Új városközpont épül
a vasútállomásnál
Összefogással tegyük szebbé városunkat!

Ha az időjárás még nem is mindig enged
erre következtetni, de a naptár szerint
elérkezett a tavasz. Reméljük, rövidesen
az időjárás is felzárkózik a naptár szerinti tavaszhoz, így hamarosan beköszönt
a tavaszi kertészkedések időszaka. Városunk az ide látogatók számára mindig
is egy kellemes lakókörnyezettel rendelkező város képét mutatta. Az utcák
szépen aszfaltozottak, a közterületek
rendezettek.
Az
elmúlt
években önkormányzatunk kiemelt
figyelmet
fordított
a
közterületek
rendezésére.
A négy évvel ezelőtti
fásítási program keretében csaknem
1000 db díszfát ültettünk
ki a város
utcáira. Szerencsére ezeknek több mint
90%-a megmaradt, és ma is díszíti környezetünket. Tavaly a városközpontot
varázsoltuk újjá. Itt is figyelmet fordítottunk arra, hogy a központi park új facsemetékkel gazdagodjon és virágágyások
díszítsék városunk főterét. Idén is megtelnek a tavaly elkészült virágágyások
virágokkal, újra színpompássá varázsolva Gyömrő főterét. Városunk utcáinak
szépítése azonban nem válhat teljessé la-

kossági összefogás nélkül. Ahhoz, hogy
minden utca, minden árokpart, minden
ház előtti járdaszakasz rendezett és gondozott legyen, csakis úgy érhető el, ha
mindenki a portája előtti utcarészt a sajátjának tekinti és a sajátjaként gondozza. Városunk több mint 70 kilométernyi
úthálózatát és minden utcáját nem tudja az önkormányzat rendben tartani. A
főterek és főutak gondozása, rendezése
az a nagyságrend, mellyel
önkormányzatunk, illetve a Település
Üzemeltető
Kft. dolgozói
még
megbirkóznak.
Szeretném,
ha Gyömrő
nemcsak az
önkormányzati fejlesztésekben, de
a lakossági
összefogásban és a közterületek szépítésében is
élen járna. Örülnék, ha városunkra is
jellemző lenne az a gondos ház előtti
portaszakasz rendezés, amire nagyon
jó példákat láthatunk a fővárostól távol eső kis falvakban. Kérek és bíztatok ezért mindenkit városunkban, hogy
lehetőségeihez mérten szánjon minden
hétvégén néhány órát a portája előtti
árokpart, útpadka, utcarész rendezésére,
gondozására, ültessen bátran virágokat
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háza elé. Különösen azért kérem ezt, mivel a jó
példa a legnagyobb mozgatóerő, és minél többen
virágosítják, szépítik házuk előtt az utcát, annál
többen fognak ehhez a munkához csatlakozni, és
annál több virágosított, gondozott utcaszakasz
lesz városunkban. Ehhez a munkához az önkormányzat is hozzájárul a maga erejével. Idén is
jó néhány facsemetét fogunk kiültetni Gyömrő
közterületeire, valamint tovább folytatódik a
tavaly beindított járdaépítési program. Ennek a
programnak a révén szeretnénk, ha városunkban
minden ház előtt szilárd burkolatú járda húzódna.
A járdaépítéshez az önkormányzat mindenkinek
ingyen biztosítja az anyagot.
A járdaépítéshez a lakosságnak csak a munkát kell adni.
Tavaly is nagyon sok helyen
éltek ezzel a lehetőséggel, és
ha egy utcában egy egész utcaszakasz összefogott, társadalmi munkában még olyan
házak előtt is megépült a
járda a szomszédok segítségével, ahol idős, egyedülálló
öregek laktak, és tevőlegesen
nem tudtak részt venni a járdaépítés fizikai munkájában,
azonban egy-egy tálca házi
készítésű süteménnyel, a dolgozó szomszédok kínálásával
ők is kivették részüket a járdaprogramból. Ha bárkinek
szándékában áll háza előtt a
járdát felújítani, vagy új járdát építeni, keresse
fel körzetének önkormányzati képviselőjét, aki
megszervezi az építőanyag kiszállítását. A tavaly
elindított zöld város program további lépéseiről
folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.
Amint arra az előbb már utaltam, városunk
fejlesztése az idén is töretlen lendülettel folytatódik. Önök ezt a fejlődést a házuk előtti utcaszakasz gondozásával, míg az önkormányzat
további beruházásokkal tudja biztosítani. Évek
óta célunk, hogy Gyömrőnek ne csak egy városközpontja legyen, hanem a város többi részében is alakuljanak ki közösségi területek,
kis városközpontok. Négy évvel ezelőtt épült ki
az „Ófalusi” részen a Csillag-csomópont és az
Ártézi kút körüli dísztér, majd épült fel tavaly
az első világháborús emlékmű. Az elmúlt évben
építettük újjá városunk főterét. Az idei évben a
vasútállomás mellett a Széchenyi, Kossuth Ferenc, Wesselényi, Vörösmarty utcák csomópont-

