogy
elfogadják a beszámolót. Az egyébként csaknem 20 oldalas dokumentum tanulsága szerint
városunkban 2013-ban a legtöbb statisztikai
adat javulást mutatott az előző évhez képest.
Ahogy minden év hasonló időszakában, úgy
ezúttal is sok napirend foglalkozott a különböző beszámolók elfogadásával. Így elfogadták
a Gyömrő Városért Közalapítvány, a Gyömrő
és Vonzáskörzete Mozgáskorlátozottak Alapítványa és az Alapítvány a Gyömrői Ifjúság
Nyelvoktatásának Fejlesztéséért 2013-as beszámolóját is.
A testület megalkotta közterület-felügyeleti térfigyelő rendszer működtetéséről szóló rendeletet. Ez kamerákra lebontva magában foglalja
azt is, hogy pontosan hova néznek a kamerák.
Gyömrő is csatlakozott a mintamenza-programhoz
– erről is döntöttek
a képviselők. Az
ÁNTSZ Dél-alföldi
Regionális Intézete
és a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) ál-

tal elindított program célja az egészségesebb,
korszerű táplálkozás kialakítása, a közétkeztetés megújítása, melynek egyértelmű nyertese
egy egészségesen táplálkozó, étkezési kultúrával rendelkező felnövő generáció. A döntés értelmében Gyömrőn 2014. szeptember
1-től lesz bevezetve minden közétkeztetéssel
érintett intézményben a mintamenza-program. A program értékelését, nyomon követését és a folyamatos tanácsadást az ÁNTSZ és
az MNGSZ vállalja.
A testületi ülés végén Fábián Béla (Gyömrő
2000 Kör) képviselő interpellált a városban zajló kátyúzással kapcsolatban. Két olyan helyet
említett, ahol véleménye szerint fontos lenne
kijavítani a meglévő úthibákat. Gyenes Levente polgármester válaszában elmondta: idén egy
minden eddiginél átfogóbb „kátyú-kataszter” készült, melyben szerepel minden egyes
meglévő kátyú a pontos helyével és méretével
együtt. Jelenleg ezeknek a kátyúknak a kijavítása zajlik. Polgármesterünk hozzátette: ebben az
évben a szokásosnál nagyobb összeget fordít az
önkormányzat útjavítási feladatokra.
A korábban elfogadott munkaterv szerint a
következő rendes testületi ülés június 16-án
lesz, ám már most egészen bizonyos, hogy addig még lesz rendkívüli ülés is.
Hauser Antal
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700 millió forintos város-karbantartási
programot hirdetett a polgármester
Május 1-jén – stílszerűen a Munka ünnepén – hozta nyilvánosságra Gyenes Levente polgármester
a 2015-2022 közötti időszakra előirányzott város-karbantartási tervet. A hét éves időszakra vonatkozó programmal kapcsolatban kijelentette: a
tervek függetlenek polgármestertől vagy képviselő-testülettől, hiszen egytől-egyig a város érdekeit, javát szolgálják. A program célja, hogy annak
megvalósulásával Gyömrő teljes egészében egy
rendezett, korszerű kisváros képét mutassa.
A tervezetben szereplő főbb pontok:
zz
út- és közlekedési program (utak aszfaltozása,
aszfaltos utak felújítása, járdaépítés)
zz
központi járdaprogram megvalósítása a legnagyobb forgalmú utcákban
zz
Oktatási intézmények felújítása, átalakítása
zz
Házasságkötő terem és volt gyámhivatali épület felújítása
zz
játszótér-program folytatása, valamint játszópark megépítése
zz
BMX-pálya felújítása, gördeszka-pálya építése
zz
Tőzeges tó körüli munkálatok (aszfaltozás, térköves sétány kiépítése, kandelábersor telepítése)
zz
Piac korszerűsítése (aszfaltozott parkolók,
mosdók építése, fedett eladósor kialakítása)

24 órás

Gyenes Levente számításai szerint a teljes program költsége elérheti a 700 millió forintot. Mindez
évenként 100 milliós tételt jelent. A jelenlegi gazdasági és költségvetési körülmények mellett éves
szinten nagyságrendileg 100 millió forint kigazdálkodható a karbantartási terv megvalósítására.
Természetesen vannak olyan elemei a programnak,
melyek önmagukban is jelentős költséget jelentenek, de nem tettünk le a megfelelő pályázatokon
való indulásról sem – tett hozzá a polgármester.
Arra a kérdésre válaszolva, hogy mi az, ami
már 2015-ben is megvalósulhat, elmondta, hogy
a csütörtöki piactéren lévő játszótér teljes korszerűsítése mindenképpen megtörténik, és várhatóan
3-4 utca aszfaltozása is megvalósul.
A program eredeti változatában egyébként szerepelt például a focipálya körüli terület rendbetétele, ám az már most megvalósul egy társadalmi
összefogásnak köszönhetően.
A teljes és részletes programot, mely magában
foglalja az egyes intézményekben elvégzendő
konkrét munkákat is, megtalálhatja Gyenes
Levente hivatalos Facebook oldalán (facebook.
com/GyenesLeventeGyomro).
HA

ügyelet a gyömrői lakosokért!

