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Városunk
eddigi legnagyobb
augusztus 20-i
rendezvényével
ünnepeltünk
4. oldal

Három hónap fejlesztései,
intézmények felújítása – 2. oldal

Testületi hírek
– 8. oldal

Új játszótér a Liget Lakóparkban
– 9. oldal
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Az első száz nap
Alig több mint három hónap telt el azóta, hogy városunk lakosságának bizalmából polgármesterként dolgozhatok Gyömrőért. Ez nem
mondható hosszú időnek, de valahogy szokás, hogy minden új kormánynak vagy vezetőnek adnak száz nap türelmi időt, hogy úgymond
belerázódjon a hivatalába. Persze nem kötődik semmilyen hivatalos
teendő ehhez az időszakhoz, én mégis úgy gondoltam, hogy végzek
egy rövid számvetést erről az első három hónapról.
Elsőként két dolgot szeretnék
kiemelni, amit a legfontosabbnak
érzek. Először is, hogy a legkisebb
zökkenő nélkül, Gyömrő lakossága számára szinte észrevétlenül folyt tovább városunk élete és
fejlesztése. Nyertünk pályázatokat csaknem fél milliárdos összegben, átépítettük a főteret, utcákat
aszfaltoztunk, játszóteret építettünk. Szóval minden haladt tovább
úgy, ahogy egy dinamikusan fejlődő városban lennie kell. A második legfontosabb dolognak azt tartom, hogy az eddigi szembenállásokat feloldva sikerült békességet
teremteni városunkban. Rendszeres, konstruktív egyeztetéseket tartunk az eddigi ellenzéki (bár én ezt
a szót nem szeretem, mert mind itt
élünk egymás mellett) szervezetek
vezetőivel, pártokkal, társadalmi
szervezetekkel. Sikerült nagyon
jó együttműködést kialakítani térségünk országgyűlési képviselőjével, aki sok területen segít fej-

lesztéseinkhez forrást szerezni. Az
eddigi testületen belüli viták pedig
az ügyek barátságos megvitatásává szelídültek. Úgy is mondhatnám, hogy az ellenségekből partnerek lettek. Ezúton köszönöm
minden képviselőnek, hogy nyitottan, jó szándékkal fordult felém,
és segítette a munkámat az első
hónapokban is. A magam részéről
mindenhol arra törekedtem, hogy
egy demokratikus, egymás hangját meghalló városi közélet éledjen
fel. Ezt a két dolgot tartom a legnagyobb eredménynek. Erre épülhet minden más. Az önkormányzat és a közélet minden területén
pedig tettük a dolgunkat. Kiválóan
sikerültek az idei rendezvények, és
rekordszámú látogatót hozott mind
a gyermeknap, de főleg a mostani,
augusztus 20-ai rendezvényünk,
ahol soha ennyi néző nem fordult
még meg, mint idén.
A millió napi teendő mellett voltak problémák is, melyek azonnali

Az Arany Óvoda tetőtéri csoportszobáira fért rá leginkább a felújítás.
Ennél a két csoportnál a vizesblokk is átépült.

Dr. Mezey Attila, polgármester

intézkedést igényeltek. Volt belvízhelyzet és bogárinvázió a Tövesmajori tanyákon. Volt viharkár és
áramellátási probléma. Sok ezek
közül nem a mi hatáskörünk, vagy
legfőképpen nem a mi hibánk, de
közös a hirtelen bekövetkező problémákban, hogy mindenki azonnal
az önkormányzattól és a polgármestertől vár segítséget és megoldást. Azt gondolom, talán rendjén is
van ez így. Aki polgármesteri hivatást választ, fogadja el, hogy néha
futóbogarakat kell üldöznie, néha
homokzsákot pakolnia, néha szomszédos vitákat elsimítania, sőt van
úgy, hogy elszökött kutyákat megkeresnie. Mindezeket persze az
egyéb napi teendők mellett. Segíteni viszont jó dolog, és segíteni is
kell hatáskörtől, illetékességtől függetlenül. Egyszerűen csak azért,
mert gyömrőiek vagyunk.
Az új pozíció természetesen
némi változást is hozott az elmúlt
tizenöt év alpolgármesteri munkájához képest. Több lett a protokolláris teendő és a kapcsolatépítési feladat. Számomra azonban a
legkedvesebb terület, melyet eddig
is elláttam, továbbra is a városfejlesztés koordinálása. Szerencsére
ebből idén is jutott bőven.
A hamarosan mögöttünk álló
nyár pedig az oktatási intézmények fejlesztéséről szólt. Rengeteg
helyszínen, óvodákban, iskolákban
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A Bóbita Óvodában a növekvő gyermeklétszám miatt kialakítottunk
egy új csoportszobát.

indult el szinte egyszerre a munka.
Számomra a legfontosabbak mindig az oktatási és gyermek intézmények voltak. Annak ellenére,
hogy az iskolák idén január óta
már az államhoz tartoznak, mégsem engedtük el a kezüket. Azt vallom, hogy függetlenül attól, ki üzemelteti az iskolát, ha oda gyömrői
gyermekek járnak, akkor erőnkhöz
mérten, de gondoskodnunk kell az
intézményről. Nemcsak a közelmúltban elnyert negyedmilliárdnyi
pályázati pénzből, de saját forrásainkból is fejlesztettük városunk
iskoláit. Az óvodáknál komoly kihívást jelent, hogy új csoportokat kell
indítanunk a folyamatosan növekvő
gyermeklétszám miatt. Igyekeztünk a rendelkezésre álló pénzeket úgy elosztani, hogy ott fejles�szünk, ahol a legszükségesebb. A
kivitelezési munkákba minél több
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Épül és szeptember elejére kész a Csokonai Iskola épülete. A teljes
felújításnál külön figyelmet fordítottunk arra, hogy megőrizzük az
épület eredeti jellegét. Itt térkövezett parkoló is épült.

helyi szakembert vontunk be, sőt
több helyen maguk az intézményvezetők döntöttek arról, ki legyen
a kivitelező. Köszönöm mindenki
munkáját, aki az idei felújításokban részt vett. Ismét bebizonyosodott, hogy a helyi vállalkozók, miu-

tán sokszor saját gyermekük intézményén dolgoznak, igazán szép és
lelkiismeretes munkát végeznek. A
következő újság hasábjain már a
jövőről, a további fejlesztési elképzelésekről szeretnék beszámolni.
Dr. Mezey Attila

Elkészült a Weöres Sándor Általános Iskola teljes felújítása. Új külső, új nyílászárók.
Megújult két tetőtéri tanterem és a tankerület által az összes vizesblokk.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola is teljesen megújult. Felújítottuk a tornacsarnokot is. Mivel az épület régi, ezért komoly beruházás volt a
falak víz elleni szigetelése is a legkorszerűbb technológiával.