ját fogjuk átépíteni és alakítunk ki itt egy új kis
városközpontot. A tavalyi évben elnyert pályázatnak köszönhetően 96 férőhelyes parkoló épül a
mostani kerítésekkel körbevett városterület
és a használaton kívüli raktár helyén. Új járdaszakaszok épülnek a vasútállomás mellett, és
a kerékpárral való közlekedés támogatására egy
csaknem 100 férőhelyes fedett, térfigyelő kamerával ellátott kerékpártárolót létesítünk.
A tavalyi évben vásárolta meg az önkormányzat a Wesselényi - Vörösmarty utca kereszteződésében lévő magántelket. Ezen az ingatlanon a
Vörösmarty utca végének
lezárásával
szeretnénk
díszteret, parkolót és sétálóutcát kialakítani. Célunk a terület kereskedelmi
fejlesztése is, ezért ezen az
ingatlanon pavilon jellegű
kis üzletsort szeretnénk kialakítani. Mivel ezek a kereskedelmi egységek magán
beruházásból valósulnának
meg, ezért ezúton kérném
azokat, akik szeretnének új
üzletet nyitni ezen a területen, hogy bátran keressenek
fel szándékukkal, ötletükkel.
Az építési beruházás,
mely 90%-ban EU-s pályázati forrásból valósul meg, várhatóan márciusban
kezdődik. Mivel a kivitelezési időszakban a területen gépkocsival nem lehet majd parkolni, ezért
kérem azon vonattal közlekedőket, akik jelenleg
is autóval járnak a vasútállomásra, hogy járműveiket a környező utcákban helyezzék el, vagy
erre az időszakra vegyék igénybe az egyébként
is javasolt helyi buszjáratunkat. A munkálatok
pontos kezdéséről a területen parkoló autósokat
a szélvédőn hagyott tájékoztató lapokkal fogjuk
néhány nappal előtte értesíteni. Ha az építési munkák befejeződnek, várhatóan május végén, már
egy sokkal nagyobb, több autó befogadására
alkalmas, fedett kerékpártárolóval rendelkező gyönyörű városrész központot avathatunk
majd fel, és használhatjuk azt majd évtizedekig.
A munkálatok során mindenkitől megértést és
türelmet kérek, valamint városunk szépítésében
és fejlesztésében közös összefogást!
Mezey Attila
alpolgármester
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Áprilisban választ az ország!

A köztársasági elnök április 11-ére tűzte ki a 2010. évi országgyűlési választások első fordulóját. Második fordulóra ott lesz szükség, ahol a körzet egyéni jelöltjei közül senki nem szerzi
meg az abszolút többséget (50%+1 szavazat). A 2. fordulót április 25-re írta ki az államfő.
Szavazni csak személyesen lehet. Minden esetben igazolni kell a személyazonosságot és
a lakcímet. Ezért szükség van a személyazonosító igazolványra és a lakcímkártyára. Ha a
szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja a szavazólapokat és a borítékot. A szavazólapokat a választópolgár jelenlétében kell lebélyegezni. Ha nincs pecsét a
lapon, a szavazás érvénytelen! Érvényesen szavazni csak egy jelöltre és egy listára lehet.
Ha több jelöltet vagy listát jelöl meg valaki, a szavazata érvénytelen lesz! Szavazni a jelölt
neve mellett, illetőleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel lehet!
Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe! Tehát érvénytelen a pipa
vagy más egyéb jelölés! Érvénytelen a szavazat akkor is, ha nem tollal, hanem mondjuk
ceruzával jelölték az x-et.