VÁROSFEJLESZTÉS
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Megújult a mentôállomás
a Gyömrő 2000 Kör átadta a felújított épületet

A Gyömrő 2000 Kör tagsága március 17-én látott
neki a gyömrői mentőállomás épületének felújításához. A korábbi jótékonysági bálon összegyűlt
egymillió forintból megvásároltuk a szükséges
alapanyagokat, míg a szakmunkát szervezetünk
tagjai, valamint szimpatizánsaink adták. Büszkén
mondhatom, hogy a szakemberek remek munkát
végeztek! Sorolhatnám hosszan, hogy mi minden
történt a felújítás alatt, ám a képek magukért beszélnek! Látva, hogy mennyire komolyan vesszük
a felújítást, Gyömrő Város Önkormányzata is mellénk állt, nagy részt vállalva abból. Teljes külső és
belső felújítást hajtottunk végre, teljes burkolatcsere történt, valamint új bútorokat is vásároltunk.
Végre elmondhatjuk, hogy a nap 24 órájában értünk dolgozó mentősök kulturált körülmények között tölthetik szolgálati idejüket. Sok munka volt
az épülettel, de megérte a fáradtságot. Külön élmény volt, amikor a tagságunkból verbuvált csaknem húsz fős „festő csapat” az állomás teljes belső
területét kifestette. A munka remek hangulatban
zajlott, és annak ellenére hogy nem vagyunk „szakik”, hozzáértő tagtársaink irányításával sikerült
jó munkát végeznünk.

Az ünnepélyes átadásra április 17-én került sor.
Az Országos Mentőszolgálatot Engelbrecht Imre
regionális orvos-igazgató, valamint Győrfi Pál
kommunikációs igazgató képviselte. Mindketten
kiemelték, hogy ritka dolog az, amikor egy civil
szervezet és az önkormányzat összefogásában
újul meg egy mentőállomás, de itt Gyömrőn példaértékű munka zajlott.
Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, akik a jótékonysági bálon hozzájárultak a felújítás költségeihez. Köszönet illeti azokat a helyi
szakembereket is, akik társadalmi munkában dolgoztak a felújítás során (Dürgő Tibor, Hazai Béla,
Takács József, Tóth László, Vincze János). Nagy
köszönet jár tagságunknak,
a felújításban részt vevő
tagjainknak. Ahogy a közös festés során megállapítottuk: fantasztikus érzés
ilyen formában segíteni,
így lehetőségeink szerint
a jövőben is megtesszük,
ami tőlünk telik! Szép példa volt ez az összefogásra
és bízunk benne, hogy egyszer talán mások is csatlakoznak egy-egy ilyen jellegű kezdeményezésünkhöz.
Baranyai Pál,
elnök, Gyömrő 2000 Kör
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A kis dolgok is számítanak!
Városfejlesztések aktuálisan, sok helyen

A nagyobb beruházások mellett sok kisebb
fejlesztési munkát végeztünk el az elmúlt időszakban illetve zajlanak több helyen jelenleg is.
Nézzünk ezek közül néhányat!

Járdaprogram

A programnak köszönhetően a Péteri buszforduló Szent István út közötti több kilométer hosszú járdaszakaszon akadálytalanul lehet közlekedni. A korábban járdaként funkcionáló – mára egyenetlenné vált
kockaköveket eltávolították, és az út szélességének
függvényében minimum egy méteres járdát építettünk.
A Táncsics út - Dózsa - Tulipán utca kereszteződésig elkészült járdaszakasz folytatásaként a Dózsa
György út és a Kossuth Ferenc utca közötti szakasz
járdaépítése idén ősszel, legkésőbb jövő tavasszal
kezdődik.
A már meglévő járdához, a Szent István út - Dózsa
György út kereszteződésében gyalogátkelő is épül
(az engedélyeztetési eljárás jelenleg is zajlik). A falusi játszótér körül, az óvodától a játszótér bejáratáig
szintén akadálymentessé vált a gyalogosközlekedés.
Az Eskü tér mellett mozgássérült várakozóhel�lyel rendelkező parkoló épült.
A falusi játszótér mellett a Kossuth tér, valamint
a hozzá tartozó bekötő út végének aszfaltozása is
megtörtént. Folytatódik emellett a lakossági járda-

építési program is, melyhez az önkormányzat az
eddig bevált és jól működő gyakorlat szerint ingyen biztosítja az anyagot.

Útkarbantartási munkálatok

Az elmúlt évek legnagyobb teljes körű kátyúzási
programjában, a Bitunova Kft. kivitelezésében a
város teljes területén folyik a kátyúzás, melyet a
közutak állapotfelmérései alapján végeznek. A kijavítandó útfelület több mint ötszáz m2.

Játszótér-felújítások

A Tófürdő felújítási munkálatainak szerves részét
képezte az itt található játszótér felújítása. Az összes
játék ki lett cserélve, a játszótéri homokozó fel lett
frissítve, valamint Gyenes Levente polgármester jóvoltából homokozó-játékokkal és kismotorokkal bővült. Az innen eltávolított játékokat javítás-felújítás
után a Csütörtöki piactér játszótere kapja meg.
Az Eskü téri és a Petőfi telepi játszótéren új körforgók lettek telepítve, emelve a játszótér élvezeti
értékét. Termőföld feltöltés, új homokágy, füvesítés, locsolórendszer kiépítése, kameratelepítés, új
padok, szemetesek és kerékpártárolók teszik komfortosabbá a szülők-gyerekek kikapcsolódását.
A Gyömrő 2000 Kör idén is –már hagyományosan – társadalmi munka keretén belül vállalta
a játszóterek újrafestési munkálatait.

