Megfelelő ütemben haladnak pályázataink
Fókuszban három kiemelkedő pályázatunk

Városunk évek óta egyik kiemelt célja, hogy lehetőség szerint minél több
hasznos pályázaton vegyen részt, s
minél több sikerrel. Persze oda kell
figyelni, hiszen könnyen úgy járhat
egy-egy település, mint Maglód, mert
az önerők mértéke olykor meghaladja
a város pénzügyi lehetőségeit. Ezt figyelembe véve, önkormányzatunk tudatosan nyújtja be pályázatait. Jelenleg
három kiemelt
projektünk fut.
Az egyik leglátványosabbnak a KMOP
2009-2.1.2 számú kerékpárút
pályázat ígérkezik, melynek
keretén
belül
nemcsak kerékpárút épülhet
Maglódtól egészen Péteriig, a
Dózsa György
úton,
hanem
gyalogos járda
is. Ezzel egy nagyon régi közlekedési problémát sikerülne
orvosolni. Jelen
pillanatban az út
tulajdonosának, a Vagyonkezelő Zrt.nek a hozzájárulására várunk. Amint
ez megérkezik, megköthetjük a támogatási szerződést. Ezután megkezdődhet a munka érdemi része. Reményeink és terveink szerint még ebben az
évben elkészül a legveszélyesebb rész
(PEVDI-kanyar), majd 2011-ben be-

fejeződnek a munkálatok. A beruházás
összköltsége 300 millió forint.
Megkötöttük a támogatási szerződést
az ún. norvég pályázatra, melynek keretén belül „integrált körzeti tudásportált”
alakítunk ki. A 495 millió forint összköltségű beruházásban szerepel sok egyéb
mellett épületek átalakítása, portálfejlesztés és hardver beszerzés, tananyagfejlesz
tés, elektronikus
t a n a n y a g o k
beszerzése. A
pályázat segítségével a város
több
pontján
lesz olyan számítógépes pont,
ahonnan
szabadon elérhető
lesz a világháló.
Jelenleg a közbeszerzési eljárások kiírásának
előkészítése zaj
lik. A munkát
lassítja,
hogy
több szervezettel is folyamatosan egyeztetni
kell.
A harmadik
és egyben legnagyobb volumenű pályázatunk a már többször említett KEOP
7.1.3.0-2008-0016 számú vízbázis létesítő és ivóvízminőség javító pályázat.
Mire ezek a sorok megjelennek, már
túl leszünk a második fordulós pályázat első egyeztető tárgyalásán. Ezen a
megbeszélésen sor kerül a támogatási
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intenzitás megtárgyalására, mivel az FVM, mint
közreműködő szervezet jóváhagyása szükséges
a projekt ezen eleméhez is. A második forduló
várható beadási időpontja március hónapra tehető. Támogatott második forduló esetén mintegy
774 millió forintos beruházásra nyílik lehetőség.
Amennyiben a körülmények a tervezett módon
alakulnak, úgy a beruházás még az idei évben
megkezdődhet. Reményeink szerint semmilyen
akadály nem gördül ez elé a városunk szempontjából igen fontos pályázat elé. A pályázathoz
kapcsolódóan a Gyömrő és Térsége Víziközmű

Szolgáltató Kft. nyílt napot tart március 17-én,
a vízmű telephelyén. Megfelelő számú lakossági
jelentkező esetén délelőtt 9-kor és délután 14-kor
indul az idegenvezetés. Gyülekező a szolgáltató
bejáratánál (Lengyel u. 8./a).
Összességében tehát elmondhatjuk, hogy
az idei évben is több mint egymilliárd forint
értékű beruházás várható Gyömrőn. Bízunk
benne, hogy lakosaink is meg lesznek elégedve
a fejlesztésekkel!
Hauser Antal

Vízmű hírek

Nem számít már újdonságnak, ha sikerül felderítenünk egy-egy illegális csatorna bekötést,
főleg, mióta módszeres és rendszeres ellenőrzéseket végzünk. Azonban a felderített eseteknél
újabb és újabb „mentségek” kerülnek elő. A minapi esetben a következő: „Igen, elismerem, már
legalább három éve rákötöttem a csatornára, de
betelefonáltam maguknak, csak nem jöttek ki átvenni!”
A lakossági csatorna rákötés főbb szabályai
az alábbiak: A közműfejlesztés befizetését követően a Polgármesteri Hivatalban meg kell kérni a
rákötési engedélyt. Ezzel, de még a kivitelezés
előtt, be kell jelenteni a rákötési igényt a vízműnél, amit azonnal visszaigazolunk, innen 30 nap
áll rendelkezésre a bekötésre és annak bejelentésére. Ha valaki előzetes bejelentés nélkül köt
rá, utólag nem állapítható meg, mikor tette,
mennyi
szennyvizet
bocsátott be, így illegálisnak tekintjük és
kivetjük a 200 000 Ft
+ ÁFA összegű pótdíjat. Közületi fogyasztó
esetén a teljes ügyintézés a vízműben zajlik,
szintén előzetesen.
Az év elején érdekes
jelenségre figyeltünk
fel. Viszonylag nagy
számú fogyasztó jelentett csatorna rákötési igényt a talajterhelési díjra
hivatkozva. Bár nem tűnik életszerűnek a januári
fagyos időben való kivitelezés, azért a szerződéseket megkötöttük, ennyivel több fogyasztó fizet
ezután csatornadíjat, ennyivel kevesebb címet
kell ellenőriznünk.

Apropó, talajterhelési díj! Sok kérdés jutott
el hozzánk a témában, bár nem a mi asztalunk,
röviden összefoglalom:
A talajterhelési díjat azoknak kell fizetni, akiknek az ingatlana ráköthető a közcsatornára, de
ők nem tették meg. Tehát nem kell fizetni azoknak, akik rá vannak kötve a csatornára (szerződésük van, fizetik a díját) és azoknak sem, akik
a néhány csatornával ellátatlan utcában laknak.
A díj mértéke 180 Ft/m3, alapja a vízfogyasztás,
levonva a számlával igazoltan elszállított szennyvizet. Az első bevallást és befizetést az ez évi fogyasztás alapján a jövő év elején kell teljesíteni
a Polgármesteri Hivatal felé. A vízmű csupán
kontroll adatot szolgáltat az önkormányzatnak.
Szerencsére mostanában viszonylag kevés
volt, azért hadd szóljak pár szót a csőtörésekről.
Csőtörésnek nevezünk
összefoglalóan minden
üzemzavart, ami a csővezetéken
keletkező
sérülésből ered és általában a nyomás alatt
lévő víz kiöntésével jár.
A laikus azt gondolja,
hogy ilyenkor a földben
lévő cső eltörik. Ilyen
is van, de szerencsére
ritka. Egy nagy keresztmetszetű gerincvezeték teljes törése esetén
komoly vízmennyiség
tör fel gyorsan a felszínre, gyorsan mozog, elöntéssel fenyegeti a közeli ingatlanokat. Ilyenkor
gyorsan kell beavatkozni is, azonnali kizárással, nincs idő a kiértesítésre. A leürített hálózaton a hibahelyet fel kell tárni és a megfelelő
javítóidomokkal a sérülés közvetlen környékét
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át kell hidalni. A gyakoribb eset az, hogy egy
idom (leágazás, tolózár, golyóscsap) vagy annak tömítése sérül. Ez esetben kevésbé intenzív
az áramlás, nem mindig jön föl a víz azonnal a
felszínre, van úgy, hogy hetekig szivárog, mielőtt utat talál. A feltárást ilyenkor nyomás alatt
végezzük, szerencsés esetben a hibaelhárítást is.
Mivel ilyenkor nem kell azonnal kizárni, van idő
a hangosbemondóval bejárni a környéket. Mivel
az ivóvízhálózat Gyömrőn 30 év feletti, sajnos
számítanunk kell az elhasználódásból eredő
üzemzavarokra. Az akut hibaelhárításon túl tervezzük az elosztórendszer szakaszos felújítását
is. Az önkormányzat a KEOP keretében pályázik
vízminőség javító beruházásra, aminek második
fordulós eredménye nyár elejére várható. A pályázati anyagban szerepel részleges csőcsere is.
Pozitív elbírálás esetén természetesen idejében
tájékoztatjuk a lakosságot az elvégzendő műveletekről.
Kertész Gyula