Szavazás a lakóhelyen kívül

Ha a valaki a szavazás napján – akár az első, akár a második fordulóban – Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Igazolást személyesen vagy
meghatalmazott útján 2010. április 9-ig lehet kérni a lakóhely szerinti helyi választási iroda
vezetőjétől (azaz a település jegyzőjétől). Ajánlott levélben is kérhető igazolás úgy, hogy
a kérelem 2010. április 6-ig megérkezzen a lakóhely szerinti helyi választási irodába. Az
igazolást feltétlenül el kell vinni a szavazásra, mert csak annak átadásával engedélyezi a
szavazást a szavazatszámláló bizottság. Ha az igazolás mindkét fordulóra szól, akkor az első
fordulóban lebélyegezve visszaadják azt.

Szavazás mozgóurnával
Ha valaki mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti,
hogy a szavazatszámláló bizottság vigye ki az otthonába a mozgóurnát. Mozgóurna csak
írásban kérhető! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás
napján pedig a lakóhely szerinti szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni. Ha valaki mozgásában
gátolt, de nem a lakóhelyén tartózkodik (hanem
például egy egészségügyi intézményben), akkor
először igazolást kell kérnie a lakcíme szerinti
helyi választási irodától, majd az igazolás birtokában kell mozgóurnát igényelnie az intézmény
fekvése szerinti helyi választási irodától, vagy a
szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt
szavazókör szavazatszámláló bizottságától. (Csak
abban a kivételes esetben nincs szükség igazolásra, ha az intézmény ugyanazon szavazókör területén helyezkedik el, ahol a lakóhely is van).
Forrás: www.valasztas.hu
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Vízmű hírek

Mint arról már korábban beszámoltam, a múlt
év nyarán a Táncsics Mihály úton két nagy fa
gyökerei megroppantották az ivóvíz vezetéket. A
hibát akkor csak ideiglenesen, egy szakasz kiiktatásával tudtuk elhárítani. Közben döntés született a túlnőtt fák sorsáról, az ősszel kivágták őket.
A két hatalmas tuskó azonban bent maradt és a
tél beállta előtt már nem tudtuk elvégezni a végleges javítást. A napokban tavasziasra fordult idő
végre lehetővé tette, hogy befejezzük a munkát.
A tuskók eltávolításához hatalmas gödröt kellett
ásni, csak ezután tudtuk a csőszakaszt kicserélni.
A munka méreteire jellemző, hogy hétszer fordult a teherautó földdel, mire betelt a munkagödör (kb. 28 m3) és mintegy 20 m2 szilárd burkolatot kell helyreállítani. A mellékelt fotók erről a
munkáról készültek.
Március 2-án este a Klapka utcában volt komolyabb csőtörés, amit csak éjjel 2-re sikerült
kijavítani. Sajnos kiderült, hogy a légtelenítés
nem volt tökéletes és volt olyan ingatlan, ahol
csak reggel 8-ra lett víz. Az érintett lakóktól elnézést kérünk az elszenvedett kellemetlenségért.
Sokéves tapasztalat, hogy a fagyok megszűntével a csőtörések gyakoribbak, a legtöbb hiba
így tavasszal van. Ennek két oka lehet. Az egyik,
hogy a kisebb szivárgások már korábban is meg-