ÜNNEP
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Augusztus 20. Gyömrőn
Augusztus 20-án, államalapító
Szent István ünnepéről a Hankó
István Művészeti Központban
emlékeztünk meg. Dr. Mezey
Attila polgármester ünnepi beszédét követően az ünnepi műsort a
GyömrőSzínház társulatának tagjai adták. A hivatalos ünnepség
keretein belül megáldották az új
kenyeret, majd átadták a város
önkormányzata kitüntetéseit. A
település vezetői, Dr. Mezey Attila
polgármester, Hodruszky Lajos
és Garamszegi Sándor alpolgármester a következő elismeréseket
adta át:
Gyömrő Város Díszpolgára
cím:
Gyenes Levente
Dr. Kacziba Antal
rendőr altábornagy
„Gyömrőért” kitüntető díj:
Török Tiborné
Kertész Gyula
Hochrein Dezső
„Közéleti munkáért” emlékplakett:
Bajzáth István
Horváthné Dunaveczki Leona
Szuvandzsiev Péter

Józsa Imre postumus
Szabó Tibor postumus
„Gyömrő Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési” díja:
Csontos Illés
Dr. Patkós József
Somogyi Károly
A délelőtti esős időjárás a délutáni
rendezvény idejére már kedvezően
alakult, így csaknem az összes tervezett programot sikerült megtartani. Az eseményre egész délután
jöttek a városi és környékbeli lakosok, de távolabbi településekről is
érkeztek látogatók.
Az erősember és kamionhúzó
show, a Stralight Dance Company
hip-hop táncbemutatója és a Maglódi Sziluett Mazsorett Csoport előadására is sokan voltak kíváncsiak,
csakúgy, mint a GyömrőSzínház
operett előadására vagy Márió,
a harmonikás műsorára. Az igazi
nagy tömeget a koraesti Irigy Hónaljmirigy koncert vonzotta a Központi parkba, akikre minden eddiginél többen voltak kíváncsiak. Az
idei augusztus 20-ai rendezvény
olyan sikeres volt, hogy több mint
ötezer vendéget köszönthettünk a
nap folyamán, amellyel ez lett váro-

sunk eddigi legnagyobb rendezvénye. Mindez bizonyítja, hogy szükség van hasonló programok szervezésére a jövőben is.
Szerencsére az esti tűzijáték
megtartásához is alkalmas volt az
időjárás. Az idei volt Gyömrő eddigi
leglátványosabb tűzijátéka. Annak
érdekében, hogy ne csak a Tófürdő
partjáról, hanem csaknem az egész
városból élvezhető legyen, az
eddig megszokott műsort nagymagasságú rakétákkal egészítettük
ki. Visszajelzések szerint Gyömrő
nagy részén tudtak gyönyörködni
a tűzijátékban azok is, akik nem a
tópartról, hanem otthonról nézték.
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Reméljük, hogy az egésznapos
programok közül mindenki talált
számára megfelelőt, és velünk
együtt osztozott az ünnepi örömökben. Köszönjük a Gyömrő
Gyöngye, a Roland Pékség és
a Hankó István Művészeti Köz-
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pont támogatását, és köszönjük mindenkinek a munkáját,
aki hozzájárult a rendezvény
sikeréhez, szervezőknek, fellépőknek, lebonyolítóknak egyaránt.
BZs

Fontos elérhetőségek
Gyömrői Polgármesteri Hivatal
Gyömrő, Fő tér 1.
Telefon: 06-29/330-011
E-mail: pmhiv@gyomro.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–17.00
Szerda: 8.00–12.00
Péntek: 8.00–12.00
Pest Megyei Kormányhivatal Monori
Járáshivatal Gyömrői Kirendeltsége
Gyömrő, Fő tér 1/A.
(régi hivatali épület)
Telefon: 06-29/330-056,
06-29/330-057
Okmányiroda:
Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00–16.30
Szerda: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–12.00
Az okmányiroda nem időpontra, hanem
sorszámos rendszerben dolgozik.
Hatósági osztály:
Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.30
Kedd: 8.00–12.00
Szerda: 8.00–12.00, 13.00–18.00
Csütörtök: 8.00–12.00
Péntek: 8.00–12.00
Gyámügyi osztály:
Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.30
Szerda: 8.00–12.00, 13.00–18.00
Péntek: 8.00–12.00
Gyömrői Városi Településfejlesztő
és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Gyömrő, Táncsics Mihály út 65.
Telefon: 06-29/331-920
E-mail: kht@gyomro.hu
Hankó István Művészeti Központ
Gyömrő, Fő tér 1/b.
Telefon: 06-30/652-1052
Web: www.gyomromuvkozpont.hu
E-mail: gyomro-muvhaz@freemail.hu
Közvilágítás hibabejelentés:
Eurovill Kft.
Tel.: 06-40/980-030
Fax: 06-29/530-101
E-mail: kozvilagitas@eurovill.hu
Web: www.kozvilagitas.hu

INTERJÚ
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Egy rendhagyó
polgármesteri interjú
Három hónap telt el az új városvezetés beiktatása óta. Azóta sok
információt olvashattak munkájukról újságunk hasábjain és a közösségi média felületein egyaránt. A most induló háromrészes riportsorozatunkban városunk polgármesterét és két alpolgármesterét szeretnénk bemutatni rendhagyó módon, magánemberként. Igaz, hogy
bizonyára nagyon sokan személyesen is ismerik őket, azonban mivel
csaknem húszezer fős város vagyunk, sokak számára csak névről
ismertek. Ezért ezekben az interjúinkban most nem mint városvezetőket, hanem mint magánembereket kérdezzük őket. Elsőként Dr.
Mezey Attila polgármesterrel készült interjúnkat olvashatják.


Aki közszereplői munkát vál- beszélve. Szóval, ha akarnám,
lal, sokszor keveset enged
látni a magánéletéből. Ön
mennyit mondana el magáról, ha most mint magánembert szeretnénk bemutatni?

Úgy vélem, ha akarnám, sem
tudnám elrejteni a magánéletemet, de nem is célom. Mindig is itt éltem Gyömrőn, sőt,
ami manapság már ritkaságnak mondható, ugyanabban a
házban élek a Pázmány utcában születésem óta, immár
negyvenkét éve. Sosem laktam máshol, még kollégista
sem voltam. Egyszerűen szeretek itt élni. Ugyanazok a
szomszédok vesznek körül
harminc-negyven éve, és szerencsére kiváló a viszonyunk.
Ismernek kisgyermekkorom óta.
Az utcában lévő óvodába jártam,
majd a Csokonai suliba és a Fő
téren a központi suliba. Ugyanúgy, mint a gyermekeim, ugyanis
van két lányom, akik mostanra
már igazán nagylányok. Gyerekkorom minden iskolatársa, barátja
jól ismer. A sok száz, vagy talán
ezernyi ismerősről és az ismerősök ismerőseiről már nem is

se tudnám rejtve élni az életem,
de nem is akarom. Szerintem egy
polgármester élje ugyanúgy az
életét, mint bárki a városában.
Akkor látja és tudja érzékelni, mi
is igazán a teendője.

GYÖMRŐ
ben sétálva, a réteket járva, valamint két tavunk partján végighorgászva a gyerek és fiatalkoromat.
Estem bele a Tőzeges tóba biciklistől, és fogtam pockokat a réten.
Volt öröm otthon, amikor hazavittem! Nem vagyok túl öreg, de
amikor én kisgyerek voltam, még
fű nőtt a két keréknyom között az
út közepén az utcán. Akkor más
volt gyereknek lenni. A horgászat
pedig mind a mai napig megmaradt hobbynak. Nagyon szeretem
a kutyákat, és sokat foglalkozom
is velük. Ez már önmagában is
szabadidős elfoglaltság, hiszen
két nagy mozgásigényű kutyát
felelősen tartani, programot ad.
Szeretek eljárni az erdőbe futni,
ahová őket is viszem magammal.


