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Gyömrői ősz

Szeptember közepén még kicsit visszatért
az indián nyár, szépen lassan azonban végérvényesen beköszönt az ősz. A pörgős nyári időszak, a rengeteg szabadtéri program
után az ősz mindig egy nyugodtabb időszakot hoz. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne
lenne munka a városban vagy, hogy lakosaink programok nélkül maradnának.

A sikeres augusztusi lecsófesztivál után egy
barátom kérdezte tőlem, hogy mégis hogy
csináljuk, hogy Gyömrőn szinte minden hétre jut egy program, rendezvény? Összefogva,
nagyon sok munkával - válaszoltam. És ez valóban így van, hiszen a kiemelkedő helyi rendezvények mindegyike csakis úgy jöhet létre,
hogy nagyon sokan dolgoznak szabadidejükben a szervezés és lebonyolítás terén. Szeren-

csések vagyunk, hogy ilyen sok lelkes és tettre
kész ember él Gyömrőn!
Ez a lelkesedés pedig ősszel sem hagy alább.
Szeptember 26-án újra lesz szüreti felvonulás
és mulatság, ami nagy sikert aratott az elmúlt
évben is. Kora délután a Nepomuki Szent János Kápolna elől indul a menet, majd bejárva
a várost öt óra körül érünk a művészeti központhoz. Ott táncház és az első alkalommal
rendezendő süti fesztivál vár mindenkit, majd
este nyolc órától szüreti bál kifulladásig.
Októberben újra megrendezzük a GyömrőTök fantázianevű rendezvényt is. Idén sok újdonsággal készülünk kicsiknek és nagyoknak,
gyerekeknek-felnőtteknek egyaránt, a részletekért figyeljék hivatalos felületeinket! Addig
is érdemes beírni a naptárakba: október 24-e
GyömrőTök!
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Szerencsére nem maradunk színházi programok
nélkül sem, köszönhetően
a GyömrőSzínház és a
Csemetekert Gyermekszínház társulatainak. A Hankó
István Művészeti Központ
színpadán a felnőttek Neil
Simon: Pletykák című kiGyenes Levente,
váló vígjátékát mutatják
polgármester
be novemberben, míg a
gyerekek a mondhatni hagyományos karácsonyi előadásukra készülnek.

Azt hiszem, mondanom sem kell, hogy advent vasárnapokon is készülünk programokkal, és a Mikulás is eljön a gyerekekhez december 5-én.
Elindult tehát a gyömrői ősz! Én bízom
benne, hogy most is nagyon sokan találnak
majd maguknak kedvükre való programot. A
felhozatal nagyon bőséges, a szervezők pedig nagyon lelkesek. Nekünk pedig nincs más
dolgunk, mint ősszel is jól érezni magunkat
itt, Gyömrőn.
Gyenes Levente

Kiegészítő támogatást igényelt
önkormányzatunk
Testületi hírek

Augusztus végén és szeptember elején több
rendkívüli ülést is tartott városunk képviselő-testülete. Az ütemtervtől eltérő üléseket
minden esetben az indokolja, hogy olyan
ügyekben kell döntéseket hozni a képviselőknek, melyek határideje megelőzi a következő rendes testületi ülést.
Önkormányzatunk a testület döntése alapján több pályázatot is beadott az államnak az
utóbbi időben, melyek a viharos és sok esővel
járó időjárás okozta károk elhárítását célozták.
Ezek közül több kapott pozitív elbírálást, így
megújulhat a Házasságkötő terem, vagy éppen
a falusi Kossuth köz.
Egyhangúan döntött arról a képviselő-testület, hogy önkormányzatunk 55 millió forintos
támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A 2015. évi központi költségvetésről
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7.
pontja és a III. 4. pontja alapján települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra nyújthatnak be pályázatot. Ezzel szinte minden önkormányzat élni is

szokott. Tavaly Monor több mint ötszáz millió
forintot kapott, de százmilliós nagyságrendben
adtak támogatást Pécelnek, míg Mende ötven
milliót kapott. Városunk most nagyjából szintén ekkora összegre adott be pályázatot. Az
ülés keretében elhangzott, hogy az elmúlt három évben Gyömrő költségvetése több mint
egy milliárd forinttal csökkent, ám ezzel nincs
összhangban az elvont feladatok mennyisége.
Így bármennyire is törekedik a városvezetés
az okszerű és visszafogott gazdálkodásra,
minden adódó plusz forrás igénybevételének
lehetőségével élni kell.
Az ütemterv szerinti következő rendes testületi ülés szeptember 28-án lesz.
Hauser Antal

AKTUÁLIS

3

Egy évtized után új igazgató
a Rákóczi iskola élén
Augusztus 24-én a város- és hivatalvezetés,
valamint intézményvezető kollégák köszöntötték Tóthné Gúth Gizellát, aki tíz esztendő után távozott a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola igazgatói posztjáról. Miután idén lejárt a megbízatása, úgy döntött,
hogy nem pályázik újra, átadja a helyét a
fiatalabb generációnak. Természetesen nem
hagyja el szeretett iskoláját, tanítóként marad az intézményben.
Tóthné Gúth Gizella pontosan 25 éve dolgozik
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, ahol
négy esztendőn keresztül tanítóként, majd 21
évig vezetőként tevékenykedett. Az elmúlt 10
évben igazgatóként végezte fáradhatatlanul
munkáját
Gyenes Levente polgármester a köszöntőn
azt mondta: nehéz elfogadni, amikor egy remek
szakember távozik posztjáról, én mégis megértettem indokait, így nem tehetek mást: tiszta szívvel megköszönöm eddigi munkáját, és sok sikert
kívánok a még hátralévő tanítói évekhez.
Polgármesterünk hozzátette, a távozó igazgató asszony rengeteget tett a falusi iskolá-

24 órás

ügyelet
a gyömrői lakosokért!

ért, és kifejezetten jó kapcsolatot ápolt mind
a város, mind pedig a hivatalvezetéssel. Bízom benne, hogy utódjával legalább ilyen jó
kapcsolatot tudunk majd kialakítani, hiszen
az iskolák tekintetében már csak az épületek
tartoznak hozzánk, de én még mindig ugyanúgy Gyömrő fontos részeinek tartom általános iskoláinkat is, mint néhány évvel ezelőtt
– mondta Gyenes Levente.
Az iskolát fenntartó KLIK Monori Tankerülete Dédesi-Tózsáné Pamlényi Csillát nevezte
ki az iskola igazgatójának, akinek munkájához önkormányzatunk sok sikert kíván!
Hauser Antal
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Rendezett intézmények
tanévkezdéskor
Idén jelentős intézmény-felújítási munkákat ütemeztünk be, főképp a nyári szünet
időszakára, melyek az ütemtervnek megfelelően szépen el is készültek a nyár folyamán. Ennek köszönhetően sok helyen megújult, felújított, de mindenhol tiszta, rendes
épületek várták a gyermekeket a szeptember 1-ei tanévkezdésre.
Mindig fontos volt számunkra, hogy a városban működő oktatási intézmények gondozott,
komfortos, kulturált állapotúak legyenek. Ahhoz, hogy a néhány évvel ezelőtti beruházások
során felújított vagy újonnan épített ingatlanok állagát meg tudjuk őrizni, szükséges a folyamatos karbantartás, felújítás. Persze az sem
baj, ha egy épület régi, patinás, csak legyen
szépen karbantartva. Az idei évtől jelentősebb
összegeket próbálunk fordítani a gyermekintézmények felújítási munkáira. Már az idén
is, talán úgy is fogalmazhatok, hogy erőnkön