vannak, de a fagyos földön nem törnek a felszínre, nem észlelhetők. A másik, hogy a fagyás után
a talaj egy kicsit „helyezkedik” és a gyengébb
pontokon a csövek, idomok megpattannak.
Várhatóan áprilisban végezzük el a szilárd
burkolatok helyreállítását a téli, tavaszi időszakban keletkezett hibahelyeken. Akkor nyitnak az
aszfaltüzemek, a szállított aszfalt is hosszabban
felhasználható és a kötés is stabilabb.
Márciusban megkezdjük a tavaszi óraleolvasásokat. A komolyabb fagyok megszűntek,
kérjük fogyasztóinkat, hogy a téliesített mérők
kibontásával, megközelíthetővé tételével segítsék a leolvasók munkáját.
Február közepén, hóolvadáskor a kollégák jelezték, hogy a szennyvíztelepi tisztítási technológia az üzemzavar határán billeg. Szerencsére
nem lett baj, de nem sokon múlott. Közösen kielemeztük a problémát és az alábbi eredményre
jutottunk:
A technológia egy baktériumtenyészeten alapul. A baktériumok élnek: esznek, lélegeznek,
szaporodnak. Viszont mindezt nagyon nehezen
teszik a hidegben. Nekik nem az számít, hogy a
külső hőmérséklet mennyi, hiszen a műtárgy térfogata akkora, hogy ez alig befolyásolja. A legnagyobb hidegben is vidáman tették a dolgukat.
Viszont a hóolvadáskor nulla fok körüli víz jutott
a csatornarendszerbe, jelentősen lehűtve az ott
szabályosan érkező szennyvizet. Így a szennyvíztelepre beérkező 10 fok körüli hőmérsékletű közegben már nem nagyon virgonckodtak a
bacik. Ha ez az állapot tartósabb, előfordulhat
egy üzemzavar. A hólé nagy része azonban nem
a csatornafedelek nyílásain jut a rendszerbe,
hanem a tetőkről. A későbbi hasonló esetek, valamint a nyári „trópusi”záporoknál a kiöntések
elkerülésére egyetlen mód az ereszcsatorna bekötések megszüntetése.
A tavaszi időszakban szeretnénk a teljes területen elvégezni az ellenőrzést, amely kiterjed
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még az illegális (bejelentés-, szerződés-, díjfizetés nélküli) csatorna bekötésekre is. Mi magunk
közt szerényen csak kommandózásnak hívjuk
ezt a műveletet. Lehet, hogy az olvasónak már
a könyökén jön ki, mi sem szívesen csináljuk,
de van még felderítenivaló. Már olyan is előfordult, hogy valaki tudatosan megakadályozta a
fogyasztóellenőrzést, ő meg fog lepődni a szolgáltatás megszüntetésén. Lehet, hogy keménynek tűnik, de előbb utóbb rend lesz, megszabadulunk a potyázóktól.
A Lengyel u. 8/a alatti vízműben 2010. március 17-én nyílt napot tartunk. Délelőtt 10
és délután 14 órakor egy rövid előadás keretén
belül ismerkedhetnek meg a víz és a szennyvíz
ágazat működésével, állapotával, megoldandó
problémáival. Ezt követően csoportokban, kísérővel megtekinthetik a vízmű telepet. Szeretettel
várjuk az érdeklődőket.
Kertész Gyula

Átalakult és megújult városunk weblapja
Több kritika merült fel az eddigi weblapunkkal kapcsolatban, amelyek figyelembevételével és az
időközben felmerült elvárásoknak megfelelően, teljesen átterveztettük városunk portáljának struktúráját. Továbbra is az egyszerű kezelhetőség, ám a minél teljesebb tájékoztatás volt a célunk. Közben,
több törvényi előírást is figyelembe vettünk és beépítettünk. Például így már megtalálható portálunkon a közadattár, részletes információ pályázatainkról, teljes hivatali ügytípusok és nyomtatványtár.
A keresést is igyekeztünk hatékonyabbá tenni, gyorsabban, célszerűbben fog működni reményeink
szerint. Akadálymentesítettük is, s a gyengén látók részére a speciális ikon megnyomása után egy
megnövelt betűméretű, kontrasztos oldal jön elő. Természetesen, az átalakítással párhuzamosan, aktualizáltuk a különböző szervezetek elérhetőségeit is.
Továbbra is fő célunk az, hogy a hivatalos városi weblapról lehessen hozzájutni a legtöbb és
legfrissebb információhoz. Természetesen, a továbbiakban az aktuális Gyömrő újság is olvasható és
letölthető lesz onnan.
Hodruszky Lajos
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Erdei Fenyő Idősek Otthona

Nyílt levélben keresett meg Zákányi Richárd
és Zákányi Lajosné, továbbá telefonon több
korábbi dolgozó. Az észrevételekre az alábbiakat közölném a korábbi idősek otthonával
kapcsolatban.

