Épül a körforgalom
Városunkra az elmúlt években a folyamatos, rohamléptekkel történő fejlődés
volt a jellemző. Lehet, hogy kissé furcsának hat, hogy most a magyarországi gazdasági válság közepén fejlesztésekről kívánok beszámolni, de az elmúlt
évek előrelátó, tervezett gazdálkodásának köszönhetően nem kényszerülünk
feladni célkitűzéseinket, hanem megvalósítjuk azokat.
Az is tény, hogy nem sok önkormányzat
van a környezetünkben, amely hasonló
volumenű fejlesztéseket tudna megvalósítani önerőből. Erre az ad lehetőséget,
hogy gazdálkodásunk stabil, a képviselő-testület mintegy 80 millió forintos
tartalékkal (nem hiánnyal!) fogadta el
városunk éves költségvetését. Emellett
az általános tartalék mellett, több mint
félmilliárd forintnyi beruházás, fejlesztés is szerepel költségvetésünkben.
Az idei évre jóváhagyott munkák között elsőnek a város központjába tervezett körforgalom megépítéséhez fogunk
hozzá. Ez a beruházás is része volt a
tavalyi évben a „városközpont rehabilitációjára” benyújtott Európai Uniós pályázatunknak. A közelmúltban kaptuk
meg a hivatalos értesítést arról, hogy
pályázatunkat elutasították. Szerencsére nem mindenhol alakult ez így, így
az elmúlt két év alatt mintegy másfél
milliárd forintnyi EU-s pénzt nyertünk,
melynek felhasználására az idei és jövő

évben kerül sor. Amint arról az újság
hasábjain régebben írtam, felkészültünk rá, hogy a körforgalmat a pályázat
sikertelensége esetén is megépítjük.
Mivel készültünk erre az eshetőségre,
a szükséges összeg rendelkezésre áll.
Szeretnénk, ha városunknak rangjához
méltó gondozott, szép központja lenne.
A környező települések között rendkívüli előny számunkra, hogy nekünk
valóban van elődeinktől örökölt városközpontunk. A Szabadság téri park, a
Városháza régi épülete, a Főszolgabírói
hivatal és a Tófürdő remek adottságot
jelent. Ezeket a meglévő értékeinket
szeretnénk most még szebbé varázsolni
és egy gyönyörű, gondozott központot
és parkot kialakítani. A körforgalom
építése mellett ezért felújítjuk a hivatal
régi épületét, és átépítjük, átalakítjuk a
központi parkot is. A park építési munkái már február végén megkezdődtek az
elöregedett vagy nem parkba való fák
vágásával. Ezek pótlására számos koros

Ilyen lesz az új körforgalom

2

AKTUÁLIS

parkba illő fát fogunk ültetni, új sétányok, virágágyások lesznek kialakítva. A város központjában lévő közintézményeknél eddig is gondot jelentett a parkolás. Ennek megoldására több, mint
ötven új parkoló fog létesülni a park körül.
A körforgalom építési munkái várhatóan április elején kezdődnek meg. Most, az újság nyomdába kerülésekor, még a kivitelező kiválasztása
zajlik, ezért a pontos kezdésről még nem tudok
információt adni. A munkák során jelentős forgalomterelésekre is fel kell készülni, hiszen egy
kész körforgalmat egy éjszaka leforgása alatt
nem tudunk a helyére daruzni. A közlekedést
befolyásoló építési munkák várhatóan 6-8 hétig
fognak tartani. A legfontosabb tudnivalókról a
helyi tévében, illetve a helyszínre kihelyezett
táblán folyamatosan tájékoztatni fogjuk a ked-

ves lakosságot. Az esetleges kellemetlenségekkel kapcsolatban, ezúttal is türelmüket kérem.
Az autósok, gyalogosok közlekedésére, az elkerülő terelő utakra forgalomtechnikai jelzőtáblák
fognak információt szolgáltatni. Remélem, várhatóan május vége környékén, mikorra a munkálatok elkészülnek, egy mindenki megelégedésére szolgáló új, gyönyörű városközpontot
adhatunk majd át Önöknek. Szeretném, ha a
munkálatokat mindenki számára érzékelhetően
a körültekintés, az igényesség és a gondosság
jellemezné. Eddig szinte minden, az elmúlt hat
évben elkészült nagy beruházásunkat a minőségi szemlélet jellemezte és ebből most sem szeretnénk alább adni.
Mezey Attila
alpolgármester

A híres busz

Településünk nem mondható nagyvárosnak, de
az kétségtelen, hogy az országos médiában elég
gyakran szerepelünk. A legutóbb például a helyi
buszjáratunk beindulása kapcsán kerültünk be a
legtöbb nagy országos tévé különböző műsoraiba. Úgy tűnik, mások véleménye szerint is jó
döntés volt, amikor
a buszvásárlásnál az
új magyar gyártású,
kifejezetten
városi
közlekedésre tervezett busz mellé tettük
le voksunkat. Sokan
gratuláltak ehhez a
döntéshez és a helyi tömegközlekedés
ilyen konstrukcióban
való megoldásához.
Azonban a lényeg
nem ez, hanem sokkal inkább az, hogy a
helyi utazóközönség
hogyan fogadta az új
buszjárat beindulását, hiszen ez a kérdés elsősorban azt érinti, aki minden nap vagy rendszeresen
közlekedik helyi tömegközlekedéssel.
Nos, nézzük a tapasztalatokat! Az idő viszonylag rövidnek mondható, hiszen alig több,
mint egy hónapja működik a járat. Az általános
fogadtatásról elmondható, hogy egyértelműen
pozitív. Nagyon sokan dicsérik az új járművet, és
a járatok útvonalával is az utazóközönség többsége elégedett. Természetesen olyan menetrend

nem létezik, ami mindenki számára tökéletes és
utazási szokásainak pontosan megfelel. Viszont,
mivel célunk volt, hogy legnagyobb mértékben
megfeleljen ez a járat a lakosság igényeinek,
ezért, ahogy ígértem, folyamatosan figyeljük és
elemezzük az észrevételeket, panaszokat, javaslatokat. Elsősorban
ezért a kritikákat kísérjük figyelemmel,
hiszen ebből derül
ki, hol szükséges változtatás, amennyiben
ez lehetséges. Sajnos
a személyi taxi jellegű kéréseket továbbra sem fogjuk tudni
teljesíteni. Ám olyan
módosító javaslat,
mely többletet nyújt
és várhatóan több
embert érint, mindenféleképpen megszívlelendő. Már az
első napokban volt némi igazítás főképp a megállóhelyeken elhelyezett menetrendeken, és most
március elejével is jó néhány kérésnek megfelelően kisebb változatást teszünk a menetrendbe.
A Petőfi telepen élőket az új járat útvonalával
is szerettük volna kényelmesebb utazási lehetőséghez juttatni azáltal, hogy az új helyi busz már
nem az Erzsébet iskoláig, hanem közvetlenül a
vasútállomásig viszi az itt lakókat. Azonban a
legtöbb kérés mégis innen a Petőfi telepről érke-
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zett, melyet szerencsére úgy tudunk teljesíteni,
hogy máshol emiatt nem kell csökkentést végrehajtani. Plusz járatokat iktatunk be ezért a Petőfi
telepről a vasútállomás, illetve a városközpont
irányába.
Ezek a járatok a következők:
Indulás Petőfitelepi megállóból
Hová:
8:35
Városközpont
12:10
Városközpont
13.55
Vasútállomás
érintésével Városközpont
21:37
Városközpont
22:37
Városközpont
Szombat:
8:25
9:45
10:40
11:45
12:40