Polgármesterként a városban sok ismerőse van. Mi a
helyzet a barátokkal?


Mivel foglalkozik szívesen
szabadidejében, amikor nem
a város ügyeit intézi?

Erre könnyű válaszolni, mert minden érdeklődési körömet, szabadidős tevékenységemet a természethez való kötődés hatja át.
Én úgy éltem itt, Gyömrőn a gyermekkoromat, mint a Fekete István
regények gyerekhősei. Az erdők-

Kifejezetten sok barátom van,
és legtöbbjük gyömrői. Örülök
annak is, hogy nemcsak a saját
korosztályomból vannak barátaim, hanem a tőlem idősebb
generáció tagjai közül is, és
büszke vagyok rá, hogy barátnak mondhatom őket. Persze
vannak az igazán közeli barátok,
akikkel ez a barátság többükkel
három éves korunk óta tart. De
sokszor alakulnak új barátságok, akár még munkakapcsolatokból is, ami szerintem jó dolog.


Láthattuk, hogy megjelent
a Dr. rövidítés a neve előtt.
Milyen végzettségre utal a
rövidítés?

A rövidítés arra utal, hogy a jogi
egyetem elvégzése után, a nyár
elején ledoktoráltam, és jogász let-
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tem. Ez egy ötéves tanulási folyamat záró eseménye volt, és nagyon
örülök, hogy túl vagyok rajta. Nagy
megkönnyebbülés, mivel nem kis
kihívást jelentett a mindennapi
munka mellett még tanulni is.


Miért vágott bele a harma-

dik diploma megszerzésébe,
és miért éppen a jogi pályát
választotta?

Egyrészről
mindig
szerettem
tanulni. Másrészről az önkormányzati munkám szinte minden területe
a joghoz kapcsolódik. A közigazgatás, a szerződéskötések, a közbeszerzések, de még a lakossági
panaszok vagy a szomszédos viták
kezelése is jogi ismereteket igényel.
Szóval a megszerzett ismereteket
nap mint nap hasznosítom, és ez
remélem, városunknak is hasznára
válik majd. Persze a polgármesteri
poszthoz nincs előírt végzettség,
akár nyolc általánossal is végezhető, de szerintem jó, ha az ember
szakértő azon a területen, amelyben dolgozik. Nem is a végzettség
a legfontosabb, hanem az ismeret,
amire jogászként szert tehettem,
és amelyet csaknem minden nap
most is fel tudok használni.


Akik látják a városban köz-

lekedni, láthatják, hogy nem
szokványos
autóval
jár.
Mondhatni, hogy polgármesteri védjegye lett az autója.
Praktikus oka van a választásnak vagy egyéb kötődés
miatt esett erre a választás?

Igen, manapság valóban nem
sokan járnak már Ladával. Az
elmúlt húsz évben ez az orosz
gyártmányú típus szinte teljesen
kikopott a piacról. Akik ismernek,
azok persze tudják, hogy szá-
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momra a Lada Niva egy szerelem.
Tizennyolc éves voltam, amikor a
saját keresetemből megvettem az
első ilyen autót, és azóta is kötődöm a típushoz. Viszont ez az autó,
amivel naponta láthatnak a városban közlekedni, nem egy retró
darab, hanem egészen új. Úgy is
mondhatnám, hogy a típushoz való
kötődés mellett racionális választás is volt. Ez a legolcsóbb jelenleg kapható kisterepjáró, amelyben minden korszerűnek mondható alapfelszerelés megtalálható,
és rendkívül strapabíró. Örülök,
hogy olyan autóval járhatok, amelyet imádok. Bár azt is hozzá kell
tennem, hogy így a nyári időszakban, ha csak lehet, motorral közlekedem. Nagyon praktikus, mivel
keveset fogyaszt, és bárhol kön�nyű vele parkolni. Úgy is mondhatnám, hogy motoros városvezetés vagyunk, mivel ilyenkor nyáron
Garamszegi Sanyi alpolgármestert
is leginkább motorral látni, ugyanúgy, mint a településüzemeltető
cégünk vagy a vízművünk igazgatóját. Sokan csodálkoznak is – de
pozitív értelemben – azon, amikor
megérkezünk valahova, és kiderül, hogy hivatalos ügyben járunk.
Szeretnénk mindig is megőrizni
ezt a fiatalos, közvetlen stílust a
munkánkban.


Mennyire változott meg a
magánélete
óta?

megválasztása

Szinte egyáltalán nem. Az elmúlt
tizenöt évben már hozzászoktam, hogy az embert körülveszi
egyfajta közszereplői ismertség.
Emellett én nem csak egy Facebook világában létező, felépített
marketing személyiség vagyok.
Mindennap járok közértbe, zöldségeshez, pékségbe. Itt intézem az
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ügyeimet, rengeteg emberrel találkozom a patikában, az OTP-ben
vagy vasárnaponként a piacon.
Bevallom, rendszeres és lelkes
piacra járó vagyok. Imádok a rengeteg házi termesztésű áru között
válogatni. Főleg ilyenkor ősz felé
közeledve szeretem a piacot, mert
hatalmas a választék gyümölcsökből. Tudom, másokat idegesítene, de engem sosem zavart,
hogy ilyenkor sokan megállítanak,
és szóba hozzák önkormányzattal
kapcsolatos kérdéseiket, ügyeiket.
Ez is a munkám része, amit szeretek. Nem is szeretném, ha az új
pozícióm miatt bármiben is megváltoznék. Ugyanolyan közvetlen
módon szeretnék élni, mint eddig,
de megfelelve annak az új feladatkörnek, hogy egy várost kell képviselnem. Szerintem ez megoldható.


Így a nyár végéhez közeledve megszokott a kérdés:
járt valahol nyaralni?

Hát, hogy úgy mondjam, az idei
nyár nagyon hajszás volt. Rengeteg feladatot kellett megoldani, és
a különféle beruházások, iskola és
óvoda felújítások is ilyenkor végezhetőek a szünidőben. De azért
július végén el tudtam menni egy
hétre nyaralni a világ egyik legszebb helyére: a szatmári Tisza
partra. Számomra nincs ennél jobb
nyaralás. Sátor, horgászat, este
tábortűz, szalonnasütés. Az embert
úgy veszi körül a természet, mint a
Tüskevárban. Na, ott igazán lehet
pihenni és kikapcsolódni. Persze a
telefon ott is utoléri az embert, de
megpróbáltam napi két alkalomra
korlátozni a kommunikációt. Polgármesterként nem tehetem meg,
hogy elérhetetlen legyek. Na, ez is
a munkával jár.
BZs
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Testületi hírek

A
A képviselő-testület július 21-én
tartott ülésén az alábbi pontokkal kapcsolatban hozott döntést:


Kilátó épülhet a Tőzeges

tónál
A DIGI telekommunikációs szolgáltató megkereste önkormányzatunk
vezetőségét adótorony elhelyezése céljából. Azért, hogy a torony
ne rontsa a városképet, a szolgáltató azzal az ötlettel állt elő, hogy
a leendő tornyot egy, a környezetbe autentikusan illeszkedő fából
készült kilátóba építenék be.
A fa kilátó megvalósítási helyszíne a tervek szerint a Tőzeges
tónál lévő önkormányzati telek
lenne. Ha erre a DIGI lehetőséget
kap, akkor megépítik a tornyot, és
azzal együtt a kilátót is.
A beruházás eredményeképpen
nemcsak a kommunikációs, mobil
szolgáltatási lehetőségek bővülnének a városban, hanem egy olyan
idegenforgalmi látványosság is
épülhetne, amire eddig még nem
volt példa.