VÁROSFEJLESZTÉS
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A sportpálya megújítása mellett a Weöres Sándor Általános Iskola udvarára játszótéri elemeket
is telepítettek. Ez a hétvégi és nyári időszakban
mindenki számára elérhetővé vált. Mászóka, mérleghinta, csúszda, és mókuskerék került ide.

Játszótér fiataloknak

Nem utolsósorban itt kell megemlíteni a hetekben
átadott felnőtt „kondiparkot”. A játszótér-felújítási
program során merült fel az igény, egy a felnőttek
részére épített szabadtéri edzőteremre. A fiatalok
korábban a gyermekjátszóterek eszközeit használták erre a célra, mely folyamatos súrlódást okozott a szülők és az edzeni vágyók között. A vasútállomás melletti igényes, és kimondottan ezt a célt
szolgáló kondipark széleskörű tetszést aratott a lakosság körében az eddigi visszajelzések alapján.

Strandfelújítás

A munkálatok jelenleg is folynak, a jubileumi
megnyitásig minden tervezett feladat befejeződik. A strandfelújításról és az ottani újdonságokról a következő lapszámunkban külön cikkben
adunk hírt.

Az idei fásítási, virágültetési program

A felújítási program keretében 170 darab díszfacsemete kiültetése is megtörtént. A platán, szivarfa, hárs és zselnice-meggyfák előneveltek, így
néhány éven belül már lombosodhatnak. A Bajzsy-Zsilinszky, Üllői, Dózsa György, Táncsics,

Szent István, Nefelejcs és Kóczán utak mellett,
a vasútállomás parkolóiba, valamint a temetőkbe, míg a vasúton túl, az utak mellé kerültek a
díszfák.
A város megszámlálhatatlan pontján, a központban a körforgalmi szökőkút körül, a központi park, középületein előtti terek, buszvárók,
a strand.
Ne felejtsük el azt sem, hogy a karbantartási-felújítási munkálatok – amellett, hogy városunk szépülését szolgálják – 152 gyömrői lakosnak adott munkalehetőséget a közmunkaprogram
keretében.

Mezey Attila,
alpolgármester
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„Anya-fórum”:
lesz-e több
bölcsôdei férôhely?
A Születés Hete rendezvénysorozat keretében
tartottak „Anya-fórumot” május 8-án a Pátria Takarékszövetkezet közösségi termében. A szervezők a kötetlen beszélgetésre meghívták Gyenes
Levente polgármestert, aki örömmel tett eleget
a felkérésnek. A megjelent anyukákat igen sok
kérdés foglalkoztatta, melyre a polgármester próbált konkrét válaszokat adni. Kiemelt kérdés volt
a bölcsődei helyek számának esetleges növelése.
Ezzel kapcsolatban Gyenes Levente elmondta,
hogy a néhány éve épített bölcsőde nem tud ennél
több gyereket fogadni. Egyfelől örömteli, hogy
Gyömrőn az országos trendekkel ellentétben nem
csökken, hanem növekszik a lélekszám, és
egyre több gyermek születik – mondta a
polgármester. Másrészről viszont komoly
feladat az önkormányzat számára, hogy a
szükséges intézményi hátteret biztosítani
tudja – tette hozzá. Gyenes Levente kifejtette, hogy tárgyalnak a bölcsőde melletti
telek tulajdonosával, és reális esély van
arra, hogy még az idén az önkormányzat
megvásárolja a területet. A tervek szerint
a bölcsőde abba az irányba tudna terjeszkedni. Ez a bővítés azonban biztosan nem
fér bele az önkormányzati költségvetésbe,
mindenképpen pályázati forrás bevonására lesz szükség – jelentette ki a városvezető. Szerinte ideális esetben 5 éven belül
valósulhat meg a bölcsőde bővítése.
A beszélgetés keretében igen sok téma
szóba került, így egyebek mellett az akadálymentesítés, a gyermekek sportolási lehetőségei, a helyi gimnázium képzéseinek
bővítése is. A rendezvény után Gyenes Levente elmondta, nagyon örült a meghívásnak, hiszen fontos hogy közvetlenül tudjon
tapasztalatokat gyűjteni. Nyitott szemmel
járok a városban, de nagy segítség szá-

momra is, ha ilyen alkalmakkor közvetlenül kapok
információkat például a kisgyerekeseket érintő helyi
problémákról, kérdésekről. Azt gondolom hogy egy
jó hangulatú beszélgetésen vagyunk túl, ahol nagyon sok felvetődő kérdésre próbáltam választ adni
- fogalmazott a városvezető. Tisztában vagyok azzal,
hogy nem fogunk tudni mindent egy csapásra megoldani, de törekszünk rá! Olykor aprónak tűnő lépésekkel ugyan, de haladunk előre: akadálymentes,
babakocsival is jól használható járdát építettünk a
Dózsa György úton, vagy épp új óvodát adtunk át
januárban.