Városközpont
Vasútállomás
érintésével Városközpont
Vasútállomás
érintésével Városközpont
Vasútállomás
érintésével Városközpont
Vasútállomás
érintésével városközpont

Érdekes és meglepő dolog volt, ám a város lakossága számára mindenképpen kedvező hatás,
hogy az új helyi járatunk beindulásának hatásá-

ra a VOLÁNBUSZ Zrt., érzékelve a versenyhelyzetet, az idei évben kivételesen nem emelte,
hanem csökkentette helyi bérleti és menetjegy
árait. Hát ilyenre sem volt példa már hosszúhosszú idő óta! A mai gazdasági helyzetben
erre mondhatjuk pestiesen, hogy ez nem semmi. Ennyit tesz, úgy látszik, a konkurencia. De
persze örülünk ennek, hiszen a helyi buszjárat
így közvetetten is előnyhöz jutatta azokat, akik
nem a helyi buszt, hanem a városon keresztül
haladó VOLÁNBUSZ-okat veszik igénybe. A
megtakarítás mindenképpen előny. Örülök annak is, hogy nagyon sokan üdvözölték az új,
modern, alacsony padlószintű, de legfőképpen
környezetbarát járművet. Ezt jelzi hangsúlyosan a jármű külső dekorációja is, mely információim szerint, szinte mindenkinek nagyon
tetszik. Persze a környezetvédelemért nem csak
a busszal kívánunk tenni, hanem a busz oldalán
megjelenő zöld város felirat az idei évben megvalósításra kerülő, átfogó környezetvédelmi
programunk célkitűzése is egyben. Na de erről
majd egy másik cikkben. A lényeg, hogy az új
helyi buszjárat működik, közlekedik, és most
már bővített menetrenddel szolgálja lakosaink
kényelmét.
Mezey Attila
alpolgármester

Gyömrő méltóságteljesen ünnepelt
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
161. évfordulóján a városi megemlékezést
– az időjárás kiszámíthatatlansága miatt –
rendhagyó módon a művelődési házban tartottuk. A Teleki László Gimnázium 10. b osztálya Kuruczné Kiss Éva tanárnő vezetésével
hetek óta készült „Magyarnak lenni büszke
gyönyörűség” című ünnepi műsorával. A fiatalok lendületes, ugyanakkor méltóságteljes
megemlékezéssel adóztak a márciusi ifjak
és a forradalom eszméje előtt. A művelődési
háztól az ünneplők lovas huszárok vezetésével a Szabadság térre vonultak, ahol megkoszorúzták Petőfi Sándor, majd a faluban
Kossuth Lajos szobrát. A megemlékezésre
több százan kíváncsiak voltak. Városunkban
semmilyen atrocitás nem történt.
K. Cs.
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Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!

Vízmű Hírek

Így, március idusán, Petőfi 48-ban írott verse épp aktuális. Bár figyelemmel követem a politikát, véleményem is van róla, azonban a vízmű vezetőjeként most
nem erről írnék.
Koncentráljunk a vízre! A víz jelentőségét mindenki tudja, tanulta iskolában, de hétköznapjainkban
ritkán gondoljuk végig. Az emberi test 2/3-a víz! A
Föld felszínének 70%-a víz! Túlnyomórészt óceán. A
bioszféra kialakulásának és fennmaradásának alapfeltétele a víz. Az emberi civilizáció – mint sok más természeti forrással – ezzel is hanyagul, pazarlóan bánik.
Lehet, hogy késő lesz,
mire észbe kapunk.
Jobban kellene vigyáznunk a tiszta vízre: takarékoskodjunk
vele, ne szennyezzük
el a még tiszta forrásokat! Bizonyos esetekben a mezőgazdasági művelés, máskor
a kezeletlen szennyvíz
szabadba bocsátása
okoz évtizedekre ható
vagy helyrehozhatatlan károkat bizonyos
vízadó
rétegekben.
Ilyen veszély az erdőszélen leürített szippantott szennyvíz is.
A használaton kívüli
kútba bevezetett szennyvíz pedig már nem csupán veszélyeztetés, hanem égbekiáltó bűn! Sajnos ilyenről is
szereztünk tudomást a közelmúltban. Ez a terület nem
hozzánk tartozik, a megfelelő hatóságok eljárnak az
ügyben.
A víz ereje is igen érdekes dolog. Az senkit nem lep
meg, mire képes a tomboló tenger. Még a viharos Balatont is félve tiszteljük. A tartályba, csőbe zárt vízről
azt hisszük, már megszelídítettük, pedig nem biztos,
hogy így van. Aki már látott egy komolyabb csőtörést,
tudja, hogy a nagy nyomással kiáramló víz is jelentős
károkat tud okozni. Egy 200-300 mm átmérőjű csőből
pecek alatt több száz négyzetméteres tó jöhet létre. Azt
gondolnánk, hogy egy lakossági bekötővezeték, vagy
egy épületen vízcső már nem képes ilyesmit csinálni.
Esetleg feláztatja a vakolatot, a tapétát vagy elázik a
parketta és a bútor. Pedig ettől sokkal többre is képes.
A napokban okozott egy gyömrői épületben igen komoly kárt egy belső vízelfolyás. Az épület alatt egy
idom vagy cső megrepedt, a víz folydogált. Néhány
nap alatt elfolyt 120-140 m3. Feláztatta a talajt, üreget mosott, ami összeszakadt a pincével. Az udvar egy