A Városi Könyvtár

átszervezése
A képviselő-testület döntése értelmében a Városi Könyvtár a jövőben
szervezetileg a Hankó István Művészeti Központ alá fog tartozni. Erre
azért van szükség, hogy megmaradjon a könyvtár nyilvános könyvtári státusza. A két intézmény tevé-

kenysége, feladatköre közeli kapcsolatban áll, így szorosabb együttműködésük egyébként is indokolt.
Az intézmény átszervezéséhez az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjteményi Főosztálya is hozzájárult.


Megválasztották a Mozgáskor-

látozottak Foglalkoztatásáért
Alapítvány (MOFA) elnökét
Szabó Tibor, a MOFA kuratóriumi
elnök halála miatt új elnök választása vált szükségessé. Az Alapítvány alapító okiratának megfelelően a kuratórium elnökét és tagjait Gyömrő Város Önkormányzat
Képviselő-testülete bízza meg a
döntéshez szükséges vélemények
figyelembevételével. A MOFA kuratóriumi elnökének a testület Kossuth Lászlót választotta meg.


Fedeles lovarda épül

a Tövesmajorban
A Tövesmajorban található lovarda
állami támogatást nyert többfunkciós fedeles lovarda építéséhez,
ahol télen-nyáron megfelelő körülmények között készülhetnek az öttusázók és lovasok a hazai és nemzetközi sporteseményekre. Ehhez a
terület övezeti besorolásának módosítására volt szükség, amihez a képviselő testület hozzájárult. A beruházáshoz kapcsolódóan – reményeink
szerint – a lovardába vezető utat is
helyreállítják.
SzÉ

Bogarak lepték el a
Tövesmajorban élő
családokat

ugusztus első napjaiban
a Gyömrő közigazgatási
területéhez tartozó tanyákon, a
város Péteri felé eső végében,
a Tövesmajorban lakó családok udvarait és házait bogarak
lepték el. A gabonafutrinkák a
tanyasor melletti műveletlen
szántóföldről özönlöttek. A
lakosok az önkormányzathoz
fordultak segítségért, mivel az
általuk alkalmazott módszerek
segítségével nem tudták megakadályozni a bogarak invázióját.
A Pest Megyei Járási Hivatal
mint eljáró szakhatóság helyszíni vizsgálat alapján megállapította, hogy a bogarak emberre
és állatra egyaránt veszélytelenek, mezőgazdasági területen
kárt nem okoznak, így egyéb
intézkedést nem tartott szükségesnek. Mivel a bogarakat ártalmatlannak ítélték, nem is szólíthatták fel a terület tulajdonosát,
a csődbe ment Rákosmezeje
Zrt.-t annak kezelésére, kármentesítésére. A gazos területet senki nem gondozza és
műveli már egy ideje, így tudtak elszaporodni rajta a gabonafutrinkák.
Annak ellenére, hogy a probléma megoldása nem önkormányzati hatáskörbe tartozik,
városunk vezetősége mindent
megtett annak kezelése érdekében. Helyszíni szemle után
Dr. Mezey Attila polgármester
elrendelte a Tövesmajor melletti szántóföld kaszálását, hogy
a talajművelésnek köszönhetően a bogarak élőhelyét meg
tudják szüntetni. Ezenfelül az
önkormányzat képviselői készpénztámogatást adtak át rovarirtó szerek vásárlására az ott
élő családoknak.
BZs
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Új játszótér a Liget
Lakóparkban
Új helyszínnel bővült Gyömrő kisgyermekes szórakozást biztosító
helyeinek listája, a Liget Lakóparkban, a piac mellett adtuk át a legújabb játszóteret városunk kisgyermekei számára.
Az önkormányzat kivitelezésében
elkészült új játszótér építése során
a legkorszerűbb játékokat telepítettük, figyelembe véve a lakosok
kéréseit is. Ennek eredményeképpen vásároltunk egy úgynevezett
napvitorlát, amely a homokozóban
játszó gyerekeknek árnyékot biztosít majd. A játszótéren ivókút is
található, valamint egy biciklitárolóval is fel van szerelve a kerékpárral
érkező családok számára.
A Gyömrő 2000 Kör tagjai, akik
tizenöt éve végzik a városban a játszóterek építését, felújítását, saját
felajánlásból, de nevük megemlítésének mellőzését kérve, tizenöt
darab koros, négy-öt méteres facsemetét vásároltak a játszótérre, hogy
azok minél előbb árnyékot adjanak
a játszótéren játszó gyermekeknek.
Még az átadás előtt el is ültették a
fákat a csapat tagjai a lakóparkban
élő, annak szépítésében aktívan
résztvevő apukák segítségével. A
2000 Kör tagjai ezenkívül rengeteg
homokozó játékot is ajándékoztak

az itt játszóterező gyerekek számára.
A játszótér avatására július 22-én
került sor egy kis megnyitó buli
keretében, amely a város önkormányzatának szervezésében, és
2000 körös csapattagok valamint
a lakóparkból érkező önkéntes
segítők munkája révén valósulhatott meg. A gyönyörű nyári időben
sokan vettek részt a játszótér megnyitóján, ahol ugrálóvár, arcfestés,
sütemény és üdítő várta a családokat. A gyerekek és a szülők egyaránt örömmel vették birtokba az új
játékokat.
Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult az új játszótér elkészüléséhez, a fák beültetéséhez vagy a megnyitó lebonyolításához. Remélhetőleg minden kisgyermekes család velünk örül az új
játszótérnek, és sokan birtokba is
fogják venni nemcsak a Liget lakópark lakói, hanem a városunk más
pontján élő gyerekek közül is.
BZs

9

10

FEJLESZTÉS

Nem csak
a városközpont
fejlődik
Szilárd burkolatot kapott a Puky
Miklós és a Sárkány utca

Régóta várták már a Puky Miklós és a Sárkány utca
lakói, hogy az ő kis városszéli utcájukban is szilárd
burkolat legyen a házak előtt. Bár a két utca közül
egyik sem mondható túl nagy forgalmú útnak, mégis
fontos, hogy ne csak a városközpontban lévő területekre, hanem az attól távolabb eső utcákra is kellő
figyelmet fordítsunk. A felújítást a város önkormányzata saját forrásból finanszírozta.
A jövőbeli fejlesztési munkák ütemezésénél is szem
előtt tartjuk, hogy a városszéli területekre is jusson
elegendő rész a fejlesztési forrásokból. A fejlesztések
részeként éppen ezért ezeken a területeken új utat,
járdát és játszóteret is kívánunk építeni.
Tisztában vagyunk vele, hogy a városszéli területek elmaradását nem tudjuk egy év alatt behozni, de
a jövőben is minden évben igyekszünk odafigyelni a
város ezen részeinek újításainak, korszerűsítéseinek
ütemezésére. Az érintett városrészek önkormányzati
képviselői kiemelt figyelmet fognak fordítani arra, hogy
jelezzék és figyelemmel kísérjék a szükséges fejlesztéseket. A városvezetés részéről pedig megkapják a
szükséges támogatást a felzárkóztatás érdekében
végzett munkájukhoz.
BZs
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Felavatták
Rózsa János
Nándor, gyömrői
tűzszerész
síremlékét

