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333 millió forintból újul meg
a rendelőintézet
2. oldal

Változások a közlekedésben
Gyömrőn – 4. oldal

Tájékoztatás kéményseprésről
– 5. oldal

Futballpálya fejlesztések
– 15. oldal
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GYÖMRŐ

Gyömrői rendelőintézet volt,
van és most már biztosan lesz is!
Tipikus és jó példája ez a történet annak, amire azt szoktam mondani,
hogy merjünk nagyot álmodni. Nemrégiben még a bezárás veszélye
fenyegette a gyömrői rendelőintézetet, most pedig egy nagyszabású
fejlesztés megkezdéséről számolhatok be nagy örömmel városunk
lakosságának. Hatalmas eredmény ez, és nem kis utat tettünk meg
a két véglet között. Hogyan jutottunk el ide és milyen kézzelfogható
eredményei lesznek ennek a jelentős beruházásnak? Erről szeretnék
most egy rövid tájékoztatást adni.
Kevesebb, mint egy év telt el azóta, hogy első lépésben sikerült elkerülnünk a szakrendelő bezárását. Ehhez kellett önkormányzatunk
azonnali és határozott közbelépése
valamint, hogy sikerült tető alá hoznunk az ellátási területhez tartozó
települések polgármestereinek ös�szefogását. Már akkor is kellett vállalásokat tennünk a rendelőintézet
működtetéséhez való hozzájárulásról, így sikerült elkerülnünk azt
a lehetetlen állapotot, hogy ne legyen rendelőintézeti ellátás városunkban. Már akkor is láttam, hogy a
jelenlegi lerobbant állapotban nem
maradhat fent hosszú távon ez az
intézmény. Mindenképpen fejlesztésre van szükség! Vállalta is vá-

rosunk a többi, ellátási területhez
tartozó önkormányzat hozzájárulása mellett az épület felújítását. Szerettem volna azonban, ha ettől egy
lényegesen nagyobbat léphetnénk
előre. Szakértők bevonásával ezért
városunk elkészítette az intézmény
orvosszakmai és építészeti fejlesztésének koncepcióját. Ennek birtokában kerülhettünk be az úgynevezett Egészséges Budapest Program
(EBP) elnevezésű kormányprogramba. Ez azért jelentett komoly kihívást, mert itt nem egy hagyományos pályázat benyújtásáról volt
szó. Egy zárt kormányzati fejlesztési csomagba kellett bekerülnünk
úgy, hogy városunk szakrendelője ráadásul nem is tartozott a fej-

lesztésre kijelölt intézmények közé. Mégis megugrottuk az igencsak
magasan lévő lécet és belobbiztuk
szakrendelőnket az idén fejlesztendő rendelők közé. Most már ki merem mondani, hogy ezzel a gyömrői
rendelőintézet jövője hosszú évtizedekre garantált!
Ezt a jövőt azonban nem a mostani színvonalon kell elképzelni.
Egy sokkal magasabb minőségű
ellátás lesz az, melyet a fejlesztés
révén igénybe vehet a jövőben városunk minden lakosa. Kimondani is alig mertem a tervezés idején,
de mivel elnyertük, ezért már bátran leírhatom, hogy 333 millió forint fejlesztési forrást fordíthatunk a rendelőre. Ebből városunk
22 milliót vállalt önrészként. A többit a kormány adja. Mi valósul meg
ebből? Nos, én úgy szoktam megfogalmazni a célt, hogy szeretném, ha
a gyömrői szakrendelő egy igényes
ellátást nyújtó kis ékszerdoboz lenne, amelyre büszke lenne minden
ott dolgozó és elégedett minden ellátásért odaérkező beteg. A fejlesz-
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tésre elnyert összeg hozzávetőleg a
feléből az épület újul meg. Átalakítjuk a rossz elrendezésű belső tereket és elegáns, szép, modern belsőt
kap az egész épület. Lecseréljük a
tetőt, megújul a homlokzat. Az épület előkertjének helyére pedig parkoló épül, jelentősen megnövelve
ezzel a parkolóhelyek számát.
Sokkal tágasabb váróhelyiségek, beteghívó rendszer, modern,
komfortos székek és „ lapostévék”
szolgálják majd a rendelésekre várakozók kényelmét. A rendelőhelyiségeket is a mai kor szakmai
elvárásai szerint építjük át. A betegellátást szolgáló műszerparkot
is teljesen lecseréljük. A mostani öreg analóg röntgengép helyére a legmodernebb digitális csoda
kerül, mely már e-mailen is küldheti a felvételeket a szakorvosokhoz (csak ez az egy gép mintegy

AKTUÁLIS

ötven milliót kóstál). De új gépeket
és eszközöket kap az összes szakrendelés és a labor is.
Mint azonban tudjuk, nem minden
az épület és az eszközök. Ezek csak
akkor hasznosulnak a betegek számára, ha megfelelő létszámú dolgozói team működteti ezeket. A mostani dolgozói csapat lelkiismeretesen
végzi sokszor az áldatlan körülmények között, akadozó rendelések
mellett is a munkáját. Szeretném,
ha az ellátások is nagyban fejlődnének. Tudjuk, hiszen már-már közhely, hogy orvoshiány van. Éppen
ezért már most is több orvossal tárgyaltam, akik vállalnának szakrendeléseket felkérésünkre a megújult
rendelőintézetben. Örülök, hogy az
egyik legnagyobb hiánynak számító
diabetológiai szakrendelést is sikerül behoznunk majd az intézménybe
több más új rendelés mellé.
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Jogos kérdésként merülhet fel,
hogy mindez szuper, de mikor valósul meg? Nos, remélem már a nyár
derekára, de idén mindenképpen.
Ha a támogatási szerződést megköthetjük februárban, amire jó esély
van, akkor már tavasszal elkezdődhetnek a kivitelezési munkák. Az bizonyos, hogy az elkövetkező fél évben gyakran fogunk beszámolni a
projekt állásáról és minden lényeges információról tájékoztatjuk városunk lakosságát, hiszen a kivitelezések idején lesznek szünetek az
ellátásban.
Remélem, hogy amikor mindennel elkészültünk, lesz miért – persze pozitív értelemben – ámulniuk
az ide érkezőknek. Addig is egy kis
türelmet kérek, és jó egészséget kívánok mindenkinek!
Dr. Mezey Attila
polgármester