Tudomásom szerint az ingatlanon található „kis”
kastély és a hozzá tartozó terület a MAZSIHISZ
tulajdona. Az államosítás következtében lett a
tulajdonjog az akkori Pest
Megyei Tanácsé. Ekkor kerültek rá az otthon felépítményei. A rendszerváltást
követően a MAZSIHISZ
szerette volna birtokba
venni a „kis”kastély épületét, de erre csak 2008-ban
kerülhetett sor. Ekkor Pest
Megye
Önkormányzata
megvásárolta a felépítményekhez tartozó területrészeket, majd kisebb felújításokat végzett az idősek
otthonának fő épületén.
Jómagam 2006 októbere
óta (megyei képviselővé választásom időpontjától) kiemelt figyelmet fordítok a helyben lévő
intézmények állapotára és igyekszem méltó módon képviselni az itt dolgozó emberek érdekeit.
Sokszor tettem fel kérdéseket és érveltem az in-

tézmény jövője érdekében. Sajnos meg kell állapítani, hogy a jelenlegi megyei vezetés gazdaságosságra való hivatkozással nem tudta fenntartani
az ingatlant és az idősek otthonát, ezért döntött a
bezárás, majd pedig az átcsoportosítás mellett.
Ez az otthon telephelye volt a Péceli Idősek
Otthonának. Más kérdés, hogy a gyömrői létszám nagyobb volt, mint a péceli otthon lakóinak száma.
Lelkiismeretem szerint
igyekeztem
cselekedni,
amikor a dolgozók érdekében felszólaltam. Mindig
ugyanazt a tájékoztatást
kaptam, hogy minden dolgozónak a megyei önkormányzat igyekezett lehetőséget teremteni Pest megye
hasonló intézményeinél a
munkahely megőrzés érdekében.
Be kell látni, hogy a
valóság ez esetben nem
azonos a mondott szóval.
Az ügy tisztázása végett
tisztelettel kérem Önöket és az érintetteket, hogy
telefonon vagy e-mailben jelentkezzenek nálam
és igyekszem segíteni, hogy tisztázódjon az intézmény körüli események sorozata.
Horváth István megyei képviselő
A Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapján, 2010. február
25-én, koszorúzással
egybekötött megemlékezést
tartottak a Gyömrői
gyilkosságok emléktáblájánál.
A rendezvényen részt vett
a Gyömrői Társaskör és a
Jobbik. A Signal TV rögzítette
a megemlékezést, a helyi
tévécsatornán hamarosan
láthatnak részleteket a
rendezvényről.
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TÁJÉKOZTATÓ A 2010/2011. TANÉV
ÓVODAI ÉS ISKOLAI BEIRATKOZÁSÁRÓL
A beiratkozás időpontja:
2010. március 25-26., 8.00 – 18.00 óra.
Felhívjuk minden szülő-gondviselő figyelmét a
Közoktatási törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltakra: „A szülő kötelessége különösen, hogy
biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében
folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson
való részvételét, tankötelezettségének vagy képzési kötelezettségének teljesítését.”
A törvény 8. § (2) bekezdése szerint „Az óvodai nevelés szakasza a gyermek 3 éves korában
kezdődik”, illetve a 24. § (2) bekezdés alapján
„A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, az óvodai nevelési és első
napjától kezdődően óvodai nevelés keretében
folyó, iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson
köteles részt venni.”
A 6. § (2) bekezdés alapján „A gyermek, ha
az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri,
attól a naptári évtől válik tankötelessé, amelyben
a hatodik életévét május 31. napjáig betölti.”
A törvény alapján tehát általános iskola 1.
osztályába kell beíratni minden iskolaérett
kisgyermeket, aki 2003. június 1. és 2004. május 31. között született.
Óvodába kötelező beíratni azt a kisgyermeket, aki 2004. június 1. és 2005. május 31. között született.
Az iskola előkészítő évfolyam (0. osztály)
a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény központi épületében működik. Az iskola előkészítő évfolyamba
az a tankötelezettségi kort elérő kisgyermek íratható be, akinek a pszichológiai szakvélemény –
amelyet a Nevelési Tanácsadó ad ki – határozatban javasolja ezt.

