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Választási különszám
Folytatjuk!
Október 12-én a szavazáson résztvevő gyömrői lakosok elsöprő többsége úgy döntött:
folytassuk a 12 éve megkezdett munkánkat.
Bármiféle értékelés vagy elemzés előtt a legfontosabb szó a köszöneté! Köszönjük mindenkinek, aki élt alapvető jogával és véleményt
nyilvánított a választás során. Természetesen
köszönjük azoknak, akik a Gyömrő 2000 Kör
jelöltjeire voksoltak. Nem voltak kevesen!

A kampány során sem én, sem pedig a csapatom nem ígért többet, csakis annyit, amen�nyit be is tudunk tartani. Ahogy tettük az előző
három választás során is. A májusban nyilvánosságra hozott hét éves város-karbantartási
és fejlesztési tervem nem légből kapott kampányígéret, hanem valós számokon és tényeken alapuló program, melyet lépésről-lépésre
végrehajtva tovább tudjuk fejleszteni Gyömrőt, ápolva a már meglévő értékeinket.
Büszke vagyok arra, hogy városunk ismét
Egy ilyen mértékű lakossági felhatalmazáspéldát tudott mutatni! Az itt élők nem kér- sal nekünk nemcsak lehetőségünk, hanem kötek az acsarkodásból, a sárdobálásból, tel- telességünk is élni! Mindenkinek megígérem
jes mértékben elutasítottak
és kijelentem, hogy ezzel a
mindenféle lejárató kammegkérdőjelezhetetlen felpányt, amit az elmúlt fél
hatalmazással élni fogok,
évben tapasztalhattak az
élni fogunk.
így érvényesülni akarókAz eddigi 12 év során
tól. Ezekkel szemben hitfelelősségteljes munkát vétek a szemüknek, látták és
geztünk és ez így lesz az
értékelték Gyömrő bő évelőttünk álló öt évben is. Az
tizednyi fejlődését, és azt
a tény pedig, hogy minden
hiszem, kimondhatom: elegyéni körzetben a mögötismerték az ebben végzett
tem álló civil szervezet, a
munkánkat. MegkérdőjeGyömrő 2000 Kör képviselezhetetlen, hogy városunk
lő-jelöltjei nyertek, biztosítja
egy Pest melletti földutas köza gyors és konstruktív munkát a
ségből valódi kisvárossá vált,
képviselő-testületben is. Számommely felveszi a versenyt a nagyobb
ra pedig hatalmas megtiszteltetés,
településekkel is.
hogy csaknem négyezren gondolták úgy, hogy
Október 12-én a jól látható többség úgy negyedszer is rám bízzák városunk vezetését.
döntött: maradjunk a töretlen fejlődés útján Ez nem munka, de még csak nem is hivatás.
változatlan képviselet, irányítás mellett.
Sokkal több ez nekem mindennél!
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A realitások és a valóság talaján álló em- tése, vasúti menetrend komoly változtatása,
berként tudom, hogy nem érthet egyet velem, stb.) valósággá válása is Gyömrő érdekeit és
velünk mindenki. Ennek ellenére
fejlődését szolgálja, ezért vállaltam,
én minden egyes gyömrői ember
hogy ezekről rendszeresen beszámopolgármestere leszek a követkelok majd akár itt az újságban, akár
ző öt évben, függetlenül attól hogy
egyéb felületeken is.
kire voksolt a választásokon. Minden egyes lakosunk érdekeit szem
Kedves Gyömrőiek!
előtt tartva fogok dolgozni, még
Az elmúlt hónapok olykor zaklatott
ha mindenkinek teljes mértékben
mindennapjai után most mindannyimegfelelni lehetetlen vállalkozás is Gyenes Levente unk számára jól esik egy kis nyugalenne. Ahogy eddig, úgy ezután sem
lom. A pár nappal ezelőtti Mindenpolgármester
fogok elefántcsont-toronyba zárszentek idején talán kicsit a családok
kózni. Bárkit szívesen meghallgatok, nyitott is több időt töltöttek együtt, gondolva azokra,
szemmel járom a várost.
akik már nem lehetnek velünk. Az évnek ezen
Azt is megígérhetem Önöknek, hogy nem időszaka – közeledve a karácsonyi ünnepekfogom gátolni a testületbe most bekerült új hez – mindig nyugodtabb, meghittebb. Én
képviselőket abban, hogy a kampányban meg- ilyen nyugodtságot, és egymásra odafigyelést
fogalmazott saját ígéreteiket betartsák! Az kívánok Gyömrőnek a következő öt évre! Mi,
általuk tett – remélhetőleg – megalapozott ahogy eddig is, tesszük a dolgunkat, dolgoígéretek (új postahivatal nyitása az Erzsébet zunk tovább Gyömrőért, Önökért!
telepen, több száz gyömrői munkahely teremGyenes Levente, polgármester