Kertészeti és egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására 1 fő munkatársat keresünk.
Kertészeti végzettség, a munkavégzéshez gépkezelői,
illetve minimum „B” kategóriás jogosítvány szükséges.
Önéletrajzokat a kht@gyomro.hu e-mail címre várjuk.
Gyömrői TÜF Nonprofit Kft
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Testületi hírek
A december 11-i rendes testületi ülésen Gyömrő Város Önkormányzat
képviselő-testülete a többi között az alábbiakról döntött:


Megváltozott a Puky Miklós utca forgalmi rendje

2018. január 1-vel, a képviselő-testület határozata alapján az – immár aszfalt burkolattal ellátott – Puky Miklós utca egyirányú a Dózsa
György út felől a Gróf Teleki út felé. Az ott élő lakosok és gyalogosan
közlekedők biztonsága érdekében a testület elrendelte a 20 km/h-s
sebességkorlátozást. Ezen az útszakaszon fokozott figyelemmel és
ne megszokásból közlekedjünk!


Módosult a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a

fizetendő díjakról szóló 15/2017. (VII.31.) önkormányzati rendelet
A mostani módosítással minden, az önkormányzat kezelésében lévő
utca beépítésre került a rendeletbe, vagyis:
– 3,5 tonna korlátozással védett utak: Akácfa,
Állomás, Andrássy, Annahegyi, Apafi, Arany
János, Árpád, Árva vár Attila, Bajza, Baross
3-tól, Bánáti, Béla, Bercsényi, Beregszászi,
Bethlen, Bimbó, Bocskai, Buzogány, Csillag
Kálmán, Csokonai, Czifra út burkolt része,
Darányi, Deák Ferenc, Dobó, Eötvös, Eperfasor utca 2-16. és 1-15 szám között, Erzsébet, Ernő, Eskü, Felvidéki, Fogarasi, Frangepán, Fromm Antal, Fürdő, Gróf Almássy, Gumi, Gyóni Géza, Gyöngyvirág, Hársfa, Határ utca (Arany J. utcáig),
Hattyú, Jókai, Kassai, Kálvin, Károly, Kinizsi, Kis köz, Klapka, Kossuth Lajos 4603 jelű országos közúttól a 3111 jelű országos közútig
terjedő szakasza, Kossuth köz, Kossuth tér, Kölcsey, Köztársaság,
Lengyel, Levél, Liliom, Liszt Ferenc, Madách Imre, Maglódi, Malom,
Máramaros, Mátyás király, Munkás, Orgona, Pál Mihály, Pázmány,
Petőfi, Puky, Rákóczi Ferenc, Rózsa, Rózsaszál (Segesvári - Maglódi
utca között), Rozsnyó, Rudolf, Sárkány, Segesvári, Szabolcs, Szent
Imre, Tóth József, Tulipán utca (Dózsa Gy. u. – Boglárka utca közötti szakasza) Turul, Vadvirág, Viola, Vörösmarty, Wekerle, Zrínyi Miklós, Zenta, Fő tér (a hozzá tartozó 10/1 és
16 hrsz-ú utakkal együtt), 0131 hrsz-ú közút
(Pataki lakótelepre vezető út)
– 7,5 tonna korlátozással védett utak: Ady Endre, József Attila, Kóczán, Kossuth Ferenc, Nefelejcs, Simon M., Széchenyi, Szt. István, Táncsics M., Toldi, Tompa utca, Wesselényi utca
A rendelet értelmében az éves díjból 50% díjkedvezmény illeti meg
azokat a gépjármű tulajdonosokat és üzembentartókat, akik településünkön bejelentett telephellyel rendelkeznek, és kérelmük beadásával
egyidejűleg igazolják, hogy nincs helyi adótartozásuk az önkormányzat felé.
SZÉ