Mezey Attila, alpolgármester

felül vállalkoztunk, jó néhány intézményben
jelentősebb munkák elvégzésére. Vegyük hát
sorra, mely intézményekben tudtunk nagyobb
felújításokat végezni az idén! Az egyik ilyen a
Fekete István Általános Iskolában készült el,
ahol négy tantermet újítottunk fel teljesen (a
festéstől a burkolatcseréig). Idén a leginkább
felújításra szoruló felső tagozatos termekkel
kezdtük, jövőre pedig az alsó tagozat tantermeire fogunk koncentrálni. Nem tűrt halasz-

A Fekete István Általános Iskola tanterme a felújítás után
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tást a Bóbita Óvoda emeleti vizesblokkjának
felújítása sem, mely nagyon szép lett, reméljük, hosszú éveken keresztül használják majd
az ovisok. Óvodáknál maradva rendkívül időszerű volt már az Arany Óvoda aulájának és
folyosójának burkolat cseréje, ahol a több
évtizedes PVC-t váltotta fel a kellemes, meleg színvilágú gres lap burkolat. A szülők és
gyermekek az intézménybe ősszel belépve
érzékelhették, hogy hatalmasat változott ezzel az óvoda belső légköre, hiszen a teljes folyosórész napsárga színű festése is elkészült a
burkolás mellett. A Weöres Sándor Általános
Iskolában az ott dolgozó pedagógusok munkakörülményeit tettük idén komfortosabbá,
hiszen elkészült a tanári szoba másfélszeresére
történő bővítése, átalakítása és teljes felújítása. Jövőre az aulára és a folyosókra fogunk nagyobb figyelmet fordítani. A Csokonai iskola
udvarának vízelvezetése már régóta problémát
jelentett az esős időszakokban. Most egy jelentősebb talajmunka és egy nagyméretű szikkasztó beépítésével reméljük, megoldódik az
udvar vízelvezetése. A falusi iskola csaknem
100 éves régi épületének állagát is szeretnénk
megóvni, ezért a közelmúltban elkészült a régi
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épület vizesedő falainak lábazati műgyantás szigetelése. A jövőben így biztosan nem
lesz az iskolában nedves, penészedő falfelület. Természetesen az elkövetkező években is
folytatni kell ezt a felújítási programot, hiszen
tennivaló van még bőven. Minden szülőtől azt
kérjük, hogy ha gyermeke olyan intézménybe
jár, melynek néhány részére ráférne már a felújítás, vegye figyelembe, hogy lehetőségeink
és forrásaink korlátozottak, de igyekszünk a
fontossági sorrendet figyelembe véve minden
intézményre mielőbb sort keríteni. Az élet pedig sokszor váratlan feladatokat állít elénk,
így legsürgősebb dolgunk, hogy a fűtési időszak kezdetéig megoldjuk a Weöres iskola
csőtörés miatt vízzel elöntött kazánházában
tönkrement kazánok cseréjét. A városvezetés
folyamatosan látogatja az intézményeket, így
naprakész információnk és átfogó képünk van
arról, melyik épületben, milyen munkára van
azonnal vagy ütemezetten szükség. Jövőre, ha
a költségvetési lehetőségeink lehetővé teszik,
szeretnénk ismét egy, az ideihez hasonló, jelentősebb felújítást megvalósítani.
Mezey Attila
alpolgármester

Az Arany Óvoda aulája
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Ez egy remek nyár volt!
Végre az elmúlt évek hűvös, változékony és főképpen csapadékos nyári időjárása után az idén
elmondhatjuk, hogy ez egy igazi, forró nyár
volt. Olyan volt, mint egy-két évtizede, amikor
az egész nyári kánikulát néha megszakította
egy-egy kiadós zápor.
Na persze ami jó nyaralás, strandolás szempontjából, nem biztos, hogy kedvező a mezőgazdaságnak, de ennek boncolgatásába most nem mennék
bele. Városunk az elmúlt évek tófürdő és városközpont fejlesztései nyomán a nyári időszakban
egy balatoni fürdőváros hangulatát közelíti. Rengetegen látogatnak ilyenkor hozzánk, valóban
nyüzsgő élet bontakozik ki a meleg nyári napokon a központban. Idén
végre
elmondhatjuk,
hogy a tófürdőnk, forgalom tekintetében remek évet zárt. Ennek
költségvetési
oldala
sem elhanyagolható, hiszen a tófürdő üzemeltetése önkormányzati
kézben van, úgyhogy a
bevételek közvetlenül
befolyásolják a városüzemeltetés költségvetését. Sokan, amikor szóba
kerül, hogy az önkormányzat saját maga üzemelteti a fürdőt, elcsodálkoznak, hogy lehet jól és
nyereségesen egy városnak valamit üzemeltetnie,
és van még olyan hely, ahol ezt nem adják vállalkozásba? Igen kérem, itt a remek példa arra,
hogy lehet! Kiválóan működik itt, Gyömrőn, ebben az üzemeltetési formában. Mivel szabadvizes
fürdőről van szó, a látogatók és vendégek számát
elsősorban az időjárás befolyásolja. Végre az idén
elmondhatjuk, hogy nagyon jó évet zárt a strand.
A tavalyi alig több mint 20 0000 eladott jeggyel
szemben idén 51 0000 (!) eladott jeggyel büszkélkedhetünk. Ezzel ugyan nem döntöttük meg a