Kétszáz kórházi ágyat adományoztunk
a Csíkszeredai kórháznak
Pest Megye hírei
A megyei közgyűlés ismét tárgyalta Pest megye nagyon örültek a Hargita megyei intézményben,
2010-es költségvetését. Az állami elvonások igen mivel a hatályos román törvények szerint haszkomolyan érintenek minket is. A megyei önkor- nált eszközöket nem vásárolhatnak, viszont újra
mányzat a kötelezően ellátandó feladatait 13 nincs pénzük. A Flór Ferenc Kórház pályázati
önállóan működő és gazdálkodó és azokhoz kap- forrásokból vásárol új ágyakat, s az így felszacsolódó 43 önállóan műbaduló korábbi fekvőheködő intézménnyel képes
lyeket kapta meg a Csíkmegoldani. Az intézményszeredai Kórház. Az ágyak
hálózatban 5975 fő dolgomellé szekrények is jártak,
zik. Az önkormányzat bemelyek a korábbi csaknem
vételei az elmúlt években
40 éves vasszekrényeket
folyamatosan csökkentek,
váltják le. Hargita Megye
míg a feladatköre bővült.
Tanácsa valamint Pest
Elmaradnak a várt adóbeMegye vezetése bízik a
vételek, és csökkennek az
kölcsönösen jó kapcsolat
állami támogatások. Mefolytatásában!
gyénk már a tavalyi évben
Nyolc számítógépet kais hitelfelvételre kénysze- A régi ágyak helyett újakat kapott a kórház pott Pest Megyétől a Pest
rült ahhoz, hogy működőképességét fenn tudja Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgátartani. Csak bízni tudunk abban, hogy az év fo- lat és Intézményei. Eddig előfordult, hogy több
lyamán valamilyen formában módosítják a nor- munkatárs volt kénytelen egy számítógépen dolmatív támogatások mértékét.
gozni, így már nagyon várták az ajándékot. Az
Kétszáz darab használt kórházi ágyat ado- új eszközöknek köszönhetően gyorsabb és hamányozott megyénk a Csíkszeredai Megyei tékonyabb lesz a munkavégzés, és igen jelentős
Sürgősségi Kórháznak. A kistarcsai Flór Fe- mértékű spórolást tesz lehetővé.
renc Kórházból származó jó állapotú ágyaknak
Horváth István
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Hull a hó és hózik…

Nemcsak Micimackó fázik, hanem mi is! Évtizedes rekordmennyiségű hó
esett le az idén, megfelelő
mínuszokkal karöltve. Ez
a helyzet mindannyiunkra
nagyobb terhet ró, mint
általában. A város polgári
védelemmel foglalkozó
vezetői különös éberséggel figyelik az időjárás alakulását, és a következőkre hívják fel a lakosok figyelmét a rádióban,
televízióban elhangzottakon kívül:
Áramkimaradás esetére gondoskodjon szükség világítóeszközökről (petróleum- vagy
gázlámpa, elemmel
működő világítótest,
gyertya). Legyen otthon elemmel működő
rádió. Gépkocsival,
ha teheti, ne induljon
el egyedül, rendelkezzen a téli üzemeléshez
szükséges felszereléssel (téli gumi, hólánc,
tartalék üzemanyag,
elakadás esetére lapát,
esetleg homok.
Helyezzen el a kocsiba meleg takarót, kézi lámpát, meleg italt, legalább egynapi élelmet.
Legyen felkészülve, hogy gépkocsija bármikor elakadhat, és esetleg csak órák múlva tudják
kiszabadítani. Öltözetét úgy válassza meg, hogy
szükség esetén gyalog is képes legyen folytatni
útját.

Amennyiben hosszabb időt kénytelen álló
gépjárműben tartózkodni, a motor járatásával
fűtheti az utasteret, de ne felejtsen el legalább
10-15 percenként szellőztetni.
Lakása, portája előtt takarítsa el a havat. A
hóeltakarításnál ügyeljen arra, hogy a járdáról az
árokba dobált hó az átereszeket ne tömítse el, mert
olvadáskor az áteresz alatt jégdugó keletkezhet, és
ez akadályozza a hólé, a víz továbbjutását.
Járdáját csúszásmentesítse a balesetek megelőzése érdekében.
Az idei tél kísértetiesen hasonlít a 2003. évihez, mert most is fagyott földre esett le ez a rengeteg hó. Hirtelen olvadáskor nagy lesz a belvízveszély, mert a várost
körülvevő dombokról
a víz nem tud a fagyott földbe elszivárogni, mind a lakott
terület felé folyik.
A város vezetése
pontosította polgári
védelmi terveit. Így a
védekezésben résztvevő erők riasztási
tervét, az eszközök
hadrafoghatóságát,
homokzsákok,
klf.
anyagok meglétét.
Kérjük a lakókat,
hogy a belvízveszély megelőzése érdekében a
házuk, portájuk előtt takarítsák ki az árkot, átereszt, mert ha a víz megindul, akkor már késő
lesz. Önök, lakók nélkül a védekezés nem lehetséges.
Nagy Sándor
polgári védelmi előadó

Törölte az APEH a vagyonadó-kalkulátor adatait
Miután az Alkotmánybíróság alkotmányellenesség miatt visszamenőleges hatállyal megsemmisítette az egyes nagy értékű vagyontárgyakat
terhelő adóról szóló törvény lakóingatlanokra vonatkozó részeit, valamint
a 242/2009. (X.29.) Kormányrendeletet, az APEH elnöke elrendelte az
adóhatóság internetes oldalára kihelyezett vagyonadó-kalkulátort használókról rögzített adatok adatvédelmi szabályok szerinti megsemmisítését.
Az adatok megsemmisítése az AB határozat közzétételének napján, 2010. január 28-án megtörtént.
A nagy értékű lakóingatlan adójáról bevallást benyújtó adózók esetében az adóhatóság intézkedik a bevallás adatainak törléséről, az iratok megsemmisítéséről, és erről az érintetteket egyedileg tájékoztatja.
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
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A MÛVELÕDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
2010. február 21-én vasárnap
17 órától színházi előadás:
Vaszary János:

A vörös bestia
vígjáték 3 felvonásban
A GyömrőSzínház legújabb előadásával az
alábbi időpontban várja még kedves nézőit:

Március 7. vasárnap 17 óra
A belépés ingyenes.
A társulat további működéséhez támogatásokat
köszönettel elfogad.