GYÖMRŐ
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, 06-29/330057
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:
Gyömrői Polgármesteri Hivatal –
Jegyzői Iroda
Tel.: 29/330-011, 012 126-os mellék
E-mail: polyak.erika@gyomro.hu
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Tájékoztatás
kéményseprésről
2018. január 1-jétől megváltozott a kéményseprőipari közszolgáltatás jogszabályi háttere.
A jogszabályi változás a magán családi házakat és lakásokat érinti, amely településünk nagy részére jellemző. Idén már nem automatikusan jön a kéményseprő,
hanem ezen igényünket jeleznünk kell a katasztrófavédelem telefonos ügyfélszolgálati vonalán: a 1818
számon, a 9.1-es menüpontok tárcsázásával. A szolgáltatás igénybevétele továbbra is ingyenes maradt.
A megváltozott jogszabály ellenére is tanácsos kéményünket, fűtőberendezéseink légcsatornáit (célszerűen a fűtési idény megkezdése előtt) szakemberrel
évente átnézetni, ellenőriztetni!
Az elhanyagolt kéményekben jelentős mennyiségű korom és egyéb éghető anyag rakódhat le, amely
kéménytüzet és szikraesőt okozhat, amely akár a
szomszédos házakat is veszélyeztetheti! A saját érdekünkben is figyeljünk szomszédjaink kéményeinek állapotára. A láthatóan elhanyagolt, rossz állapotú kéményeket jelentsük be a hatóságnak, így előzzünk
meg egy esetleges nagyobb katasztrófahelyzetet.
A társasházaknál (vagy társasházzá alakult családi házaknál, a lakásszövetkezeti lakóépületeknél)
és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett egylakásos ingatlanoknál a kéményseprő-ipari sormunkája továbbra
is kötelező maradt! A szolgáltatás változatlanul sormunka keretében kerül elvégzésre. Településünkre
tervezett sormunka időpontja 2018. január 2 – április
30. közé lett beütemezve.
Hodruszky Lajos
alpolgármester
Bővebb információ
a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
weboldalon érhető el.

Dr. Deák Györgyi
fogorvos

rendelési ideje
az alábbiak szerint módosult:
Hétfő, kedd, szerda, péntek:
8.00–14.00
Csütörtök: 13.30–19.30
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Szomszédok
Egymásért
Mozgalom
Figyeljünk a rászorulókra!

A hideg beköszöntével nagyobb szükség van arra,
hogy odafigyeljünk az elesett, magányos vagy magáról gondoskodni nem képes emberekre. Azoknak igyekszünk segíteni, akik a szociális gondoskodó rendszerünkbe bekerültek, de nagyon nehéz
felderíteni azokat, akikről nem tudjuk, hogy bajba
kerültek. Ehhez kérjük az Ön segítségét!
Volt már olyan esetünk, hogy az egyedül élő idős személynek nem volt tüzelője. Családja nem foglalkozott
vele, ő meg „nem kuncsorog a hivatalnál alamizsnáért” gondolattól vezérelve nem jelezte nekünk a problémáját. A téli hidegben lakásában, paplanjaiba bevackolva találtuk meg, megfagyva az illetőt.
Vannak olyan személyek is, akik mentális problémájuk vagy szenvedélybetegségük miatt nem gondoskodnak lakásukban megfelelő hőmérsékletről.
Tudom, sokszor felmerül a gondolat: „inkább tüzelőt
vett volna a pénzén, mint a kocsmában igya el”, de
a legfontosabb az emberi élet védelme, akár szomszédként is. Akkor is ha megvan a véleményünk egyegy személy életmódjáról, ne hagyjuk, hogy megfagyjon!
Ha tudomása van olyan egyedül élő, idős, beteg
vagy mozgásában korlátozott személyről, akiről nem
gondoskodik a családja, vagy bármelyik segítő szolgálat, esetleg nincs téli tüzelője, jelezze nekünk, hogy
segíteni tudjunk!
Rászoruló lakosaink igénybe vehetik a Gyömrő és
Környéke Szociális Szolgáltató Központ által üzemeltetett Idősek Napközi Otthonát (Gyömrő, Szent István
út 75., tel.: 06 29 330 207), ahol hétköznaponként melegedési, tisztálkodási és étkezési lehetőséget biztosítunk nekik. Településünkön több éve igénybe vehető
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is, a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos
személyeknek, illetve pszichiátriai betegeknek az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából napi 24 órában.
Hodruszky Lajos
alpolgármester
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VOLÁNBUSZ
MENETRENDI VÁLTOZÁS
Értesítjük tisztelt Utasainkat, hogy 2017. december 11-étől (hétfő) az iskolai előadási napokon
6:05-kor Gyömrőről Budapestre közlekedő 5:10es autóbusz 15 perccel korábban, 5:50-kor indul.
A módosított menetrendeket keressék a megállóhelyeken kihelyezett indulási jegyzékeken,
a pénztárakban megvásárolható menetrendi füzetekben, továbbá a www.volanbusz.hu és a
www.menetrendek.hu oldalakon.

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
HOGY

2018. FEBRUÁR 2-TŐL 2018. FEBRUÁR 21-IG
HÉTFŐTŐL–PÉNTEKIG: 800–1800

T Ü D Ő SZ Ű R É S T T A R T U N K !
A TÜDŐSZŰRÉS HELYE:
2230 GYÖMRŐ, SZENT ISTVÁN ÚT 65. (RÉGI MŰV. HÁZ)

A VIZSGÁLATRA TB KÁRTYÁJÁT ÉS AZ ELŐZŐ ÉVBEN
KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁSÁT HOZZA MAGÁVAL!
FIGYELEM! A SZŰRÉSEN CSAK A 40. ÉLETÉVÜKET
BETÖLTÖTT LAKOSOK ÉS A 14-18 ÉV KÖZÖTTI
GYERMEKEK VEHETNEK RÉSZT INGYENESEN!
40 éves kor alatti lakosoknak, illetve akinek alkalmassági
vizsgálatra van szüksége, a vizsgálat díja 1700 Ft, amely az OEP
által országosan elrendelt összeg. A befizetés a helyszínen kapható
csekkel történik.
A VIZSGÁLAT ALKALMAS A TÜDŐBETEGSÉGEK
IDŐBENI FELISMERÉSÉRE.
PANASZ NÉLKÜL IS LEHET BETEG!
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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
2018. február 24-én 17-22 óráig
Büfé, zene, tánc...
Belépőjegyek megvásárolhatók
a művészeti központban
800 Ft-os áron.
Infó: 06-30/652-1052,
hi.muvkozpont@gmail.com