jó pár évvel ezelőtti 60 0000-es rekordot, de így is
igen jó nyereséggel zárt a tóstrand, amit természetesen vissza is forgatunk felújításokon és fejlesztéseken keresztül a fürdőbe. Idén ezt a jó szezon reményében már előre meg is tettük, hiszen aki lent
járt, láthatta, hogy külsejében felfrissült, megújult
a fürdő, míg a szolgáltatások terén megtartotta a
szokott és már elvárt színvonalat. A strandon található felújított játszótér is sokakat vonzott, miután
új játékok kerültek a területre. Az a trend továbbra
is tartja magát, hogy fürdőnk látogatóinak csupán
egyharmada gyömrői lakos, de ez így is csaknem
20 000 látogatót jelent városunk lakossága köréből.
Mára bátran kijelenthetjük, hogy a több mint egy
évtizeddel ezelőtt kitűzött célunk, hogy a gyömrői
tófürdő visszanyerje
régi fényét, városunk
nevezetessége legyen,
és a helyi lakosság számára is kikapcsolódást,
strandolási lehetőséget
nyújtson, mára megvalósult. Van helye a
befolyó
bevételnek,
hiszen a felújítási munkákat tovább szeretnénk folytatni. Ősztől nagyobb karbantartási munkálatokat végez a
városüzemeltetés a tófürdő területén. Ez magába
foglalja a vízbe vezető lépcsők burkolatának és
a partszakaszok kavicságyazatának cseréjét is.
Ezekhez a munkákhoz a víz szintjét csökkenteni
kell, így hamarosan leengedik a tó vízének egy részét. Ez teszi majd lehetővé a tóba tavaly bedőlt
hatalmas nyárfa kivételét is. Mindez azonban nem
befolyásolja a téli korcsolyázás lehetőségét, így
ha az időjárás kedvezően alakul, nem lesz akadálya annak sem. Ez a soktízezres vendégforgalom,
melyhez hozzájön még jónéhány ezer fiatal is, aki
az esti, éjszakai szórakozó helyekre látogat el városunkba, komoly feladatot jelent a közbiztonság
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megőrzése szempontjából. Ezen a területen is kiválóan vizsgázott városunk. Rendőrőrsünk dolgozói, városunk polgárőrei és közterület-felügyelői
kiválóan végezték feladatukat, így az egész nyár
lement úgy, hogy egyetlen komolyabb rendzavarás sem történt a városban. Ez nemcsak a városközpontra, de egész Gyömrőre igaz. Városunk
eddig is példaértékűen jó közbiztonsága a jól szervezett tevékenység révén idén még tovább javult.
Általánosan - információink szerint - fele annyi
bűncselekmény történt idén városunkban, mint a
tavalyi év hasonló időszakában. Éppen ezért megrökönyödve olvastam egy közelmúltban a postaládánkba került kiadványban, hogy elvesztegettünk
egy évet, hiszen például a közbiztonság nem javult, sugallva egy kicsit azt, mint ha eddig is rossz
lett volna. Írta ezt ráadásul olyan személy, akinek
tudnia kellene, mennyire kimagaslóan jók ezen
a téren a mutatóink. Éppen ezért a szeptemberi
testületi ülésen beszámolóra kérjük fel a Monori
Rendőrkapitányság és a helyi rendőrőrsünk veze-
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tőit, hogy pontos számokat kapjunk arról, mennyit
javult városunk közbiztonsága a tavalyi év azonos
időszakához képest. Ennek a témának a következő
havi újságban külön cikket szentelünk. De nemcsak a strand és a közbiztonság tekintetében, ha
már erre a témára kanyarodtunk át, mondhatjuk
azt, hogy remek évet zártunk. Az egészségügyi
fejlesztések, a városfejlesztés vagy a sikeres rendezvényeinket tekintve is elmondhatjuk, hogy eddig jó évünk volt, és reméljük az lesz ezután is.
Persze kicsit aggódva figyeljük a nagyvilágban,
Európában és az országban zajló eseményeket, városvezetőkként sajnos ezekre nincs kihatásunk. Én
úgy gondolom, hogy akkor értelmezzük helyesen
a feladatunkat, ha településünkön mindent elkövetünk annak érdekében, hogy városunk lakosainak
Gyömrő egy szerethető, szép várost, a nyugalom
szigetét jelentse. Reméljük, ezt az állapotot sikerül
fenntartanunk a jövőben is!
Mezey Attila
alpolgármester

Energiahatékonysági program a lakosoknak
Városunkban elindult a Gyömrői Energiahatékonysági Program, vagyis a GYEP. Gyömrő
Város Önkormányzata és az Energia Forrás
Ügynökség Kft. közösen, díjmentes energetikai
felmérés programot indít, a lakosság energiahatékonyságának növelése érdekében.
A program keretein belül a gyömrői otthonok
szakértő segítséget kapnak rezsiköltségeik csökkentéséhez, akár nullázásához. A felméréseket
feliratkozás alapján az Energia Forrás Ügynökség Kft. végzi. A résztvevő ingatlanok a felmérést követően írásos elemzést kapnak az ingatlan
energetikai állapotáról. Amennyiben az energetikai rendszer korszerűsítése során kimutatható megtakarítások érhetőek el, úgy az Önkormányzat a javasolt berendezések beszerzéséhez
20%-os hozzájárulást biztosít a szerződött gyártókon, partnereken keresztül.

A lakosság energiahatékonyságának ösztönzése közös érdekünk, hiszen ezzel a megtakarításokon felül városunk légszennyezése is drasztikusan
csökkenhet.
Gyömrő fejlődése már eddig is példaértékű
volt. A GYEP keretében szeretnénk a tudatos energiafelhasználás és az alternatív energiaforrások
használatában is éllovasok lenni!
HA
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Gyömrő felirat: tudatos városmarketing
Szeptember elejére elnyerte végleges formáját a városközpontba telepített „Gyömrő” felirat. A betonból kiöntött betűk megkapták a festést, majd a díszítő festést is,
elkészült és működik a díszkivilágítás. A
környezet virágosításával együtt mutat teljes képet a megújult városközpont.
Ez egy városmarketing beruházás volt –
mondta Gyenes Levente polgármester. Egy
olyan településnek, mint Gyömrő, ahol évente csaknem 50 ezer turista fordul meg a Tófürdő miatt, figyelmet kell fordítania a megfelelő városmárkázásra is. Nem légből kapott
vagy hirtelen ötlet vezérelt minket, hiszen
nyáron például a fővárosi villamosok oldalán népszerűsítettük a tófürdőt. Ez is kifejezetten egy népszerűsítő jellegű arculati elem.
Természetesen nem ettől fog rájönni valaki,
hogy éppen hol is van, de reményeink szerint
az itt készülő képek terjednek majd a közösségi felületeken, így még több emberhez eljuthat városunk – vázolta elképzeléseit a polgármester.
Az adott település nevének látványos kiírása nem új keletű, mind hazánkban, mind pedig

Európa kisebb-nagyobb városaiban találkozhatunk vele. A legtöbb helyen közkedvelt fotózkodási helyszín mind a helyi lakosok, mind
pedig a turisták számára.
Törekedtünk arra, hogy megtalálható legyen a feliratban a magyaros motívum. Ez jelen esetben a betűkre festett kalocsai minta. De
tervezzük, hogy egy-egy rendezvényhez vagy
eseményhez illően időszakosan kidekoráljuk
majd a betűket – mondta Gyenes Levente.
Az eddigi visszajelzések alapján a nagy
többségnek tetszik ez az új látványosság, így
bízom benne, hogy célt érünk vele.
A városvezető kitért a beruházás költségeire is. A kivitelezés és minden munkálat teljes
költsége alig pár százezer forint. Mint sok
esetben, így most is jelentős mennyiségű társadalmi munka eredménye ez a látványosság.
Volt olyan vállalkozó, aki felajánlásból, társadalmi munkában vett részt a kivitelezésben,
míg mások anyagáron dolgoztak. Szerencsére
ők is egyetértenek velünk abban, hogy szükség
van egy-egy ilyen, Gyömrőt reklámozó, városunkat márkázó és népszerűsítő köztéri alkotásra.
Hauser Antal

ADÓZÁSI INFORMÁCIÓK

9

Helyi adózási tájékoztató
Mit is fizessünk?