része beszakadt, az épület alapja és egy fala, valamint
a tető egy része megrogyott. Azt hiszem, ide illenek a
költő fenti szavai.
Az esetet nem bulvárszenzációként citáltam ide. A
környéken lakók, közlekedők úgyis látták a házat, így
viszont tudhatják is, mi történt. A legfontosabb azonban az, amit tanulhatunk az esetből, hogy máskor ne
fordulhasson elő ilyesmi. Minden vízhálózaton lehetnek hibák. A jó anyagokból, szakszerűen megépített
rendszereknél ennek esélye kicsi, az elöregedett, a jó
ég tudja ki által épített rendszereknél nagyobb. Ha
mégis van meghibásodás, figyeljünk a jelekre, hogy
a kárt minimalizáljuk! Mik ezek a jelek? Szokatlan
zajok a vízvezetéken vagy a házban: ha a csőtörés hirtelen jön létre erős csattanás hallható. Ha a víz szivárog, általában sistergő
hang hallatszik, mintha egy másik csapnál
engednék a vizet. Az
esetek többségében
nyomáscsökkenés is
van. Az épület falain
vagy mellette vizesedés lehet. Ha valami
gyanúsat észlelünk,
azonnal ellenőrizzük
a vízórát! Időszakonként ez akkor sem
árt, ha mindent rendben tudunk, vagy ha
bármilyen változtatás
történt a hálózaton:
szerelés, fagycsap elzárás vagy megnyitás.
Ha az épületben nincs
vízfogyasztás, minden csap el van zárva (mosógép,
mosogatógép is áll), akkor az órának nem szabad forognia. Ha mégis, akkor bizony elfolyásunk van, haladéktalanul hívjunk szerelőt! A vízmű üzemeltetési
feladata és felelőssége a vízóránál ér véget.
Folytatjuk az óracseréket, fogyasztói ellenőrzéseket. Rendszeresek a felderítések, főleg a csatornahálózaton. Tipikus védekezés: Én nem tudtam, hogy be
kell jelenteni a rákötést, az Önök hibája, hogy nem
számláztak, a múlt hónapban kötöttük be, csak még
nem jelentettük stb. nem nagyon hat ránk. A rákötési
szándékot előzetesen jelezni kell a vízműnél, a rákötést követően műszaki átvétel van és szerződést kell
kötni a csatornahasználatra. Ha nem így történik, akkor illegális csatornahasználatról beszélünk.
A körforgalom építése előtt, annak közvetlen környékén, víziközmű kiváltásokat kell elvégeznünk.
Amennyiben emiatt tervezett kizárás lesz, azt idejében jelezzük fogyasztóink felé. Az esetleges vízhiány
és forgalomzavarás miatt kérjük a lakosság türelmét
és megértését.
Kertész Gyula
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Hírek a Pest Megyei Közgyűlés üléséről
A Pest Megyei Közgyűlés februári ülésén a napirendek között szerepelt a civil szerveződéseket támogató
keretek pénzeszközeiről, valamint a 2009. évi pályáztatásról és pályázati kiírásról szóló előterjesztés. A
2009. évi elfogadott költségvetésben 55 millió Ft-ot
biztosított a Közgyűlés a Keretek feltöltésére. A tavalyi évhez képest 5 millió Ft-tal több lett elkülönítve
erre a célra.
28 millió Ft-ot az Önszerveződő, Öntevékeny Közösségeket Támogató Keretnek, 1 millió Ft-ot pedig
a Kisebbségi Keretnek biztosítanak. Az Ifjúsági és
Sport Keretre 9 millió Ft, az Iskolarendszeren kívüli
szabadidős tevékenységet támogató Keret részére 8
millió Ft-ot, a Szociális és Egészségügyi Keretre 9
millió Ft-ot különítettek el. A pályázatok kiírása 2009.
március 9-én történik meg. A pályázatok beadási határideje 2009. április 1.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése és
Kunszentmiklós Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 2-án létrehozta az Országközepe
Szakképzés-szervezési Társulást. A társuláshoz 2009.
januárjában érkezett be Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testületének csatlakozási szándéka,
melyet januárban a Társulási Tanács megvitatott. A
Közgyűlés felhatalmazta a Társulás Elnökét, hogy a
társulási megállapodást írják alá Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testületével 2009. szep-

tember 1-i hatálybalépéssel. A társulás célja az új típusú térségi integrált szakképző központ létrehozása,
a szakképzés a jelenleginél hatékonyabb formában
történő megszervezés és a szakképzési profil munkaerő-piaci igények szerinti alakítása. A társulás tagjai
által fenntartott, a szakképzés feladataiban résztvevő
iskolák között így már a Fekete István Általános Iskola és Szakiskola is szerepel 63 tanulóval. A társulás
tagjai által fenntartott 6 intézményben 2891 tanuló oktatása folyik, amely 2009. szeptember 1-jétől így 2954
főre változik a gyömrői iskola csatlakozásával.
Horváth István

TÁJÉKOZTATÓ A 2009/2010. TANÉV
ÓVODAI ÉS ISKOLAI BEIRATKOZÁSÁRÓL

A 11/1994. MKM rendelet szabályozza az iskolai és óvodai beiratkozás rendjét.
Ennek alapján a beiratkozás időpontja 2008. április 2-3., 8.00 – 18.00 óra.
Felhívjuk minden szülő-gondviselő figyelmét a Közoktatási törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltakra: „A szülő kötelessége különösen, hogy biztosítsa
gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai
életmódra felkészítő foglalkozáson való részvételét,
tankötelezettségének vagy képzési kötelezettségének
teljesítését.”
A törvény 8. § (2) bekezdése szerint „Az óvodai
nevelés szakasza a gyermek 3 éves korában kezdődik”, illetve a 24. § (2) bekezdés alapján „A gyermek
abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti,
az óvodai nevelési és első napjától kezdődően óvodai
nevelés keretében folyó, iskolai életmódra felkészítő
foglalkozáson köteles részt venni.”
A 6. § (2) bekezdés alapján „A gyermek, ha az
iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, attól a
naptári évtől válik tankötelessé, amelyben a hatodik
életévét május 31. napjáig betölti.”
A törvény alapján tehát általános iskola 1. osztályába kell beíratni minden iskolaérett kisgyermeket, aki
2002. június 1. és 2003. május 31. között született.

Óvodába kötelező beíratni azt a kisgyermeket, aki
2003. június 1. és 2004. május 31. között született.
Az iskola előkészítő évfolyam (0. osztály) a Weöres
Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény központi épületében működik. Az iskola előkészítő évfolyamba az a tankötelezettségi kort
elérő kisgyermek íratható be, akinek a pszichológiai
szakvélemény – amelyet a Nevelési Tanácsadó ad ki –
határozatban javasolja ezt.
A beiratkozás a körzetes óvodában, iskolában
2009. április 2-3-én 8.00-18.00 óra között történik az
alábbi helyszíneken:
Fekete István Általános Iskola és Szakiskolában: titkárság
Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú
Zeneművészeti és Táncművészeti Intézményben:
Csokonai utcai épület: tanári szoba
Erzsébet utcai épület: tanári szoba
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában: igazgatói iroda
Arany Óvodában (Arany János u. 28.): vezetői szoba
Bóbita Óvodában (Pázmány u. 52.): vezetői szoba
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Mesevár Óvodában (Kossuth Ferenc u. 24.): vezetői
szoba
Iskola előkészítő évfolyam, 0. osztály beíratása:
2009. április 2-án csütörtökön 8:00-18:00 között –
körzettől függetlenül – a Weöres Sándor Általános
Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti
Intézmény központi épületében (Szabadság tér 2/b.)
teljesíthető.
A körzeten kívüli tanulók beiratkozásának rendje:
A beiratkozási napokon az intézmények felmérik a
körzeten kívül lakó gyermekeket (ehhez szülők írásos kérelme, név, lakhelyet igazoló dokumentum
szükséges).
A fenntartó – az intézményvezetőkkel közösen – az
intézmény körzetében élő, beiratkozott gyermekek
létszáma és az intézmény engedélyezett maximális
létszáma alapján, javaslatot tesz a körzeten kívüli
gyermekek beíratására.