Február 27. szombat 16 óra Komolyzenei koncert és Irodalmi Összeállítás
Szabó László Dezső és a Petőfi Sándor Művelődési Ház szervezésében

***

Március 7. vasárnap 16 óra

Papp Erzsébet textiltervező iparművész textil és akvarell képeiből nyílik kiállítás.
Papp Erzsébet a Magyar Iparművészeti Főiskola textil szakán végzett 1985-ben.
A Pomázon élő alkotóművész a Szentendrei Skanzen textilrestaurátora. Izgalmas kiállítás, színes textilek, sok-sok vidámsággal, szépséggel 2010. március 31-ig!

***

Március 12-én, pénteken 15 órai kezdettel,

tizedik alkalommal várjuk ÉSZ-ÁSZ Kupára a város legokosabb nyolcadikos tanulóit.
Ez az általános műveltségi vetélkedő minden évben nagy kihívást jelent a 4 fős csapatoknak.
Különböző érdekes és izgalmas témakörökben bizonyíthatják tudásukat, rátermettségüket a gyerekek.
Nemcsak a versenyzőket várjuk szeretettel, hanem a szórakozni, szurkolni vágyó szülőket,
barátokat, osztálytársakat is!
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Március 13. szombat 15 óra Tavaszi Zsongás 2.,

a Mesevár Óvoda Kulturális Délutánja
FELLÉPŐK, RÉSZLETEK, HAMAROSAN A PLAKÁTOKON!

***

Március 15. hétfő Nemzeti Ünnep

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves Családját
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
évfordulója
alkalmából rendezett

„Áldassék a neved, forradalom!”
című ünnepi megemlékezésre,
a Petőfi Sándor Művelődési Házba

2010. március 15-én, 10 órakor
Ünnepi beszédet mond:
Gyenes Levente polgármester
Közreműködik: Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola 7.a osztálya és énekkara
Koszorúzás a Petőfi, majd a Kossuth szobornál

***

Felhívás! Felhívás! Felhívás!
„Költő vagyok, mit érdekel engem a költészet maga?” (József Attila)
Minket érdekel!
Ha ön vagy rokona, ismerőse az irodalom valamely ágában munkálkodik, ne titkolja tovább!
Várjuk írók, költők jelentkezését!
A Költészet Napja alkalmából irodalmi kávéházat szervezünk;
a gyömrői alkotók és a magyar irodalom gyöngyszemeinek bemutatásával.
Kérjük, jelentkezzen nálunk március 20-ig, ha szeretné megmutatni alkotásait!
Várjuk személyesen a művelődési házban vagy telefonon: 330-093,
e-mail-ben: gyomro-muvhaz@freemail.hu címen.

Gyömrői
Közlekedésbiztonsági Napok

Gyömrő Város Önkormányzata és Gyarmati Tanoda Kft. közös szervezésében

MEGVÁLTOZOTT KRESZ SZABÁLYOK
előadás február 26-án,
pénteken 18 órától
a Házasságkötő teremben.
A részvétel mindenki számára ingyenes!
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FEBRUÁRI HÍREK A GIMNÁZIUMBÓL
EGYENLŐSÉG

A
fogyatékossággal
élők világa címmel
nagyszabású projekt
indul február 1-jétől a
TÁMOP programunk
keretében.
„Mi felnőttek (néhány kivétellel) sokszor
megdöbbenve tapasztaljuk, hogy a fogyatékossággal élők mindennapi küzdelmeire a fiatalok
nem a megfelelő módon reagálnak, sőt néha gúny
tárgyává teszik őket. Céljaink között szerepel ennek a szemléletmódnak a megváltoztatása.”
A 9.A, mint tanulócsoport vesz részt a projektben. Csoportmunkák során maguk a diákok
hoznak létre dokumentációikkal egy kiállítást. A
projekt egy részét alkotja egy fórum. Ide olyan
vendégeket hívunk meg, akik valamilyen módon
érintettek a témában (gyógypedagógus, zenész,
szájjal festőművész, jelbeszéd-oktató, Brailleírás ismerője, stb.)
Kiemelt esemény a Láthatatlan Kiállításon
való részvétel (febr. 12.). A diákoknak számot
kell adniuk az ott tapasztalt élményekről. Filmvetítés, vetélkedő kíséri a programjainkat. Olyan
előadót is meghívunk, aki a fogyatékosság különböző fajtáival és szintjeivel ismerteti meg a
diákokat. Február 20-án, szombaton egynapos
vetélkedőt szervezünk és a kiállítás is megtekinthető február 22-26-ig.

UTÁNPÓTLÁS

Február 27-én és március 6-án (mindkettő szombaton) tartjuk leendő diákjainknak a szóbeli „felvételi” elbeszélgetést.

KOKÁRDA

Nagy tisztelettel
és szeretettel várjuk Önt, Kedves
Olvasó az 1848.
évi márciusi forradalom 162. évfordulóján 2010.
március 15-én,
10 órai kezdettel, a Petőfi Sándor Művelődési
Házban Gyömrő
város hivatalos ünnepi megemlékezésén.
Közreműködnek: diákjaink és énekkarunk.
Iskolánk megemlékezése ezt megelőző pénteken, március 12-én, délelőtt lesz. A falusi
iskolával közösen, immár hatodszor látogat
küldöttségünk a Felvidékre, március idusára
emlékezni. A somorjai és bősi utazás a Rákóczi
Szövetség és a pályázó II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola jóvoltából lehetséges. Ezúton is
köszönjük nekik!
Forgács Attila

Rajzverseny Unyi István festőművész emlékére
Az id. Pál Mihály Hagyományőrző és Művészeti Kör és a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola rajzversenyt hirdetett
Unyi István születésének 80. évfordulója alkalmából a város általános iskolás tanulóinak.
A rajzverseny témája: A gyömrői táj.
A festőművész születésnapján: január 28-án volt az eredményhirdetés, melyen megjelent a verseny fővédnöke: Unyi
Istvánné, Zsuzsa néni is, aki édességgel és gyümölccsel vendégelte meg a dicséretet kapott és helyezést elért tanulókat.
Pál Mihály szobrászművész úr személyes hangú kiállítás
megnyitója után Hajzer Zoltánné rajztanár ismertette az eredményt.
Mindhárom általános iskolából szép számmal érkezett pályamű, melyet öttagú zsűri bírált el.
A helyezettek értékes művészeti könyveket kaptak jutalmul, a dicséretet érdemlő tanulók emléklappal térhettek
haza.
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KULTÚRA

Az Önkormányzat részéről Fábián Béla képviselő úr egy-egy: „Gyömrői életek, történetek a
közszolgálatában” című könyvet ajándékozott az
iskola-egységeknek, melyet a jelenlévő szerző:
Palotai Sándor dedikált.
Jövőre is szeretnénk meghirdetni a rajzversenyt, hagyományt teremtve és emlékezve a falu
öt éve elhunyt festőművészére, Unyi Istvánra.
Kategóriák: 1-2 o., 3-4. o., 5-6. o., 7-8. osztály.
Helyezések:
1. kategória
I. Csüllög Levente, 1. o. – F. I. Á. I.
II. Balthes Balázs, 2. o. – II. R. F. Á. I.
III. Szabó Angéla, 1. o. – W. S. Á.I.