Júliusban és augusztusban a helyi adókat
ellenőriztük Gyömrőn. Legfőképp azt vizsgáltuk, hogy a vállalkozók be vannak-e jelentkezve az iparűzési adó alá, illetve eleget
tesznek-e az építményadó fizetési kötelezettségüknek.
Az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat szeretném megosztani, és a téveszméket eloszlatni,
hiszen a „nem tudásból” vagy a tájékozatlanságból eredő hibák nem mentesítik az adózót
az esetleges pótlék vagy bírság megfizetése
alól.
Ellenőrzésünk során sok helyen tapasztaltuk, hogy a vállalkozók nem tudják, nem
ismerik a helyi sajátosságokat, nincsenek
tisztában azzal, hogy milyen helyi adó fizetési kötelezettségeik vannak. Sokan úgy vélik, ha a NAV felé megtették/megteszik a bejelentkezési- és fizetési kötelezettségüket, azzal
kvázi „letudtak” mindent. Sajnos ez nem így
van. Az állami adóhatóság felé fizetendő adó,
nem ugyanaz, amelyet ide, helyben kell megfizetni.
Először is, kinek kell iparűzési adót fizetni?
Minden vállalkozónak, aki az önkormányzat
illetékességi területén állandó vagy ideiglenes
jelleggel tevékenységet végez. Ami nagyon
fontos, hogy az adókötelezettség keletkezését
a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül ide is, vagyis a helyi adóhatósághoz
is be kell jelenteni. Ennek elmulasztása mulasztási bírságot von maga után, ezért kérünk
minden vállalkozót, akinek Gyömrőn van
székhelye, telephelye, jelentkezzen be hatóságunkhoz! Ez megtehető személyesen vagy
elektronikusan az erre a célra kialakított formanyomtatványon.
A másik probléma az építményadó ügyében merült fel. Rendeletünk szerint épít-

ményadót kell fizetni a 25 m2-nél nagyobb
alapterületű garázsra, illetve minden
olyan építményre, amelyet nem lakás céljára használnak. A vállalkozások, üzletek
esetében ez azt jelenti, hogy építményadó
fizetési kötelezettsége a tulajdonosnak van,
vagyis annak, aki az üzlethelyiség tulajdonosa. Itt is hangsúlyozom, hogy a nem tudás,
tájékozatlanság nem mentesíti a tulajdonost
sem az adófizetési kötelezettség, sem pedig
az esetleges bírság, illetve az elmaradásból
keletkezett pótlék megfizetése alól.
Amennyiben nem biztosak benne, hogy mi
után, milyen adót kell fizetni Gyömrőn, kérjük, tájékozódjanak email-ben, telefonon,
személyesen; ne a helyszíni ellenőrzés során
– melyek a jövőben folytatódnak – derüljenek
ki a hiányosságok!
Természetesen nem célunk bírságból és
pótlékból „megszedni” magunkat. Irodánk
igyekszik minden segítséget megadni, legyen
szó akár tájékoztatásról, részletfizetésről, fizetési halasztásról stb. Ehhez azonban szükséges
a vállalkozók, tágabb értelemben a lakosság
együttműködése és a helyi viszonyokban való
tájékozottsága.
Nyomtatványaink megtalálhatók:
www.gyomro.hu weboldalon a polgármesteri hivatal- vagy a közérdekű adatok menüpontban.
Elérhetőségeink:
e-mail: pmhiv@gyomro.hu;
tel.: 330-011/202, 203 és 204-es mellék
Ügyfélfogadás:
hétfő: 8.00–17.30;
szerda: 8.00–12.00;
péntek: 8.00–12.00
SZÉ
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Megújult a tájház tűzoltó kocsijának kereke
Köszönjük!
Egy nagymama végignézte tájházunkban a régi tárgyakat, beszélgettünk azok használatáról. Sok
emlék előjött benne a gyerekkorából. Kérdezte, mit tehetne a házért,
milyen segítséget tudna nyújtani. A
ház végénél, a félretolt tűzoltókocsi mellett álltunk, szó esett róla,
hogy a kocsi kerekei szétestek, a
gyerekeknek veszélyes már felülni rá. Pedig, alighogy betérnek az
udvarra, az az első kérdés: felülhetünk rá?
Eltelt néhány nap, telefonon kerestek. A hír:
jó lenne leszedni, szállításra előkészíteni a kerekeket, hogy elvihessék felújítani. Micsoda
öröm!
Néhány hónap elteltével, nem tagadás,
meghatódottsággal vettem át a kész kocsikerekeket. Kiderült, hogy csupán a fém alkatrészeket lehetett felhasználni, s még így is vállalta a hölgy a segítséget.
Köszönjük Csákvári Rózsának a rendkívüli
felajánlást!
Köszönjük ifj. Tóth László kocsi készítőnek a fantasztikus kivitelezést!

Miriszlay Zoltán vezetésével egy kis csapat
vállalta a végleges felújítást.
Rendezvényeken, a teljesen felújított tűzoltó kocsi megörvendeztetheti majd a gyermekeket, szülőket egyaránt, játszva kipróbálhatják a tűzlovagok munkáját.
A tájház udvarán egy nagyon szép fémveretes szekér áll, amely szintén várja a segítő
kezeket. Jó lenne, ha az idelátogató gyerekek
nem csak sóvárogva nézhetnék, hanem fel is
pattanhatnának rá, átélve elődeink életének
egy szeletét!
Varga Sándor

KULTÚRA
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Felhívás zenés előadásban való
szereplésre
A Domján Edit Dráma és Színházművészeti Stúdió várja olyan 10-14 éves, elsősorban fiúk jelentkezését (de persze jöhetnek lányok is), akik kedvet és tehetséget éreznek magukban a színjátszás iránt. Szeretnek énekelni, táncolni, és szívesen vennének részt a szeptember közepén
induló új, zenés színdarab próbáin, később pedig az előadásokban.
A felvételi szeptember 25-én, pénteken, 15 órakor lesz
a Hankó István Művészeti Központban.
A meghallgatásra legalább 1-2 olyan dalt, verset (vagy monológot, mesét) hozzatok magatokkal, melyben meg tudjátok mutatni tehetségeteket!
Részletes felvilágosítás, jelentkezés:
Poór Mara stúdióvezető
Tel: +3630 378 7381
E-mail: poormara@gmail.com

Indul a Gyömrői Dumaszínház őszi évada
2015. október 1-jén, 19 órakor
Besenyő Só
Laár András önálló estje
Jegyek 2 900 Ft-os áron megvásárolhatók
a művészeti központban

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves Családját az

Aradi vértanúk kivégzésének alkalmából
rendezett városi megemlékezésünkre
2015. október 6-án,
kedden 18 órakor az Eskü térre
Ünnepi beszédet mond:
Gyenes Levente polgármester
Közreműködik: a GyömrőSzínház társulata
Megjelenésére feltétlenül számítunk!
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Az Olvasás Ünnepe Gyömrőn
Városi Könyvtár

14.30-tól: író-olvasó találkozó Maros Edittel
Hűvösvölgyi suli/Maros Edit c. könyvsorozat kamaszoknak szóló olvasmány. Az írónő így ír
könyvéről: „Kamaszok, szerelmesek és bolondulnak a zenéért. Ők a legszerethetőbb ikerlányok
A két Lotti óta.”
A könyvtárból a legtöbbet kikölcsönzött könyvek egyike! Sikerkönyv!