2017. július 23-án a gyömrői temetőben felavatták
Rózsa János Nándor, tűzszerész főtörzsőrmester
sírkövét, aki kötelességteljesítés közben egy évvel
ezelőtt, 2016. július 1-jén, életének 35. évében hősi
halált halt.
A gyömrői tűzszerész frissen elkészült sírkövének
katonai tiszteletadással felavatott ünnepélyes átadásán részt vett a Honvéd Vezérkar főnöke, Dr. Benkő
Tibor vezérezredes, valamint főtisztek, bajtársak, családtagok, barátok és ismerősök is. Városunk önkormányzatát a szertartáson Dr. Mezey Attila képviselte.
A megható szertartást követően a jelenlévőket városunk látta vendégül egy fogadáson.
A síremlék az új temetőben, a ravatalozó épülete
előtt található. Városunk megőrzi Rózsa János Nándor emlékét, és a síron olvasható elgondolkodtató
sorokkal búcsúzik hősi halált halt lakosától:
„Csak az életükkel játszottak értetek, tettük,
nevük lassan feledésbe vész. Gyermekem, állj meg
egy gondolatra, és mondj egy hálaszót vagy imát,
ha látsz egy sírfeliratot: TŰZSZERÉSZ”
BZs
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Ingyenes délutáni fürdőzés
az augusztus elejei hőségriadó alatt
Az augusztusi hónap magával
hozta az igazi nagy kánikulát is
a nyár végére. Annak érdekében,
hogy megkönnyítsük lakosaink
számára a hőség elviselését, délutáni kedvezményes strandolást
kínáltunk számukra.
Augusztus 1. és augusztus 4. között
az EMMI országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkára a legmagasabb, harmadfokú
hőségriasztást rendelt el az ország
egész területére. A hőségriasztásra
való tekintettel a városvezetés úgy
döntött, hogy a gyömrői lakosoknak
augusztus 2-4. között ingyenessé
teszi a Tófürdő látogatását.

Az ingyenes
strandolási lehetőséget sokan
igénybe vették,
a kedvezmény
ideje alatt több
mint ezren hűsítették magukat
városunk lakosai közül ezeken
a
hétköznapi
délutánokon.
A belépéshez mindössze lakcímkártyájukra volt szükségük, amel�lyel igazolni tudták, hogy városunk
lakosai.
A városvezetés célja az volt, hogy
a kedvezményes strandolás meg-

Helyi adózással
kapcsolatos befizetési
határidők

Építményadó befizetési kötelezettség:

2017. szeptember 15.
számlaszám: 11742197-15392017-02440000

Iparűzési adóelőleg befizetési kötelezettség (I. félév):
2017. szeptember 15.
számlaszám: 11742197-15392017-03540000

Gépjárműadó befizetési kötelezettség:
2017. szeptember 15.
számlaszám: 11742197-15392017-08970000
A befizetéshez szükséges csekkeket – az elmúlt évekhez hasonlóan
– a 2017. március hónapban már megküldtük, amennyiben szükséges
további csekkeket irodánkban, ügyfélfogadási időben átvehetnek.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8.00-17.30
szerda: 8.00-12.00
péntek: 8.00-12.00

Adóhatósági iroda

hirdetésével lehetőséget nyújtson a
gyömrői lakosoknak egy kis munka
utáni hűsölésre. Reméljük, hogy
mindenkinek felüdülést nyújtott a
Tófürdő a hónap elején a hőségben.
BZs

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Kertészeti és egyéb
városüzemeltetési feladatok
ellátására keresünk
1 fő munkatársat.
Kertészeti végzettség,
gépkezelői illetve
„B” kategóriás jogosítvány
előny.
Önéletrajzokat a
kht@gyomro.hu
e-mail címre várjuk.
Gyömrői TÜF Nonprofit Kft.

Köszönetnyilvánítás
Szeretném megköszönni mindazoknak, akik Édesanyám (Füstös Mihályné, született: Oravecz
Ilona) temetésén megjelentek és
részvétüket fejezték ki.
Köszönet Garamszegi Sándor temetkezési vállalkozónak és
kollégáinak a temetés lebonyolításáért.
Lánya: Kakucska Jánosné
és a gyászoló család
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A Hankó István
Művészeti Központ
programjai
Évadnyitó táncest a Kristály Duóval
– a keringőtől a rock and rollig –
a Hankó István Művészeti Központban
2017. szeptember 9-én 17-23 óráig
Büfé, zene, tánc..
Belépőjegyek megvásárolhatók a művészeti
központban 800 Ft-os áron.
Infó: 06-30-652-1052, 06-30-652-0690
hi.muvkozpont@gmail.com

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAP
A TÁJHÁZBAN
2017. szeptember 16. szombat 15 óra
Kemencés kenyér bemutató Nagy Viktóriával
– a dagasztás, sütés kipróbálható –
Jutka néni kemencés finomságai
„Arany, Lacinak…”
Interaktív gyerekműsor a Co-Medias Res társulattal
További információ: www.gyomromuvkozpont.hu
A belépés ingyenes!
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Augusztusi égbolt
Évek óta titkos szokást követek:
esténként, ha az időjárás megengedi, kimegyek a szabadba,
és fürkészem az eget. Figyelem,
ahogy a mennyei színpad szereplői komótosan készülődve jelennek meg odafenn. Olyan, mintha
minden nap randiznék. Titkos
kapcsolat,
amiben
bárkinek
része lehet. De vajon mindenki
tudja, mit érdemes figyelni?
Idén nyáron a természet olykor
viharral és széllel büntetett, máskor viszont napsütéssel ajándékozott meg minket. Felhőmentes estéken a tiszta égbolt csodaszép misztériumai tárulkoznak fel,
ugyanis augusztus a meteorrajok
hónapja. Sajnos mivel hazánkban
erős a fényszennyezettség, ahhoz,
hogy valóban gyönyörködhessünk
a látványban, ajánlatos egy városunktól távolabb eső réten, mezőn
helyet keresni. A Perseidák meteorraj átvonulása július végén kezdődött és egész augusztusban tart.
Több tucat kis villódzó fény, amely
mintha dacolna az éjszaka uralmával. Bevallom, előfordult, hogy
egy-egy repülőt, műholdat néztem meteornak vagy UFO-nak, ami
miatt párszor arra gondoltam, itt az