Az intézmények írásban tájékoztatják a körzeten kívüli gyermekek felvételét a javasolt intézménybe.
Az iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
születési anyakönyvi kivonat
óvodai szakvélemény
Nevelési Tanácsadó szakvéleménye
egészségügyi törzslap
TAJ kártya
szülő személyi igazolványa, lakhelyigazolás
diákigazolvány igényléséhez: 1 db fénykép + 550 Ft
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
születési anyakönyvi kivonat
TAJ kártya
szülő személyi igazolványa
A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
SZERETETTEL VÁRJÁK
A KISGYERMEKEKET!

A gimnázium hírei

Felvétel
Február utolsó napján a központi írásbeli felvételit követő szóbeli elbeszélgetésen ismerkedtünk a középiskolába jelentkező (és leendő) diákokkal. A közel 140
diák, a leendő kilencedikesek egy új képzési struktúrába kerülnek majd. A nulladik évfolyamon nyelvi
előkészítő lesz, ahol emelt óraszámban tanulhatják az
angol nyelvet a készségfejlesztő tárgyak (matematika,
magyar, informatika) mellett.
A hatosztályos évfolyamra jelentkezők március első
szombatján ismerkedhetnek leendő iskolájukkal. Az
érettségizetteket pedig továbbra is várjuk szakképző
évfolyamunkra. Az informatikai profilnak megfelelően a gazdasági informatikus és internetes alkalmazásfejlesztő szakmákat kínáljuk. Augusztus 7-ig várjuk a
jelentkezőket. A gazdasági informatikus számítógépet

kezelő, szoftvereket használó, munkaszervezéssel
kapcsolatos tevékenységet ellátó, projekttervező és
értékelő, menedzselési technikát alkalmazó komplex
szakma. Az internetes alkalmazásfejlesztő az előbb
felsorolt tevékenységek mellett rendszert/alkalmazást
tervező, fejlesztő és a kialakított eszközkörnyezetben
rendszert tesztelő és dokumentáló tevékenységet végez, sajátíthat el. Szeretettel várunk minden érettségivel rendelkező érdeklődőt szakképző évfolyamunkon!
Ne feledje, a szakmák elsajátításával könnyebben és
szélesebbre nyílnak az egyetemek, főiskolák kapui is,
a felsőoktatásba bekerülés kilátásai, esélyei is jobbak.
Forduló
A Cultura Nostra elnevezésű országos (és kárpát-medencei) középiskolás történelmi versenyen két csapatunk is helytállt a második, regionális elődöntőkön. Dicséret az alábbi diákjainknak
a munkájukért: Halász Tamás, Gyenes
Andrea, Németh Andrea, Huszti Klaudia,
Ivánkó Zsanett, Kelemen Zsófia.
Tárlat
Február utolsó hetén a kommunizmus áldozataira emlékeztünk. Arccal a föld felé
című tárlatunk és rádióműsorunk mellett
egy saját készítésű tv-dokumentumfilm
idézte fel az eseményeket, a totális diktatúra évtizedeit, légkörét. Márciustól láthatók a Signal Televízió adásában felvett
műsoraink. Ezúton mondok köszönetet
az önzetlen segítségért a kollegáknak,
diákjainknak és a rádiós, televíziós munkatársaknak.

Forgács Attila
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A Művelődési Ház programjaiból
Április 3. péntek 17 óra Tarka est a gyermekintézmények fejlesztéséért –
gyömrői óvodák és általános iskolák közreműködésével
Belépésre jogosító támogatójegy: 300 Ft.

ÁPRILIS 4. SZOMBAT 15 ÓRA HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
a Keresztény Kör szervezésében:

A húsvéthoz kapcsolódó színes kézműves foglalkozások várják az érdeklődő kicsiket és nagyokat a
művelődési házba!

VENDÉGÜNK LESZ: NÓGRÁDI GÁBOR
Április 2-a, Hans Christian Andersen dán költő és meseíró
születésnapja. 1967 óta Nemzetközi Gyermekkönyvnap is. E
kettős ünnep alkalmából a Gyömrő Városi Könyvtár író-olvasó
találkozót rendez, melynek vendége Nógrádi Gábor, költő, író,
újságíró, hangjáték-, tévéjáték- és filmforgatókönyv-író lesz.
Nógrádi Gábor a Pete Pite c. könyvét a Gyermekkönyvek
Nemzetközi Tanácsa a világ legjobb gyermekkönyvei közé
választotta. Forgatókönyvíróként olyan filmekben közreműködött, mint Sose halunk meg, Gyerekrablás a Palánk utcában;
Hippolyt, a lakáj; Meseautó; Egy szoknya, egy nadrág, vagy
A mi Kinizsink című tévéfilm.
A Városi könyvtárban az író szinte valamennyi kötete megtalálható, kölcsönözhető. Pl.: Segítség ember, Hogyan neveljünk?, Az anyu én vagyok, Gyerünk haza, Vau, stb.
Az eseményre április 2-án, csütörtökön, három órakor kerül sor a Városi Könyvtárban. Szeretettel várjuk azokat
a 10-14 éves érdeklődő gyerekeket, akik – akár olvasván Nógrádi Gábor könyveit, akár nem - szívesen részt vesznek egy jó hangulatú személyes találkozón, hogy egy kellemes, beszélgetős délutánt töltsenek el az íróval!
Szótér Andrea

A Városi Könyvtár könyvajánlója
Néhány csemege újdonságaink közül:

1. Rosamunde Pilcher: Kisded játékok
2. Rosamunde Pilcher: Otthon
3. Szólalj meg bátran angolul!/ Wilkes Angela
4. John Updike: A terrorista
5. Stephenie Meyer:Twilight
6. Stephenie Meyer: A burok
7. Bosnyák Veronika: Tündérboszorkány : regény fiúknak és lányoknak
8. David Talbot: A két Kennedy
9. J.R.R. Tolkien: Húrin gyermekei
10. Burrel Paul: Titkok és igazságok Dianáról
11. Jean-Marie Gustave La Clezió:Terra Amata
12. Doris Lessing: Az arany jegyzetfüzet
13. Stehpen King: Fekete ház
14. Milan KUndera: Az élet máshol van