A beiratkozás a körzetes óvodában, iskolában 2010. március 25-26-án 8.00-18.00 óra

között történik az alábbi helyszíneken:

Fekete István Általános Iskola és Szakiskolában: alsó tagozat épülete – tanári szoba
Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú
Zeneművészeti és Táncművészeti Intézményben: Csokonai utcai épület – tanári szoba
Erzsébet utcai épület – tanári szoba
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában:
– igazgatói iroda

Arany Óvodában (Arany János u. 28.)
– vezetői szoba
Bóbita Óvodában (Pázmány u. 52.)
– vezetői szoba
Mesevár Óvodában (Kossuth Ferenc u. 24.)
– vezetői szoba
Mesevár Óvodában Falusi Tagóvodában (Dózsa György út 1.) – vezetői szoba
Iskola előkészítő évfolyam, 0. osztály beíratása:
2010. március 25-26-án 8.00–18.00 között – körzettől függetlenül – a Weöres Sándor Általános
Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény központi régi épület emeleti
tanári szobában (Szabadság tér 2/b.) teljesíthető.
A körzeten kívüli tanulók beiratkozásának
rendje:
A beiratkozási napokon az intézmények felmérik a körzeten kívül lakó gyermekeket
(ehhez szülők írásos kérelme, név, lakhelyet
igazoló dokumentum szükséges).
A fenntartó – az intézményvezetőkkel közösen – az intézmény körzetében élő, beiratkozott gyermekek létszáma és az intézmény
engedélyezett maximális létszáma alapján,
javaslatot tesz a körzeten kívüli gyermekek
beíratására.
Az intézmények írásban tájékoztatják a körzeten kívüli gyermekek felvételét a javasolt
intézménybe.

A bölcsődei beiratkozás időpontja 2010.
március 25-26-án 8.00–16.00 között az emeleti
bölcsődevezetői irodában.
Az iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
születési anyakönyvi kivonat
óvodai szakvélemény
Nevelési Tanácsadó szakvéleménye
egészségügyi törzslap
TAJ kártya
szülő személyi igazolványa, lakhelyigazolás
diákigazolvány igényléséhez: 1 db fénykép
+ 550 Ft
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OKTATÁS

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
születési anyakönyvi kivonat

A bölcsődei jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
születési anyakönyvi kivonat

lakcímkártya

lakcímkártya

TAJ kártya

TAJ kártya

szülő személyi igazolványa

szülő személyi igazolványa

A NEVELÉSI-OKTATÁSI- ÉS SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYEK SZERETETTEL
VÁRJÁK A KISGYERMEKEKET!

mindkét szülő munkavállalását igazoló
munkáltatói igazolása vagy
a munkáltató szándéknyilatkozata

BÓBITA ÓVODA HÍREI

Február 5-én lezajlott a farsangi ünnepségünk, amelyre idén is szép számmal jöttek
el a gyerekek, szülők, nagyszülők és testvérek is.
Igazi vidám, táncos forgatag volt, erről a fényképek és a tévéfelvétel is tanúskodik.
Köszönjük a szülőknek a sok segítséget, hiszen az ő támogatásuk nélkül nem
jöhetett volna létre e vidám délután.
A bevétel alapítványunk számlájára került, ahol így már összegyűlt annyi pénz, hogy most már az
utolsónak maradt csoportunk berendezését, korszerű, esztétikus bútorokra cseréljük.
Óvodánk idén ünnepli fennállásának 80. évfordulóját, amelyet terveink szerint szeretnénk méltó
módon megünnepelni.
Az ünnepi hét megnyitója május 31-én lesz. Ennek keretében június első hetében kiállításokat,
különböző programokat szervezünk, amelynek pontos menetéről értesíteni fogjuk a szülőket.
Akinek van olyan régi fényképe, vagy tárgyi emléke, amely az óvodához köthető, valamint régi
időkből származó játéka, megköszönjük, ha erre az időre, azokat rendelkezésünkre bocsátaná.
Arra törekszünk, hogy az óvoda híreit és életünk fontosabb eseményeit minél több fórumon, elérhetőségen közzé tegyük.
Megtalálnak minket a http://bobita-ovoda.gportal.hu/ – oldalon.
Óvodánkról, óvodai életünkről rövid összeállítást készítettünk, amely szintén megtalálható az
interneten, a YOUTUBE-on.
Március 16-19-ig nyílt hetet tartunk az újonnan beiratkozó gyermekeknek és szüleiknek, ezeken a napokon várunk minden kedves érdeklődőt, akik betekinthetnek óvodánk mindennapi életébe,
reggel 8 órától 12 óráig.
Az újonnan beiratkozó szülőknek pár oldalas tájékoztatót készítünk, amely nálunk, a városi bölcsődében és a védőnői szolgálatnál fellelhető!
Bóbitások

KULTÚRA
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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

***

Március 21. vasárnap 17 óra

A GyömrőSzínház utolsó alkalommal mutatja be
Vaszary János: a vörös bestia című három felvonásos vígjátékát.
Aki még nem látta jöjjön el, nézze meg! Nem fogja megbánni!
A belépés ingyenes. A társulat további működéséhez támogatásokat köszönettel elfogad.

