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Romantika ünnep:
több ezer látogató, kiváló hangulat
Július első hétvégéjén tartottuk városunkban a harmadik romantika ünnep fesztivált. Négy nap alatt harminc, többségében
ingyenes program várta az érdeklődőket,
akik érkeztek is szép számmal.
Becsléseink szerint mintegy tízezren fordultak meg a programokon a fesztivál ideje alatt.
Én magam gyakorlatilag minden helyszínre
elmentem, nem nagyon volt olyan program,
amelyen ne lettem volna ott legalább egy rövid
ideig. Tettem ezt leginkább azért, hogy minél
több emberrel találkozzak, minél több véleményt tudjak első kézből hallani a RÜGY kapcsán. Nos, büszkén mondhatom, hogy a visszajelzések döntő része nagyon pozitív! Helyiek

és más településről érkező vendégek is megerősítettek abban: van létjogosultsága ennek a
fesztiválnak, amely mára városunk legnagyobb
rendezvénye lett. Nemcsak azért, mert négy napig tart, vagy mert több mint harminc program
közül lehet válogatni, hanem azért is, mert rengeteg helyszín szerepel a „kínálatban”. Ez azért
nagy öröm számomra, mert ezek a vendéglátóhelyek ismét megmutatták: közösen, összefogva bizony tudjuk öregbíteni városunk hírnevét.
Fő célunk az, hogy akik a RÜGY miatt jönnek Gyömrőre, azok később is visszatérjenek
hozzánk. Ismerjék meg Gyömrőt, szeressék
meg városunkat! Mi nem egy ipari bádogváros vagyunk, hanem egy zöld, természet közeli település, amely a turizmusra épít. Éppen
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ezért nagyon fontosak az ilyen jellegű rendezvények. Amikor utólag értékelünk, a sikeresség fokmérője lehet a vendégek száma, de
még fontosabb, hogy közülük hányan mondják azt: ide még visszatérünk! Mint ahogy
az is kiemelt szempont, hogy lakosaink is jól
érezzék magukat.
Szerencsére az időjárás már-már túlzottan
is kegyes volt hozzánk. Az előző évek hűvös, csapadékos emlékeit bizony feledtette
a mostani 35 fokos kánikula. Nagyon jó volt
látni, hogy mennyire megtelt élettel Gyömrő! Valódi nyüzsgő belvárosunk lett: az éttermek terasza mindenütt tele emberekkel, a
tóparton csaknem 5500 fürdővendég három
nap alatt és számtalan andalgó pár a városközpontban.
A Romantika Ünnep programjai közül valóban mindenki megtalálhatta a számára szimpatikusat. Gasztronómiai programok (borkóstoló, vacsoraestek), zenei csemegék (Erox
Martini koncert, Menta koncert, vonósnégyes
stb.) vagy éppen virágshow és igazi rock’n roll
parti a Gesarollal és a Dolly Rollal. A szombati
csoportos házasságkötés valódi kuriózum lett,
hiszen rekordszámú, összesen 11 pár mondta
ki a boldogító igent. A ceremónia meghittsége, a gyönyörű környezet minden résztvevő
számára örök élményt jelent. Nem beszélve
a meglepetés flashmobról, amikor csaknem

nyolcvanan (köztük az egyik ifjú pár) kezdtek
táncolni a főtéren.
Az esküvő után nem mindennapi látvány
volt, ahogy ötven Vespa motor vonult fel városunkban. A színes olasz járgányok igazi dolce
vita hangulatot varázsoltak a központba.
Este a Tófürdőnk úgy megtelt a gyertyaúsztatásra, mintha augusztus huszadikai tűzijáték
lenne! Sok ezer ember hallgatta a Bástyán
éneklő VoiSingers kórust, miközben a tavon
egyre több lámpás úszott.
Néhány nappal a rendezvényt követően leültünk a szervezőkkel kiértékelni a tapasztalatokat. Mi magunk is láttuk a hibákat, amelyeket jövőre egészen biztosan orvosolni fogunk.
Persze azt sem árt megjegyezni: másutt 100
millió forintot minden további nélkül elköltenek hasonló rendezvényekre, míg mi ennek a
töredékéből szerveztük ezt. A komoly különbözetet önzetlen munkával és lelkesedéssel
próbáltuk pótolni.
Ezúton is köszönöm azoknak, akik eljöttek
bármelyik programra, és bízom benne: mindenki jól érezte magát. Nagyon nagy köszönet
jár mindenkinek, aki részt vett a szervezésben,
lebonyolításban! Pihenni nincs túl sok időnk,
hiszen készülünk az augusztus 20-i rendezvényre, majd a 29-én esedékes Lecsófesztiválra! Oda is várunk mindenkit!
Gyenes Levente
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Huszonkét igen
Nagy fába vágtuk a fejszénket idén, mert a
Romantika Ünnepének egyre nagyobb sikere
miatt rekordszámú jelentkező volt a rendezvénysorozat koronájára, a csoportos házasságkötésre. Hihetetlen mennyiségű szervezés,
tervezés előzte meg a ceremóniát. A 60-70-es
évek díszletei szép keretet adtak, a közönség
körében nagy tetszést aratott.
A tizenegy pár és tanúik kettő órakor foglalták el a helyüket, majd kezdetét vette a ceremónia. A párokat Gyenes Levente polgármesterünk adta össze, amely csak fokozta az
ünnepélyes hangulatot, és saját bevallása szerint is örömmel vállalta az esketést. A párok
egyenként vonultak ki és erősítették meg házasságkötésüket.
A házasságkötést követte a fogadalomtétel,
a gyűrűhúzás és az első hitvesi csók, mely után
a friss házasok köszöntötték szüleiket. Ezután
a polgármesterünk köszöntötte a házaspárokat
egy pohár pezsgővel.
A nász komolyságát oldotta, hogy a
pezsgőbontás után egy flashmobbal (öröm-