15. Michelle Kennedy: 1001 jó tanács kismamáknak
16. Isaac Asimov: Szívélyes fahrenheit
17. Portugália: Madeirával és az Azori-szigetekkel
18. Jilly Cooper.Appassionata
19. Stein Aurél: Romvárosok
Ázsia sivatagjaiban
20. Charlotte Chandler: Ez
csak egy film…Hitchcock
életrajza
Térjen be hozzánk, látogasson meg minket, legyen az
olvasónk! Várjuk szeretettel!
Szótér Andrea
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MINDENKI EBÉDEL

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2009-ben is döntött arról, hogy pályázatot nyújt be
a Gyermekétkeztetési Alapítvány által meghirdetett
Mindenki Ebédel programra.
Pályázatunkat a bíráló bizottság kedvezően értékelte, 2009. január 8-án kaptuk meg az örömteli hírt:
NYERTÜNK!
Így a sikeres pályázat segítségével húsz szociálisan rászorult gyömrői gyermek részére 2009. február
27-től 2008. december 31-ig minden hétvégén (szombat, vasárnap) és minden - a szorgalmi időszakra eső
- hivatalos iskolaszüneti (tavaszi-, nyári-, téli szünet)
napon meleg ételt biztosíthatunk.
A programot a Gyermekétkeztetési Alapítvány
– támogatóival közösen – és Gyömrő Város Önkormányzata finanszírozza. A teljes bekerülési költség
2009. évre gyermekenként 75.000,- Ft, mely egész
évre 1.500.000,- Ft értékű ételt jelent.
Annak érdekében, hogy itt Gyömrőn minden, a pályázati kiírás alapján és zökkenőmentesen megvaló-

suljon, helyi támogatók és munkatársak önzetlensége
és segítsége is szükséges.
Részt vesz a program lebonyolításában:
Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája, Gyömrő Városi Bölcsőde és
Gyermekközpont munkatársai, Idősek Klubja vezetője
és a projekt szakmai felelőse: Márkus Marianna, Budai Sándor vállalkozó, Gyöngyfotó tulajdonosa.
Köszönjük a segítséget!
Persze ahhoz, hogy az ebéd eljusson a gyermekekhez, a családoknak is tenni kell!
Az ebédet az Idősek Klubja épületében (2230
Gyömrő, Szt. István u. 75.) vehetik át a megadott napon és a megadott időpontban (péntek 8:00-12:00).
Ettől eltérni nem lehet, mert az Alapítvány a lebonyolítást ellenőrizni fogja.
A programról bővebb információ a www.gyea.hu
honlapon található.

Volcz Zoltánné
projekt vezető

SEGÍTHETÜNK?

Szociális Szolgáltató Központ a lakosság szolgálatában
Gyömrő Város Önkormányzata Szociális Szolgáltató
Központot tart fenn az idős, az egészségi állapotuk
miatt rászoruló, továbbá a fogyatékkal élő személyeknek. Az intézményben az alábbi szolgáltatásokat lehet
igénybe venni:
1. Házi segítségnyújtás:
A szolgáltatást igénybe vevő személy lakókörnyezetében van biztosítva az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátás.
Ennek keretében az alábbi gondozási tevékenységekre van lehetőség:
- étkeztetés
- bevásárlás
- takarítás (csak a személyi és környezeti higiéné
megtartására irányuló)

- fürdetés
- hajápolás, körömápolás, borotválás
- mosdatás, pelenkázás
- gyógyszerelés felügyelete
- gyógyszerbeszerzés
- ügyintézés
- kapcsolattartás elősegítése
- beszélgetés, felolvasás
- szakorvosi vizsgálatra kísérés
2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék
megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az

SZOLGÁLTATÁS
önálló életvitel mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
Az igénybevevő vezetékes telefonjára egy on-line
hangkommunikátor kerül telepítésre, amelyet egy
karóraszerű cseppmentes, ütésálló pánikgomb segítségével tud működtetni és a lakás bármely pontján
vagy lakáson kívül (300 méteres körzeten belül) ezen
keresztül tud segítséget kérni. Ha az ellátott nem tud
kommunikálni, mert rosszul érzi magát, akkor a diszpécserek azonnal a mentőt küldik.
3. Támogató szolgáltatás: fogyatékkal élő személyek
számára nyújtott speciális segítségnyújtás az önálló
életvitel fenntartása érdekében.
Az alábbi szolgáltatásokat lehet igénybe venni:
Személyi segítés: a házi segítségnyújtásban leírt
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tevékenységekben való segítségnyújtás, azzal a
különbséggel, hogy az egyén „képessé tétele” a
cél, azaz esélyegyenlőség megvalósítása.
Szállító szolgálat: az alapvető közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása speciális gépjárművel
Információnyújtás, tanácsadás
Ha ezen szolgáltatások felkeltették érdeklődését,
vagy esetleg ismer a környezetében olyan személyt,
akinek szüksége lenne a segítségre, akkor jelezze azt
intézményünk felé.
Elérhetőség: 2230 Gyömrő, Szent István u. 26. (a
házasságkötő terem mellett)
Tel.: 06-29/330-026

Dajka Tünde
intézményvezető

Egyre több lakossági szolgáltatás Gyömrőn
Új bankfiók nyílt a Szent István utcában

Vélhetően még nem is látjuk a gazdasági válság végét, elképzelni sem tudjuk, hogy hosszú
távon milyen következményei lehetnek Magyarországra. Ebben a helyzetben örömteli, hogy
egy újabb országos bank nyitott fiókot Gyömrőn. A K&H Bank az ország egész területén sorra
nyitja kirendeltségeit, decemberben nálunk is megnyitották kapuikat. Zombori Gabriella fiókigazgató tájékoztatása szerint teljes körű lakossági szolgáltatásokkal várják jelenlegi és leendő
ügyfeleiket. Természetesen kiszolgálják a kis és közepes vállalkozásokat is. Az új fiókban nem
csak banki, hanem biztosítási szolgáltatások is elérhetőek lesznek, így március elejétől többek
között már utasbiztosítás is köthető. A bank nem titkolt célja, hogy rövid időn belül Gyömrőn
vezető pénzintézetté váljon.
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Tájékoztató az ebek 2009. évi
összevezetéses oltásához
Tisztelt Kutyatartók !
2009 márciusában és áprilisában ismét megszervezésre kerül a kutyák összevezetéses
oltása. Ezzel kapcsolatban néhány fontos
tudnivalóra szeretném felhívni figyelmüket.
2009 január 1–től életbe lépett a 164/2008
(XII.20.) FVM rendelet, melynek ételmében
2009 január 1–től az eb tartója köteles bejelenteni, ha állata három hónapos kort elérte,
elhullott vagy elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került.
Az eb új tulajdonoshoz történő kerülését
is be kell jelentenie az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó állatorvos felé. Ennek
tartalmaznia kell a legutóbbi veszettség elleni
védőoltás helyszínét, időpontját, az oltást beadó állatorvos nevét és kamarai bélyegzőjének számát is. A bejelentés történhet a kutya
oltási könyvének bemutatásával is.
Az ebek veszettség elleni védőoltásának
beadatása továbbra is a kutya tartójának a
kötelessége.
A rendelet értelmében az állattartó köteles minden 12 hetes életkort elért kutyát 30 napon
belül veszettség ellen saját költségén magán-állatorvossal beoltatni, valamint az oltást az első
oltást követően 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt követően a kutyát évente egy alkalommal veszettség ellen beoltatni.
Azt a kutyát, mely nem részesült az életkorának megfelelően előírt (érvényes) veszettség elleni védőoltásban, veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni, tulajdonosa 218/1999
számú Kormányrendelet 113.§ értelmében szabálysértést követ el és ez alapján akár 50.000.- Ft
pénzbírsággal is büntethető.
A rendelet 2009 január 1-től kezdődően a veszettség elleni oltás igazolására vagy a kutyák,
macskák, görények Európai Közösségen belüli mozgásához a Bizottság 2003. november 26-i
2003/803/AK határozatának melléklete szerinti egységes európai Állatútlevelet vagy egy új
meghatározott tartalmú Kisállat Egészségügyi Könyvet ír elő.
Az új típusú oltási könyvek egyedileg sorszámozottak, magánokiratnak minősülnek.