***

Március 24. szerda VÉRADÁS 12-18 óráig

***

Március 26. péntek 17 óra

Tarka est a gyermekintézmények fejlesztéséért –
gyömrői óvodák és általános iskolák közreműködésével
Belépésre jogosító támogatójegy: 300 Ft.

***

2010. március 28. vasárnap 15 órától

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
a Keresztény Kör szervezésében
A húsvéthoz kapcsolódó színes kézműves foglalkozások
várják az érdeklődő kicsiket és nagyokat a művelődési házba!
„Néked int a hóvirág,
S barka bontja bársonyát.
Itt a tavasz: kikelet,
S a húsvét is közeleg.”
(Devecsery László)
PROGRAM:
Daltanulás, tojásfestés és még sok kézműves meglepetés!
FIGYELEM! AKI TOJÁST SZERETNE FESTENI,
HOZZON MAGÁVAL 2 DB FŐTT TOJÁST!!
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház,
Szent István u. 65-67.
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MÁRCIUS 31-IG TEKINTHETŐ MEG
A MŰVELŐDÉSI HÁZ KIÁLLÍTÓTERMÉBEN
PAPP ERZSÉBET
POMÁZI TEXTILTERVEZŐ IPARMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA!!!

***

Április 10. szombat 16 óra
IRODALMI KÁVÉHÁZ A KÖLTÉSZET NAPJA ALKALMÁBÓL
a gyömrői alkotók és a magyar irodalom gyöngyszemeinek bemutatásával, helyi
közreműködőkkel: GyömrőSzínház, Gyömrői Ifjúsági Kör és sokan mások.
Ismerjék meg a gyömrői írókat, költőket alkotásaikon keresztül!
Töltsük együtt ezt a szombat délutánt! Várunk minden irodalmat kedvelő
látogatót!
A belépés ingyenes!
Jelentkezésüket még március 20-ig várjuk:
személyesen a művelődési házban, vagy telefonon: 330-093,
e-mail-ben: gyomro-muvhaz@freemail.hu címen.

18.30 BRAN ÍR KONCERT ÉS TÁNCHÁZ
A Bran együttes 1993 óta a magyarországi ír zenei élet egyik legfontosabb résztvevője, rangos népzenei rendezvények és fesztiválok állandó szereplője. Repertoárjukon megtalálhatók a vidám kocsmadalok mellett a balladisztikus hangulatú ír- és angol nyelvű énekek, a régi hárfás hagyomány
dallamai és a virtuóz hangszeres játékot igénylő, friss tempójú népi tánczenék is. Bővebben az együttesről: www.bran.hu
Belépő: felnőtt: 700 Ft • gyerek: 400 Ft

Együtt könnyebb
Jótékonysági koncert a városunkban

Több mint 80 000 Ft gyűlt össze a jótékonysági
könnyűzenei koncerten.
A 36 fellépő között a legfiatalabb 12 éves,
a legidősebb 55 éves volt. Voltak messzebbről

érkezők, Szekszárdról, Balassagyarmatról, volt
olyan, aki kassai, illetve örmény származású.
Részt vett a műsorban látássérült, mozgássérült, hallássérült ember is. Volt ott fodrász, sofőr, villanyszerelő, építészmérnök,
telefonos marketinges, vendéglátó, háztartásbeli, általános iskolás,
gimnazista, egyetemista, szakközépiskolás, főiskolás. Ők egyszerű
hétköznapi emberek, akik nemcsak
szeretnek énekelni, zenélni vagy
egyéb műsorszám keretében előadni
valamit, hanem ebben tehetségesek
is. A legkülönfélébb könnyűzenei
műfajokban,
bűvészparódiában,
vers- és mesemondásban remekeltek. Többségük városunkban vagy a
környéken lakik.
Nem is kell messzire menni, hogy
felfedezzük a környezetünkben élők