tánccal) lepték meg a közönséget, melyben
néhány pár is részt vett. A Menta zenekar
prezentációjában ropták a Monkees - I’m
a Believer című dalra. A meglepetés olyan
jól sikerült, hogy vissza is tapsolták a csaknem 80 korhű ruhában (Forgatag jelmezkölcsönző) lévő táncost. A flashmobról készült
videót megtekinthetik a youtube-on a SignalTV csatornáján.
A hatalmas melegben a polgármesteri hivatal
munkatársai járták a közönséget és hideg vizet
osztottak. Ennek is köszönhetően nem lett ros�szul senki, pedig rekordhőség, 38 fok volt.
Köszönjük a munkáját:
Starlight Dance Company vezetőjének,
Tóth Tamásnak, a gyömrői táncsoportok
vezetőedzőjének, Bartus Nikolettnek, a
közreműködő Starlight tanári karnak és a
táncosoknak, Márkus Renáta sminkmesternek és az INAYAT szépségstúdiótól Majzik Katalin fodrásznak.
T. E.
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A helyi egészségügyrôl egyeztettek
Június 22-én második alkalommal
tartottak egészségügyi egyeztető fórumot városunkban. Gyenes
Levente polgármester az idei év
elején hívta életre ezt a szakmai
fórumot, melynek tagja minden
helyi egészségügyi szakember. A
fórum célja, hogy rendszeres és
folyamatos kommunikáció legyen
a helyi egészségügy szereplői között, valamint hogy a városvezetés
első kézből tudjon informálódni
az esetleges problémákról.
A mostani egyeztetésen polgármesterünk ismertette az idei évben tett konkrét lépéseket.
Elmondta, hogy nemrég fejeződött be az orvosi ügyelet épületének felújítása, valamint
a védőnői szolgálat épületének tetőfelújítása.
Hozzátette: ezek voltak az idei év kiemelt infrastrukturális fejlesztései.
A legfontosabb megoldandó problémaként
továbbra is a betöltetlen gyermekorvosi praxis ügye vetődött fel. Ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy a praxisjog értékesítése még
augusztusig lesz a család birtokában, majd automatikusan az önkormányzatra száll. Gyenes
Levente kifejtette, ha addig nem lesz betöltve
a praxis, az önkormányzat mindent megtesz
majd, hogy minél hamarabb megfelelő szakembert találjon. Ehhez - ha szükséges - extra
kedvezményeket is kínál majd az érdeklődőknek. Azt azonban minden megjelent orvos elmondta, nagyon komoly orvoshiány van országszerte, szinte lehetetlen háziorvost találni.
A megoldandó feladat tehát igen komoly lesz.
A megjelent helyi szakemberek egybehangzóan úgy vélték, hogy Gyömrőn általánosságban még nem rossz az egészségügyi rendszer
helyzete, de országos és központi probléma
az anyagi források hiánya, a finanszírozási

rendszer nem megfelelő működése. Az egészségügy helyzetén a különféle felsőbb szervek
szakmai döntései sem segítenek.
A megbeszélés keretében elhangzott, hogy a
térségben Gyömrőn a legmagasabb a születésszám, ami egyfelől nagyon jó dolog, másfelől
viszont extra terheket ró a gyermekorvosokra,
védőnőkre. Mivel éppen gyermekorvosból van
hiány a városban, ez érezhetően gondot okoz a
családoknak. Általában járványok idején van
a legnagyobb torlódás a rendelőkben. Gyenes
Levente ezzel kapcsolatban azt mondta: önkormányzatunk az orvosi ügyelet épületének
felújítását úgy végezte el, hogy ott minimális
kiegészítéssel gyermekorvosi rendelés működhessen. A középtávú célok között szerepel
ennek a kialakítása is.
A következő egészségügyi egyeztető fórum
ősszel lesz.
Hauser Antal

Tisztelt Lakosok!

A péntek délutáni sürgősségi ellátás
13:00-18:00 óra között az alábbi számon
érhető el:

06-30-509-03-18

Gyömrői Orvos Szövetkezet
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Jelentôs intézményfelújítások városszerte
Amikor az év elején az éves költségvetésünket terveztük, számba
vettük azokat a feladatokat, amelyeket szerettünk volna megvalósítani. Természetesen ez a lista sokkal hosszabb és bővebb volt, mint
az, amely megvalósítására anyagi
lehetőségeink teret engednek.
Jó néhány jelentős fejlesztés valósult meg idén városunkban, és
nem maradhattak ki a sorból az oktatási intézmények sem. Számunkra nemcsak
programpontok szintjén, hanem a napi feladatok szintjén is kiemelten fontosak a nevelési-oktatási intézmények. Sok település
nem engedheti meg magának a nyári felújítások elvégzését, illetve az állami intézményi
fenntartást választó önkormányzatok iskoláiban szinte semmilyen felújítás nem történik.
Mi azonban szeretnénk odafigyelő, gondos,
jó gazdái lenni városunk gyermekintézményeinek. Már az év első felében elkészültek
például óvodai csoportszobák burkolatcseréi,
amelyeket az intézmény működésének jelentősebb zavarása nélkül is el lehetett végezni. A nagyobb felújításokat azonban a nyári szünidőre terveztük. Így a nyár folyamán