Farsangi batyus bál
Február 3-án szombaton 17 órától
a Hankó István Művészeti Központban
a Boglárka Nyugdíjas Klub szervezésében
Zene: Petrik Balázs
Belépő: 500 Ft
BÜFÉ – ZENE – TÁNC
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
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Változás a szelektív hulladékszállítási rendben
Januárban folytatódik a szelektív hulladék elszállítása városunkban, amelyhez a szolgáltatótól az
alábbi begyűjtési időpontokat kaptuk:
1-2. körzet (hétfő-keddi szemétszállítási nap):
2018. január 19.
3-4. körzet (szerda-csütörtöki szállítási nap):
2018. január 26.
Februártól azonban új rend szerint történik a szelektív hulladékszállítás. Az eddig megszokotthoz
képest innentől ugyanis MINDEN KÖRZETBŐL
EGY NAPON szállítják el a kirakott sárga zsákokat, nincs körzetekre bontva a begyűjtés. Az így
megadott időpontok a következők:
2018. február 9.
2018. február 23.
2018. március 9.
2018. március 23.
A zöldhulladék elszállítása áprilisban indul.
2018. március 15-én a megszokott rend szerint történik a szállítás, az ünnepnap nem befolyásolja
a kommunális hulladék begyűjtését.
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JEGYZET

Értékes érzékek
Karácsony elmúltával azt hihetnénk, vége az ünneplésnek, legalább
Bálint napig. Pedig e két időpont között is akad olyan nap, amelyre
érdemes odafigyelnünk. Január negyedike a Braille írás világnapja.
Látássérült embertársainknak nagy segítséget jelenthet ez a csodálatos „találmány”, persze a módszer használata csupán csak egy
elem a gyengén látók színes napjaiból.
A látásukat vesztett személyek
(legyen szó részleges vagy állandó állapotról) napi rutinja majdnem ugyanolyan, mint az emberek
többségének, legfeljebb feladataik
megvalósításának mikéntje más.
Teendőik megtételéhez nem feltétlen szükséges segítség. Egyesek mindent meg tudnak csinálni,
szinte egyedül. Minél régebb
óta látássérült valaki, annál
több dolgot van bátorsága elvégezni közreműködés nélkül. Ha hisszük, ha nem, ma
már léteznek olyan rehabilitációs központok, ahol a bonyolultabb tevékenységek, mint
például a főzés, közlekedés,
számítógép használata tanulható. Vásárláskor persze nem
jön rosszul, ha van lehetőség
tájékoztatatást kérni egy megvenni szándékozott ruha színéről,
vagy termék áráról, de végső soron
mindig egyéni döntés kérdése, melyik megoldás jobb.
Sztakó Krisztina, a MVGYOSZ
munkatársa szerint talán a közlekedés az egyik legproblémásabb
terület. Kinek kisebb, kinek nagyobb mértékű gond, de végül, ha
máshogy nem, kellő támogatással
mindenki eléri úti célját. Egyszer a
metró mozgólépcsője felé igyekezett valaki fehér bottal a kezében.
Emlékszem, kezdetben rendszeresen rászorult, hogy a munkába indulók útbaigazítsák a megfelelő állomás eléréséhez. Következő nap
már könnyebben ment neki, har-

madnap aztán megint finomult. Pár
hét eltelte után megfigyelhettem,
mennyivel magabiztosabban lép,
fokról fokra ellenőrizve a padlóba
vágott jelzéseket.
A munkavállalás sajnos nehezebb dolog egy látássérült életében. A szerencsésebbek azonban
az informatika és a jog területén

képesek elhelyezkedni, néhányan
szociális munkások vagy tanárok
közülük. Ma már egyre több olyan
ágazat van, ahová hasznos munkaerőként tudnak beilleszkedni.
Magyarországon kevéssé elterjedt
ma még az alternatív foglalkoztatottság, ami azonban számukra az
állástalálás lehetőségeit csökkenti.
„Hosszútávon az a cél, hogy valamennyi látássérült megfelelő körülmények között tanulhasson, szellemi tudással rendelkezzen, ezáltal
nyílik leginkább esélye arra, hogy
elhelyezkedhessen a munkaerőpiacon, hasznos tagja legyen a társadalomnak” – fogalmazott Sztakó
Krisztina.
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A Braille írást a tapasztalatok
szerint ugyanolyan energiával lehet elsajátítani, mint a hagyományos ABC-t, kortól függetlenül.
Akadályt csak az jelenthet, ha valamiért nehézkesebb a pontok
megérintése. Ennek hátterében
sokszor cukorbetegség állhat, de
az ujjakkal történő érzékelés változása lehet a kemény fizikai munka
okozta eredmény is.
De mi a helyzet a szórakozással? Hazánkban 22 megyei szervezet található, ebbe számos alapítvány, egyesület, klub tartozik,
ezen intézmények pedig rendszeresen tartanak összejöveteleket.
Népszerűek a közös rendezvények is, ahol gyakran kerül sor
tapasztalat cserére. Hangverseny, sportesemény, horgolás,
konditerem: mind mind részei
a lehetőségek tárházának.
A látássérültek látó társaik közül kiemelkedve számos
alkalommal tették már gazdagabbá történelmünket is. Ilyen
személyek közé tartozik II. Béla királyunk, a hatalom megszilárdítója, Kölcsey Ferenc,
a Himnusz költője, aki fél szemére vak volt, Joseph Handel, aki
utolsó műveit már vakon komponálta, de szólhatnék akár Helen
Keller íróról, Stevie Wonder énekesről vagy Galileo Gallileiről, aki
idős korára vakult meg. A látássérülés, bár hatalmas veszteséget
okozhat, ugyanakkor mindenkinek
magában kell döntést hoznia, hogy
miként folytatja tovább sorsát: büntetheti magát és környezetét, vagy
kiteljesítheti, tökéletesítheti talentumait, hogy egy napon majd a leghíresebb zongorista, legokosabb
zeneszerző, legtermékenyebb író,
legnagyobb hős és a legjobb ember váljon belőle.
Zilahi Zoltán
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Informatikai fejlesztés
a Monori Tankerületi Központ
intézményeiben
Decemberben csaknem 420 millió
forint értékben került sor informatikai eszközök átadására a Monori Tankerületi Központ köznevelési
intézményeiben. A közép-magyarországi iskolák informatikai rendszereinek fejlesztését az uniós pályázatok nem tették lehetővé, ezért
igen fontos lépésnek bizonyult,
hogy a Klebelsberg Központ a Közép-Magyarországi Régióban működő köznevelési intézmények részére mintegy 6,3 milliárd forint
értékben szerzett be informatikai
eszközöket.
A Monori Tankerületi Központ intézményei 830 PC-vel, 410 laptoppal és 402 projektorral bővíthették