2. kategória
I. Rádóczi Zsanett, 4. o. – II. R. F. Á. I.
II. Laczkovich Gergely 4. o. – II. R. F. Á. I.
III. Lakatos Renáta 4. o. F. I. Á. I.
3. kategória
I. Borus Balázs, 5. o. –II. R. F. Á. I.
II. Mika Máté, 5. o. – F. I. Á. I.
III. Kupecz Adrienn, 5. o. – II. R. F. Á. I.
4. kategória
I. Sándor Zoltán és Szabó Erik, 8. o. – II. R. F. Á. I.
II. Vojtkó Tünde, 8. o. – II. R. F. Á. I.
III. Nagy Eszter, 8a. o. – F. I. Á. I.

A Speciális Szakiskola hírei
Az Általános Iskola Speciális Szakiskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Diákotthon és
Gyermekotthon életében lezárult az első félév.
Sok feladatot teljesítettünk az elmúlt időszakban. A tanulás mellett fontos volt számunkra az
eddig jól működő partnerkapcsolatok ápolása,
a rendszeres sportversenyeken aló részvétel, az
ünnepek hagyományos lebonyolítása, a gyermekek kirándulásokon és más iskolán kívüli programokon való foglalkoztatása.
Az Idősek Világnapjára ünnepi műsorral
kedveskedtünk az Erdei Fenyő Idősek Otthona
lakóinak október 1-én. Felkerestük a Harmónia
és Nefelejcs Ház lakóit a Télapó és Karácsony
alkalmából. Minden szereplésünk után szeretetet
és elismerést kaptunk az idős lakóktól.
Az iskolai ünnepeket, október 6 és 23, a
szakiskolás tanulók közreműködésével tartottuk
meg.
Megünnepeltük az iskola
születésnapját is.
Részt vettünk Gödöllőn, a
Megyei Atlétikai Versenyen,
ahol most is jó eredményeket értünk el. Rendszeresen
szerveződik az iskolán belül
sportverseny. Kiemelném a
decemberi Mikulás Kupa
úszóversenyt, mely kicsinek
és nagynak maradandó élményt nyújtott.
Cegléden ebben az évben
is megszervezték az Adventi
Kupát, iskolánkból a kész-

ségfejlesztő osztály tanulói vettek részt a programon.
Osztálykirándulásokat és mozi látogatást is
szerveztünk tanulóinknak.
Decemberben hagyomány már, hogy várjuk a
városi Mikulást, akinek kedves műsort adnak a
kollégium lakói.
A karácsony, minden osztályban, bensőséges
hangulatban telt, de az iskola együtt is ünnepelt.
A református egyház karácsonyi bábelőadással kedveskedett a gyerekeknek.
A Világítótorony Alapítvány jött el hozzánk
ajándékaival, viszonzásként az irodalmi csoport
előadta karácsonyi műsorát. Két ünnepi műsorral szerepeltünk az Árkád Üzletközpontban.
Köszönjük támogatóinknak az első félévben
nyújtott segítségüket!
Zsemberi Andrásné

SEGÍTSÉG A GYERMEKEKNEK

Van még összefogás

Öregfiúk Asztalitenisz Egyesületnek, a gyömrői
Fekete István Általános Iskola és Szakiskola
„Együtt a gyermekekért” Alapítványának és
mindazoknak a névtelenséget kérő magánszemélyeknek a támogatását, akik adományaikat a
gyömrői Monor és Vidéke
Takarékszövetkezetnél
nyitott bankszámlára eljuttatták. Külön köszönet
a Soroksári KIKA M5-ös
Áruház magyarországi
kereskedelmi vezetőjének, Bakó Ádámnak, aki
Tóth Ábel osztályvezető
megkeresésére jelentős
értékű adományt juttatott el a családnak.
Tóth Mátyás, a gyömrői Fekete István Általános Iskola és Szakiskola 5.b osztályának osztályfőnöke
A kép illusztrácó

Sokat hallunk arról, hogy az emberek nem törődnek mások bajával, gondjával. Az utóbbi hónapok rácáfoltak erre.
Él Gyömrőn egy tizenegy éves kislány, akinél
2009. áprilisában súlyos
betegséget diagnosztizáltak. Hónapokat töltött
kórházban, várva a megfelelő donorra. A család
mindent elkövetett a
gyermek gyógyulása érdekében, súlyos anyagi
gondok közé sodródva.
Nem ők kérték a segítséget. Mégis akadtak
olyan emberek, egyesületek, cégek, akik számára fontos volt, hogy
segítő kezet nyújtsanak nekik.
Köszönjük a Katolikus Caritas gyömrői csoportjának, a KIGYE Egyesületnek, a gyömrői

Felhívás, hogy ne legyen éhes gyermek Gyömrőn!
Szomorúan tapasztaljuk, hogy egyre több az alultáplált gyermek a környezetünkben, egyre
több szülő nem tudja biztosítani gyermeke mindennapi étkezését. Ezt nem nézhetjük tétlenül,
ezért a Gyömrői Társaskör tagjai úgy döntöttek, hogy legalább két gyermek iskolai étkezésének költségét a tanév végéig magára vállalja. Sajnos marad még sok éhes gyermek, ezért
most felhívással fordulunk, a gyömrői pártokhoz, civilszervezetekhez, vállalkozókhoz, hogy
kövessék a példánkat, a lehetőségeik szerint.
Keressenek minket!
Telefon: 06-20-3812328. Segítségüket előre is köszönjük!
Gáspár Krisztián

Felhívás!
Az Arany Ovi
alapítványa idén
is köszönettel
fogadja az 1%-os
felajánlásaikat.
Adószám:18676903-1-13
Arany Alapítvány
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FELHÍVÁS

Tisztelt gyömrői polgárok!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy
Óvodánk alapítványa 2010-től fogadhatja a befizetett adójuk 1 %-át.
MESEVÁR A GYERMEKEKÉRT
ALAPÍTVÁNY
ADÓSZÁMA:18717505-1-13
Szíves támogatásukat előre is köszönjük.
A kuratórium tagjai
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KÖRNYEZETÜNK