Készül a Bóbita Óvoda vizesblokkja

Finisben a tanári felújítása

elkészül a Fekete István Általános Iskolában
négy tanterem teljes felújítása, korszerűsítése, valamint az Arany Óvodában a központi
folyosó régi linóleumburkolatának bontása
és új kerámiaburkolat lerakása. A festést és
egyéb felújításokat követően így a szülők az
óvoda nyitását követően már egy sokkal esztétikusabb és szebb közösségi térrel találkozhatnak. Megújul és átalakul a Weöres Sándor
Általános Iskola központi épületének tanári
szobája is, amelyet kibővítünk, ezzel komfortosabb munka körülményeket teremtve
az iskola pedagógusainak. Halaszhatatlanná
vált a Pázmány utcai Bóbita Óvoda első emeleti vizesblokkjának felújítása, valamint a falusi óvoda egyik csoportszobájához új vizesblokk kiépítése. A felsorolt munkák
mellett a többi gyermekintézményben is elvégzik a tisztasági festést,
és minden óvodát érint a radiátor és
faburkolat cseréje. A szünidőben elsősorban az oktatási intézményekre
koncentrálunk, de a munkák elkészültét követően tovább folytatjuk a
város más intézményeinek a fejlesztését, így reményeinknek megfelelően ősszel elkészülhet a városháza
épületében az új, kibővült okmányiroda is.
M. A.
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IX. Tószépe verseny és gálamûsor
Idén a verseny a szokásostól eltérően, nem június közepén, hanem csatlakozva a Romantika
Ünnep Gyömrőn rendezvény sorozathoz, július
5-én vasárnap lett megrendezve. A sok, színes
szabadtéri program és az elindult strandszezon miatt a rendezvény beköltözött a művészeti
központunkba.

függetlenül, hogy dobogóra került-e valaki vagy
nem, a döntősök egész éves Tófürdő bérletet kaptak a városvezetés jóvoltából és páros tiszteletjegyet a Club Allure szezonnyitó bulijára.
A 2015. évi, IX. Tószépe helyezettei:
Szépségkirálynő: Sárközi Lívia (Pécel)
Első udvarhölgy: Malik Jennifer (Albertirsa)
Második Udvarhölgy: Dudik Szonja (Veresegyház)
Közönségdíjas versenyző: Agócs Rebeka (Gyömrő)
A versenyről készült több száz kép megtekinthető a Tószépe facebook oldalán: https://www.
facebook.com/gyomro.toszepe, a rendezvényről
készült TV felvételt a Williams
TV csatornáján sugározzák.