HA

KULTÚRA
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Fehér József nevét viseli a táncterem
Immáron hivatalosan is Fehér József
nevét viseli a Hankó István Művészeti Központ táncterme. Április 27-én
ünnepélyes keretek
között avatták fel a
sokak által tisztelt
és szeretett egykori néptánctanár és
előadó portréját és
életrajzát, melyet mindenki olvashat a róla elnevezett terem falán.
Gyenes Levente polgármester ünnepi beszédében elmondta: sokat gondolkodtak a Művészeti Központ építése után, hogy kikről nevezzék el
a termeket, illetve magát az épületet. Véleménye

szerint a legjobb döntés született akkor, amikor
megbecsült és elismert gyömrőiek neveit választották. A polgármester kijelentette: az, hogy
Fehér József, Hankó István vagy épp Furuglyás
Géza nevét viselik az épület termei, legfőképp
nekünk, az épület használóinak megtisztelő, hiszen ezek az emberek mind-mind maradandót
alkottak, tanítottak, neveltek.
Fehér József 1949 óta élt családjával Gyömrőn. A Rozmaring néptáncegyüttessel a hazai
élvonalba tartozott, mellette a Petőfi Sándor
Művelődési Ház igazgatója is volt rövid ideig.
Gyömrőn rengeteg gyermeknek tanította a néptáncot, sokan közülük a mai napig is táncolnak.
2001-ben közéleti munkájáért elismerő oklevélben részesült. 2013-ban, életének 71-ik
évében hunyt el.
Hauser Antal

Új homokozó játékok a strandon!
Néhány hete készült el az új játszótér a Tófürdőnél, így szebb és jobb körülmények között, új játékokon játszhatnak a gyerekek.
A vízparton persze nagy sikere volt és van a
homokozónak is. Gyenes Levente polgármesterünk látva hogy mennyi gyerek játszik nap
mint nap a homokban, saját költségén vásárolt
négy darab kismotort, valamint „két zsáknyi”
különféle műanyag homokozó játékot. A mo-

torokra és a nagyobb játékokra felkerült városunk címere, a gyermekek pedig már birtokba
is vették az újdonságokat. A motorokat és a
játékokat minden nap a fürdőmester teszi ki
a partra, majd kora este ő pakolja el. A szülőknek csupán annyi a dolga, hogy ha a gyermekük már nem játszik vele, visszateszik oda,
ahonnan elvették.
HA

12

GYERMEKNAPI PROGRAMOK

KULTÚRA

13

A Hankó István Művészeti Központ
programajánlója!

Tábori levél
Kedves volt és leendő Táborlakók!
A Domján Edit Nyári Regionális Művészeti Tábor idén nyáron is kitárja kapuját.
Ha szeretnétek egy héten át „színházast” játszani, drámázni, énekelni, táncolni, kézműveskedni, jelmezt és kelléket készíteni, színpadon szerepelni, akkor itt a helyetek.
A napközis táborban reggel 8.30-tól délután 17.00-ig kockázat nélkül kipróbálhatjátok magatokat különböző fantázia -, és valós élethelyzetekben, lehettek büszke királyok vagy éppen
gonosz varázslók...
Mint vándor kisinasok, belekóstolhattok különböző mesterségek műhelytitkaiba is, s a hét
végén ország-világnak megmutathatjátok mit tanultatok.
Helyszín:
Gyömrő, Hankó István Művészeti Központ
Időpont:
1. turnus: vegyes korosztály – június 23. – június 28.
2. turnus: kamaszok – július 7. – július 12.
3. turnus: ovisok – augusztus 4. - augusztus 9.
Jelentkezni a következő telefonszámon lehet:
06-30/378-7381 – 06-29/325-455
E-mail: poormara@gmail.com
Testvérkedvezmény és részletfizetés!
Poór Mara táborvezető
(színművész, drámapedagógus)

Nyárköszöntô táncest a Kristály Duóval!

2014. június 21-én, szombaton 17-23 óráig
a Hankó István Művészeti Központban
Büfé, zene, tánc…
Belépőjegyek megvásárolhatók a művészeti központban 800 Ft-os áron.
Infó: 06-30/652-1052, 06-30/652-0690, hi.muvkozpont@gmail.com
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Comenius találkozó Cardedeu-ben
Intézményünk az elmúlt négy évben folyamatosan valósít meg Comenius projekteket.
Ezen pályázati konstrukciók célja az európai oktatási rendszerek megismerésének
támogatása és az iskolai együttműködések
fejlesztése.
Intézményünkben dolgozó pedagógusok és
diákok szerencsésnek mondhatják magukat,
hiszen akik kellő nyitottsággal rendelkeznek a
körülöttük lévő világra és aktív részvételükkel
támogatták a projektekmegvalósítását, azok
számos európai országba eljuthattak. Így történt ez március közepén is, amikor is intézményünket három pedagógus és két diák képviselte Spanyolországban Cardedeu városában.
Cardedeu katalán területen Barcelona közelében helyezkedik el.
A projekt találkozókon a projekt magvalósításához kapcsolódó feladatok, munkák bemutatása történik, illetve lehetőség nyílik az
adott ország oktatási rendszerének megismerésére és a környék helyi adottságainak megtekintésére.
Cardedeu-ben a művészetek téma köré
szerveződtek a feladatok. Számos ötlettel gazdagodhattunk a francia, török, olasz, spanyol,
angol munkák megismerése kapcsán. Intézményünk a népművészetet választotta projekt