A kukába kidobott hulladék egyharmada
szerves anyag, amelynek nem ott van a helye!
Komposztálásról szóló három részes sorozatunk első része

Külföldön nem véletlenül nevezik a konyhából
és kertből kikerülő hulladékot „zöld javaknak”,
hiszen a növények számára tápanyagban gazdag
komposzt készíthető belőlük. A fogyasztói társadalmak által termelt hulladékmennyiséget pedig
drasztikus mértékben csökkenteni lehet ilyen
módon.
Nagyanyáink receptje szerint
A komposzthoz nem kell más, mint idő, levegő,
napsütés és elegendő nedvesség. A legfontosabb
dolgunk, hogy figyeljünk
ezek megfelelő arányára,
így nem következhet be
az, ami miatt néhányan
ódzkodnak a komposztálástól, vagyis az erőteljes
szagot árasztó rothadás.
Ez ugyanis vészjel, a helyes komposztálás nem
jár ilyen „kísérőjelenséggel”.
Évente kétszer-háromszor célszerű átforgatni az összegyűjtött szerves hulladékot, átszitálni egy nagyobb méretű rostán és a kész humuszt
már fel is lehet használni a virágcserepek vagy a
kert földjébe keverve. Nem csupán a szemét költségén lehet így spórolni, de még virágföldért és
tápoldatért sem kell a kereskedésbe menni.
Hogyan kezdjünk neki?
A legegyszerűbb megoldás, ha a kert egyik
sarkában csinos kis kupacot készítünk a kerti és

a konyhai zöld hulladékból. Aki ad a formára,
számos komposztkertek közül válogathat a piacon, létezik fából és műanyagból készült verzió
is. Arra kell ügyelni, hogy megfelelő legyen a
szellőzése.
A konyhában tanácsos egy tálat kihelyezni, amelyben gyűlhet a szerves hulladék, amit
nyáron naponta, télen néhány naponta elég
üríteni. A kerti komposztalapanyagok közül
legnagyobb mennyiségben az avar fordul
elő, illetve a fűnyesedék és az ágak. A
gallyak közül a kisebbeket kézzel, a nagyobbakat ágaprítóval
ajánlott feldarabolni
körülbelül 5 centiméteres darabokra.
Az eddigiekből kiderül, hogy egy nagyon
egyszerű eljárásról van
szó, amelynek a kivitelezése nem ördöngösség. A komposztálásnál
lényegében terepet biztosítunk ahhoz, hogy a
természet elvégezhesse a dolgát.
(folytatjuk)

Köszönet nyilvánítás

K.I.GY.E Környezet Ifjúság
és Gyermekvédelmi Egyesület
Teljes cikk olvasható
a www.kigye.gportal.hu lapon

Ezúton fejezem ki köszönetemet minden olyan gyömrői lakos-társamnak, aki önmagát nem kímélve két napon keresztül ellapátolta a havat az ingatlanja előtti útszakaszról.
Dacolva hóeséssel, süvítő széllel és rengeteg mínusszal, jómagam is lapátot ragadtam, és elvégeztem az úttakarítást. Elvégeztem, mert más nem tette meg helyettem. Lapátoló „sorstársaimmal” jó lehetőség nyílt rá, hogy kicsit jobban megismerjük egymást, elbeszélgessünk és megvitassuk az élet nagy dolgait. Egy valamiben azonban mindenki egyet értett: az idei hó-szezonban
már másodszor hagyták magukra a lakosokat.
Természetesen megértem, hogy elsőnek a fő közlekedési utakat kell járhatóvá tenni. (Családommal mellékúton lakunk, ami főútvonalba csatlakozik közvetlenül). De hogy kétnapi havazás
után a kotrónak még a hangját sem hallottam, nemhogy a munkáját láttam volna – ez minden
körülmények között megengedhetetlen.
Borbás Linda

EGÉSZSÉGÜGY
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Fókuszban az Élet

Továbbra is várja a kedves érdeklődőket a
gyömrői Bio- és Egészségklub. A témához igazán illő helyszínen, az Új Egészségház konferenciatermében találkozhatunk, beszélgethetünk és
hallgathatunk előadásokat az egészségmegőrzés
sokrétű témájában. A klubéletre az eddigiekhez hasonlóan
minden páros héten, csütörtökön 17:30-tól 20:00 óráig kerül
sor a már említett helyszínen:
Gyömrő, Szent István utca 16.
szám alatt.
Januárban egy előre megbeszélt tematika szerint zajlottak
az előadások. Az ember környezetéről, az ember és Föld viszonyáról, illetve
arról, hogy miként értelmezhetőek és kezelhetőek a különböző kölcsönhatások, György László
beszélt nekünk. E témát még nem merítettük ki,
csupán egy-két szemszögből világítottuk meg,
ezért a következőkben tovább boncolgatjuk az

egyes természeti elemek ránk gyakorolt hatásainak tárgyalását. A legközelebbi időpontban
Vad Erzsébet a négy őselem fontosságáról, illetve életünkben betöltött szerepéről tart előadást.
Természetesen ezeken a beszámolókon kívül
továbbra is bárki kérdezhet és
kezdeményezhet beszélgetést
bármely témában, bármilyen
problémával kapcsolatban.
Szeretettel várunk mindenkit február 25-én, csütörtökön is az Új Egészségház
konferenciatermében. Kérdéseiket a klubélettel és egészségmegőrzéssel kapcsolatban
is bátran feltehetik. György
Lászlót a 06-30-676-06-31-es telefonszámon
vagy a fubenfaban@signaltv.hu e-mail címen
kereshetik.
Mottónk: „Az egészség természetes állapotod!”
Hidasi Rózsa

Tisztelt szerkesztôség!