Hankó István Művészeti
Központ
zz
16 óra: Dzsungel könyve 2 részben
Minden idők egyik legkedveltebb
Walt Disney figurái elevenednek
meg előttünk a Weöres Sándor Általános Iskola tanulói által. A barátságos állatszereplők, Maugli a dzsungelben nevelkedő emberkölyök, a
mókás kalandok, és természetesen a
felejthetetlen dalok izgalmas délutánt kínálnak kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Weöres Sándor Általános Iskola
zz
18-19.30 óráig: Csizma az asztalon-rendhagyó irodalmi kávéház
Az esten klasszikus gyermekversek és azok modern átiratai (Lackfi János tollából) hangzanak el, irodalmi és nyelvi játékok kerülnek a „terítékre” egy kis tea és kávé mellett a Weöres
Sándor Általános Iskola aulájában.
Minden program ingyenesen látogatható
Szeretettel várjuk Önöket!

SZABADIDŐ
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Lecsófesztivál
Az év meghatározó rendezvénye
Az idei év programsorozatának legnagyobb
rendezvényét bonyolítottuk augusztus utolsó szombatján, melyen a kánikula és a hőségriadó ellenére is csaknem 10 ezer ember
vett részt. Röviden jellemezve: Hatalmas
siker volt!
A KULTURISZT lelkes tagjai hónapokon
át, néha erőn felül azért dolgoztak, hogy a
VI. Lecsófesztivál olyan legyen, amilyennek
megálmodtuk. Most már elmondhatom, hogy
megérte a sok munkát. Jó volt látni a felhőtlenül szórakozó gyerekeket, családokat, barátokat. Finomabbnál-finomabb ételek rotyogtak
a bográcsokban és tudomásom szerint senki
nem ment haza éhesen, még akkor sem, ha
nem a lecsó volt a kedvenc étele.

A Parasztudvar és a Pajtaszínpad idén is a
kicsik kedvence volt. A Társulat a Világjáró
Hermelinhez tagjai most is kitettek magukért.
Lecsókirályunk szinte egész nap szórta az
ajándékokat a gyerekeknek a jó megfejtésekért
és egyéb érdekes és izgalmas feladatokért.
A főzőcsapatok (60 csapat) a tér már megszokott részén helyezkedtek el, de természetesen ők sem unatkoztak. Az Ő jó hangulatukat
a Marching Jazz Band zenekara emelte fúvós
zenéjével, némely csapat annyira beleklesült,
hogy táncra is perdült és együtt énekeltek a
zenészekkel. A nap nyitányaként Polgár Peti
zenész-humorista megalkotta a Lecsófeszt hivatalos himnuszát, amelyet az eredményhirdetésre szinte minden csapat kívülről énekelt
– nagy élmény volt!
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Hagyományőrző kézműveseinktől idén is
sokat tanulhattunk. A figyelmesen sétáló látogatók elleshettek néhány apró trükköt, egy-két
helyen akár ki is próbálhatták, hogyan készülnek a régi idők majd elfeledett tárgyai.
Parasztolimpia - Ki a város legnagyobb parasztja?
A nap második fő programja, a Parasztolimpia, idén is nagy sikert aratott, ami igen melengette szívünket, hiszen munkánk elérte célját,
vagyis: felhőtlen jókedv és szórakozás uralta a
teret a csaknem 40 fokos hőség ellenére is!
A parasztolimpia valójában egy kemény
sportverseny, melyben régi népi hagyományokat felelevenítve, népi eszközöket, használati
tárgyakat felhasználva tíz számban mérik ös�sze erejüket a versenyzők. Komoly erőpróba
ez, ahol parasztasszony cipelés, tojás célbadobás, zsákban futás, szalmabála gurítás, szénakupacba fejest ugrás az elrejtett tojásokért, és
még sok tréfás szám gondoskodik a közönség
szórakoztatásáról. Aki a legtöbb számot megnyeri és a legtöbb pontot szerzi az elnyeri a
„város legnagyobb parasztja” címet és az ezzel
járó vándorserleget. Az elmúlt három évben a
városvezetés csapata nyerte el ezt a rangot. Az
idén öt kihívó csapattal szemben kellett megvédeniük a címet, ami most is sikerült. Idén
nem túl magas pont különbséggel, de újra a
városvezetés csapata nyert, megvédve ezzel,
címvédő helyüket. Gratulálunk Nekik!
Az eredményhirdetésnél viszont bejelentet-

ték, hogy 2 évre visszalépnek a versengésből,
helyet adva ezzel új, lelkes csapatok jelentkezésének.
Köszönjük mindenkinek, hogy velünk szórakozott és természetesen köszönjük tagjainknak és segítőinknek az emberfeletti erőfeszítést. Megérte!
Köszönet támogatóinknak:
Gyömrő 2000 Kör, Gyömrő és Térsége Viziközmű szolg. Kft, Centrum Computer, Gyömrői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
Újhalászkert Kft, Mayaland, Séf Bácsi bisztró, Gyömrő Gyöngye, Tunyogi Péter, Tesco,
Auchan, Vágóhídi CBA, Jenei Fogászatok,
Bagoly fogadó, Pannónia Utazási Iroda,
Horváth cukrászda, Profi Solár Kft, Bodócs
József, Gyömrő színház, Erika Esküvői Ruhakölcsönző, Weöres Sándor Ált. Iskola,
Vasadi Hagyományőrzők és a Kulturiszt teljes csapatának, hogy ötletünk nem csak ötlet
maradt!
Szabó Zsolt, a KULTURISZT elnöke

SZABADIDŐ
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Hagyományok kezdete
10 éve volt először Gyömrőn lecsófőző verseny,
akkor ki gondolta volna, hogy ekkora rendezvénnyé növi ki magát. Az 53 csapatból voltak,
akik először vettek részt a megmérettetésben, de
olyanok is – például a Boglárka Nyugdíjas Klub
– mely veterán résztvevőnek számít, viszont versenyzőként először szállt ringbe.
Megvolt már a forgatókönyv előre, az alapanyagok bevásárlásától az előkészítésen át, a helyszínen
való üstmesteri feladatokig. Kinek a háta, dereka
fájt, volt aki műtétre várt, volt aki abból gyógyulgatott - de ha segíteni kell, egymást túllicitálva jelentkeztek. Ott voltak az asztal körül, miközben járt
a kezük, nevetgéltek, jókedvűek voltak. Lélekben
még mindig önzetlen gyermekek. Amikor a fúvós
zenekar megállt játszani a sátrunk előtt, alig volt
időm előkapni a telefonom, hogy megörökítsem jókedvüket, táncukat. Közben égett a tűz, főtt a lecsó,
főztünkért sorba álltak az emberek. Reméljük, hogy
ez a „jó kis móka” hagyománnyá fejlődik és uno-

káink sem felejtik el ennek a régi magyar „hungarikumnak” a receptjét.
Augusztus utolsó hétvégéje régóta a lecsófőző
versenyről szól, de most volt még egy rendezvény
Maglódon, ahol a 83 éves Terike néni és Kókainé
Erzsike képviselték klubunkat nótaénekléssel. Terike néni elmesélte, hogy továbbjutott és hogy nagy
tapsot kapott. Alig találta a szavakat, a lámpaláz
saját bevallása szerint, legalább 30 évet fiatalított
rajta. Ezek a szép emlékek sok erőt adnak mindan�nyiunk számára, jövőre veletek - ugyanitt!
Király Lia
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Mesélő utcanevek
Utcanév-történeti rovatunkban megismerhetik
utcáink névadóinak életpályáját, szerepét a történelemben.