számítástechnikai állományukat,
amelyek összértéke 379 millió forint. A tankerület saját hatáskörben
további 39,7 millió forint értékben

75 számítógéppel, 63 laptoppal és
95 projektorral gazdagította az intézmények felszereltségét.
Monori Tankerületi Központ

A Weöres Iskola diákjai a Kisfogházban
és a Nemzeti Pantheonban jártak
1956 decemberében már javában
tartott a megtorlás a forradalomban
résztvevők ellen.
Ellátogattunk a Kozma utcai Kisfogházba, az egyik leghírhedtebb
helyszínre, ahol sok akkori fiatalt
tartottak fogva, sok pesti srácot végeztek ki. Az akkori miniszterelnöknek, Nagy Imrének is itt ért véget
az élete.
Végigjártuk a halálos cellákat,
ismerkedtünk az akkori körülményekkel, az idezártak életesélyeivel, számos érdekes történetet
hallgattunk az ijesztő múltból.
Jártunk a vesztőhelyen is, ahol
az utolsó éjszakát a foglyok a siralomházban töltötték, mielőtt elvették tőlük legdrágább kincsüket: az
ÉLETET.

Koszorúkkal,
mécsesekkel,
nemzeti énekeinkkel róttuk le
kegyeletünket
előttük.
Ezután meglátogattuk
a
Nemzeti Pantheonban lévő
298, 300, 301-es parcellákat, ahol
56-os hőseink nyugszanak.
Több érdekes dokumentumfilmet tekintettünk meg, majd hivatásos történész kalauzolt bennünket
a Névtelen Hősök, Nagy Imre, Tóth
Ilona, Mansfeld Péter, Fónay Jenő
és a többiek sírjánál.
A gyerekek nagy figyelemmel,
nagy fegyelemmel és érdeklődés-

sel hallgatták az élő történelemórát, majd mindkét vendégkönyvbe
közösen jegyeztük be az élményeket, tapasztalatokat.
Örülök, hogy erre a történelmi
helyre ismét eljutott jónéhány fiatal,
aki őrizni fogja 1956 lángját.
Kohári Erzsébet, Pötyi néni
a Weöres Sándor Általános Iskola
magyar tanára
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Magyar vizslával tanulnak
az első osztályos tanulók
A Weöres Sándor Általános
Iskola Csokonai egységében
szeptembertől állandó vendég
Zafír, a terápiás kutya.
Az 1/b osztályos tanulók meglepetten fogadták a különleges vendéget, de a gyerekekre jellemző
lelkesedéssel örültek a kutyának.
Ekkor még nem is tudták, hogy Zafír – egy kiképzett, vizsgával rendelkező terápiás kutya – hetente
egyszer az olvasás órákon fog nekik segíteni. Kiderült, hogy a tanulók nyitottak a kutyával való foglalkozásokra. Akkora motivációt
jelent számukra, hogy hétről hétre képesek egyre jobban és többet
dolgozni. Sokkal aktívabbak és érdeklődőbbek lettek.
A kutya a tanító segítője, a gyerekek motivátora. A tanóra kezdetekor Zafír kiosztja a pacsikat,
kialakítja a csapatokat, majd következnek a feladatok. Ő adja a
feladatkártyákat, ő az, aki vakkantással jelzi, ha másnak kell folytatni
az olvasást. A gyerekek megkérhetik, hogy hozzon nekik egy kártyát,
amiről elolvashatják a szavakat. A
verset is neki mondják, tanulják,
hogy örömében körbe-körbe foroghasson.
Amióta közösen dolgozunk, észrevehető a gyerekeken az, hogy
szívesen dolgoznak csoportban,
nyugodtabbak,
türelmesebbek,
empatikusabbak, és nem utolsó
sorban csökkent a szorongásuk,
szívesen vesznek részt a közös illetve az egyéni feladatok megoldásában is. A legcsendesebb gyerek is határozottan tudja a kutyát a
szék mögé ültetni. Ebben a szituációban még sosem tévesztették az