témának. Diákjaink a tavasz folyamán számos
tevékenység során ismerkedtek meg a népművészet motívumaival , a tavaszi népszokásokkal. Büszkén mutatta be Németh Zoltánné
Kati a „projekttermékeket” a találkozón.
Szimpatikus volt számunkra, amit láthattunk,
megtapasztalhattunk a spanyol oktatásban. Az
alapfokú oktatásban az óvodai és az iskolai
képzés összekapcsolódik, a gyerekek 3-12 év
között ugyanabba az oktatási intézménybe járnak, rengeteg tevékenységet végeznek a tanulás
során, a művészetek átszövik a tanulási folyamatokat, nyitott, barátságos légkörben zajlanak
a mindennapok.
Intézményvezetőként úgy gondolom, hogy
a mi intézményünk is sokat nyert ezekből a
pályázatokból: a nemzetközi kapcsolatokat,
lehetőségeket, a sok apró ötletet, amely színesíti a mindennapokat, és nem utolsó sorban
számos diákunk is eljuthatott európai országokba, amely a nyitottságot, a világ megismerésének lehetőségeit mutatta meg számukra.
Ez a projekt a tanév végén lezárul, de természetesen megismerve az új lehetőségeket,
folytatjuk tovább egy újabb pályázat benyújtásával.
Spaitsné Rónaszéki Mária
intézményvezető
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Megmutattuk értékeinket Vácon
„Mert ránk is szükség van, pont miránk!” (Baranyi Ferenc)
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI tanulói a „Mutasd meg értékeid” rendezvényen jártak Vácon. A programot
a Pest Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes
ház szervezte a Cházár András EGYMI Kollégium
és Gyermekotthon közreműködésével. A február
20-án megrendezett tehetségkutató a fogyatékkal élő, hátrányos helyzetű gyermekeknek szólt,
kiemelt célja értékeik és tehetségük bemutatása
volt.
Szakiskolás tanulóink 4 kategóriában mérettették meg magukat:
• Botos Tamás (12. osztály) labdazsonglőr mutatványa nagy sikert aratott, mellyel méltón
érdemelte ki az 1. helyezettnek járó díjat.

• Rózsa Anna (10. osztály) verset mondott, és
ezzel az 5. helyig jutott.
• A 9. osztály József Attila: Tiszta szívvel… című
versét adta elő jelnyelven, a produkció különdíjban részesült.
• Valamint az „Ezüsthold Hárem” junior
tánc-csoport is különdíjjal büszkélkedhet.
Felkészítő tanárok:
Balogh János,
Baranyai László,
Fürst Irisz Zsófia,
Jelencsics Diána Katalin,
Popele-Schantl Judit
Fotók: Boris György
Popele-Schantl Judit (Sensee néni)
gyógypedagógiai-asszisztens

Felhívás!
Az Eskü Téri Baráti Közösség köszöni felajánlásaikat, melyeket a székely kapu felállítására
tettek. Hozzájárulásuknak köszönhetően a kivitelezéshez szükséges összeg fele már összejött.
Kérjük, továbbra is támogassák kezdeményezésünket, mellyel emléket állítanánk az 1848-49-es
székely vértanuknak. Reményeink szerint - további felajánlásaik segítségével - augusztusban az új
kenyér ünnepére átadnánk a látványos szimbólumot.
Telefon: Kossuth László 06-20-53-66-977 • Kossuth Pál 06-30-95-00-804
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Kiválóságaink
A pedagógusok munkája nagyszerű, nehéz, áldozatos. Gyermekeinket bízzuk rájuk, hogy embert
faragjanak belőlük, tudást csepegtessenek beléjük. Minden szülő szeretné gyermekeit jó kezekben
tudni, így nagy örömömre szolgál, hogy két kiváló gyömrői pedagógussal is találkozhattam, – akik
mintegy igazolva szavaimat – két különböző országos szakmai versenyen első helyezést értek el.
Ez adta az alábbi beszélgetés apropóját.
Tusorné Fekete Éva a Weöres Általános Iskola informatika tanára a MediaSmart Hungary Oktatási
kft. és a Telenor Magyarország Zrt. által meghirdetett pályázat keretén belül „Az év digitális tanára” díjat nyerte el, míg Badacsonyi Judit a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógusa az
Apáczai kiadó által meghirdetett „Év tanítója”
címet nyerte el.
– Miért lett pedagógus és mióta tanít?
T.F.É: – Éppen a napokban
kérdezték a gyerekek, hogy
mikor döntöttem el, hogy
pedagógus leszek. Nyolcadikban. A családom híres
gyömrői pedagógus dinasztia. Édesanyám, nagynénéim,
unokahúgaim
mind pedagógusok voltak.
Én 21 éve tanítok, biológia szakon kezdtem, és
amikor megüresedett itt az informatika szak, akkor kapva kaptam az alkalmon.
B.J.: –Kilenc éve tanítok, ebből hat éve itt Gyömrőn. Van a családban tanító néni, de nem ez a fő ok
hogy pedagógus lettem. Emlékszem, hogy én már
az öcsémet is tanítottam – ott kellett ülnie és figyelni rám. Láttam gyermekkoromban egy tanítót
és olyan szerettem volna lenni, mint Ő. Egy darabig lappangott ez bennem, mással is foglalkoztam,
de később a felszínre tört. Azt hiszem, hogy szeretnék egy jobb nemzedék nevelésében szerepet
kapni, és szeretek a gyerekek élete része lenni.
– Miért nevezett és hogyan zajlott a verseny?
T.F.É: – Az ilyen versenyek jó alkalmat adnak