Kimondható, hogy évről évre egyre több hölgy jelentkezik eme megmérettetésre, sőt versenyünkre
már országos szinten is felfigyelt a szakma. Az elmúlt évek során királynőink és helyezettjeink közül több TV-s sztár, modell és
közszereplő lett. Versenyünkre
elsősorban amatőr, ambiciózus
A szervezők köszönetüket fejeszépségeket vártunk, de nem
zik ki a rendezvény segítőinek
lettek visszautasítva azon jeés támogatóinak:
lentkezők sem, akik már más,
Gyömrő Város Önkorhasonló versenyen megméretmányzata, Hankó István
tették magukat. A döntőbe jutott
Művészeti Központ, Gyömversenyzők a legjobban a műrő 2000 Kör, Micropolis Mesorvezetők által (Benkő Zsanett
nedzser Iroda, R&I Reklám
és Tóth Tamás) feltett kérdésekés Információ – a kis sárga
től tartottak, mintha szóbeliznének egy vizsgán. Hiszen verse- Szépségkirálynő udvarhölgyei kísé- újság, Maxline modell és
reklámügynökség, Williams
nyünkön nem „húsra” megy a
retében – Tölli László fotója
TV, Club Allure, Új Halászjáték, hanem azt a versenyzőt
részesíti előnyben a zsűri, akiben a test és lélek kert étterem, Caterina Travel, Negresco
harmóniája a legjobban együtt van. Minden évben Grill & Terasz, Gyömrő Gyöngye ásványvíz,
a „szokásos” kérdések mellett, más-más témakör- Dzsungel pizzéria, Gyöngyfotó, Klein virág,
ben kapnak a versenyzők kérdéseket. Idén a keret- J-Sound hang, Álom-Kép színpad, Szolizorendezvény alapján a romantikáé volt a főszerep. ne, Randy fehérnemű üzlet, Goher’s ClotA verseny három fordulója között (szabadon vá- hing, Go West divatáru üzlet, Erika Divatlasztott ruha – bikini – alkalmi ruha) látványos áru üzlet, Erika esküvői ruha üzlet, Stílus
műsort nézhetett a közönség. A Starlight Dance fodrászszalon Móni és Marusz mesterfodráCompany Európa bajnok táncosain kívül, a Joy- szok, Ábrahám Krisztina fodrász, Hodruszdance és a Rockets tánciskola tagjai színesítették ky Juli smink, Bánfi-Rónaszéki Dóri smink,
a műsort. Szinte már hagyománnyá vált, hogy a Bíró Nikolett smink, Lintz Gyula fotó, Tölli
Gyömrő Színház énekesei közismert dallamokat László fotó, Pór András műhimző és még soés popslágereket adnak elő. A gála csúcspontja kan mások.
Hodruszky Lajos
az eredményhirdetés, mely során a szponzorok és
főszervező
a zsűri tagok adhatják át a nyereményeket. Attól
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Megszépült a vasúti aluljáró!
Egy jó ötlet, lelkes csapat és gyors szervezés – ennyi kellett csupán ahhoz, hogy megszépüljön városunk vasúti aluljárója. A legnépesebb (több mint 3000 tagot számláló) helyi
facebook csoport, a Helló Gyömrő! tagjai alig
két hét alatt szervezték meg és festették ki az
aluljárót. Az online felvetett ötletet gyorsan
tettek követték, és Zavilla Nikolett szervezésével megkezdődött az előkészítés. A grafikai
terveket Csákó Jolán készítette, aki elő is rajzolta a megjelenő képeket. Több tucat lelkes
önkéntes, gyerekek és felnőttek egyaránt pedig alig három nap alatt varázsolták újjá az
aluljárót. A Tőzeges tó, a Tájház, a művészeti
központ, a polgármesteri hivatal, a templomjaink, mind-mind megjelennek az aluljáró falán. A városunkba vonattal érkezők ezentúl
már az állomáson láthatják, mennyi értékkel
és szépséggel rendelkezik városunk!
Önkormányzatunk 100.000 forinttal támogatta a munkálatokat, polgármesterünk pedig
személyesen is ott volt a festésen. Köszönet
a szervezőknek és mindenkinek, aki részt vett
a megvalósításban! Városunk lakosai ezzel az
újabb példa értékű munkával ismét bizonyították, hogy összefogással szinte bármit meg
lehet valósítani.
HA
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VI. Gyömrôi Lecsófôzô és
Hagyományôrzô Fesztivál
Augusztus 29-én, a nyári szünet utolsó
hétvégéjén Gyömrő egyik legnépszerűbb
rendezvényére, a felhőtlen jókedvet és szórakozást ígérő VI. Gyömrői Lecsófőző és
Hagyományőrző Fesztiválra invitáljuk
Önöket a Lecsó térre, a Tőzeges tó-partjára. Még lehet jelentkezni a lecsófőzésre és a
Parasztolimpiára is!
Idén egy különösen jó hangulatú versenyre
számítunk, hiszen az önkormányzat csapata az
elmúlt években zsinórban háromszor nyerte
meg ezt a népi hagyományokon alapuló, mulatságos vetélkedőt. Sokan szeretnék hazavinni a vándorkupát, különösen az ő figyelmüket
szeretném felhívni, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a jelentkezést, mert a férőhelyek
száma korlátozott!
Az érdeklődők a Lecsófeszt hivatalos oldaláról, a lecsofeszt.hu-ról tudják letölteni a jelentkezési lapokat.
Az idén is ingyenesen látogatható rendezvény egyébként gazdag hagyományőrző programcsokorral, fantasztikus falusi hangulattal
vár mindenkit. A kézművesek és hagyományőrzők bemutatói mellett néptánc, népzene,

népi játékok, köztük a népszerű fabatka-keresés, valamint egész napos, gyermekelőadások
várják a kicsiket (és a nagyokat) a Parasztudvarban.
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Idén egy falusi fotósarkot is szeretnének
létrehozni, amelyhez még gyűjtik a tárgyakat,
várják a felajánlásokat.
A változatos színpadi programok közül jó
szívvel ajánljuk az Éneklő szakácsok bemutatóját, vagy Polgár Peti humorista zenés-táncos
előadását, amelyen a nagyközönség megismerheti – és akár meg is tanulhatja – a Lecsófeszt vadonatúj himnuszát!
Mindeközben mennyei illatok lengik be a
teret: 70 csapat készíti el saját lecsóját, és a
tavalyi évhez hasonlóan, hogy senki se maradjon éhes, a helyi vendéglátósok is bemutatják,
ők hogyan értelmezik ezt a klasszikus ételt.
A vásározók között borászok, házi csapolt
sör, pálinkakülönlegességek, sajtok, lekvárok,
mézek, kemencében sült langalló, lángos és
még sok-sok ínyencség is várja a látogatókat –
több standnál lecsós ízekre hangolva, amelyet
kár lenne kihagyni! Este egy nagyon látványos
tűzzsonglőr-bemutatóval, majd utcabállal zárjuk a napot!
Bővebb információ, jelentkezés a
versenyekre: 06/20-475-1976
www.lecsofeszt.hu, info@lecsofeszt.hu,
facebook.com/lecsofeszt

Az éneklő szakácsok

Rudi show
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Meghívó
2015. augusztus 20.