A veszettség elleni összevezetéses védőoltások tervezett időpontjai, és helyszínei:
2009-03-09 (hétfő): 9.00-12.00-ig. -2009-03-13 (péntek): 14.00-17.00-ig -2009-03-20 (péntek): 14.00-17.00-ig -2009-03-27 (péntek): 14.00-17.00-ig -2009-04-03 (péntek): 14.00-17.00-ig --

Állatorvosi rendelő udvara (Szt. István u. 44).
Állatorvosi rendelő udvara
Erzsébet-telep (Toldy u. 2.)
Állatorvosi rendelő udvara
Erzsébet-telep
Tisztelettel: Dr. Stájer Attila
magánállatorvos

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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Hulladékkezelési hírek
Figyelem ünnepi szállításváltozás!

Következő ünnep: április 13. hétfői nap. Az érintett
területen a szállítás az ünnepnapot követő pénteken,
azaz április 17-én lesz. Kérünk minden érintett területen lakót, hogy a jelzett napon helyezze ki az elszállítandó hulladékot.
A jövőben az ünnepi szállításváltozásokat a számlalevélen is közöljük. Reméljük, így teljesebb lesz a
tájékoztatás és evvel is javítjuk a szolgáltatásunk színvonalát.

Lomtalanítás

A 2009. évi lomtalanítást, március-április hónapban
pénteki napokra szerveztük. A várost négy szállítási
körzetre bontottuk, amely körzetek megegyeznek a
rendszeres heti körzetekkel: így tehát a lomtalanítás:
A hétfői szállítási körzetben március 27-e péntek
A keddi szállítási körzetben április 3-a péntek
A szerdai szállítási körzetben április 10-e péntek
A csütörtöki szállítási körzetben április 24-e péntek

Mennyire fontos Önnek
gyermeke egészsége? És az Öné?
Szakemberek segítségével több hetes előadássorozatot indítunk, melynek témái elsődlegesen:
• Egészséges életmód
• Helyes táplálkozás
• Betegségek megelőzése
• A szervezet fizikai, lelki, szellemi, és energetikai egyensúlyának megteremtése, megőrzése a
keleti gyógyászat filozófiájára építve
Az itt megszerzett ismereteket saját otthonában
könnyedén hasznosíthatja, egyedi igény esetén
személyre szabott segítségünkkel.
Szeretettel várjuk előadásainkra az alábbi időpontokban és helyszíneken:
Március 27. 17.30: Pázmány óvoda
Április 3. 17.30: Pázmány óvoda
A további előadások helyéről és idejéről hamarosan tájékoztatjuk Önöket!
Érdeklődni lehet az alábbi számokon:
Győriné Budai Julianna: 0620/353-8432 valamint
Dr. Tóth Titanilla: 0620/943-7993

A munkálatokat szerződött partnerünk a megadott
nap reggelén 7-órakor kezdi meg. A lomtalanítás keretén belül csak a feleslegessé vált használati tárgyakat szállítjuk el (bútorok, megunt használati tárgyak,
TV, rádió, konyhai eszközök stb.). Egyéb tárgyakat
ne tegyenek ki, mert nem szállítjuk el. A bánya nem
fogadja!!! Nem tartoznak az említett kategóriába, a
veszélyes hulladékok (akkumulátor, autó- és egyéb
jármű gumiabroncsok), a háztartási szemét (konyhai,
udvari hulladék: üveg, falevelek, állati ürülék, állati
tetem, építési törmelék), továbbá nincs eszközünk és
lehetőségünk nagyobb méretű, súlyú tárgyak elszállítására (pl. roncs autó).
Kérjük a lomtalanítási akcióban résztvevő lakosokat, hogy a fent említett kéréseknek megfelelően, a jelzett időpontig helyezzék ki elszállítandó tárgyaikat!

12

KÖRNYEZETÜNK – EGÉSZSÉGÜGY
A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA
EMLÉKEZTÜNK!

2009. február 25. A JOBBIK Magyarországért
Mozgalom Gyömrői Alapszervezete koszorút
helyezett el a gyömrői gyilkosságok emléktáblájánál.
Hol voltak a többi pártok? Hol volt a Gyömrő
2000 Kör, FIDESZ, MDF, SZDSZ, MSZP?
Világszerte több mint 100 millió halott emléknapja volt, egy gyertya, egy koszorú, egy Ima
- ennyit megérdemeltek volna.
A környék településein lásd Monorierdő,
Maglód..., méltó megemlékezést tartottak!
Maglódon többek között a polgármester is mondott beszédet.
Kíváncsian várjuk a Pártok és a Szervezetek
véleményét!
A JOBBIK Gyömrői Szervezete nevében köszönjük azoknak, akik eljöttek a megemlékezésre!
Szabó István
elnök
A JOBBIK Gyömrői Alapszervezete
www.elegvolt.hu

Álláshirdetés!
Gyömrő Városi Település Üzemeltető és
Fejlesztő Kht. nyári munkára az alábbi munkakörök betöltésére munkatársakat keres.

Karbantartó/takarító
Munkavégzés helye Gyömrői Tófürdő. Munkavégzés ideje: 2009. május. 1-től - 2009. augusztus 30.
Feltételek: karbantartói gyakorlat
Jelentkezni lehet levélben, rövid önéletrajzzal és a betöltendő munkakör megjelölésével.
Cím: Gyömrő Városi Település Üzemeltető és
Fejlesztő Kht. 2230 Gyömrő, Táncsics M. út 43.