előtte, mögötte, jobbra vagy balra
fogalmakat.
Szeretnénk egész tanév alatt
dolgozni Zafírral. Célunk, hogy az
osztályunkat olyan gyerekek alkossák, akik nyitottak az újdonságokra, feltalálják magukat a megszokottól eltérő helyzetekben is, hisz a
kutyával való órák magukban rejtik
a váratlan szituációk lehetőségét.
Kiemelten fontos a tanító és a
felvezető – a kutya gazdája, BodaMihály Nóra – közötti harmonikus
együttműködés. A szervezett team
munka hatékonyságában rejlik az
állatasszisztált oktatás fejlesztési ereje. A kutyák pedagógiai érzékenysége sokszor az emberekét is

felülmúlja. Magas fokú együttműködésre képesek, okot adnak a közeledésre, tompítják a stresszhelyzetet, nem ítélkeznek, és önzetlen
szeretetet tudnak adni. A kutyaterápia alkalmas a hiperaktivitás, figyelem-, koncentrációs nehézség,
viselkedési zavar, fáradékonyság,
szorongás, lelki probléma enyhítésére, beszédfejlesztés, mozgásfejlesztés erősítésére.
A szülők szerint otthon „csillogó
szemű gyerekek” mesélnek az óráinkról. Ha a tanulók élvezik a közös munkát, várják a közös órákat,
akkor a pedagógus elérte az egyik
(talán legfontosabb) célját.
Sándor Edina
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Ha ősz, akkor Bolyai Csapatverseny
Szép sikerek a Gyömrői Fekete István Általános Iskolában
Idén is részt vettünk a matematika
és az anyanyelv iránt különösen érdeklődő diákjainkkal az országos Bolyai Matematika és Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen. 11 csapatunk 41
tanulóval szállt versenybe Pest megye délkeleti régiójában a 3-8. osztályosok megmérettetésén. A gyerekek
szorgalmasan készültek, aminek meg
is lett az eredménye. Nyolc csapatunk jutott az első hat közé, így közösen izgulhattunk Szigetszentmiklóson
a Batthyány Kázmér Gimnáziumban
rendezett ünnepélyes eredményhirdetéseken.
A matematikaverseny megyei fordulójának helyezettjei:
3. osztály II. helyezés: Bata Márton, Magyar Kincső, Pál Benedek, Török Péter (Felkészítő tanáruk: Tóthné
Bálint Erzsébet)
5. osztály V. helyezés: Kádár Boróka, Klein Ágoston, Murár Noémi,
Szatmáry Dávid

6. osztály VI. helyezés: Horváth Attila, Székely Hunor, Pálfi Tímea, Vass
Virág (Felkészítő tanáruk: Kovácsné
Gerőcs Éva)
8. osztály IV. helyezés: Molnár Máté, Nahimi Sheila, Kisberk Napsugár, Török Soma (Felkészítő tanáruk:
Vassné Bodó Edina)
Az anyanyelvi verseny megyei fordulójának helyezettjei:
6. osztály III. helyezés: Baranyai
Gábor, Diószegi Ágnes, Kisberk Fruzsina, Székely Hunor
7. osztály III.
helyezés: Borsó
Anita, Brandenburg Flóra, Józsi
Szonja Lili, Romhányi Ramóna
8. osztály I.
helyezés:
Bányász Zsuzsanna, Kisberk Napsugár,
Nahimi

Sheila, Romhányi Szabolcs (Felkészítő tanáruk: Hajdúné Molnár Éva)
Nyolcadikosaink Szófejek nevű
csapata az idén harmadízben vívta ki
a jogot az országos döntőn való részvételre. December 9-én Budapesten
a Baár- Madas Református Gimnáziumban megrendezett végső megmérettetésen remekeltek diákjaink: a
Szófejek VI. helyezést ért el. Bányász
Zsuzsi, Kisberk Napsi, Nahimi Sheila,
Romhányi Szabi, nagyon büszkék vagyunk rátok!
Hajdúné Molnár Éva

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
országos döntője
December 9-én, szombaton a Bolyai
Anyanyelvi Csapatverseny országos
döntőjén jártunk. Ez már a harmadik
alkalom volt, amikor eljutottunk idáig. Az előző két évben viszonylag hátul végeztünk, így idén sem számítottunk arra, ami végül bekövetkezett…
Sokat gyakoroltunk már a megyei
fordulóra is, és nagyon örültünk, amikor kiderült, hogy győztes csapatként
bejutottunk az országos döntőbe. Erre a versenyre, ha lehet, még többet
készültünk. Az eddigi évek eredményeiből kiindulva reális célnak gondoltuk a 20.-nál jobb helyezés elérését.
Legjobb tudásunk szerint kitöltöttük a feladatlapot, és írtunk egy fogalmazást is. Amint beadtuk válaszainkkal a lapot, már kerestük is Éva
nénit. Miután kijavította a piszkozatunkat, megdicsért minket, hiszen

mint kiderült, nagyon jól teljesítettünk. Már nagyon vártuk, hogy megtudjuk, hányadik helyre elég ez a teljesítmény. Az eredményhirdetésen
ahogy csökkentek a helyezések, úgy
lettünk egyre izgatottabbak, s nőtt az
örömünk. Amikor kiderült, hogy benne vagyunk az első hatban, felsikítottunk, hiszen ilyen jó eredményt eddig
egyszer sem értünk el. Ám ez azt is
jelentette, hogy még egy nehéz feladat vár ránk: szóbeliznünk is kell.
Ezen is túljutottunk több-kevesebb
sikerrel. Izgatottan vártuk, hányadik
helyen végzünk. Végül „csak” hatodikak lettünk, de mi ennek is nagyon
örültünk, elvégre ez egy országos
verseny volt. Ezzel az eredménnyel
egy álmunk vált valóra.
Ha majd sok év múlva megkérdezik tőlünk, melyik napok voltak a leg-

jobbak az életünkben, ezt a napot valószínűleg mindannyian megemlítjük
majd. Ez a háromévnyi versenyzés
együtt nemcsak az eredmények miatt
volt jó, hanem azért is, mert megtapasztalhattuk a csapatban dolgozás
élményét, ugyanakkor megtanultuk
azt is, hogy néha háttérbe kell szorítanunk a saját véleményünket a csapat érdekében.