Az önkormányzati választás
eredményei
Újságunk választási különszámában szeretnénk tájékoztatást adni városunk lakosságának a közelmúltban lezajlott önkormányzati választás eredményéről. Bemutatjuk,
milyen eredmény született a polgármesteri
választáson és kik jutottak be képviselőként
a most öt évre megalakult, városunkat irányító testületben.
Városunk önkormányzatának képviselő-testülete a polgármesterrel együtt 12 főből áll.
A most hatályba lépett új önkormányzati törvény értelmében a mostani választási ciklusban öt évre kapták meg mandátumukat a
megválasztott képviselők és a polgármester.
A 12 fős testület a polgármesterből, a nyolc

egyéni választókörzetben megválasztott képviselőből és három, úgynevezett kompenzációs listán bejutott képviselőből tevődik ös�sze. A Gyömrő 2000 Kör négy évvel ezelőtti
eredményét megismételve, ebben a választási
ciklusban is megkapta a felhatalmazást - igen
jelentős arányban - városunk irányítására. Az
október 12-i szavazáson szervezetük minden
jelöltje megnyerte a választást, így Gyenes
Levente polgármester mellett mind a nyolc
egyéni választókörzetben a Gyömrő 2000 Kör
jelöltjei jutottak a testületbe. Ezzel városunkban továbbra is helyi lokálpatrióta, politikától
független civil egyesület irányítja a helyi közügyeket. Nemcsak Gyömrőn döntöttek így a
választók, de jó néhány környékbeli települé-
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sen, így például Péteriben, Ecseren, Mendén,
Pécelen ugyancsak független vezetésű önkormányzat alakult. A kompenzációs listáról
három párt, illetve szervezet tudott bejuttatni
egy-egy képviselőt a testületbe.
Következzenek most a polgármester és képviselő választás eredményei:

Polgármester:
Gyenes Levente Zoltán
(GYÖMRŐ 2000 KÖR),
aki a szavazatok 69,54
százalékát szerezte meg,
ezzel 2014-2019 között
Gyömrő polgármestere.
Ducsai Sándor
(Fidesz-KDNP-Gyömrői Társaskör) 12,91 %
Horváth István Attila (HEGY)
8.11%
Sas Zoltán (JOBBIK)
5.15%
Dr. Tóth János
(DK-EGYÜTT-MSZP-PM)
4,29%

***

Képviselők:
Tölli László
(GYÖMRŐ 2000 KÖR), aki
a szavazatok 49.92 százalékát szerezte meg, ezzel az
1. számú választókörzet
önkormányzati képviselője
2014-2019 között.
Ducsai Sándor (FIDESZ-KDNPGYÖMRŐI TÁRSASKÖR)
Rádóczi Gusztáv István
(HEGY)
Sándor Zoltán (JOBBIK)
Szabó Sándor
(DK-EGYÜTT-MSZP-PM)
Bognár Attila Gábor
(Polgári Kör)

18.2%
14.01%
12.24%
5.31%
0.32%

Fábián Béla
(GYÖMRŐ 2000 KÖR),
aki a szavazatok 49.36 százalékát szerezte meg, ezzel
a 2. számú választókörzet
önkormányzati képviselője
2014-2019 között.
Mihály Margit (FIDESZ-KDNPGYÖMRŐI TÁRSASKÖR)
Dr. Tóth János
(DK-EGYÜTT-MSZP-PM)
Tóth László (HEGY)
Ujj Csaba (JOBBIK)
Laczkó Veronika Anna (Polgári Kör)