Eskü tér
Az „Eskü” a honfoglaló törzseink egyik vezérének volt a neve.

Eskü tér története
Városunkban az utcák mellett természetesen terek is vannak. Egy érdekes és izgalmas
tér múltját és jelenét szeretnénk bemutatni.
Az Eskü tér az Erzsébet telepen található, és
1982-től viseli e nevet.
A tér az 1950-es évek elején néhány évig
községi futballpályaként szerepelt. Később
„Keddi piactér”-ként ismerték, illetve „Kispálya”-ként is említették.
Az elmúlt 30 év alatt otthont adott a Szent
István napi rendezvényeknek, valamint több
gasztronómiai fesztiválnak. A tér egyik szegletében játszótér áll a kisgyermekek rendelkezésére. Itt látható az Aradi Vértanuk emlékműve

és a múlt esztendőben közadakozásból felállított
székely kapu, mely a császáriak által 1853-ban
kivégzett honvédtisztek emlékét őrzi.
A tér adottságánál fogva szinte minden
funkciót ki tud szolgálni. Télen szánkózó
domb várja a gyerekeket, nyáron labdarúgó
játékok. Ha lehet, őrizzük meg szépségét és
tisztaságát!
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.
Kossuth László

Toborzó

„Gyömrői Vitézek” Ifjúsági Honvédelmi Vetélkedő-re!

Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődő gyerekeket és felnőtteket az általános
iskolák felső tagozatos diákjaiból összeállított csapatok versengésére

2015. október 5-én, hétfőn 14-16 óráig

az Eskü térre.
A program egy 20 perces bemutatóval kezdődik,
melyet a csapatok vetélkedése követ.
A rendezvény létrejöttét a 32-es Gyalogos Kompánia Hagyományőrző Egyesület
sikeres pályázata tette lehetővé.
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KÖNYVTÁRI
HÍREK

Ha október, akkor Októberi Könyvtári Napok!

Az alábbi rendezvényekkel várunk minden kedves érdeklődőt:

Partnerségben a biztonságos életért

Meghívott vendégünk lesz Miriszlai Zoltán Gyömrő Város közterület-felügyelője,
aki a közterületi rendről tart előadást.
Időpont: 2015. október 7. (szerda) 14:00

Megemlékezések, emlékek napja: Park a Teleki birtokon!

A Teleki kastély parkjáról, Bálint Krisztina előadását hallgathatják meg
a kedves érdeklődők.
Időpont: 2015. október 9. (péntek) 17:30

Olvassunk együtt!

Egy író-olvasótalálkozó keretében ellátogat hozzánk Finy Petra költő, író.
Az ő könyvei közül több megtalálható nálunk a könyvtárban és igen népszerűek főleg az óvodások körében. Hétfőn rendkívüli nyitva tartás a program miatt!
Időpont: 2015. október 12. (hétfő) A pontos időpontról később tudunk tájékoztatást adni.
2015. október 6-10. egész héten ingyenes a beiratkozás és a késedelmi díjat is elengedjük.
A programjainkon való részvétel ingyenes!
Ünnepi nyitva tartás:
A Nemzeti Ünnepre való tekintettel a könyvtár
2015. október 23-án pénteken és 24-én szombaton ZÁRVA tart!

Városi Kisállat kiállítás

2015. október 10-én a Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában városi
kisállat kiállítás lesz. A kisállatok, kedvencek kiállítását az iskola tanulói és a
börzések biztosítják.
Az érdeklődőket az alábbi ingyenes programok várják:
lovas kocsikázás
kutyás bemutató
alkalmazkodás mesterei bemutató
postagalamb röptetés
solymász bemutatója
előadók, kutyakozmetikus
kutya szépségverseny, kedvenc szépségverseny
kutyás futóverseny, kutya örökbefogadás
Mindenkit szeretettel várunk!
Szervező: Csörgi Zsolt (Péceli Állatbarát Egyesület vezetője), Montovay Zsuzsanna
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Szomorú nyárvége

Nyár végén és az ősz kezdetén több szomorú haláleset is történt
Szeptember 17-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Lakatos Tibor református lelkész. Feleségével, Zsuzsannával 2000 óta vezette a
gyömrői református gyülekezetet. Szolgálata
alatt a vezetésével megújult a gyülekezeti ház
és a templomtorony is.
Hívei kifejezetten szerették közvetlensége és
emberszeretete miatt.
Mindenkihez volt néhány kedves szava, felekezeti hovatartozástól
függetlenül. Rendszeresen részt vett a városi rendezvényeken, legutóbb augusztus 20-án,
az új kenyér megáldásán is. Lakatos Tibor 55
éves volt.

Szolgálati helyei között volt egyebek mellett
Borsosberény, Kecskemét, Budapest, majd
Gyömrő. 2010-ben innen került át új állomáshelyére Hatvan-Újvárosba, ahol már betegségével harcolva 2014-ig vezetette a gyülekezetet. Mihály atyát augusztus 31-én Dányban
helyezték örök nyugalomra.

Augusztus
27-én,
életének 85. évében
elhunyt Tamás Elek,
városunk korábbi önkormányzati képviselője. 1990-től 1998-ig,
két cikluson át volt az
akkori hármas körzet
egyéni
képviselője.
1990 és 1994 között a
Vallásügyi-, OktatáAugusztus 24-én, 56
si-, Kulturális és Sport Bizottság, míg 1994
éves korában elhunyt
és 1998 között a Pénzügyi, az Ipari-KereskeSzekeres Mihály atya,
delmi és Mezőgazdasági valamint a Telepüvárosunk korábbi plélésügyi és Környezetvédelmi Bizottság tagja
bánosa. Tíz évig szolvolt. 1998-ban alig nyolc szavazattal maradt
gált Gyömrőn, 2000
le az egyéni képviselői mandátumról. Ezt köés 2010 között vezette
vetően visszavonult az aktív politizálástól, de
a helyi gyülekezetet.
véleményére, meglátásaira bárki számíthatott.
Emberközeli viselkedéTamás Eleket szeptember 4-én, a gyömrői újse miatt a hívek hamar
temetőben helyezték végső nyugalomra.
megszerették. Mihály
Gyömrő Város Önkormányzata osztozik a
atya viszonylag későn lépett az Úr szolgála- gyászolók fájdalmában.
Hauser Antal
tába, 1988-ban 29 évesen szentelték pappá.

Patikák hétvégi és ünnepnapi
ügyeleti rendje
Hétköznapokon a Szent Erzsébet Patika ügyel este 10
óráig. Hétvégén a gyógyszertárak felváltva tartanak
nyitva este 10-ig, ünnepnapon délután 4 óráig.

Szeptember 26-27.
Október 3-4.

Humanitas Patika
Szent Erzsébet Patika

Október 10-11.

Kehely Patika

Október 17-18.

Humanitas Patika

Október 23.