Apokalipszis, de szerencsére tévedtem.
Voltaképpen mit látunk,
amikor meteorról beszélünk? Gyakran hullócsillagoknak mondjuk ezeket
a jelenségeket, de helytelenül. A meteorok kőből,
vasból vagy a kettő keverékéből állnak. Méretük
és sebességük rendkívül változatos. Haladhatnak szabályos pályán egy
csillag vagy bolygó körül,
de léteznek magányos
meteorok is. Fényességüket a légkör felső rétegébe történő
belépésük okozta súrlódás gerjeszti, ami pár másodpercig figyelhető meg. Régen, a csillagászati
felfedezések forradalmi kora előtti
időkben, ha valahova becsapódott
egy meteor (amit már meteoritnak
hívunk), az emberek sokszor estek
pánikba, hiszen a közhiedelem szerint minden ilyen esemény a világvége közelségét vetítette előre.
A vendégként feltűnő meteorok
mellett az égbolt állandó főszereplői a csillagok, vagyis az olyan égitestek, amelyek a bennük zajló óriási kémiai láncreakciók miatt fényt
és hőt termelnek. Éjjel több csillagképet pillanthatunk
meg a magasban.
Belegondoltunk-e
már valaha, hogy az,
amit mi Göncölszekérnek, Orion övének, Dél Keresztjének látunk, valójában
hatalmas, egymástól
akár több ezer fényév
távolságra lévő izzó
gázgömbök? (Egy
fényév pedig 9,4605
billió kilométer.) A

csillagképek szereplői mégis szinte
mértani pontossággal helyezkednek el egymás mellett. A csillagok
a bolygókkal ellentétben kizárólag
gáz halmazállapotúak lehetnek. A
meteorokhoz hasonlóan a csillagok
szintén több csoportba sorolhatók. Egyik ezek közül a Nap, amely
forró, fehér törpe, de még így is egymilliószor nagyobb a Földnél. Planétánkon nem létezhetne élet fény
hiányában, ezért gyakran hasonlítják a Napot Istenhez, aki felszárítja
könnyeinket, életet ad a természetnek, és emlékeztet minket rá, hogy
mindig van miért hálásnak lennünk.
Jusson eszünkbe ez a gondolat a
legközelebbi napsütéses nyári délutánon, mielőtt a meleg miatt bos�szankodni kezdenénk.
Országunkban augusztus 20-án
az ég kémlelése kétszeresen érdekes, hiszen Államalapítási Ünnepünk alkalmából számos településen rendeztek tűzijátékot, így városunkban is. Ezen a napon ebben
a csodás fényjátékban gyönyörködhettünk, és remélhetőleg nem
tévesztettük össze a rakéták fényét
egy meteorrajjal.
Zilahi Zoltán
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Honismereti tábor a Weöresben
A Weöres Sándor Általános Iskola
36 diákjával honismereti táborban jártunk. Július 1-jén érkeztünk meg Zalaegerszeg-Botfára, az Erdődy-Hűvös kastélyba.
Ebben az impozáns, csaknem
háromszáz éves épületben szálltunk meg.
Ismerkedtünk a göcseji emberek többszáz éves hagyományaival, kultúrájával, mindennapi életük érdekességeivel a Göcseji Falumúzeumban. Magyarszombatfán
bekukkanthattunk a gerencsérek
világába, az ősi fazekas mesterség
rejtelmeibe. Veleméren és Őriszentpéteren Árpád-kori templomokban
tettünk középkori időutazást.
Szlovéniában Lendva várát jártuk végig, a Bánffyak, Nádasdyak,
Esterházyak „L” alakú kastélyát, ahol

még maga Hunyadi
Mátyás király is
megfordult. Alsómarácon,
Közép-Európa egyik legnagyobb aquaparkjában töltöttünk egy
fürdőzős délutánt. A
„haza bölcse” nyomában mentünk Söjtörre, Deák Ferenc szülőházába,
majd oda, ahol a „haza ügyei dőltek el”, Kehidakustányba. Mindkét
kúria lenyűgözött minket külsejével,
berendezésével, történelmi levegőjével. Horvátországban Varasd
várát látogattuk meg, ahol ezernél
is több kiállított használati tárgyat
tekinthettünk meg.
A Zalaegerszegi Aquatermálban pancsoltunk, csúszdáztunk,
árnyékba húzódva pihentük ki a sok

kirándulást. Esténként naplót vezettünk, énekeltünk, sorversenyeztünk.
A táborról csapataink csasztuskát
írtak, melyet a búcsúesten el is énekeltek, s naplójukban haza is vittek
„unokáiknak”. Csodálatos tábortűzzel ért véget ez a honismereti kalandozás.
Kohári Erzsébet táborvezető,
a Weöres Sándor Általános Iskola
magyartanára

Nyári tábor a Velencei-tónál
A 2017-es évben a Gyömrői II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola
tanulói Gárdonyban töltötték a
nyári tábor idejét.
Június 20-án reggel 8 órakor elindult a kis csapat a Velencei-tó partjára 24 fővel és 3 kísérő pedagógussal. Délelőtt elfoglaltuk a szállásunkat, amely nagyon otthonos,
barátságos környezetben volt. Délután már mindenki sárkányhajózott a tó habjain. Egy hűsítő fürdés után este mindenki fáradtan ült
be a Sarki Róka Vendéglőbe, ahol
egész héten finom és bőséges ételekkel kényeztettek bennünket.
Másnap reggel kenuzni indultunk, a nádasok élővilágát csodálhattuk és ismerhettük meg túravezetőnk által. Délután mindenki
önfeledten élvezte a pancsolást,

este pedig még közös
éneklésre is volt energiánk.
A harmadik napon
kerékpártúrára
indultunk. Miközben körbetekertük a Velencei-tavat,
gyönyörködtünk a csodás tájban, megnéztük
a Katonai Emlékparkot
Pákozdon, hazafelé pedig a Napfény strandon csobbantunk egyet
felfrissülésképpen. Ezt az élményekkel teli, nehéz túrát kicsik és
nagyok kivétel nélkül teljesítették.
Negyedik nap hajóval ellátogattunk a Szúnyog-szigetre, ahol
egy nagyon kimerítő, de élvezetes gyalogtúrát teljesítettünk. Ezen
a napon sem maradhatott el a fürdés. Este a nyolcadikosok palacsintát sütöttek mindenkinek, utána