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk
Államalapító Szent István Királyunk
ünnepén
a város központi ünnepségére,
a Hankó István Művészeti Központba
10 óra: Gyenes Levente polgármester
ünnepi beszéde
– Az új kenyér megáldása
– GyömrőSzínház ünnepi műsora

Romantika Ünnep a Művészeti Központban néhány képben…
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KULTÚRA

Rákóczi nap képekben

Az Országos Rákóczi nap keretében városunkban is
zajlottak hivatalos megemlékezések önkormányzatunk, valamint a Hankó István Művészeti Központ
szervezésében. A városközponti parkban található
Rákóczi mellszobornál Gyenes Levente polgármester és Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő mondtak beszédet. Ezt követően az alig két
tucatnyi érdeklődő elhelyezte az emlékezések koszorúit. Délután a Mánya réten zajlott a hagyományos megemlékezés, melynek keretében a
jelenlévők meghallgathatták Rákóczi híres gyömrői beszédét.

Isaszegi lovasok

24 órás

ügyelet
a gyömrői lakosokért!

A Rákóczi beszéd

Boglárka Nyugdíjas Klub

OKTATÁS
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„Tündérkert” Comenius
pályázat záró találkozójáról
Intézményünkben 2 éve tartó pályázat záróeseményére került sor Dörtyolban. Dörtyolba tartó utunkat 2 napra megszakítottuk Isztambulban, ahol a város csodálatos
ó-város részét tekinthettük meg.
A dörtyoli Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nevű iskola fogadta Comenius partnereit Olaszországból, Magyarországról és Romániából 2015. június 27-e és július 1-e között.
Megérkezésünk után meglátogattuk Dörtyol
nevezetességeit: a történelmi múzeumot és a
várat. Egy tengerparti hagyományos kebab étteremben ebédeltünk. Délután Iskenderunba
látogattunk. Bepillantottunk egy templomba
és egy mecsetbe is. A tengerparton sétálgatva sokat beszélgettünk a városról és a helyiek
életéről. A napot hagyományos török kávéval
zártuk.
Busszal tértünk vissza Dörtyolba, ahol kipihenhettük a fárasztó, de feledhetetlen utazás
fáradalmait.

Másnap, június 29-én a projekt munkamegbeszélés a Pedagógusok Házának konferenciatermében zajlott minden partner részvételével.
A két éves munka középpontjában a környezet és egészségtudatos szemlélet kialakítása
volt. Minden ország ezt a témakört dolgozta
fel. Nálunk így került sor a kis kertek kialakítására a Csokonai egységben, de több egészségneveléshez kapcsolódó programot szerveztünk intézményünkben is. A megbeszélés
során egyeztettük az eddig végzett munkát és
az előttünk álló feladatokat.
A pályázati program céljai teljesültek. Mindannyian gazdagodtunk ötletekben, kapcsolatokban. Köszönjük minden itthoni partnerünknek
a találkozókon nyújtott támogatást, segítséget:
így kollégáinknak, Gyenes Levente polgármester úrnak és intézményünk szülői munkaközösségének!
Hámoriné Kasza Eszter
projektvezető
Gyömrői WSÁI és AMI
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Sikeres napközis tábor Gyömrôn
Gyömrő Város Önkormányzata a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve a
tanítás befejezését követően megszervezte nyári napközis táborát.
A tábor ideje alatt az 52 gyermek napjait megannyi program színesítette. A tábor helyszíne a
Weöres Sándor Általános Iskola volt, ahol június
15-én reggel izgatottan gyülekeztek a gyerekek.
A köszöntés és ráhangolódás után, sok ismerkedő, kapcsolatteremtő játékokkal ismertettük meg
őket, ezzel is oldva az első napi feszültségeket.
A tábor ideje alatt minden héten különböző,
az újdonság erejével ható izgalmas programokkal készültünk. Első héten ellátogattunk a Zabhegyező Lovasiskolába, ahol Bánkúti Anikó és
Csöndör Lívia várt bennünket szeretettel. Tartottunk rendőrnapot, amikor Reményi Gábor és
kollégái a Gyömrői Rendőrörstől a biztonságos
közlekedésről informálták a gyerekeket. Eljöttek hozzánk az önkéntes tűzoltók is, hogy kicsit
felfrissüljön a környezetünk. Második héten Bányász Imréné mélyítette tudásunkat a mandalákat
illetően. Csiszár Szokoly Izabella és Szepsi Szűcs
Andrea a felelős kutyatartástól beszélt nekünk,
és elhozták kis kedvenceiket, Boscot és Hédikét.
Ezeket az ismereteket már másnap felhasznál-

hattuk, amikor a Cserhát Mentőkutyás Egyesület
tartott kutyás bemutatót a Tőzeges tó partján. A
héten a harcművészetekbe is betekintést nyerhettünk, Kaeshi Waza, Lozsi Ákos mester és tanítványai révén, Balogh Tamás és csapata pedig Capoeira bemutatót tartott. A hét zárásaként Bartus
Niki koreográfus ritmusba rendezte lépéseinket
hip-hop módra. A harmadik héten Földesi Zita
chachacha lépésekkel gazdagította mozgáskultúránkat. Meglátogattuk a híres fafaragót, Papp
Gyula bácsit és feleségét, akik nagy szeretettel
és meglepetésekkel fogadtak bennünket. A Szent
László Lovagrend képviselői tartottak foglalkozást a gyerekeknek egyik nap. Mihalusz Zoltán a
Csemetekert Színházból egész napra való programmal jött el hozzánk. A programok mellett nagyon sokat játszottunk, és ha az időjárás engedte,
fagylaltoztunk is.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, akik munkájuk mellett gondoskodtak róla,
hogy színesebbé tegyék a tábori programjainkat,
valamint a tábori eszközök beszerzéséhez hozzájárultak! Bízunk benne, hogy minden részvevő
nagyon jól érezte magát abban a három hétben!
Kívánunk szép nyarat és jó pihenést!
A Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