Kisberk Napsugár, 8.b
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Sikeres év mögött az UFC Gyömrő
2017. végi visszatekintés
A gyömrői labdarúgás számára a
2017-es év több szempontból is kiemelkedő és meghatározó év volt.
A klub történetében először jutott
be a Pest-megye Kupa – a Magyar
Kupa mögött az ország második
legrangosabb labdarúgó kupasorozatának – döntőjébe. Több mint
80, hazánk legerősebb megyei bajnokságában szereplő csapat közül
sikerült kiharcolni a döntőbe jutást,
ahol nagy csatában, csaknem 800
gyömrői néző előtt maradtunk alul
a Turával szemben.
Emellett, az utánpótlás szempontjából kulcsfontosságú sikernek bizonyult, hogy a 2017-es őszi
idényt már a Ferencvárosi Torna
Club, azon belül is a soroksári alközpontban kezdte meg szereplését U11 és U13-as csapatunk a
Bozsik program keretében. Mindez
megerősítette azt az együttműködést, amelyet korábban a Ferencváros és az UFC Gyömrő szatellit
szerződés formájában már kialakított. A Ferencvárossal való kooperációnak köszönhetően több fiatal
játékosunk próbajátékon vett részt
Magyarország
legnépszerűbb
sportegyesületénél.

Másik fontos eredménye volt az
UFC Gyömrőnek, hogy Molnár András, a felnőtt csapat tagjának irányítása mellett újra indult a női, majd
a lányszakosztály is. Utóbbinak köszönhetően idén ősszel számos felkészülési tornát és kupát követően
női csapatunk elindult a Pest megyei női ¾-es pályás bajnokságban,
valamint a megyei kispályás bajnokságban. Mindkét kiírásban az eredetileg kitűzött, nemes helytállást
felülmúlva több értékes győzelmet
is elértek a lányok, amire építve jövő tavasszal a csapat tovább tudja
folytatni sikeres szereplését.
Mindemellett a többi szakosztály is folytatta magas színvonalú

munkáját, így az óvodai csoport,
az U7-U9 Mazúr István és az U11
Jansik János edzők felkészítésével, valamint az U13, az U15, az
U19, a felnőtt I. és II. számú csapata valamint a futsal szakosztály.
Utóbbi esetében fontos változás,
hogy a Kastélydomb SE-vel történt
fúziót követően a csapat szakmai
irányítását Gallai Attila vette át. Vezetése mellett elindult az U18-as
futsal utánpótlás szakosztály is, a
felnőtthöz hasonlóan az NBII-ben.
Hangsúlyozandó, hogy NBII-es,
azaz az NBI-t követő közvetlen bajnoki kiírásban való indulásunkat a
2017-es tavaszi idényben a felnőtt
nagypályás keretre épülő csapat
harcolta ki, a futsalt versenyszerűen űző professzionális csapatokkal
szemben.
U13-as csapatunk nagy kihívások elé nézett az idény kezdetekor, mert a Bozsik program mellett
a fejlődés és továbblépés céljából
elindult az U14-es Pest megyei bajnokságban. Nagy meglepetésre, jó
szerepléssel a 3. helyen végzett
csapatunk, és minden esély megvan arra, hogy tavasszal még feljebb lépjünk. A téli időszakban sem
áll le a csapat, mivel Nosztrai Zol-
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tán vezetőedző tanítványai a futsal
bajnokságban folytatja szereplését.
A következő, U15-ös csapatunk Márton Zoltán edző irányításával kezdte meg a 2017/2018as idényt, és bár az együttes a
nyár során jelentősen meggyengült több kulcsjátékos távozása
miatt, a srácok folytatják a küzdelmeket a tavaszi idényben is.
Kuprák János vezetése mellett
U16-os csapatunk tavasszal megnyerte a Pest megyei I. osztályú
bajnokságot, és erre a csapatra
építve ősztől tovább folytatta szereplését az U19-esek Közép-csoportjában, amit szintén megnyert!
Hangsúlyozandó, hogy ezen csapat számos tagja egyben az U18as futsal keretnek is meghatározó játékosa, ill. játéklehetőséget
kapnak a felnőtt csapatban is.
Mindez azt jelenti, hogy több játé-
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kosnak egyszerre három fronton
is helyt kell állnia.
Első számú felnőtt csapatunk
mellett indokolt beszámolni Gyömrő II-es csapatunkról, amely a Pest
megyei III. osztályú bajnokságban
indult el, ahol az őszt a harmadik
helyen zárta, legyőzve több, korábban felsőbb osztályban szereplő
csapatot.