arra, hogy fejlesszük a szakmai és módszertani repertoárunkat. Fontosnak tartom a médiatudatosságot – és ez a verseny – pont erről szólt. A pályázatra azért neveztem be, hogy a közzétett anyagokat
a tanításban használni tudjam. Az én pályázatom
címe – A „Z” generáció avagy médiatudatosan az
informatikaórákon. Az órákon belül témákat dolgoztam ki 5- től 8- ig. Ezt egy konferencián is elő
kellett adni. Az alsósokkal pár órában a felsősökkel bővebben foglalkoztunk ezzel. Ők már odáig
jutottak, hogy saját blogokat írnak, és alapszinten
médiaelemzéssel foglalkoznak, megszűrik, hogy
mit néznek.
B.J.: – Két éve már indultam ezen a versenyen, akkor a második helyezést
értem el. Nagyon komoly
zsűritagokkal, szigorúan
szakmai szempontok által
pontozott verseny az Apáczai kiadó által immár 14.
alkalommal meghirdetett
verseny. Kb. október elején jelentkeztem egy óratervezettel. Majd ennek értékelése után kérték az
óra letanításának videós rögzítését, beküldését.
Ezt szintén kiértékelték, ennek alapján hívtak a
Nyíregyházi gyakorló iskolába ahol környezetismeretre tanítottam az ismeretlen 4. osztályos gyerekeket. Előző este adták meg az óra anyagát, éjjel
lehetett felkészülni.
– Mit jelent Önnek az első helyezés?
B.J.: – Nekem ez a legmagasabb szakmai elismerés. Jó, hogyha megerősítik az embert, kell a
visszajelzés, hogy csinálhatod - jól csinálod. Rá-
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OKTATÁS
adásul elismerten magas szakmai szinten álló, pártatlan emberektől kaptam ezt az elismerést.
T.F.É.: – Az évet Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiírt „A dinamótól Harry Potterig”
óravázlatíró pályázattal kezdtem, ahol a második helyet szereztem meg és ugyanitt a Microsoft

különdíját is megkaptam. Folytatódott a Tempus
közalapítvány Digitális pedagógus díjának elnyerésével és most pedig ez a díj. Az évek során befektetett munka megtérülését látom ezekben, hogy
érdemes új dolgokat behozni az oktatásba. Csak
úgy tudok hiteles maradni a gyerekek szemében,
hogyha folyamatosan fejlesztem magam.

Mozgalmas tavasz a Családsegítôben
Idén tavasszal is minél szélesebb körben szeretnénk támogatni a rászoruló embereket. Több lépcsőben felmértük, hogy mivel tudnánk segíteni.
Klasszikus tevékenységünk az ingyenes ruhaosztás, melyet áprlis 3-4-én tartottunk a Gyömrői Prause József Közösségi Házban. Nagy öröm volt, hogy
rengeteg adományt kaptunk a lakosságtól. Gyermek
és felnőtt ruhákat, cipőket, játékokat, háztartási felszereléseket. Mindenki talált kedvére valót, és lehetőség nyílott beszélgetésre, tanácsadásra is.
Április 11-én jótékonysági koncertre vártuk a
nagyérdeműt a Hankó István Művészeti Központban. Az est létrejöttében sokat köszönhetünk az
ADRA Hungária alapítvány helyi önkénteseinek és
az Adventista Rézfúvós Együttesnek, akik a Weöres

Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tehetséges fiataljaival együtt segítettek bennünket énekkel, zenével töltekezni. Az est
során Palotai Ilona - a Csórika Étkezde megalapítója – palacsintáit is megkóstolhatták a vendégek. Az
országban egyedülálló kezdeményezésként tartják
számon ezt a becsületkasszás étkezdét. A működési
elv egyszerű, mindig csak annyi a bevétel, hogy másnapra is tudjanak főzni. A jótékonysági koncert teljes
bevételét - a nyolcszáz forintos támogatói jegyekből
összegyűlt - nyolcvan-ezer forintot a szolgálatunk által ellátott családokra fordítjuk. Gyermeknap alkalmából májusi állatkerti kirándulást szervezünk. Nagyon köszönjük mindenkinek a támogatást!
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Gyömrő és Vonzáskörzete Mozgáskorlátozottak Foglalkoztatásáért Alapítvány – MOFA
2013. 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 Pest megye 15
településén, községeiben, városaiban
élő mozgáskorlátozott, egészségkárosodott, fogyatékos gyermekeknek és felnőtteknek a felvilágosítását, rehabilitációját,
mindennapi életvitelének a segítését,
érdekképviseletét végzi. De a mozgásukban korlátozottak mellett a vakok és
gyengén látók, hallássérültek és az értelmi fogyatékosok segítését is végzi.
Az Alapítvány a mindennapi munkáját,
tevékenységét Gyömrőn az /Erzsébet telepi/ Eskü téren lévő „Mozgáskorlátozottak – Egészségkárosodottak Szolgáltató
Házában” valamint, a településeken lakó