A HELLÓ GYÖMRŐ! ALAPÍTVÁNY
Az Ön TÁMOGATÁSÁT KÉRI
Segítse adója 1%-ával az alábbi
céljaink elérését!
1.cél: ÚJ GYÖMRŐI MŰVELŐDÉSI HÁZ MEGVALÓSULÁSÁNAK SEGÍTÉSE
Milyen legyen, még mi sem tudjuk, de már
öt éve gyűjtjük rá az Önök 1%-át. Már több mint
kettő millió forint van az e célra elkülönített számlán!
2. cél: RÁSZORULÓ GYERMEKEK NYÁRI TÁBOROZTATÁSÁNAK SEGÍTÉSE
Működésünk alatt több mint száz gyömrői
általános iskolás gyermek táborozását támogattuk.
Felajánlásukat egyenlő részben a fenti célokra fordítjuk. A pénz felhasználásáról a www.
hellogyomro.hu oldalon kapnak tájékoztatást.

A kedvezményezett:
Helló, Gyömrő! Alapítvány
Adószám: 18668717-1-13

KÖZLEMÉNYEK

Álláshirdetés!
Gyömrő Városi Település Üzemeltető és Fejlesztő Kht. nyári munkára az alábbi munkakör betöltésére munkatársakat keres.

Úszómester
Munkavégzés helye Gyömrői Tófürdő. Munkavégzés ideje: 2009. május. 1-től – 2009. augusztus 31.
Feltétel: Szakirányú végzettség.
Jelentkezni lehet levélben, rövid önéletrajzzal és a betöltendő munkakör megjelölésével.
Cím: Gyömrő Városi Település Üzemeltető és
Fejlesztő Kht. 2230 Gyömrő, Táncsics M. út 43.

Álláshirdetés!
Gyömrő Városi Település Üzemeltető és Fejlesztő Kht. nyári munkára az alábbi munkakörök betöltésére munkatársakat keres.

Üzletvezető
Felszolgáló/Pultos
Munkavégzés helye Gyömrői Tófürdő. Munkavégzés ideje: 2009. április. 1-től - 2009.
szeptember 30.
Feltételek: jó megjelenés, szakmai gyakorlat, EÜ könyv, koktélkeverési szaktudás előnyt
jelent.
Jelentkezni lehet levélben, rövid önéletrajzzal és a betöltendő munkakör megjelölésével.
Cím: Gyömrő Városi Település Üzemeltető és
Fejlesztő Kht. 2230 Gyömrő, Táncsics M. út 43.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik részvétükkel és együttérzésükkel osztoztak mélységes fájdalmunkban.
Köszönjük mindazoknak, akik a temetésen
részt vettek, vagy csak gondolatban lehettek
jelen, és az emlékezés koszorúját elhelyezték
szeretett halottunk
Matyó István sírján.
Külön köszönjük a Szomorú Szív Kft.
minden dolgozójának példaértékű segítőkészségét, őszinte kegyelettel végzett munkáját.
A gyászoló család
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A Gyömrői Polgárőr Egyesület
2008. évi közhasznúsági jelentése
Az Egyesület az Alapszabályában meghatározott
tevékenységének megfelelően közreműködött
Gyömrő város lakosainak érdekében a közrend és
közlekedésbiztonság védelmében. Az Egyesület
tagjai, így a vezetőség tagjai is tevékenységüket társadalmi munkában végezték, azért sem pénzbeni,
sem természetbeni ellenszolgáltatás¬ban nem részesültek. Az Egyesület közhasznú bevétele 2008.
évben 862 e Ft , kiadása 661 e Ft volt. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem végzett.
Az Egyesület tagjai az Alapszabályban meghatározott tevékenység körében, nem pénzbeli szolgáltatást nyújtottak Gyömrő város közbiztonsága
és közlekedésbiztonsága érdekében (így pl. járőrözés, rendezvény biztosítás stb.). Az általuk teljesített szolgálatok ideje 6020 óra, amelynek értéke
(a 2008. évben érvényes minimál bér összegével
számolva) 2.468 e Ft volt.
II. Bevételek részletezése forrásonként
Megnevezés
e Ft
Központi költségvetési szervtől
40
Elkülönített állami pénzalaptól
0
Helyi önkormányzat és szervei
500
Magánszemélyektől
10
APEH 1 % SZJA
251
Tagdíj
41
Bankkamat
20
Összesen
862
III. Vagyon felhasználása
Megnevezése
PSZ tagdíj
Reklám Fenntartási költség
Formaruha
Posta, irodaszer
Egyéb költség
Bankköltség
Összesen

Ft
12
492
13
9
123
12
661

IV. Költségvetési támogatás felhasználása
Megnevezés
e Ft
Fenntartási költség
492
Formaruha, eszköz
57
A Közhasznúsági jelentés mellékletét képezi a
Szervezet éves zárómérlegeként készült egyszerűsített beszámoló!
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KÖZLEMÉNYEK – SPORT

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS
1.000.000 FT
A NYOMRAVEZETŐNEK !
ISMERETLEN TETTES 2008. NOVEMBER 20-RÓL NOVEMBER 21-RE VIRRADÓAN CSÉPÁN, LAKÁSÁN MEGÖLT EGY 79 ÉVES NYUGDÍJAS NŐT, MAJD ONNAN FELTEHETŐLEG KÉSZPÉNZT TULAJDONÍTOTT EL.
A RENDŐRSÉG AZ ISMERETLEN TETTES ELFOGÁSÁT EREDMÉNYEZŐ INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÓJÁNAK

1.000.000 FT
NYOMRAVEZETŐI DÍJAT TŰZÖTT KI.
A RENDŐRSÉG KÉRI AZOK JELENTKEZÉSÉT, AKIK A BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN BÁRMILYEN INFORMÁCIÓVAL RENDELKEZNEK.
A BEÉRKEZŐ BEJELENTÉSEKET BIZALMASAN KEZELIK.
A NYOMRAVEZETŐI DÍJ VISSZAVONÁSÁNAK JOGÁT A RENDŐRSÉG FENNTARTJA.
A BEJELENTÉSEKET MUNKAIDŐBEN A 06-56/501-658,
MUNKAIDŐN TÚL PEDIG A 107 VAGY 112-ES TELEFONSZÁMOKON VÁRJÁK.

Bajnoki rajt!

Bizakodva várják a márciusi bajnoki rajtot a gyömrői felnőtt labdarúgók. Megerősödött játékoskerettel
és nagy reményekkel vágnak neki a tavaszi idénynek. Céljuk az őszi teljesítmény megismétlése, vagyis a dobogós helyezés. Sajnos a februári időjárás nem kedvezett játékosainknak, a gyömrői focipálya leginkább egy hómezőre hasonlított.
Szerencsére azonban a hétvégi edzőmérkőzések remek játéklehetőségeket biztosítottak.
A csapat mérlege: 4 mérkőzésen 2 győzelem - 2 vereség.
A bajnokság március 14-én (szombaton), 14 órai kezdettel a Gyömrő – Hernád mérkőzéssel rajtol.
A további bajnoki program: március 21. 14:00 Gyömrő - Sülysáp, március 28. 15:00 Újlengyel Gyömrő, április 4. 15:20 Újhartyán - Gyömrő, április 11. 15:30 Gyömrő-Nagykáta.
Az ifi mérkőzések 2 órával előbb kezdődnek.
Minden szurkolót szeretettel várnak a gyömrői labdarúgók!