tábortűznél énekeltünk és pille cukrot sütögettünk.
Az ötödik nap, 24-én utoljára
kihasználtuk a tó hűsítő hullámait.
Elérkezett a búcsú pillanata, szomorú szívvel és fáradtan szálltunk
fel a buszra, amely délután 16 órára
megérkezett Gyömrőre.
A gyerekek abban bíznak, hogy
jövőre is ide jövünk táborozni.
Montovay Zsuzsanna
táborvezető
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Beszámoló a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskoláról
„A jövő az nem egy olyan hely,
ahová belépünk. Azt mi hozzuk
létre.” – Leonard I. Sweet
A mottó ellenére mégis a Rákóczi iskola múltjáról, legfőképp
elmúlt két esztendőjéről esik
majd szó, beleszőve a jelent és a
jövőbeli terveket.
A 2015-2016-os tanévtől Badacsonyi Judit vezetésével bevezettük
felmenő rendszerben a néptáncot,
2016 szeptemberétől pedig a Sakkpalota programot Ducsainé Sztojka
Erika tanítónőnek köszönhetően.
Az idei tanévtől szakköri keretben
lesz játékos nyelvoktatás 2. osztálytól, illetve a felső tagozaton több
főtárgy kerül bontásra azért, hogy
a nagy létszámú osztályokban minden tanulóra több idő jusson.
Oktató-nevelő munkánk szerves
része a hagyományápolás, a nemzeti értékekre irányuló tudás elsajátítása. Számtalan hagyományőrző
tevékenységet folytatunk közösen a
gyömrői Rákóczi Szövetséggel, az
id. Pál Mihály Hagyományőrző és
Művészeti Körrel, s igyekszünk méltón képviselni a 30 éve felvett nevet.
Aktív és segítőkész szülői munkaközösséggel büszkélkedhetünk,
kiknek köszönhetően valósultak
meg a jótékonysági célú Rákóczi
bálok, de részesei a tavaszi, őszi
báloknak, a gyereknapoknak és
minden megmozdulásnak (raklapbútorgyártás, folyosófestés stb.),
mely gyermekeink jókedvét és
kényelmét szolgálja. Az egyesületünket (Gyere! Gyermekeinkért
Együtt-Rákóczi Egyesület) is a szülők együttműködésével hoztuk létre
a 2016-2017-es tanévben.

Aktív diákönkormányzatunk képviselői Montovay Zsuzsanna vezetésével az országos Pest megyei
három napos diák küldöttgyűlésre
is kijutottak, ahol saját tanulói érdekeiknek adhattak hangot.
Sokféle szakkör, délutáni foglalkozás közül válogathatnak tanulóink. Az alsó tagozaton zenélde,
kórus, kézműves, torna, számítástechnika, a felső tagozaton kórus,
öko klub, foci, torna délutáni foglalkozásokon vehetnek részt. Egy
éve van lehetőség a TSMT tornára
tornatermünkben. Prevenciós jelleggel tart órákat Kordik Annamária
védőnő és Bede Béla iskolarendőr.
Ehhez csatlakozott a NAPO projekttel Szomorkay-Lupszki Judit
kolléganőnk, mely az Európai Munkavédelmi Ügynökség által kezdeményezett munkavédelmi célú
kampány része volt a 2016-2017-es
tanévünk során két osztályban.
Önkormányzati
kitüntetésben
részesült Halászi Henrietta 8. osztályos tanulónk területi és országos
versenyeredményeiért,
valamint
Montovay Zsuzsanna testnevelő
tanárunk és Matyó Márta nyugdíjba
vonuló kolléganőnk.
Iskolánk tanulmányi eredménye
folyamatos növekedést mutat:
2012-2013 – 3,7
2013-2014 – 3,8
2014-2015 – 4,0
2015-2016 – 4,2
2016-2017 – 4,3
Hasonló mértékben növekedett
létszámunk körzetünk folyamatos
módosítása ellenére.
Örökös ökoiskolaként valljuk,
hogy a fenntartható fejlődés társadalmunk égető kérdésévé vált,
ezért nem pazarló, hanem mér-

legelő,
átgondolt
magatartást
várunk el. Szelektíven gyűjtjük a
papírt, műanyagot, fáradt olajat,
elemet. Iskolánk tanösvénye, a
Tőzeges-tanösvény abból a célból
épült ki, hogy felhívja az emberek
figyelmét Gyömrő tavainak természeti értékeire, s annak védelmére,
illetve bevonja a települést, a környék iskoláit is a környezetvédelembe. Terveink között szerepel
a horgász egyesület és az önkormányzat segítségével a tanösvény
további fejlesztése.
Az idei nyár folyamán otthonos kis iskolánk külseje is megújul a KEHOP-5.2.9. pályázatnak
köszönhetően. Köszönjük Csupor
Gábor kivitelezőnek az eddigi és ez
utáni együttműködést. Köszönet a
Garamszegi Temetkezésnek, hogy
iskolánk Rákóczi domborművét felajánlásként felújította.
Intézményvezetőként arra törekedtem, s törekszem ma is, hogy
okos mérlegeléssel, hagyományaink egy részének megtartásával
újítsunk, és próbáljunk megfelelni a
jelen kor kihívásainak. Ezután is ezt
az utat szeretném járni kollégáimmal, egy csapatként összefogva.
Jakupcsek Gabriella könyvében
olvastam a következőt:
„…minden kiugró sikerben benne
vannak a jó és a még jobb képességű emberek, akik egy cél érdekében összefogni képesek.”
Ezzel a záró gondolattal szeretném megköszönni mindazok támogatását, akik intézményvezetésem
elmúlt két évében bármilyen formában segítették a Rákóczi iskola fejlődését.
Dédesi-Tózsáné Pamlényi Csilla
intézményvezető
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Tankönyvosztás a gyömrői
általános iskolákban

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

2017. augusztus 24. (csütörtök) 8-12 óráig
2017. augusztus 25. (péntek) 14-18 óráig


Weöres Sándor Általános Iskola

2017. augusztus 30. (szerda) 8-18 óráig a központi
épületben

Fekete István Általános Iskola

2017. augusztus 24. (csütörtök) 13-18 óráig
2017. augusztus 25. (péntek) 8-13 óráig

(Egyéb fontos információk az iskolák honlapján és Facebook oldalán olvashatók).

A

Ingyenes tankönyvellátás 2017

Kormány 1265/2017 (5.29) határozata értelmében a 2017/2018. évi tanévben az ingyenes tankönyvellátást egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyam tanulói és terjeszti ki a középiskola 9. évfolyama számára. Az intézkedés értelmében az 1-9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult. Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvek lesznek, tehát azokat az iskolai
könyvtári állományba nyilvántartásba kell venni, és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek vis�szaszolgáltatni az iskola könyvtárának. Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek
és a munkatankönyvek, valamint az első és második évfolyam összes tankönyve.
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Kerékpáros hírek
Lassan vége a nyárnak, a tikkasztó
hőség után jól esik majd a hűvösebb időjárás. Ebben a hónapban
is sok versenyen voltunk, és az
érmek is jöttek szépen.
Turul kupa Országúti verseny Tatabánya: Gábor Lili arany, Smid
Ágnes ezüstérem
Tour-de Ring 24 órás csapatverseny Mogyoród: Kovács Lajos és
csapata ezüstérem
24 órás MTB váltóverseny Zánka:
Kenyó Endre és Kenyó Kristóf
bronzérmesek
Brigettó országúti verseny Komárom: Németh Bettina és Kenyó
Kristóf bronzérmesek
Bükk Maraton: Gyenes István
bronzérmes