összekötők, önkéntes segítők segítségével végzi.
A mindennapi kapcsolattartás alkalmával 2013-ban 1015 ügyfelünk volt.
Az Alapítvány összejöveteleit: április
27-én, május 25-án, június 29-én, szeptember 22-én, október 20-án tartotta.
Karácsonyi Ünnepségét december 22-én
rendezte meg. Az Alapítvány 2013. évi
gazdasági mérlegének főbb adatai:
Közhasznú tevékenység összes bevétele: 1.019.529 Ft. • Közhasznú célú
működésre kapott támogatás: 304.709
Ft. • Központi költségvetésből kapott támogatás: 15.620 Ft. • Magánszemélyek
és vállalkozók támogatása: 449.200 Ft.
• NEA működési célú pályázat támogatása: 250.000 Ft. • Közhasznú tevékenység ráfordítása: 553.448 Ft. • Az

Alapítvány 2013. évi összes ráfordítása:
651.062 Ft. • Az Alapítvány vagyona
2013. december 31-én: 10.930.901 Ft. •
A térítés nélkül végzett munka becsült értéke: 17.127.000 Ft. volt. • Az Alapítvány
teljes vagyona 2013. december 31-én:
28.057.901 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
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Talajterhelési díjfizetés

Tájékoztatjuk Gyömrő Város lakosságát, hogy a 2014. évben
a talajterhelési díj befizetési határideje ( a 2013. évben elhasznált m3 után):
2014. május 30.
számlaszám: 11742197-15392017-10080003
A bevalláshoz szükséges nyomtatványokat áprilisban kiküldtük az érintett háztartásokhoz. Kérjük Önöket,
hogy a nyomtatványokat KITÖLTVE, ALÁÍRVA juttassák vissza irodánkba. Amennyiben valaki mentességre/
kedvezményre jogosult, a nyomtatvány V. pontjában tudja jelölni, azonban az erre vonatkozó jogosultságot
kérelmezni és igazolni kell.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8.00-17.30 • szerda: 8.00-12.00 • péntek: 8.00-12.00
Gyömrői Adóiroda

Tilos az égetés Gyömrőn!

A koranyári idő beköszöntével ismét találkozhattunk különféle égetésekkel Gyömrőn. Nyomatékosan felhívjuk kedves lakosaink figyelmét, hogy Gyömrő város
belterületén az év minden napján tilos az avar, kerti vagy egyéb hulladék égetése a vonatkozó 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet értelmében. Ez rendelkezik arról is, hogy a nyílt téren megvalósuló engedély nélküli égetés 100.000 forintos pénzbírságot von maga után. A rendelet tiltó hatálya természetesen nem
vonatkozik a kerti sütögetésre, bográcsozásra. Önkormányzatunk továbbra
is biztosítja a zöldhulladék valamint a szelektív szemét elszállítását is, így nem
szükséges a levegő szennyezése.
HA

Hulladékkezelési hírek
A Hirös Hulladékgazdálkodási Kft.
szerződésbontása után Önkormányzatunk vette át az ezzel kapcsolatos
feladatokat. Mivel a szelektív és
zöldhulladék elszállítása kiemelt
fontosságú ügye Önkormányzatunknak, így a Városüzemeltető
Kht.-n keresztül magunk oldjuk meg
a keletkezett hulladék elszállítását,
tárolását. Az ünnepi szállításváltozásokat a számlalevélen is közöljük.
Reméljük, így teljesebb a tájékoztatás és ezzel is javítjuk a szolgáltatásunk színvonalát!
Zöldhulladék és szelektív
szemét elszállítása
ZÖLD HULLADÉK: minden háztartásból kéthetente szállítjuk el.

A gallyakat kötegelve, a füvet, lombot, egyéb komposztálható zöldhulladékot BÁRMILYEN átlátszó, bekötött zsákba rakva MENNYISÉGI
KORLÁTOZÁS nélkül elszállítjuk. A
zsákokat mindenki magának szerzi
be.
Zöld hulladék elszállítása:
A meghirdetettek szerint kéthetente.
ápr 26. szombat: hétfő-keddi körzet
máj 3. szombat:
szerda-csütörtöki körzet
máj 10. szombat: hétfő-keddi körzet
máj 17. szombat:
szerda-csütörtöki körzet
máj 24. szombat: hétfő-keddi körzet
máj 31. szombat:
szerda-csütörtöki körzet

SZELEKTÍV HULLADÉK: A szelektív hulladékot havonta egyszer
gyűjtjük. Az előre megadott időpontok technikai okokból változtak.
Ezen túl BÁRMILYEN színű, de
ÁTLÁTSZÓ zsákba ki lehet tenni a
szelektívet. A zsákok beszerzéséről mindenki maga gondoskodik. A
szelektívet is MENNYISÉGI KORLÁTOZÁS NÉLKÜL összegyűjtjük,
elszállítjuk.
Változás, hogy a papír hulladékot (újságpapír, könyv, kartonpapír, csomagolópapír) a feldolgozás megkönnyítése érdekében
lehetőleg összekötegelve, összekötve, külön kérjük kirakni a zsákok mellé.
A.Z.
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TÁBOR

Idén is várja Önöket a Káptalanfüredi tábor!
Ebben az évben is vár mindenkit önkormányzatunk Balatonalmádi-Káptalanfüreden található ifjúsági tábora. Az üzemeltető – ahogy az elmúlt két évben – idén is több felújítási munkálatot is
elvégzett. Ennek köszönhetően megújult a 12 személyes ház, illetve több faház is friss külső festést
kapott. A parkosításnak és tereprendezésnek köszönhetően kellemes környezet várja a látogatókat.
2014-ben árat csökkentettünk, így idén május 1. és szeptember 30. között az alábbi árakon lehet
üdülni: szállás 1-2 éjszaka: 1.800 Ft/fő/éj, 3 vagy több éjszaka: 1.500 Ft/fő/éj. Napi háromszori
étkezéssel együtt is csak 3.900 Ft/fő/éj! A 12 személyes összkomfortos ház bérlése 7 éjszakára:
130.000 Ft/ max. 12 fő. Rövidebb időre: 2.500 Ft/fő/éj.
További információs és foglalás: tabor@gyomro.hu, www.tabor.gyomro.hu
MGM

SPORTTÁBOR!