Az édesanyám az Erdei Fenyő Idősek Otthona egyik ex alkalmazottja. A januári számban olvastuk az intézmény bezárásával kapcsolatos cikket, mi ezt szeretnénk kiegészíteni.
Kezdetben az idősek otthona 2 részből állt, ami a fő épület és a kastély része volt. Azonban elrendelték a
kastély kiürítését, mivel az épület életveszélyessé vált.
Így a lakóinkat a kastélyból átköltöztettük a fő épületbe, amely hivatalosan 75 ember befogadására volt
alkalmas. Akiknek nem jutott a fő épületben hely, azokat más intézményekbe szállították át. S ekkor elrendelték a létszámstopot. Idővel lassan csökkenni kezdett a létszám az elhalálozások miatt. Családok felkerestek minket, hogy az ápolásra szoruló szeretteiket szeretnék intézményünkben elhelyezni, azonban ez a
létszámstop miatt lehetetlen volt. A létszám tovább csökkent, de a korlátozást továbbra sem oldották fel.
Édesanyám 5 évvel ezelőtt kezdett az Erdei Fenyő Idősek Otthonában dolgozni és ekkor már az a hír járta,
hogy hamarosan bezárják az otthont. Majd 2008-ban reménykedni kezdtek az alkalmazottak, mert megkezdődött a szociális otthon fő épületének a felújítása. Ekkor azt gondolták, hogy megmarad a szociális otthon
és feloldják a létszámkorlátozást. De sajnos ez nem így történt. 2009 december elején bejelentették, hogy
az idősek otthona végleg bezárja kapuit, és a megmaradt gondozottakat elszállítják más intézményekbe.
December 19-én már üres volt az otthon, mindenkit elszállítottak.
És december 31-én hivatalosan bezárt az Erdei Fenyő Idősek Otthona. A dolgozóknak azonban csak egy
lehetőséget ajánlottak fel és ez nem volt más, mint az, hogy a Péceli idősek otthonában tudják folytatni
munkájukat (ha akarják). Sajnos azonban voltak olyan alkalmazottak, akik messziről jártak át dolgozni és
már a gyömrői otthonba is nehezen jutottak el, a közlekedés miatt. A szomorú rész az egész történetben, hogy
egyesek a koruk miatt (köztük édesanyám is) nagyon nehezen vagy sehogy sem találnak munkát maguknak,
és egyes alkalmazottak már több mint 20 éve a gyömrői otthonban dolgoztak, ezért a munkahelyük elvesztése nagyon mélyen érintette őket. De a lakók is nagy szomorúsággal fogadták a hírt. Őszintén szólva eléggé
különös, hogy egy állami szociális otthont bezárnak és az indok az, hogy veszteséges volt az otthon. Nos,
ez a létszámstop miatt lehet. Bár mi nem értünk a költségvetés kiszámításához, de szerintünk ez is szerepet
játszott abban, hogy így alakuljon az otthon sorsa.

Zákányi Richárd és Zákányi Lajosné
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RENDŐRSÉGI HÍREK

Rendőrségi közlemény

A BŰNCSELEKMÉNYEK TÖBBSÉGE MEGELŐZHETŐ!
FOGADJA MEG TANÁCSAINKAT!

IDŐSKORÚAK SÉRELMÉRE ELKÖVETETT
BŰNCSELEKMÉNYEK MEGELŐZÉSE

– A temetőkben sírgondozás során táskáját,
értékeit ne hagyja őrizetlenül!

Gyakorta előfordul, hogy idős emberek figyelmetlenségét, óvatlanságát használják ki a bűnelkövetők, a tolvajok, a csalók.

Amennyiben bűncselekmény áldozatává
válik, hívja a RENDŐRSÉGET: a 107 vagy
112 telefonszámon!

Ennek megelőzése érdekében:
– Ne engedje be lakásába az áramszolgáltató,
vagy a vízművek alkalmazottait, a polgármesteri
hivatal munkatársait, a rendőrség tagjait, CSAK
AKKOR, ha megfelelően igazolják magukat.
– Kétség esetén kérje el igazolványukat, jegyezze fel nevüket, munkahelyüket, annak telefonszámát hívja fel, győződjön meg a személyek
hitelességéről!
– Ne engedje be lakásába a házaló árust,
aki általában ruhaneműt, háztartási eszközöket,
ékszereket kínál olcsón megvételre!
– Ne engedje be lakásába azon személyeket,
akik valamilyen ürüggyel – általában rosszullétet
színlelve – vizet vagy gyógyszert kérnek. Amen�nyiben szükséges a 104-en értesítse a mentőket!
– Tűzifa megrendelése vagy vásárlása esetén
győződjön meg a szállító kilétéről, kérje el személyi igazolványát, jegyezze fel adatait! Legyen
figyelemmel arra, hogy a fa mennyisége és a kifizetett összeg álljon arányban egymással!
– Ne fogadjon el ajánlatot házkörüli munkák
elvégzésére, háztartási gépek javítására, amen�nyiben az ajánlott ár feltűnően alacsony!
– Amennyiben valóban valamely szerelő,
szerelési munka elvégzése céljából megy be a
házába, ne legyen a házban egyedül, hívja át
szomszédját, valamely hozzátartozóját!
– Előleget ne fizessen az elvégzendő munkáért, csak a munka befejezését követően!
– A városban való közlekedéskor, vásárláskor,
figyelmesen járjon el, pénztárcáját, értékeit biztonságos helyen őrizze!
– Kerülje az éjszakai órákban a vasútállomás, buszpályaudvar környékét, a gyér forgalmú
utcákat, sötétedés után lehetőség szerint ne
egyedül közlekedjen!

Tisztelt Szerkesztőség!

Szeretném felhívni a figyelmet a következő esetre:
2010. január 16-án este a kertes házamban ismeretlen tettes megpróbálta a
teraszon található ruhaszárítóról kiteregetett ruhákat eltulajdonítani.
A házban jómagam, édesanyám, valamint a kutyánk tartózkodott. A nevezett
időpontban a kutya egyszer csak elkezdett ugatni, mire édesanyám kiengedte a
kertbe. Ekkor vette észre, hogy a teraszról a ruhák eltűntek. A kutya a kert hátsó
részében vadul ugatott, mire édesanyámmal hátra mentünk. Sötét volt, a kert
végében nem láttunk szinte semmit, és
zseblámpa sem volt nálunk. Édesanyám,
mintha egy guggoló ember körvonalát
látta volna, ezért megtorpant és visszafordultunk. Eszembe jutott, hogy a kert
hátsó részét a gépkocsink fényszórójával
be tudjuk világítani, így is történt. A fényszóró fényében megláttuk a kert végében
az eldobott ruhákat, de már nem volt ott
senki.
Feljelentést nem teszünk, mert nem
történt lopás, meglett minden. Azonban
szeretném, ha felhívnák a gyömrői lakosok figyelmét, hogy fokozottan vigyázzanak még a kertben található értékeikre is,
mivel úgy tűnik, hogy egyes emberek nem
ismerik a magántulajdon fogalmát.
Zsoldos Viktor
Gyömrő, Bimbó u.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Tisztelt Gyömrői
Lakosok!
A Gyömrői Polgárőr Egyesületen belül,
annak támogatásával
megalakult az