20.9%
11.79%
8.46%
7.95%
1.54%

Hodruszky Lajos Antal
(GYÖMRŐ 2000 KÖR),
aki a szavazatok 54.79 százalékát szerezte meg, ezzel
a 3. számú választókörzet
önkormányzati képviselője
2014-2019 között.
Hajdú András (HEGY)
Gáspár Krisztián (FIDESZ-KDNPGYÖMRŐI TÁRSASKÖR)
Gulyás Zoltán (JOBBIK)
Földényi György János
(DK-EGYÜTT-MSZP-PM)
Szabó László Dezső (Polgári Kör)

21.5%
15.36%
5.28%
1.97%
1.11%

Garamszegi Sándor
(GYÖMRŐ 2000 KÖR),
aki a szavazatok 64.35 százalékát szerezte meg, ezzel
a 4. számú választókörzet
önkormányzati képviselője
2014-2019 között.
Kovácsné Füstös Judit (FIDESZ-KDNPGYÖMRŐI TÁRSASKÖR)
16.19%
Tordai József (HEGY)
8.95%
Fórizs Katalin (JOBBIK)
5.11%
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Kossuth Jánosné (DK-EGYÜTT-MSZP-PM) 5.11%
Szendrei Péter (Polgári Kör)
0.28%
Mezey Attila
(GYÖMRŐ 2000 KÖR),
aki a szavazatok 55.36 százalékát szerezte meg, ezzel
az 5. számú választókörzet önkormányzati képviselője, valamint Gyömrő város
főállású alpolgármestere
2014-2019 között.
Horváth István Attila (HEGY)
14.57%
Bobák Szabolcs (FIDESZ-KDNPGYÖMRŐI TÁRSASKÖR)
9.14%
Kuprák János (JOBBIK)
8.08%
Balogh Béla Zoltán (Független jelölt) 6.23%
Csöndör Ferencné
DK-EGYÜTT-MSZP-PM)
6.23%
Vágó Gábor (Polgári Kör)
0.4%
Kossuth László
(GYÖMRŐ 2000 KÖR),
aki a szavazatok 60.0 százalékát szerezte meg, ezzel
a 6. számú választókörzet
önkormányzati képviselője
2014-2019 között.

Bardóczy Árpád Lajos (FIDESZ-KDNPGYÖMRŐI TÁRSASKÖR)
14.42%
Morva-Simon Natália Regina (HEGY) 9.48%
Sas Zoltán (JOBBIK)
8.1%
Kovács Miklós László
(DK-EGYÜTT-MSZP-PM)
5.36%
Tajti Gábor (Polgári Kör)
0.82%
Szabó Zsolt
(GYÖMRŐ 2000 KÖR),
aki a szavazatok 59.29 százalékát szerezte meg, ezzel
a 8. számú választókörzet
önkormányzati képviselője
2014-2019 között.
Kámán Ágnes (FIDESZ-KDNPGYÖMRŐI TÁRSASKÖR)
Maléth Szilvia Erzsébet (HEGY)
Kovács István Zoltán (JOBBIK)
Nyeste Attiláné (DK-EGYÜTTMSZP-PM)
Janicsek Katalin (Polgári Kör)

14.19%
11.49%
7.6%
6.76%
0.68%

Mint fentebb ismertettük, Gyömrőn 3 fő juthat
be a képviselő-testületbe a kompenzációs lista
alapján. Ők az egyéni választókörzetükben nem
szerezték meg a szavazatok többségét, így váltak
jogosulttá a listás mandátum megszerzésére:

Plavecz Péter Pál (FIDESZ-KDNPGYÖMRŐI TÁRSASKÖR)
14.4%
Vincze Ferenc (HEGY)
9.28%
Váczi Mihályné (JOBBIK)
8.16%
Kutasi Eszter (DK-EGYÜTT-MSZP-PM) 7.2%
Bánfi Csaba (Polgári Kör)
0.96%
Székely Attila Imre
(GYÖMRŐ 2000 KÖR),
aki a szavazatok 61.81 százalékát szerezte meg, ezzel
a 7. számú választókörzet
önkormányzati képviselője
2014-2019 között.