Kehely Patika (16 óráig)
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EGÉSZSÉGÜGY

„Az egészség a legdrágább kincsünk”

Az egészséges életmód napjaink felgyorsult
világában egyre inkább égető kérdéssé vált.
A helytelen táplálkozás és mozgásszegény
életmód a médiában is számtalanszor hangoztatott probléma, amivel kell, hogy foglalkozzunk, nem hunyhatunk szemet fölötte.

Ez a gyerekekre jelent egyre nagyobb veszélyt, hiszen az ilyen életvitel később nagyon
sok egészségügyi gondhoz, társadalmi, illetve
szociális problémához, vagy legrosszabb esetben tragédiához is vezethet. Célunknak tartjuk, hogy példaértékű utat mutassunk a jövő
nemzedékének a helyes és egészséges életvitelhez.
Ezt a célt szolgálja témahetünk - az Egészséghét. Feltett szándékunk, hogy a gyerekek
megismerjék és felismerjék mind elméletben,
mind pedig gyakorlatban ennek a fontosságát,
és tegyenek is azért, hogy egészségesek és
energikusak legyenek. Ezért fontos az egészségnevelés, egészségfejlesztés.
Tanulóink az egyes tanítási órákon évfolyamonként szervezve Kiss Henrietta iskolai
védőnő által egészségügyi fórumokon, Turczi
József testnevelő és földrajz szakos tanár által pedig ismeretterjesztő előadásokon vettek
részt. Ortopédusok által állapot-felmérésre,
valamint komplett ortopédiai vizsgálatra került sor a gyerekek körében.

Az Erzsébet iskola tanulói hallhattak a helyes táplálkozásról, a mozgás szervrendszer
védelméről, valamint a „méz, mint természetes táplálék népszerűsítéséről” előadásokat. Az
egészséges testmozgást és annak fontosságát
hirdettük minden nap délután. Ennek keretében fél órás mozgásos foglalkozásokon vettek
részt egy kis „munkahelyi tornával”: zumbáztak Kiss Andival, páros jógáztak Kovács Líviával, zenés fitness tornáztak Králik Gabriellával, Halász Etelka gyógytornász révén játékos
gyógytornában vehettek részt, Lozsi Ákos és
tanítványai vezénylésével betekintést nyertek
a Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület munkájába, capoeráztak „Magrao” Balogh Tamás
és csapata vezetésével. A sok-sok programba
a tanárok, diákok, valamint a szülők is nagy
örömmel kapcsolódtak be.
Nagy sikere volt a védőnő által felajánlott
vérnyomás-mérésnek is a szülők számára. Sok
felnőtt élt a lehetőséggel, hogy elvégeztesse
állapot-felmérését.
Népszerű volt a diákok körében a délutánonként megrendezett „zöldség-gyümölcsszobrászat”, zöldség- és gyümölcslé készítés,
teakóstolás, arcfestés.
Kicsiknek és nagyoknak egyaránt szerveztünk
egészségügyi szellemi vetélkedőket, részt vehettek zenés foglalkozásokon. A szülőket az első

EGÉSZSÉGÜGY
napon Némethné Barna Marcsi masszázsban,
Kovács Lívia pedig thai masszázsos kényeztetésben részesítette társadalmi munkában.
Kreatív foglalkoztatások kínálatában sem
volt hiány. A tanulók választhattak egészségügyi plakátfestés, salátakészítés, zöldségszobrok készítése, zöldség-gyümölcslé készítés,
aszalás közül. Ezek a foglalkozások nemcsak
a kézügyességüket, hanem fantáziájukat, alkotókedvüket, kitartásukat is fejlesztette.
A témahét utolsó napján került sor az Egészséghét ünnepélyes zárására az egész iskola
előtt, itt értékeltük az Egészséghetet, hirdettük
a versenyeredményeket, okleveleket adtunk át
a témahét aktív résztvevőinek.
Utólag úgy érezzük, hogy egy hétre iskolánk az „EGÉSZSÉG VÉDŐBÁSTYÁJA”
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volt. Ha ezt a bástyát a gyerekek továbbra
is meg tudják őrizni, az egészséges életmód
egy-egy gondolatát és élményét megőrizni-átadni, valamint az „egészség védelmének”
kompetenciáit gyermek- és felnőtt korukban
tovább dédelgetik-nevelik, akkor elmondhatjuk, hogy megérte.
Szeretnék köszönetet mondani minden
résztvevőnek, kollégának, segítő szülőnek, és
azoknak, akiknek a programok megvalósulása
köszönhető. Külön köszönet Volcz Zoltánné
és Spaitsné Rónaszéki Máriának, akik nélkül
nem jöhetett volna létre a programsorozat!
„Jó egészséget!”
Hámori Krisztina
programszervező, tanító

Gyömrői diákok Székelyföldön

Idei honismereti táborunkkal Erdélyben,
Székelyföldön jártunk. A WEÖRES SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA érdeklődő diákjai messzire utaztak ezen a nyáron, hogy
megismerhessék a történelmi Magyarország
lélegzetelállító vidékét. Szállásunk Marosfőn,
a folyó forrása közelében volt. Innen kirándultunk naponta szebbnél szebb tájakra.

gattuk Tamási Áront, akinek unokaöccse, Sípos Mátyás bácsi kalauzolt bennünket az író
emlékházában. Szejkefürdőn, Orbán Balázs
előtt is leróttuk kegyeletünket. A kézművesség
fellegvárában, Korondon szép ajándéktárgyakat vásároltunk.
Gyimesbükkön, az ezeréves határon Deáky
András és Bilibók Ágoston mesélt nekünk magyarságunk fontosságáról, történelmi szerepéJártunk a Sóvidéken, megismertük a parajdi ről. A mesebeli táj beleivódott mindannyiunk
sóbányászat történetét. Farkaslakán megláto- lelkébe. A kontumáci kápolna és közeli kop-
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OKTATÁS

jafái, főként a rajtuk olvasható kulcsszavak
felejthetetlenek: HAZA, NEMZET, CSALÁD...
Részt vettünk az Ezer Székely Leány Találkozóján a csíksomlyói nyeregben, meglátogattuk a ferences kegytemplomot és kolostort.
Jártunk a csíkszeredai Mikó-várban is, amely
a Székely Nemzeti Múzeumnak ad otthont.
Túrát tettünk Vaslábon a Súgó-barlangba,
ahová csodás erdei környezetben jutottunk el
a cseppkövekhez. Fürödtünk a Szent Anna-tóban, jártunk Benedek Elek apó házában és
sírjánál, Kisbaconban. Megkoszorúztuk kop-

jafánkat Nyerges-tetőn, az 1849-es szabadságharcos hősi halottak tiszteletére. Csónakáztunk
a Gyilkos-tó félelmetes vizén, barangoltunk a
Békás-szoros hátborzongató sziklaóriásai között...
Szép tábortűzzel búcsúztunk a tábor vidám,
de mindig felemelő pillanataitól, testben és
lélekben feltöltődve, gazdagodva érkeztünk
haza. Naplónkba megírva, szívünkbe gondosan elraktározva hoztuk haza emlékeinket,
hogy egyszer majd továbbadhassuk unokáinknak.
WSÁI