Ezen felül képviseltük Gyömrőt a Tour-de Debrecenben is, ahol
Kovács Lajos derekasan helyt állt.
A rendszeres edzéseknek és a
versenyzők lelkiismeretes hozzáállásának és lelkesedésének köszönhetően mindenki a legjobb teljesítményt hozta ki magából.
Meghívást kaptunk a Mesevár
óvodába Juhászné Godány Tünde
és szakosztálytagunk, Juhász Dani
jóvoltából egy kerékpáros táborba,
ahol iskolás gyerekeknek tartottunk
edzést és bemutatót a szövetségtől kapott TAX kerékpár szimulátor
segítségével. Köszönjük a meghívást!
A 24 órás Zánkai versenyen a
szomjunkat a rendkívüli forróságban a Gyömrő Gyöngye Természe-

tes ásványvízzel oltottuk. Köszönjük a felajánlást!
Köszönöm minden versenyzőnek a példás helytállást!
Keressenek minket a Facebook-on vagy a gyomroksz.hu
weboldalon.
Információ: bs66@gmail.hu
Budai Sándor
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Gyömrő Tenisz Klub nyári
eseményei
Júniusban a RÜGY programjaihoz kapcsolódva rendeztük meg a
II. RÜGY Open vegyes páros versenyünket. 18 teniszes társunk
fogadta el a meghívásunkat. A versenyzők Budapestről, Monorról,
Vecsésről, Klagenfurtból érkeztek,
és természetesen a házigazdák is
játszottak. A megnyitónk különleges volt, hiszen Gyenes Levente, a
RÜGY fővédnöke és Mezey Attila,
városunk polgármestere is ellátogatott hozzánk, és pár kedves gondolattal üdvözölték a résztvevőket.
Júliusban immár harmadik alkalommal rendeztük meg tenisz táborunkat. A szokásos tenisz programot – Péczely Ákos jóvoltából –
koordinációs és kondicionális, taktikai feladatok egészítették ki, ahol
a palánták belekóstolhattak a rögbi
alapjaiba is. Emellett, bicikliztünk,
strandoltunk, terepkvízt, agilityt és
sorversenyt rendeztünk.
Az utolsó napon meg is jutalmaztuk azt a két játékost, akik a
tábor ideje alatt a legjobban képviselték a sport értékeit: a küzdést,
a fair playt, az alázatosságot, az
együttműködést, a segítőkészséget és a szerénységet. Ez a két
játékos Szilágyi Eszter és Molnár

Béla volt. Külön díjunkat a legtöbbet fejlődő teniszesünknek, Gáspár Zsiginek adtuk.
Ezen a nyáron egy régi tervünket
is sikerült megvalósítani, a pálya
esti világítását. A munkák elkészülésének örömére pezsgővel koccintottunk a fényárban úszó pályán, és
esti teniszmeccseket tartottunk. A
kisebbektől este fél 11-kor búcsúztunk, a felnőttek pedig páros játékukkal hajnali negyed 1-kor zárták
a szombati napot és köszöntötték a
vasárnapot.
Ez a projekt nem jöhetett volna
létre Gyömrő Város Önkormányza-

tának támogatása, illetve Baranyai
Pál, Gyenes Levente és Mezey
Attila egyéni felajánlása, valamint
klubunk tagságának hozzájárulása
nélkül. Elismerés jár a gyors és lelkiismeretes munkáért Mészáros
Róbertnek és az E-Sol munkatársainak! Köszönjük!
Figyelem!
A szeptemberben induló gyerek
csoportokba még lehet jelentkezni.
Érdeklődni a Gyömrő Tenisz Klub
Facebook oldalán, illetve a (30)
590 5002 számon lehet.
Lipták Júlia
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Kaeshi Waza nyári edzőtábor
A Kaeshi Waza Harcművészeti
Egyesület nyári edzőtábora
július 10-től 23-ig tartott, szombatot és vasárnapot is beleértve. Nem szokásom edzőtábori eseményekről beszámolni,
de ez alatt a két hét alatt olyan
sok örömteli és egyben nehéz
feladat várt a tanítványokra,
hogy érdemes róla írni.
Az edzőtábori létszámunk 65 fő
volt. Ebből volt 20 ovis korú táborozónk (4-6 évesek), akik csak az
első héten vettek részt az edzéseken. A többiek életkora 7 évestől 25 éves korig terjedt, fiúk és
lányok vegyesen. A napi edzések kilenc órától délig és háromtól hatig tartottak. Mindenképpen szólnom kell a programokról,
amelyek olykor enyhülést hoztak
a mindennapos edzésekbe, olykor pedig egy újabb próba volt a
tanítványoknak egy-egy edzés
erejéig.

Köszönöm a megjelenését és
oktatását, előadását: Kovács Kornél mentősnek; Borsányi Klárának, aki bevezetett minket a japán
kultúrába és gasztronómiába egy
kis sushi készítéssel; Szeleczki
Szilvia Thai Chi Chuan oktatónak; Furkó Kálmán csapatából
Buzogány György edzőnek, aki
önvédelmet és rövid botos technikákat oktatott; valamint a Bujutsu-Kai Kenshin-Ryu két mesterének, Szarvas Szabolcsnak és
Kapás Mártonnak, akik ton-fa és
nunchaku technikákba engedtek
bepillantást. Az első hét szombatján volt egy kis kikapcsolódás
és munka egyben. Már több éve
Harangozó Tiborhoz jártunk, de
az idén Végi Lászlónál foglaltuk el
a kertet egy kis favágásra, fűrészelésre, és mivel a cserép lerakatunk is itt van, a töréstechnika
gyakorlására. Ezen a napon az
étkezésről Turóczi Károly és kedves felesége gondoskodtak, akik-

nek köszönjük az ízletes bogrács
gulyás elkészítését. A tábor ideje
alatt katonai mintára időnként
éjszakai edzéseket is tartottunk.
Az utolsó előtti napon tanítványaink övvizsgáztak, edzőtáborunkat
pedig egy kis eszem-iszommal és
játékkal zártuk.
Köszönöm a Dzsungel Pizzéria
vezetőjének, Benkő Péternek és
csapatának a két hetes kiszolgálást és a finom ebédeket. Mindenkinek köszönöm, aki egy kicsit is
hozzájárult edzőtáborunk sikeréhez, legyen akár szülő, akár külső
segítő.
A tanítványoknak pedig gratulálok, mert keményen dolgoztak, és bár sok fájdalmas és kitartást igénylő feladattal találkoztak a tábor során, remélem, hogy
mosollyal az arcukon néznek vis�sza erre a két hétre, mert nagyon
sokat fejlődtek testileg-szellemileg-lelkileg egyaránt!
Lozsi Ákos

Hirdessen a Gyömrő Magazinban!

Szeretné, ha vállalkozása biztosan eljutna minden gyömrői lakoshoz? Hirdessen a Gyömrő
Magazinban! Több mint 6000 példányban megjelenő havilapunk garantáltan minden postaládába
eljut, a visszajelzések alapján pedig a lakosság
döntő hányada rendszeresen olvassa. Hirdetési
méretek: ¼, ½ és egész oldal. A térség egyetlen szolgáltatójaként csomagajánlat keretében
lehetőséget nyújtunk akár nyomtatott, online és
televíziós hirdetések megjelentetésére is! Árainkról és a további paraméterekről érdeklődjön
a hirdetes@signaltv.hu e-mail címen, vagy a
0630/937-7128-as számon 9 és 16 óra között.
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Közéleti és információs magazin 2017/9
Felelős kiadó: SIGNAL Média és Informatika
Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Király Erzsébet
Nyomda: Pannónia Nyomda Kft.
Megjelenik 6000 példányban
***
Észrevételeiket az ujsag@gyomro.hu e-mail címre várjuk.
A magazin a www.gyomro.hu weboldalon is olvasható.