Önkéntes Tűzoltó
Szakszolgálat.
Várjuk azon gyömrői lakosok jelentkezését, akik érdeklődnek a tűzoltóság iránt,
buzog bennük a tenni akarás, fizikálisan
és szellemileg is rátermettnek érzik magukat és rendelkeznek némi szabadidővel.
Jelentkezni
Kramarics Tamásnál (0620-281-2320),
vagy
Benkő Lajosnál (0620-988-5017) lehet.
Várunk továbbá minden anyagi és eszköz-jellegű felajánlást, támogatást, ami
elősegítené az első tűzoltó-gépjárművünk
és felszereléseink beszerzését.
Ezzel kapcsolatban érdeklődni
Szuromi Albin elnöknél lehet,
(0630-397-4797) vagy utalásaikat
a 65100084 – 11261003 számlára küldhetik el. A közlemény rovatba kérjük
feltüntetni: „Tűzoltóság”.
További információkat a fent említett
telefonszámokon, illetve a

www.gyomrotuzolto.fw.hu
oldalon kaphatnak.
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FELHÍVÁS 1%
FELAJÁNLÁSÁRA
Azzal a kéréssel fordulunk a Tisztelt Olvasóhoz,
hogy az 1996. évi CXXVI. törvény alapján személyi jövedelemadójának 1%-ával támogassa
a Fekete István Általános Iskola és Szakiskola
„Együtt az iskoláért” Alapítványát.
Adószámunk: 19182559-1-13
Alapítványunk 1992-ben alakult, az alapító
okiratban megfogalmazott célja:
• anyagilag hátrányos helyzetű, segítségre
szoruló gyerekek támogatása
• tehetséges gyermekek iskolán kívüli ismeretszerzésének elősegítése
• a pedagógusok új ismeretek szerzésére, új
módszerek elsajátítására, pedagógiai újítások
bevezetésére irányuló tevékenységének anyagi
támogatása
• önálló, iskolán belül szervezett, tartalmas
életre nevelő, új ismereteket nyújtó kezdeményezések támogatása.
Alapítványunk a 2009. évben 2.827.537 Ft-os
bevételét az alapító okiratban megfogalmazott
célokra használta fel.
Bevételeink között jelentős helyen áll a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásából befolyt összeg.
2009-ben alapítványunk számlájára ebből
1.539.920 Ft érkezett. Minden támogatónknak
ezúton is köszönetet mondok.
A 2009-es évben 612.383 Ft-tal a diákok
úszótanfolyamát támogattuk, 164.647 Ft-ot fizettünk ki versenyek nevezési díjaira és a nyertesek
jutalmazására. Ezen felül 41.000 Ft-tal járultunk
hozzá különjárati autóbuszok költségeihez, melyekkel tanulóink jutalomkirándulásra, hangversenyre utaztak. 50.000 Ft értékben nyújtottunk
támogatást a kerékpár szakosztálynak, 33.600
Ft-ért hangversenybérleteket, 79.800 Ft-ért szakiskolásainknak színházjegyeket vásároltunk.
A nyári táborozáshoz, a sítáborhoz az arra
anyagilag rászoruló tanulók részére jelentős támogatást nyújtottunk, az osztálykirándulásokhoz
116.500 Ft-tal járultunk hozzá. Hagyományainkhoz híven karácsonykor ajándékkal kedveskedtünk tanulóinknak, melynek értéke 150.000 Ft
volt.
Az idei évben is hasonló támogatásokat szeretnénk nyújtani gyerekeinknek, ezért kérem felajánlását!
Hajdú András igazgató
a kuratórium elnöke
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HIT ÉS LÉLEK

Sportriporter kerestetik!

PATIKAI ÜGYELET

A Gyömrői Városi Televízió stábja várja
lelkes, a sportban járatos fiúk-lányok
jelentkezését, akik szívesen dolgoznának
a helyi tévében, sport témakörben!

Hétköznapokon továbbra is a Szent
Erzsébet Patika tart ügyeletet este 10
óráig. Hétvégeken a három patika felváltva tart nyitva. A következő hétvégék
ügyeleti rendje a következő:

Aki kedvet érez hozzá, jelentkezzen a
signaltv@gyomro.hu e-mail címen, vagy
a 0630-325-9502-es telefonszámon.
Természetesen, ha valaki más jellegű
munkát szeretne végezni a helyi
tévében, szintén a fenti elérhetőségeken
jelentkezhet!
HA

MEGHÍVÓ

A Mesevár Óvoda Nevelőtestülete és szülői munkaközössége meghívja önt és kedves
családját a Mesevár a Gyermekekért Alapítvány javára
rendezett TAVASZI ZSONGÁS II. című kulturális délutánra, 2010. március 13-án
15 órai kezdettel, a gyömrői
Petőfi Sándor Művelődési
Házban.
A tavalyi nagysikerű előadáshoz hasonlóan az idén is
ismert és népszerű előadóművészek tisztelnek meg bennünket.
Belépőjegyek ára 1200
Ft, mely kapható a Mesevár
Óvodában, Gyömrő, Kossuth
Ferenc u.24.
Bővebb felvilágosítás: 06
29 331 443 telefonszámon.
A szünetben büfé áll rendelkezésükre.
A bevételt az alapítvány
gyermekkirándulások támogatására, ill. kulturális programok szervezésére kívánja
fordítani.

Február 13-14.
Február 20-21.
Február 27-28.
Március 6-7.
Március 13-14.
Március 15. hétfő
Március 20-21.

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

Versengjen a „Pest Megye Bora 2010” címért
Pest Megye Közgyűlésének elnöke ismét pályázatot hirdet a „Pest Megye
Bora” cím elnyerésére. Várjuk minden olyan borász jelentkezését, aki évjárat
megkötés nélkül alkalmasnak találja borát a szakmai megmérettetésre.
Pest Megye Közgyűlése a versennyel segíteni kívánja a térségi
borászkodást, s egyben föllendíteni a megye borturizmusát. A győztes borok „Pest Megye 2010” feliratú címke viselésére jogosultak. A díjazott borok
marketingkommunikációs támogatást is kapnak a Megyétől, melyet külön
megállapodás rögzít.
A borok beérkezési határideje
2010. február 18-án 8:30-15:00 óráig és február 19-én 8:30-13:30 óráig,
Pest Megye Önkormányzatának Hivatalába, 1052 Budapest, Városház u. 7.
Kontaktszemélyek: Ambrus András sajtófőnök 06-20-218-5759
Zsűrizés: A borokat szakmai és társadalmi zsűri is értékelni fogja, 2010.
február 27-én.
Csúcs Zsűri elnöke: dr. Kállay Miklós
Szakmai Zsűri elnöke: dr. Módos Péter
Társadalmi Zsúri elnöke: Csizmadia András
(A zsűrizés nem nyilvános.)
Az állófogadással egybekötött ünnepélyes eredményhirdetésre február 27én, 14:00-kor kerül sor, melyre sok szeretettel várjuk Önt,
Pest Megye Önkormányzatának Dísztermében.
(1052 Budapest, Városház u. 7.)
Nevezési feltételek:
· Kistermelőknél 5hl ∙ Nagytermelőknél 50 hl · Kizárólag Pest megyében
termett szőlőből készített borral lehet részt venni. · Egy termelő összesen öt
tétellel nevezhet. · Vörös, fehér és rosé kategóriában lehet nevezni, fajtánként
négy palackkal. · Nevezési díj fajtánként 3000 Ft. (A szállításnál készpénzben,
a nevezési lappal együtt leadni!) · A Bormustrán kizárólag kereskedelmi forgalomban kapható borok versenyezhetnek.
A termelőknek nyilatkozniuk kell a jelenleg birtokukban lévő, még pincében tárolt készlet nagyságáról, ugyanis megegyezése alapján, bizonyos számú
palackot külön is megvásárolhat Pest Megye Önkormányzata reprezentációs
célokra. A nevezett boroknak érvényes OBI papírokkal kell rendelkeznie.
Dr. Szűcs Lajos elnök
Pest Megye Közgyűlése
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„Jó Hátszelet” alapítvány hírei!
2010. A Nagy TERVEK és a NAGY REMÉNYEK ÉVE!