Mesevár óvoda Tappancs Sporttábora
Óvodánk fontosnak tartja gyermekeink személyiségfejlődését, egészséges életmódra nevelését, ennek egyik módja a mozgás. Mozgás által fejlődik a gyermek idegrendszere,
állóképessége, ügyessége, figyelme stb.
Az évközben megtartott Tappancs tornafoglalkozás nyári időszakban is folytatódott Tábor
formájában. Lehetőséget adtunk, arra, hogy az
évközben szeretett foglakozáson, tapasztalati
úton elsajátított ismereteket gyakorolhassák.
A gyógytestnevelés alapjaira épülő, általam
kifejlesztett tornát játékosan hajtottuk végre különböző mozgásfejlesztő eszközökön és
eszközökkel. A logikusan felépített, életkori sajátosságok figyelembevételével tervezett foglalkozáson
élvezettel vettek részt a gyermekek. A táborban a nevünkhöz híven
napi tevékenység volt a torna. Az
átgondolt foglalkozások és programok kialakításánál törekedtem arra,
hogy a gyermekek hasznos tudással és kellemes élményekkel térjenek haza. A további programokból
ízelítő: horgász egyesületből Józsa
Laci bácsi tartott nekünk előadást a

Tőzeges tó értékeiről. Kirándultunk Patkós Dóra
Mezítlábas parkjában, lovagoltunk a Zabhegyező lovardában. Töretlen lelkesedéssel érkeztek
hozzánk a megszokott ismerős és ismeretlen arcok is. Gyömrőről és Maglódról is ellátogattak
hozzánk azok a gyerekek, akiknek a szülei figyelembe vették, hogy gyermekük tartalmasan,
megfelelő kezek között töltse el a szünidőt. Remélem, jövőre is találkozunk. Köszönöm az előadást és segítséget a fent említett személyeknek,
hogy hozzájárultak táborunk sikeréhez.
Juhászné Godány Tünde
Mesteróvodapedagógus,
gyógytestnevelő, szakértő
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Sporttábor

A június 29-től július 17-ig tartó időszakban
csaknem 100 gyereket mozgatott meg a Gyömrői Sport és Rekreációs tábor. A gyerekekkel
minden nap más és más sportoktató foglalkozott,
ismertette meg őket a saját sportágukkal. A turnusok alatt lehetőségük volt a kis sportolóknak
kipróbálni a többi között a dobó atlétika egyes
ágait, a gyerekjógát, a relaxációs technikákat, a
vízilabdát.
Igen nagy élménnyel vettek részt a vízi mentők
munkájának megismertetésében egészen a gyakorlati kivitelezés szintjéig.
A táborban igyekeztünk egy sportágválasztó
jelleget is biztosítani a résztvevőknek, mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy egyik sporttáborosunk
hamarosan megkezdheti sportpályafutását, mentori ajánlással egy dobóatlétikai klubban.

Meghívott előadóink rendkívül magas
színvonallal és lelkiismeretes munkájukkal igazi példaképpé
váltak a gyerekek
szemében, és a tábort
követően is fórumlehetőséget biztosítottak
számukra. Az egyes táborhetek végén kupákat kaptak a gyerekek, amelyet
a szülők elmondása alapján nagy becsben tartanak.
Kollégáim nevében szeretném megköszönni a
résztvevőknek és a segítőknek a hatalmas élményt,
amit kaptunk. Eredményes- sportban gazdag tanévet kívánunk nektek. Jövőre is Sporttábor!

Péczely Ákos

Tenisztábor
Régóta terveztük, szerveztük a július 13-án indult tenisztábort. A rengeteg előkészület és erőfeszítés eredményeként 11 gyereket sikerült lecsábítanunk első táborunkba, aminek nagyon
örültünk.
Közöttük volt, aki tanult már teniszezni - de olyan
is, aki hétfőn fogott először ütőt a kezébe. Büszkén mondhatom, hogy az utolsó napra mindenki
elsajátította ennek a szép sportágnak az elméleti és
gyakorlati alapjait. Azt is kipróbálhatták, milyen
főbírónak, vonalbírónak vagy labdaszedőnek lenni egy „igazi” nagypályás teniszmeccsen. Tudásukat is felmértük egy teniszkvíz keretében, ahol
mindenki nagyon jól szerepelt.
Egész héten nagyon kegyes volt hozzánk az
időjárás. A hétfő reggeli eső után végig napos és
felhős időszakok váltották egymást, ami tökéletes
teniszidőt biztosított nekünk. Emellett más programokat is be tudtunk szúrni, strandolást és egy mini
biciklitúrát a Teleki Kastélyba. Ennek apropója az

a kevesek által ismert érdekesség, hogy Széchenyi István unokája Széchenyi Alice is lakott itt, aki
megnyerte az 1890. július 23-24-én megrendezett
balatonfüredi teniszversenyt.
Utolsó napon pedig megajándékoztuk a gyerekeket egy névre szóló emlékpólóval és labdával.
A tábor végén mosolyt csalt az arcunkra a kérdés:
ugye lesz jövőre is?
Gyenes Levente polgármester úrtól ígéretet
kaptunk, hogy az ősz folyamán a pályánk kerítés
cseréjét elvégzik, így méltóbb körülményeket tudunk majd biztosítani a sport szerelmeseinek.

Lipták Júlia
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Szivacskézinyár 2015
Immár ötödik éve a szivacslabda „bűvöletében”

Június végén ötödik alkalommal pezsdült fel az
élet - a hétköznapokban is maximális kihasználtságú - gyönyörűen megújult és kibővített
Ignácz Ilona Városi Sportcsarnok falain belül!
A Gyömrő Városi Sport Klub legifjabb kézilabdás palántái egy teljes hétre vehették birtokukba az intézményt!
A csaknem nyolcvan, az év minden napját is kézilabda pálya közelében töltő helyi, illetve környező településekből (Péteri, Mende, Ecser) érkező
kisgyermek, Valenta Eszter, Striczki Regina,Volcz
Ákos kézilabdaedzők vezetésével, valamint Balogh Bettina, Hrutka Bernadett, Striczki Nikolett
kézilabda játékosok közreműködésével napi három foglalkozáson vehettek részt (játékorientált
erőnléti, mozgáskoordinációs, sportág specifikus
szárazföldi, illetve vízi edzések). A kislurkók időjárástól függően teremben, illetve a szabadban, fej-

lettségi szintjüknek megfelelően, egyéni- és csapat
képzésen, strandkézilabda illetve úszó-vízi játékos
edzésen vettek részt hatalmas lelkesedéssel! A változatos, tudatosan felépített edzésprogram mellett a
gyermekek rengeteget ügyesedtek, tovább fejlődött
állóképességük, kitartásuk, s közösségi szellemük.
A szabadidős/sport élmények mellett új leendő játékostársakat, barátokat is szerezhettek!
Ősztől, a város mindhárom általános iskolájának
alsó tagozatán, mind az öt óvodájában, valamint a
környező települések tanintézményeiben folytatódik az egymás mellett párhuzamosan működő, felmenő rendszerben zajló szivacskézilabda oktatás!
Amennyiben bárki kedvet érez, akár csak kipróbálná, avagy szívesen csatlakozna csapatainkhoz,
ne habozzon!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Valenta Eszter
utánpótlás vezető/edző Gyömrő VSK
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