Gyertek és sportoljatok velünk idén nyáron
is! Szakképzett nevelőink megismertetnek
benneteket a sportokkal.
Változatos programjaink biztosítják számotokra a vakáció hasznos eltöltését.
Megismerkedhettek a kézilabda, futball,
küzdősportok, röplabda, amerikai foci, atlétika, stb. sportágakkal.
Táborunk ideális azoknak a gyerekeknek,
akik versenyszerűen sportolnak, és akik csak
hobbiszinten űzik kedvenc sportjaikat, hiszen
a játék öröme rájuk is vár. Napi programjainkat a korosztályoknak megfelelően állítjuk
össze. Akik később szeretnének komolyabban sportolni, azoknak segítünk a sportág
kiválasztásában.
Hiszünk a testmozgás jelentőségében,
mivel fontos szerepet játszik a szellemi
fejlődésben és a mozgáskoordinációban
egyaránt.

Időpontok:
1. turnus: június 30.- július 04.
2. turnus: július 07-11.
3. turnus: július 14-18.-ig
Helyszín: Gyömrő városi sportcsarnok.
A tábor teljes idejére és heti turnusba is
lehet jelentkezni.
A tábor költsége 12. 000 Ft/hét, amely
tartalmazza a kétszeri étkezést, tízórait és
ebédet, strandot és a sportfoglalkozásokat.
A sportfoglalkozások reggel 8.00-tól
16.00-ig tartanak.
Szeretettel várunk minden általános
iskolás gyereket és azokat a fiatalokat, akik
mozgásra vágynak!
Strand! Sportolás! Jó hangulat!
Érdeklődni és jelentkezni: Török Réka:
06-20-981-51-54
vagy 06-30-381-73-20
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A KAESHI WAZA ISMÉT LENGYELORSZÁGBAN

Ismét szép eredményekről számolhatok be
azoknak, akik kedvelik a harcművészeteket.
Egyesületünk a Kaeshi Waza újra bizonyított,
hogy van helye a nemzetközi mezőnyben.
17 versenyzővel érkeztünk Lengyelországba
(Bierunba), hogy tanítványaim eredményesen
szerepeljenek. A verseny a szokásos rendszerben történt: délelőtt a formagyakorlatok, délután a küzdelmek zajlottak le.
A versenyzők eredményei a következők:
Senior fegyveres szinkron formagyakorlat:
Rohonczy Dániel – Sándor Zoltán – Tallacz
Olivér, aranyérem
Senior pusztakezes szinkron formagyakorlat: Sándor Marietta – Diós Klaudia – Balázs Bálint, ezüstérem. Rohonczy Dániel –
Tallacz Olivér – Lisztes Ábel, 4. helyezettek.
Junior pusztakezes szinkron formagyakorlat: Gál Nóra – Gál Lili – Kassai Boglárka, 4.
helyezettek.
Senior pusztakezes egyéni formagyakorlat:
Lisztes Ábel, 4. helyezett.
Küzdelmek eredményei:
Junior női versenyzők:
Németh Zsanett – 50 kg-ban ezüstérem.
Sándor Marietta – 55 kg-ban bronzérem.

Senior férfi versenyzők:
Balázs Bálint – 65 kg-ban aranyérem.
Tallacz Olivér – 65 kg-ban bronzérem.
További versenyzőink: Harangozó Tamás,
Kiss Márton, Freind Ervin, Nagy Alex, Mócsai Bence és Hemmer Norbert.
Köszönetet szeretnék mondani az anyagi támogatásért Gyömrő Város Önkormányzatának. A szállítás lebonyolításáért a Földesi
Travelnak, a remek szállásunkért a Caterina
Utazási Irodának. Valamint valamennyi szülőnek a lelkes szurkolásért.
Minden résztvevő versenyzőmnek gratulálok, eredménytől függetlenül és további jó
egészséget és sok sikert kívánok a sportban!
Lozsi Ákos, A Kaeshi Waza
Harcművészeti Egyesület elnöke

Gyömrői SE- Küzdősport Szakosztályának – Napi 2 edzése – 6 napon át!!!
Ideje: 2014. június 30 - július 5. Helyszíne: Fekete István Általános Iskola tornaterme. Díja: 12.000 Ft/fő/6 nap. Érd.: 06 70/ 261-11-21-es számon Hegymegi Szilviánál
Jelentkezés: 8 éves kortól!!! Jelentkezési határidő: 2014. május 15.

GYÖMRŐ

Közéleti és információs magazin 2014/5
Felelős kiadó: Teleház Egyesület Gyömrő
Főszerkesztő: Király Erzsébet • Nyomda: Pannónia Nyomda Kft.
Megjelenik 6000 példányban
***
Észrevételeiket az ujsag@gyomro.hu e-mail címre várjuk.
A magazin a www.gyomro.hu weboldalon is olvasható.