Nagy veszteség érte a gyömrői és Pest megyei labdarúgást.
Életének 58. évében elhunyt FEHÉR NÁNDOR. Nem volt tősgyökeres gyömrői,
de amióta 20 éve ideköltözött, azóta egész életét a helyi labdarúgásnak szentelte. Volt felnőtt, ifi és serdülőedző, szakosztály vezetőségi tag, intéző, szertáros.
Elképzelhetetlen lett volna nélküle a szakosztály működése. Ezen felül, még
a Monor-Cegléd körzeti labdarúgó szövetség munkájában is tevékenyen részt
vállalt. Ismertségét kihasználva, sok tehetséges fiatal gyömrői labdarúgót segített magasabb osztályú csapatokhoz. Egész Pest megyében, sőt még azon túl is
szinte mindenki ismerte, tisztelte és szerette őt.
NEM FELEDÜNK NÁNDI BÁCSI!
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GYÖMRŐI VÁROSI SPORTKLUB HÍREI
Tavaszvárás két keréken

Az egyre hosszabbodó nappalok, az emelkedő hőmérséklet a tavasz közeledtét jelzik, s állítólag már
az első gólyák is megjöttek! Egyre kevesebb és
vékonyabb ruházatot kell felvennünk, ha kint akarunk kerékpározni egy jót. Az egyetlen dolog, ami
gondot okoz, hogy a felhők viszont szaporodnak,
és nem csak az égen. Hiába a mi lelkesedésünk,
szorgalmunk, a gazdasági környezet romlása a
kerékpár sportot is elérte. Az év első versenyeit
törölték az országútisoknál és a montisoknál is. A
szokásosnak mondható Tihany Kupa országúti viadal, és a MTB Magyar Kupa első sástói állomása is elmarad idén. Házunk táján is szerényebben
kell idén gazdálkodnunk. Nem indítunk csapatot
a Tour de Hongrie kerékpárversenyen, a Rákóczi
Túra 300 km-es kirándulása is elmarad idén. A Tó
de Gyömrő terepkerékpár verseny helyszínén építési munkálatokat terveznek, így ennek a versenynek a jövője is bizonytalan.
Minden erőnket a Tour de Gyömrő kerékpárverseny, és családi sportnap megrendezésére
fogjuk idén koncentrálni, melyet június 14-én
fogunk megtartani. A verseny főszervezője, csapatunk managere, Gyurján János, reméljük, meg
tudja ismételni a tavalyi verseny sikerét, és be
tudjuk bizonyítani, hogy nem csak a pénzről szól
a kerékpározás.
Reméljük, hogy sokukkal újra találkozunk
majd a versenyen, addig is jó hátszelet mindenkinek!

Férfi kézilabda
szakosztály hírei

Felkészülésünket befejezvén február 27-én elkezdtük a 2009. évi tavaszi fordulót. Albertirsára
látogattunk, ahol akadozó, sok hibával tarkított
mérkőzésen 35-34-es vereséget szenvedtünk.
Csak magunkat okolhatjuk a vereségért, mert
a mérkőzésen a kínálkozó lehetőségeinket nem
tudtuk gólra váltani. A védekezéssel nem nagyon
foglalkozó mérkőzésen a nagy adok-kapokból az
ellenfél minimális győzelmet tudott kiharcolni.
Hibáinkból némileg okulva március 7-én itthon
a gyengén teljesítő Mogyoródot vertük 41-29-re.
Edzői szemmel a mérkőzés gyenge színvonalú
volt, de voltak előre mutató jelek játékunkban.
Remélem, játékosaim átérzik minden mérkőzésnek a súlyát és helyén lesz a szívük, és nem
remeg meg a kezük a sorsdöntő pillanatokban
sem.

Küzdősport szakosztály
A gyömrői Shaolin kung fu edzéseken jelenleg
tizenheten vesznek részt. A tanítványok közt
igen széles korosztályban vannak fiúk és lányok.
Az edzéseken két irányzat alapjaival ismerkednek meg, ezek után dönthetnek, hogy mely stílust szeretnének gyakorolni. A két említett irányvonal a tradicionális kung fu és a sanda. Míg a
tradicionális „úton” a pusztakezes- és fegyveres
gyakorlatokat sajátítják el,
addig a sanda gyakorlásakor
a ringbeli küzdelemre készülnek fel. Az edzések igen változatosan épülnek fel, figyelmet
fordítunk a fizikai kondícióra
és a szellemi fejlődésre. Aminek alapja az 1500 éves tradícióval rendelkező Shaolin.
Az edzéseken kívül lehetőség
van szemináriumokra és edző
táborokba is eljutni, ahol nemzetközileg elismert magyar és
kínai mesterektől tanulhatnak.
A tanítványok országos és
nemzetközi
bajnokságokon
indulhatnak el és mérethetik
össze tudásukat.
A tavaszi eseményeink:
Március 29–én Magyar Tra-
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dicionális Kung Fu és Wushu Szakszövetség Országos Ranglista Bajnokság 2. fordulója.
Április 4–én szintvizsga, ahol 9-en mérhetik fel tudásukat.
Április 24 – 26. között a WTKA Európa kupán indulhatunk el.
Április folyamán
két mester is tart szemináriumot:
Sifu
Robert Lyons és Sifu
Duan Zhi Chao.
Az
edzéseinkre
minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.
Az edzések: II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
Hétfőn és Csütörtökön 18:00-tól 19:30-ig
Érdeklödni: Kovács
Zoltán Dui Zhang-nál
20/416-6162 telefonon vagy az edzések
helyén lehet.
HAJRÁ GYÖMRŐ!

Utánpótlás foci

2009. február 7-én Tápiószentmártonban szerepelt az 1999-2000-es korosztály a farsang kupán. A
hat csapatos tornát veretlenül 11:1-es gól különbséggel nyerte a Gyömrő korosztályos csapata.
Eredmények:
• Gyömrő-Jászberény: 2:0
• Gyömrő-Tápiószentmárton 5:0
Elődöntő:
• Gyömrő-Nagykáta: 2:0
Döntő:
• Gyömrő-Jászberény: 2:1
A torna gólkirálya: a gyömrői Schweifer
Balázs hat góllal
A csapat legjobb játékosa címért járó kupát Horváth Attila kapta
A csapat edzője: Mazur István

GYÖMRŐ

Közéleti és információs magazin 2009/3
Felelős kiadó: Teleház Egyesület Gyömrő
Főszerkesztő: Király Erzsébet • Nyomda: Open Art
Megjelenik 5400 példányban.
***
Észrevételeiket az
e-mail címre várjuk.
A magazin bővebben a www.gyomro.hu weboldalon olvasható.

ujsag@gyomro.hu