Ducsai Sándor Horváth István
Attila

(FIDESZ-KDNPGYÖMRŐI
TÁRSASKÖR)

(HEGY)

Sas Zoltán
(JOBBIK)

Gratulálunk a képviselőknek és eredményes
munkát kívánunk!
MGM
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Megalakult a képviselô-testület
Ünnepélyes keretek között letették esküjüket
városunk október 12-én megválasztott képviselői, a polgármester valamint a kompenzációs
listáról bejutott képviselők.
Zsúfolásig megtelt a Művészeti Központ színházterme, sokan szerettek volna részesei lenni az ünnepi pillanatoknak. Szántay György, a Helyi Választási Bizottság vezetője ismertette a választás
végeredményét, külön a polgármesteri, az egyéni
képviselői és a kompenzációs listás eredményeket.
A képviselők egyenként átvették eskü okmányukat, és közösen elmondták az eskü szövegét. Ezt
követően Gyenes Levente polgármester is letette a
polgármesteri esküt, majd megtartotta székfoglaló
beszédét. Ebben kifejtette: ahogy az előző 12 évben, úgy a következő öt évben is összekapcsolódik
saját élete a város életével. „Ez az érzés egyszerre
magasztos és felemelő, de egyszersmind a felelősségtudat érzése is.” – monda a polgármester.
Gyenes Levente szerint Gyömrő az elmúlt bő
évtized során tagadhatatlan fejlődésen ment keresztül, melynek egyik fő mozgatórugója az általa
vezetett képviselő-testületek és az önkormányzat
volt. Az újraválasztott polgármester, ahogy már
többször is, most is kiemelte az együttműködés
fontosságát: „A következő öt év is a csapatmunkáról fog szólni számomra, hiszen egy ember nem
érthet mindenhez, nem láthat át mindent, és én jó
vezető, jó menedzser módjára azt szeretném, ha
egységes csapatként hatékonyan tudnánk együtt
dolgozni, ha mindenki a maga területén a legjobb

tudásával járulna hozzá a többiek munkájához, hiszen tennivalónk van bőven.”
Gyenes Levente elmondta, hogy szimbolikusnak tartja hogy Szűcs Lajos országgyűlési képviselő is elfogadta a meghívást az alakuló ülésre,
hiszen ez is mutatja a jó kapcsolatot a régi-új városvezetés és a parlamenti képviselő között.
Beszédét követően Gyenes Levente javaslatot
tett az alpolgármester személyére. Mezey Attilát
javasolta a testületnek, akiről titkos szavazáson
döntöttek a képviselők. Értelemszerűen a jelölt
tartózkodott a szavazástól, a többi képviselő pedig
10 igen és 1 nem szavazattal Mezey Attilát választotta alpolgármesternek.
A testület és a választott tisztségviselők beiktatása után Szűcs Lajos, városunk országgyűlési
képviselője mondott rövid beszédet. Hangsúlyozta: a lakosoktól kapott bizalmat nagyon meg kell
becsülni, és minden képviselőnek Gyömrő és az
itt élők érdekeit szem előtt tartva kell dolgoznia
a következő öt évben. A képviselő-testületi munkához mindenkinek kitartást és jó egészséget kívánt.
Gyenes Levente polgármester hozzátette: a lakosok bizalmát bizony nagyon meg kell becsülni,
de az nem jár csak úgy magától: dolgozni kell érte,
rá kell, rá kellett szolgálni az elmúlt 12 évben.
Az alakuló ülést egy állófogadás követte, amelyen a jelenlévők köszöntötték a képviselőket. Ezután zárt testületi ülés következett, ahol a bizottságokról, valamint a bizottsági tagokról döntöttek a
képviselők.
H.A.
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Egy alpolgármestere lesz
városunknak
Az október 21-én megtartott ünnepélyes
alakuló ülésen a polgármester javaslatára
egy alpolgármestert választottak. A képviselő-testület döntése alapján tehát, az eddigi kettő helyett egy alpolgármester lesz a
következő öt éves ciklusban.
A képviselők Mezey Attilát, városunk eddigi alpolgármesterét választották
ismét erre a posztra, aki az
alakuló ülésen letette hivatali esküjét. Mezey Attila
immár folyamatosan, 12
Mezey Attila
éve tölti be ezt a posztot.
alpolgármester
Most újabb öt évre kapott
megbízatást. Alpolgármesterünk emellett tizenhat éve önkormányzati képviselő, agrár-