Ismét magunk mögött hagytunk egy igen nehéz,
válsággal sújtott évet.
Az újév kezdetén még lankadatlan a lelkesedés, és friss lendülettel vágunk neki a jövőnek.
Már évek óta nyomjuk a pedált, és hála a
sportot, mozgást kedvelő közönségnek, minden
évben egyre többen kapcsolódnak be és csatlakoznak hozzánk.
Az elért eredmények és sikerek ellenére mindig vannak új feladatok és ezek közül az egyik
egy Gyömrőt képviselő, kis létszámú ELIT csapat létrehozása. A saját nevelésű vagy általunk
támogatott legjobb sportolóinkat magasabb színvonalon kellene támogatni. Ha itt maradnak, ezzel mi arathatjuk le a babérokat, s nem más csapat. Az elmúlt években jelentősen megcsappant
az eredményes sportolóink száma.
Az új csapat működéséhez a tőkét lehetőség
szerint, plusz támogatók bevonásával és a „Jó
Hátszelet” alapítvány támogatásával szeretnénk
megoldani.
A GYÖMRŐI ELIT CYCLING TEAM nevében és megjelenésében is más lesz az eddigiektől, de természetesen a Városi Sport Klub csapata marad.
A másik tervünk a szintén gyömrői fiatalok
sokaságát érintő BMX, GÖRDESZKA park létrehozása lenne. A szervezésben és létrehozásban
a téma egyik fő szakértője és ismerője, Nagy
Szilárd (Mr. BIG) segíti munkánkat és az alapítványunkat. Gyömrő utcáin, terein játszó, sportoló, túlzás nélkül állítom, üldözött gyerekeknek,
fiataloknak kell egy speciálisan erre a sportra
kialakított pormentes aszfaltos vagy betonozott
terület, rajta a megfelelő eszközökkel. Ezek a
gyerekek, részben már a szakosztályunk tagjaiként szerepelnek, de egyébként szoros barátságban, összetartó bandákba tömörültek és így brin-

gáznak vagy gördeszkáznak. A már megvalósult
sport terület gondozása, működtetése szakosztályunk, alapítványunk feladata is lehetne.Ez egy
nagy beruházást igénylő projekt, ehhez nagyobb
összefogás szükséges minden tekintetben.
Az éves kötelező programokat, a Tour-de
Gyömrő Családi Sportnapot és az Országos
Amatőrkupa fordulót is megszervezzük.
Köszönetet mondunk a támogatóinknak, a
rendezvények szervezésében nagy segítséget
nyújtó rendőrségnek, polgárőrségnek és más civil szervezeteknek.
Szívesen várjuk a fenti témákhoz kapcsolódó
javaslatokat, ötleteket, segítségeket, építő jellegű
kritikákat! Email: budai@monornet.hu
Budai Sándor

Az ELIT csapat női
versenyzője Bécsben
2010. január első hetében lehetőségem volt
versenyezni Bécsben, fedett fa pályán, a Frey
Dusikán. Első pillantásra az ember megdöbben, látva a kanyar milyen meredek és az
egyenes is dől szépen. A pályáról tudni kell,
hogy 250 m-es pálya, tehát a hazai után ez
egy nagyon meredek és gyors pálya. Állórajtos 500 m-en a 14. helyen végeztem, scratch
versenyen és pont versenyen derekasan helyt
álltam. Egy óriási élmény volt számomra,
hogy kijuthattam ide és versenyezhettem. Ha
lehetőségeim engedik, szeretnék még kimenni és megmérettetni magam.
Gyurján Adrienn
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GYÖMRŐI BRAVÚR A FOCI TEREMTORNÁKON
Kronológiai sorrendben haladva az évet az öregfiúk csapatunk kezdte meg!
Január 9-én hat csapat részvételével indult
útjára a 2010-es futball év! A már 4. éve megrendezett KO VA 21 KFT kupát sikerült itthon
tartani 100%-os remek teljesítménnyel! A torna
erősségét jelzi az is, hogy a tavalyi győztes az 5.
helyen végzett!
A KO VA 21 KFT ÖREGFIÚK TORNA
DOBOGÓSAI:
1. GYÖMRŐ 12p
2. SÜLYSÁP 7p
3. ÚRI 7p
***
Január 16-án rendezték a Leiner László felnőtt
emléktornát! Nagy öröm, hogy itt ismét hazai
tornagyőzelmet láthatott a kilátogató közönség!
A LEINER LÁSZLÓ EMLÉKTORNA
DOBOGÓSAI:
1. GYÖMRŐ 12P
2. PÉTERI 6P
3. MONORIERDŐ 4P
Ami még külön megemlítendő, hogy a tornán
a különdíjakat is mind elhoztuk!
Legjobb kapus: Bartos Ferenc (Gyömrő)
Legjobb játékos: Lénárt Manó (Gyömrő)
Gólkirály:Lovasi Balázs 7 gól (Gyömrő)
***
Január 23-án rendezték a Fórizs László ifjúsági emléktornát! Itt, tekintettel az ifjúsági
korú játékosainkra, hogy mindenki játsszon,
két csapatot indítottunk a 8 csapatos küzdelemben! És a kilátogatott szurkolók legnagyobb örömére házi döntőt rendezhettünk!

Január 30-án játszották a már mondhatni évtizedekre visszanyúló kupát, a Szewcyk Ede felnőtt emléktornát! Sajnos Üllő csapata az utolsó pillanatban visszalépett a küzdelmektől! Így
a gyömrői gárda két csapattal indult a tornán!
Gyömrő II. csapatában egy-két ifista és öregfiúk
játékos is szerepet kapott! Nem is lettek utolsók!
(A 4. helyen végeztek). Az aranyérmet pedig ki
más szerezhette meg, mint a Gyömrő I. csapat!
A SZEWCYK EDE FELNŐTT TORNA
DOBOGÓSAI:
1. GYÖMRŐ I 9P
2. MAGLÓD 7P
3. SÜLYSÁP 7P
Gyömrő 2 különdíjat is szerzett a tornán:
GÓLKIRÁLY: BOKROS BÁLINT
(GYÖMRŐ) 6 GÓL
LEGJOBB JÁTÉKOS: MOLNÁR TAMÁS
(GYÖMRŐ)
***
Összefoglalva a januárt, sikerekben gazdag
volt! Reméljük a folytatás szintén sikeres lesz!
A felkészülési mérkőzésekről és a csapatról a
http://gyomrose.gportal.hu web oldalon tájékozódhatnak!
Fazekas Gábor
labdarúgó szakosztály vezetőségi tag
Gyömrői Öregfiúk a kupával

A FÓRIZS LÁSZLÓ IFJÚSÁGI
TEREMTORNA DOBOGÓSAI:
1. GYÖMRŐ I
2.GYÖMRŐ II
3. PILIS

GYÖMRŐ

Közéleti és információs magazin 2010/2
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