GYÖMRŐ

Reméljük, hogy a 2018-as év
hasonlóan sikeres lesz, a szurkolóknak és támogatóinknak ezúton
köszönjük az egész évi buzdítást
és segítséget, és várjuk őket idén
is a klub eseményein valamint hazai és idegenbeli mérkőzéseinken! 2230 GYÖMRŐ!
UFC GYÖMRŐ
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Pályafejlesztések, sportbál, díjátadó
A sok befektetett munkának, időnek és energiának köszönhetően az UFC Gyömrő életében
egy újabb szakaszhoz ért a klub,
miután mind a műfüves, mind
az élőfüves pályán elkészült a
világítás. Az egyes korosztályok
számára mindez komoly segítséget jelent a szakmai továbbfejlődéshez, és ahhoz, hogy az időjárási körülményektől függetlenül
az edzők megtarthassák a foglalkozásokat.
A munka azonban itt nem áll meg,
hanem az folytatódik, hogy a játékosok számára méltó körülményeket tudjunk biztosítani. Utóbbi részeként a sportkomplexum
megközelítését biztosító bekötő
út előkészítése is megkezdődött.
Természetesen amikor a fények
először felgyúltak, megemlékeztünk mindazokról, akik megszámolhatatlan órákat és napokat
töltöttek el azzal, hogy ezeket a
célokat elérjük, de már nem élhették meg ezt a pillanatot az UFC
családdal.

Horváth László (középen) Szlahó Csabával, az MLSZ Pest megyei társadalmi
elnökével, Vecsés város polgármesterével; Eppel Mártonnal, az NBI legutóbbi
gólkirályával; Nyerges Attilával, az Ismerős Arcok énekesével valamint Bajzát
Péterrel, korábbi kétszeres élvonalbeli és kétszeres NB II-es gólkirállyal

A kivilágított műfüves
pálya

A klub részéről szeretnénk hangsúlyozni, hogy az új pályák és sportkomplexum használatát illetően mielőbb ki fogunk dolgozni egy olyan
szabályrendszert, amely lehetőséget fog biztosítani a gyömrői és
környező települések lakosságának, hogy azokat igénybe vegyék,
de addig is kérjük az érintettek szíves türelmét és megértését.

Sportbál

Ahogyan azt az elmúlt években
megszokhattuk, idén is megrendezésre kerül a nagysikerű Tavaszi Sportbál, melynek időpontja 2018. április 14. A hangulatért
2018-ban is DJ Dóczi Pisti fog
felelni, az est fővédnöke Gyenes
Levente. Természetesen megrendezésre kerül az elmaradhatatlan tombola, értékes nyereményekkel, a részletekről a
későbbiekben adunk tájékoztatást, és szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Díjátadó

Egy kis késéssel, de 2017. november 14-én sor került a 6. Pest Megyei Gólkirályok Gálájának ünnepségére. Az UFC Gyömrő számára
a díjátadó különleges jelentőséggel bírt, miután itt kapta meg Horváth László Dávid, a klub játékosa
a Pest megyei II. osztály Keleticsoportjának gólkirályi címéért járó
elismerését.
UFC GYÖMRŐ
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2018-ban is vár mindenkit a
Gyömrői tábor a Balaton-parton
Lassan a környék utolsó bástyájaként
üzemel
BalatonalmádiKáptalanfüreden Gyömrő Város Önkormányzatának Ifjúsági Tábora. Az
elmúlt években sorra zártak be a környező táborok, mivel jelentősen változtak az üdülési szokások, és egyre
kevesebb iskolai csoport jár klas�szikus táborokba. A fenntartó önkormányzatoknak pedig nincs pénzük a
megfelelő színvonalú üzemeltetésre, karbantartásra és fejlesztésre.
Tavaly a 15-ből négy, idén vélhetően
már csak három tábor nyit majd ki.
Szerencsére a gyömrői tábort nem
fenyegeti a bezárás veszélye! Az elmúlt hét évben, mióta külső cégként
végezzük a tábor üzemeltetését,
csaknem hét millió forintnyi fejlesztést,
beruházást hajtottunk végre, így gyakorlatilag a tábor minden egyes eleme
megújult, fejlődött. Igaz ez a házakra,
vizesblokkokra, kiszolgálóegységekre is. Triviálisnak tűnhet, de a házak
ablakain nem voltak függönyök, nem
volt működő mikró vagy rendes hűtő
sem. Ezeket is mind pótoltuk, fejlesztettük. A ping-pong terem vagy a tévé szoba is kifogástalan állapotban és
felszereléssel áll vendégeink rendelkezésére. Bár továbbra is táborként
üzemelünk, sok tekintetben jóval magasabb színvonalú szolgáltatásokat
nyújtunk, megfizethető árakon.

Az elmúlt években szerencsére
újra visszatértek a gyömrői csoportok is. Több alkalommal pihentek nálunk a Csemetekert Gyermekszínház tagjai, de fogadtunk csoportokat
a II. Rákóczi Ferenc, a Weöres Sándor, legutóbb pedig a Fekete István
Általános Iskolából is. Egyre több
gyömrői család fedezi fel újra magának a balatoni tábort, ennek is
köszönhető, hogy 2010-hez képest
tavaly 21.3%-kal több gyömrői vendéget fogadhattunk.
A táborban 2 illetve 6 személyes
faházak állnak vendégeink rendelkezésére, közös vizesblokkal. Ezen
kívül egy elszeparált, összkomfortos 12 személyes házzal is rendelkezünk, mely főleg baráti társaságok és
nagyobb családok kedvence. Az ellátást a térség egyik legjobb étterme
biztosítja, vendégeink megelégedésére. A Balaton-part alig 400 méterre
található, így a fürdőzés is könnyen
megoldható.

Az idei évben megújul majd a
sportpálya, így egy újabb szolgáltatással bővülhet kínálatunk. Bízunk
benne, hogy még több gyömrői
család látogat el hozzánk, és élvezi a gondtalan pihenést az erdő közepén!
Aktuális árainkról a www.tabor.
gyomro.hu oldalon olvashatnak,
ahol fotókat és részletes leírásokat is
találnak a táborról.
Táborüzemeltetés
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