mérnök, közgazdász, jelenleg harmadévesként
jogi tanulmányait végzi. Az elmúlt években a
város pénzügyi és intézményi gazdálkodását
irányította, illetve projektvezetőként vezette a
pályázatból, illetve saját erőből megvalósított
városi beruházásokat. Ez a feladata a mostani
választási ciklusban is változatlanul megmarad, de ki is bővül egyben néhány új hatáskörrel, mivel mostantól egy alpolgármester
dolgozik a városvezetésben. Mint elmondta
kiemelt hangsúlyt kíván helyezni a civil szervezetekkel való szoros kapcsolattartásra és
bevonásukra a döntéshozatalokba, valamint
a környezetvédelmi szempontok minél szélesebb körű érvényesülésére. Az önkormányzati
törvény alapján munkakörei mellett egyik fő
feladatként ellátja a polgármester általános
helyettesítési feladatait is.

A szüreti bálról
Kiváló időjárási viszonyok, jó hangulat, ha- seletben lévő gyömrői táncolta, sétálta végig.
talmas érdeklődés és kiemelkedő szervezés Külön lovas kocsival - szintén népviseletben
jellemezték a Gyömrő 2000
Kör és a Kulturiszt által szervezett szüreti bált.
Ragyogó napsütésben indult a
falusi Nepomuki Szent János
kistemplomtól a Kossuth utca,
Táncsics út, Tulipán utca, Vörösmarty út, Szent István út útvonalon a menet, amelyet egy
teherautó platóján játszó, négyfős zenekar vezetett - folyamatosan húzva a talpalávalót.
A csaknem hét kilométeres felvonulást, több mint 300 népvi-

GYÖMRŐI KÖZÉLET
- polgármesterünk és körzetes képviselőink a
Gyömrő 2000 Kör tagjai is részt vettek az eseményen.
Az érdeklődőkből sem volt hiány, 6-7 ezren
voltak kíváncsiak a konvojra. Lépten-nyomon
kínáló asztalokkal fogadták a felvonulókat,
zsíros kenyérrel, pogácsával, üdítővel vagy
szüreti pálinkával. A felvonulás megállt a Harmónia Idősek Falvánál, az ÚJ Halászkert Étteremnél, az Agóra üzletháznál, az Eskü téren, a
régi művelődési háznál és a Gyömrő Villánál.
Ezeken a helyeken ropták néhány percig a vidám felvonulók - mindenhová elvíve a szüreti
hangulatot. A felvonulás a Művészeti Központ
előtt ért véget és ezzel az aulában - a Göndör
Zenekar közreműködésével - megkezdődött a
bál. A polgármesteri hivatal előtt a parkolóban
kézműves kirakodó vásár, néptánc bemutatók,
táncház, szőlőpréselés, szőlőlopás, illatos borok és finom bográcsos étkek is várták az érdeklődőket.
A konvojt a rendőrség és a polgárőrség biztosította, kiváló munkájukat ezúton is köszönjük.
MGM
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KULTÚRA – SPORT
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Könyvtári Hírek
Gyöngyből fűzzünk ékszert!

November első csütörtökén, a hagyományokhoz híven kézműves foglalkozást tartunk. Most
először, gyöngyöt fogunk fűzni. Készítse el saját ékszerét, vagy lepje meg egy kedves ismerősét
saját készítésű ajándékkal!
Időpont: 2014. november 6. (csütörtök) 13:00-17:00

Skót duda és skót szoknya: szívem-csücske, Skócia
Folytatódik a sokak által kedvelt Népek és országok programsorozatunk. Skóciát ismerhetik
meg Kis-Szótér Andrea és Maneszkó Tina élménybeszámolójából.
Időpont: 2014. november 20. (csütörtök) 16:30
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Városi Könyvtárba!