OKTATÁS – SZABADIDŐ
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Olasz tábor – 2015.
Május végén egy csodálatos olaszországi táborozáson vettünk részt, amelyet Hámoriné Kasza Eszter tanárnő szervezett Kátai Edina és
Reichertné Kertész Csilla tanárnőkkel együtt.
Iskolánkból 33 diák nyaralhatott az Adriai-tenger partján.
Éjszakai utazás után Triesztbe érkeztünk, ahol a
gyönyörű Miramare kastélyt csodálhattuk meg.
A 19. században fehér márványból épült palota a
tengerparton áll.
Kora délután foglalhattuk el szálláshelyünket
Lignanoban, a Sabbiadoro campingben.
Már első nap lesétáltunk a tengerhez, a bátrabbak fürödtek is a kissé még hűvös vízben. Este egy
bohóc szórakoztatta a csoportot, néhányunkat be
is vont a produkcióba.
A második nap fő programja a fürdés volt, délelőtt a camping strandján, délután a tengerben.
Rengeteg kagylót gyűjtöttünk, rákot fogtunk,
egyesek „iszappakolást” kaptak, a nagyobbak röplabdáztak. Este Lignano sétálóutcájában fagyiztunk.

Harmadik nap Gulliverlandia vidámparkja tette
próbára bátorságunkat, ügyességünket. Izgalmas
játékokra merészkedtünk fel. A park Aquarium
része a tenger mélyének titkaival és csodáival ismertetett meg. A 60 méter magas Panorama torony
tetejéről csodálatos kilátás nyílt Lignanora és az
Adriai tengerre.
Negyedik nap a gyönyörű vízre épült csodavárost, Velencét néztük meg. A Szent Márk tér fő
látványosságai a Dózse palota, a Sóhajok hídja és
a Székesegyház. A Canal Grande vizén csónakok,
gondolák, hajók közlekedtek. A város szűk utcáiban finom olasz ételeket kóstolhattunk.
Minden nap fürödtünk a tengerben, röplabdáztunk a külföldi diákokkal, új barátokat szereztünk,
kipróbáltuk a nyelvtudásunkat!
A látványosságok mellett Olaszországban az is
vonzó, hogy az ott élő emberek barátságosak, jókedvűek, mosolygósak, segítőkészek.
Sajnos hamar véget ért ez a néhány nap, de így
is rengeteg élménnyel érkeztünk haza.
Gyömrői Weöres Sándor
Általános Iskola diákjai
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GYÖMRŐI TÖRTÉNELEM

Mesélô utcanevek
Új utcanévtörténeti rovatot indítottunk, melyben
megismerhetik utcáink névadóinak életpályáját,
szerepét a történelemben.

Kóczán utca
A túzbereki Kóczán nemesi családról kapta
nevét. Gyömrőn hatalmas területeket, kastélyt, tanyákat birtokolt. A Kóczán utat határoló puszta adta az utca nevét is.

A Kóczán család
A Kóczán család gyömrői birtokait feltehetőleg 1785 és 1840 közötti időben szerezte. Az
1875-ben készült I. Katonai térképeken még
nem, de az 1840-es II. Katonai térképeken már
jelölték kastélyukat, nem messze tőle tanyájukat. Középnemesi család volt, meghatározó

tagjai a gyömrői politika, nemesi és értelmiségi elitnek. Szoros kapcsolatban álltak a Teleki
családdal.
Gyömrő és Maglód határában rendelkeztek
hatalmas földekkel, az úgynevezett „Túzbereki” területet birtokolták. Állítólagos síremlékük
a Kóczán utca oldalán lévő szántó közepén lévő
erdőben van, azonban hiába jártam be a területet,
nem találtam meg – az azóta már állítólag eldőlt
– oszlopot. Az erdő emiatt élvez védettséget.
A Kóczán család tagjai már a 19. (túzbereki
Kóczán Ferenc) és a 20. században (túzbereki
Kóczán László) dokumentáltan is megjelentek
Gyömrő életében. Ezúttal köszönöm a gyömrői levéltár segítségét, fotókat és egyéb dokumentációkat.
A legtöbb adattal Kóczán Ferencről
(1841-1894) rendelkezünk, aki a Kóczán alapítvány alapítója volt.
„Kóczán Ferenc (túzberki), földbirtokos 1887
jún. 6. kelt alapító levelében 12,000 frt alapítványt tett a magyar tud. akadémiánál oly célból,
hogy kamataiból 100 drb arany adassék évenként a pályatársai között legjobb magyar történeti színmű szerzőjének, és 2000 frtot, melynek
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évi 100 frt kamatából e pályázat bírálói díjaztassanak. Ehhez képest az akadémia évenként a
pályázó színművek tárgykörét aképen jelöli ki,
hogy e körök kisebb korszakokban az ősmondákon kezdve, az egész magyar történelmet felöleljék 1848-ig.” (forrás: Pallas Nagylexikon)
A Gyömrő évszázadai (Rakó József) című
mű is említi a családot, mint az egyik állomás
névadóit.
„ A 12. számú őrháznál 1893-ban előbb egy
nyílt pályás, a következő évben egy kiágazásos
rakodót építettek a Gyömrői Téglagyár termékeinek Pestre, ill. más helységekbe szállítása,
ill. vasúti kocsikba átrakodása céljából…