Sikeres mérkôzéseken van túl
az UFC Gyömrõ csapata

A

z elmúlt hetekben nyilvánvalóvá
vált, hogy a felkészülési szezon alatt
befektetett energia és a csapat tagjai által elvégzett lelkiismeretes edzésmunka
kezd beérni, melynek eredményeként október
11-én hazai pályán meggyőző játékkal sikerült legyőzni a bajnoki cím egyik esélyesének
számító és nagy múlttal rendelkező Nagykáta
SE csapatát 4:1-re (góllövők: Győrffy József
(2), Horváth László Dávid (2))!
Molnár Tamás vezetőedző kiemelte, hogy
a csapat az egész mérkőzésen koncentráltan
és fegyelmezetten játszott, aminek meg is lett
az eredménye. Az UFC Gyömrő helyzetek
sokaságát dolgozta ki már az első félidőben
is, melyekből sajnos csak kettőt sikerült értékesíteni. A második játékrészben átadták a
területet a Nagykáta csapatának, de a jó védekezésből felépített két kontrának köszönhetően magabiztos győzelem lett a vége.
Molnár Tamás az értékelés végén megjegyezte: hasonló játékra lesz szükség a tabel-

lát vezető Tápiógyörgye ellen ahhoz, hogy
csökkenteni tudjuk a különbséget az első helyet elfoglaló csapattal szemben.
És ahogy egy jól működő és a vezetőedző
utasításait betartó UFC Gyömrő esetében
már korábban is láthattuk, a játékosok megfogadták a vezetőedző tanácsát, és ismételten
lehengerlő játékkal október 19-én sikerült
idegenben legyőzni Tápiógyörgyét 4:2-re
(góllövők: Horváth László Dávid, Kiss Szabolcs, Preska Bálint, Potocska Ádám)!
Október 25-én „izzadságszagú” mérkőzésen, de újabb győzelmet aratott a csapat,
ezúttal hazai pályán. Az ellenfél a Zsámbok
SE volt, és bár a szünetben még 2-2 volt az
állás, a végén 4-2-es gyömrői siker született.
Molnár Tamás mesterhármast ért el, rajta kívül még Kiss Szabolcs talált a kapuba. A zsinórban három győzelemnek köszönhetően a
csapat a lapzártakor a negyedik helyet foglalja el a tabellán, három ponttal lemaradva
az elsőtől.
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Hogy a jó híreknek ne legyen vége: a Gyenes Levente polgármester által korábban bejelentett új sportszékház építésével kapcsolatos
projekt tovább konkretizálódott, az engedélyeztetési folyamat remélhetőleg hamarosan
lezárul, és az építkezés megkezdődhet. Addig is mellékelünk pár képet a látványtervből. Ahogy már korábban olvashatták: a Market Zrt. lesz a kivitelező, akik egyben azt is
vállalták, hogy ha az építkezés nem fér bele
a meglévő pénzügyi keretekbe, úgy a Market a meglévő anyagai felhasználásával fog
támogatást nyújtani. Teszik mindezt azért,
mert elkötelezetten támogatják a sportot, és
meglátásuk szerint legyen szó bármilyen be-

ruházásról, mindig felelősen kell gondolkodni, hosszú távra kell tervezni.
Végül, de nem utolsósorban ismét szeretnénk felhívni azon gyömrői és nem gyömrői
lakosok (szülők, vállalkozók, stb.) figyelmét, akik bármilyen mértékben, de elkötelezettséget éreznek a helyi labdarúgás iránt,
és szeretnék segíteni, támogatni gyermekeinket, fiataljainkat, hogy csatlakozzanak
az UFC Gyömrő Támogatói Klubhoz! Az
ezzel kapcsolatos információkat, valamint a
Klub alakuló ülésének pontos helyszínéről
és időpontjáról minden érintettet értesíteni
fogunk!
UFC GYÖMRŐ / HA
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Gyõzelem a névadó elôtt
Október 18-án az NBII-ben szereplő Gyömrő
VSK női kézilabda csapata a Dabas együttesét fogadta. Az évek óta presztízs-meccsnek
számító összecsapást a helyszínen
tekintette meg Ignácz Ilona világbajnok kézilabdázó, a gyömrői
sportcsarnok névadója. Neki és a
kilátogató szurkolóknak sem kellett
csalódniuk, hiszen
a lányok nagyon
elszánt és jó játékot produkáltak.
A félidőben 14-11-re vezetett a hazai csapat,
majd végül 31-27 nyertek is. Október 25-én
Ceglédre látogatottak a lányok, de sikerélmény
nélkül kellett hazatérniük, mivel a házigazda
Ceglédi Kék Cápák csapata 26-24-re győzött.
Ezzel a vereséggel a csapat visszacsúszott a tabella hetedik helyére. A női junior csapat is elszenvedte első vereségét a bajnokságban, szintén a Cegléd otthonában. Az addig mind a négy
mérkőzésüket megnyerő lányok 26-19-re kaptak ki, így a bajnokság negyedik helyén állnak.
Felemásan szerepelt NBII-es felnőtt féri
csapatunk. A ötödik fordulóban Solymár

otthonába látogattak, ahol 26-23 arányú
vereséget szenvedtek. Egy héttel később
azonban hazai pályán javítottak: 23-21-re
verték a Heves
SE csapatát. Hat
forduló után 3-3
győzelemmel és
vereséggel a tabella hatodik helyén állnak. Férfi
junior csapatunk
Solymár
ellen
40-33-as vereséget szenvedett,
majd a Heves SE
ellen is komoly
vereségbe szaladtak bele. A végeredmény: Gyömrő VSK
– Heves Se 21-31. Sajnos a szezonban eddig egyetlen győzelmet aratott a csapat négy
vereség mellett, így az utolsó előtti helyen
állnak a bajnokságban.
Az Ignácz Ilona Sportcsarnokban legközelebb november 15-én lépnek pályára
csapataink. A lányok a Tököl együttesét fogadják 14 órától, míg a fiúk a Salgótarjáni
Strandépítők ellen meccselnek 18 órai kezdettel. A játékosok minden szurkolót szeretettel várnak, a belépés ingyenes!
HA

Zöldhulladék elszállítás
idôpontok:
Hétfői és keddi szemétszállítási körzet: november 8. és 22.
Szerdai és csütörtöki szemétszállítási körzet: november 15.
A zöldhulladékot bármilyen átlátszó zsákban ki lehet rakni, korlátlan mennyiségben.
A zsákokat lehetőleg a szállítást megelőző napon készítsék ki!
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KAESHI WAZA
JÓTÉKONYSÁGI GÁLÁN

N

agy örömömre szolgál, hogy
így újságcikken keresztül is
gratulálhatok tanítványaimnak
a szeptember 6-án nyújtott teljesítményükért az Óbudai Kulturális Központban tartott bemutatón. Ez a rendezvény egy
jótékonysági harcművészeti gála
volt, melyet az IBF Hungary
szervezett. Bevételét a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat kapta,
melynek vezetője, Kozma Imre
atya is jelen volt. Gyömrőt és
egyesületünket 11 tanítványom
képviselte nagy sikerrel: Győri Ferenc, Győri Dorottya, Diós Klaudia, Kiss Gergely, Kiss
Márton, Tamás Levente, Kassai Boglárka,
Gál Nóra, Gál Lili, Jankó Zalán és Németh
Zsanett. Rajtunk kívül a Shotokan Karate,
Ju-jitsu, Aikido, Wing-chun, Ko-budo, Judo,
Kempo harci stílusok képviselői is szerepeltek egy-egy látványos, zenés bemutatóval.
Tanítványaim fegyveres és pusztakezes formagyakorlatokkal, önvédelemmel és törésgyakorlatokkal készültek. Ezúton szeretnék
nekik gratulálni, hogy egy ilyen nívós rendezvényen is kitűnően szerepeltek, valamint
köszönöm a szülők segítségét, hogy gyerme-

keiket biztatják és folyamatosan támogatják
minden tekintetben.
Ha szeretnél csatlakozni hozzánk, érdeklődni lehet telefonon vagy személyesen az
edzéseken.
13 éves kortól:
Hétfőn 18.00-20.00 Erzsébet Iskola
Szerda 18.15-20.15 Fekete I. Ált. Isk.
7-12 éves korig:
Kedd 17.00-18.00 Erzsébet Iskola
Péntek 17.00-18.30 Fekete I. Ált. Isk.
Tel.: 06 70 425 43 55
Lozsi Ákos
vezető edző
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