…Miután szóba jött a második vasúti megálló létesítése, ezért kapta a három évvel ezelőtt
megnyitott és azóta többször bővített állomás
a Gyömrő-Kóczán puszta nevet 1911-ben.”
Kérem önöket, hogy amennyiben rendelkeznek érdekes fotóval vagy egyéb dokumentummal Gyömrőről vagy annak történelméről, juttassák el azt, vagy elérhetőségüket az
utcanevek@gyomro.hu email-címre. Ezáltal
bővíthetjük a gyömrői levéltár anyagát, közzétehetjük, megőrizhetjük Gyömrő múltját.
Forrás: Gyömrői Levéltár, Pallas Nagylexikon, Rakó József: Gyömrő évszázadai
Mezey Attila

Patikák hétvégi és ünnepnapi ügyeleti rendje

Álláshirdetés

Hétköznapokon a Szent Erzsébet Patika ügyel este
10 óráig. Hétvégén a gyógyszertárak felváltva tartanak nyitva este 10-ig, ünnepnapon délután 4 óráig.

Július 25–26.
Augusztus 1–2.
Augusztus 8–9.
Augusztus 15–16.
Augusztus 20.
Augusztus 21.
Augusztus 22–23.
Augusztus 29–30.
Szeptember 5–6.

Humanitás Patika
Szent Erzsébet Patika
Kehely Patika
Humanitás Patika
Kehely Patika
Humanitas Patika
Szent Erzsébet Patika
Kehely Patika
Humanitas Patika

A 2015-2016-os tanévre
matematika - fizika szakos
álláshelyet hirdet a Gyömrői
Weöres Sándor Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola.
Az állás betölthető 2015. 09.01-től
határozatlan idejű kinevezéssel.
Önéletrajzot és
a motivációs levelet
a weoresiskola@gmail.com címre
kérjük elküldeni augusztus 10-ig.

Szelektív szemétszállítás 2015
Zöldhulladék
elszállítás:

július 25.
augusztus   1.
augusztus   8.
augusztus 22.
augusztus 29.
szeptember   5.
szeptember 12.

3-4. körzet
1-2. körzet
3-4. körzet
1-2. körzet
3-4. körzet
1-2. körzet
3-4. körzet

szeptember 19.
szeptember 26.
október   3.
október 10.
október 24.
október 31.
november   7.
november 14.
november 21.
november 28.

1-2. körzet
3-4. körzet
1-2. körzet
3-4. körzet
1-2. körzet
3-4. körzet
1-2. körzet
3-4. körzet
1-2. körzet
3-4. körzet

december   5.
december 12.

1-2. körzet
3-4. körzet

Szelektív hulladék elszállítás:
augusztus 14.
szeptember 18.
október 16.
november 20.
december 18.
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MAGYARORSZÁG JÓ
TANULÓJA – JÓ SPORTOLÓJA
A tanév végén kiosztották a „Magyarország jó tanulója - jó sportolója” díjakat. Ez az állami
elismerés azoknak jár, akik egyaránt folyamatos és kiváló teljesítményt nyújtanak az iskolai
tanulmányaikban, valamint sportban elért eredményeikkel is az élvonalban vannak, mintát és
példát adva ezzel diáktársaiknak, hogy lehet egyszerre mindkettőben kitűnni. Városunkból két
tanuló Szántay Anna és Szántay Benedek is elnyerte az elismerést. Mindketten a Budapesti
Honvéd Sportegyesület vívó szakosztályának sportolói, utánpótlás válogatott kerettagok. Benedek országos bajnoki címével az ünnepélyes díjátadásra is hivatalos volt, ahol Czunyiné
Bertalan Judit, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkárától,
valamint Simicskó István, sportért felelős államtitkártól vehetette át a kitüntető oklevelet.
Gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy augusztusban
a következő utcákban járnak a kéményseprők:
• Klotild telep: Frangepán u., Pázmány u., Apaffy u.,

Csokonai u., Rudolf u., Klapka u., Liszt Ferenc u., Felvidéki u., Hattyú u., Mátyás Király utca, Mendei út.
• Petőfi telep: Madách u., Maglódi u., Segesvári u., Turul u.,
Rózsaszál u., Orgona utca.
Sikertelen kísérlet esetén írásos értesítőt hagyunk.
Időpont egyeztetés az alábbi telefonszámokon lehetséges :
Onodi László 06-29/332-829 vagy 06-70/77-679-13
Wahab Raszul: 06-70/249-14-66 vagy 06-29/267- 243

A kéményseprői ipari tevékenységet a 2012 XC. törvény
és a 63/2012 BM rendelet szabályozza, mely alapján a
kéményseprő ipar feletti ellenőrzést a katasztrófavédelem
gyakorolja, aki a szolgáltatás elmaradása esetén eljárást indíthat a tulajdonossal szemben.
A kötelező közszolgáltatás a zárt égésterű, ún. turbós
készülékek kéményeire is kiterjed.
Kérjük munkatársunkat fogadják bizalommal, tevékenységünk az élet és vagyon megóvását szolgálja!
Köszönjük!

Köszönetnyilvánítás

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik szeretett férjem, Huszák Károly temetésén részt
vettek, sírjára virágot hoztak – valamint Garamszegi Sándornak és munkatársainak a humánus, segítőkész munkát.
Huszákné Vitális Judit

SPORT
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Utánpótlás Kézilabda 2014/15
Régiós, országos, válogatott és nemzetközi sikerek…

2014 július végétől 2015 június közepéig,
életkortól függően edzőtáborral, felkészülési tornákkal, heti 2-3-4 edzéssel, 1-2 hétközi,
illetve hétvégi fordulóval, 8 korosztállyal 2
nemben, mintegy 200 mérkőzést tudhatnak
maguk mögött a Gyömrő VSK gyermekkézilabdázói!

A sikerekhez nem „csak” jó képességű, szorgalmas, alázatos játékosok, hanem edzők is
szükségeltettek!
Munkánk elismeréseként közülünk kettőnket
- Valenta Eszter és Volcz Ákos - ért az a megtiszteltetés, hogy az idei idénytől az U14 Leány
Kovács László Régióválogatottat irányíthatjuk!
Hatalmas elismerés továbbá, hogy a Magyar
Felettébb mozgalmas, élményekkel és izgalmak- Kézilabda Szövetség (MKSZ) Szakmai és Utánkal teli, eredményekben ismét rendkívül gazdag pótlás Bizottsága a 2015-ös évben Volcz Ákost
szezont zárhattunk!
delegálta hazánkból, az Európai Kézilabda SzöKisiskolás (szivacs)kézilabdázóink (7-10 éves vetség (EHF) által minden évben más országlányok/fiúk) zárt rendszerben, „tét nélkül” szór- ban, idén Magyarországon a Nemzeti Kézilabda
hatták a gólokat hónapról hónapra. U9-es fiaink Akadémián (NEKA) megrendezésre kerülő 28
immáron második éve megőrizve veretlenségü- év alatti fiatal, ígéretes edzők egy hetes, nemket tették ezt…
zetközi továbbképzésére. A június végi Balaton
U12, valamint U14-es fiú gárdáinkkal az Or- parti programon 14 ország 14 edzője kapott kiszágos Gyermekbajnokság (OGYB) Régiós cso- tüntetett figyelmet neves, elismert szakemberekportjaiból a Régiódöntőbe, onnan az Országos től/vezetőktől. Részt vettek megannyi elméleti,
Elődöntőig jutottunk, ahol 4., illetve 6. helyezést valamint gyakorlati képzésen, tanúbizonyságot
értünk el, bekerülve így a 124 induló közül az tehettek tudásukról, illetve gyarapíthatták azt
ország legjobb 16 csapatába!!!
nemzetközi tapasztalatokkal!
A serdülők az Országos Serdülő Bajnokság
Hát ismét magasra tettük a mércét… de pár
alsóházi rájátszásában 4., valamint az NBII ju- hét múlva folytatjuk a „munkát”, hiszen szeretnior bajnokságban 10. helyen zártak.
jük a kihívásokat!!!
Serdülő/junior lányaink NB II junior, illetve
Valenta Eszter,
felnőttben indulva 6., illetve 4. helyet szereztek.
Utánpótlás vezető, edző Gyömrő VSK
Több játékosunk is korosztályos régióválogatott lett!

20

SPORT

Jótékonysági bemutató
Örülök, hogy nemcsak versenyeredményekről számolhatok be
a harcművészetek kedvelőinek.
A Kaeshi Waza Harcművészeti
Egyesület ismét részt vett egy jótékonysági bemutatón június 27-én,
szombaton. A helyszín a gyöngyösi művelődési központ volt. A rendezvény célja, hogy egy kislány új
tüdőt kaphasson. Ezen a gálán több
stílus tartott bemutatót: Shotokan
karate, Kyokushin karate, Ju-jitsu,
Kobudo, Kung-fu. Örülök, hogy
a harcművészetek más megközelítésből is bemutatást kaphatnak
nemcsak a versenyekről, díjakról,
érmekről. Itt sokkal többről volt
szó. Egy kislány egészségéért, életéért gyűjtöttünk, remélem sikerrel.
A harcművészeken kívül énekesek
is felléptek. Így Delhusa John is
énekelt és hozzájárult a rendezvény
sikeréhez és színvonalához. Tanítványaimat, akik részt vettek a rendezvényen szeretném megdicsérni,
mert ez más mint egy hétköznapi
bemutató. Rohonczy Dániel, Lisztes Ábel, Győri Dorottya, Csóti Vivien, Rádóczi Natália, Szakács Viktória! Külön köszönet két
szülőnek, akik segédkeztek az utazás lebonyolításában: Végi Lászlónak és Csóti Lászlónak.
Lozsi Ákos

GYÖMRŐ

Közéleti és információs magazin 2015/7
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.