KULTÚRA
között, hogy kiben milyen értékek vannak, s ha
ez sikerül, akkor már csak az van hátra, hogy kamatoztassuk ezeket a kincseket mindannyiunk
örömére és hasznára.
A koncert bevételének egy részét egy életmentő műtéten átesett kislány családja kapta
meg, másik 50 család pedig, több mint 180 gyermek tartós élelmiszerekhez és személyre szóló
ajándéktárgyakhoz (játékokhoz) jutott.
A Karitász gyömrői szervezete vásárolta és
állította össze a csomagokat a pénzbeli és tárgyi
adományokból, melyeket egy nekik szervezett
ünnepségen adtunk át.
Köszönünk minden adományt! Köszönjük
a Petőfi Sándor Művelődési Ház, az előadók, a
szervezők és a honlapunk szerkesztőjének értékes közreműködését. Köszönjük az egyházi
felekezetek és civilek összefogását. Köszönet a
Családsegítő Iroda csapatának, s képviselőjük-
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nek, hogy jelen volt az ajándékok átadásánál és
segítségünkre volt a háttérmunkában is.
Végül, de nem utolsó sorban, köszönjük a
polgármester úrnak, hogy nevét adta az eseményhez.
www.egyuttkonnyebb.try.hu
Horváthné Dunaveczki Leona

HÍREK A GIMNÁZIUMBÓL

KÉZFOGÓ

A fogyatékossággal élők világa címmel nagyszabású projekt zajlott iskolánkban a TÁMOP 3.1.4
programunk keretében. A 9. A tanulócsoport három
héten át vett részt a projektben. Csoportmunkáikat
egy kiállítással tették emlékezetessé az utókor, a
látogatók számára. A projekt sikeres eseménye
a fórum volt, témában jártas szakemberekkel és
vendégeinkkel: festőművésszel, énekesnővel,
gyógypedagógussal. Február 20-án, szombaton
egynapos vetélkedőre hívtuk meg osztályainkat.
A fogyatékossággal élő társaink világa, problémái,
mindennapi kihívásai jelentek meg előttünk: egyszerre direkt módon, de áttételesen, szimbolikusan
is. Páratlanul ötletes, szellemes feladatokkal leptek
meg mindnyájunkat: tájékozódást segítő ügyességi
feladatok, jelbeszéd, Braille írás, ízek felismerése,
szájjal festés, gyorsolvasás… Találékony feladatok, jó szervezéssel és hangulatos hangversennyel
a végén. A mozgás- illetve látássérült fiatalok alkotta csapat közismert, könnyűzenei dalokat adott elő
igen színvonalas, igényes kivitelezésben. Elegáns
produkciójukat nagy siker övezte.

MULTIKULTI

A TÁMOP projekt újabb eseménysorozata a
márciustól kezdődő interkulturális programsorozat. Március - április hónapban tartjuk a
színes, izgalmas eseményeket. A „Mesék teaháza” beszédes című program mellett ír zene
és táncház, 4 ország több mint 4 tanórán kerül

bemutatásra (Anglia/Nagy-Britannia, Finnország, Japán, Olaszország). Kedvenceink helye a kultúrában címmel lesz egy beszélgető
fórum egy állatorvossal. Igazán kiemelkedő
és ígéretes program lesz az irodalmi estünk
Dörner György színművésszel. Részletes információk az iskolában és a következő lapszámban!

SZÁZALÉK

A Széki Teleki László Közalapítvány, kiemelten
közhasznú alapítványként működteti a fennállásának 15. évébe lépett gimnáziumot. Kérjük Önt,
adója 1%-val támogassa alapítványunkat, s ezen
keresztül járuljon hozzá iskolánk fejlődéséhez is:
a befolyt bevételekből fejlesztések, sportszerek
kerülnek beszerzésre.
Az alapítvány adószáma: 18661923-1-13.
Forgács Attila
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„Hol sírjaink domborulnak”
– huszár káplár kopjafája a falusi temetõben
Az 1848-49-es szabadságharcban a gyömrőiek is
méltón kivették részüket. A toborzókra, Kossuth Lajos hívó szavára Gyömrőről 18 fiatal állt be a honvéd
zászlóaljakba, 80-an pedig nemzetőrök lettek. A csatamezőkön a haza szabadságáért
küzdő 18 fiatal közül a legidősebb 23 éves,
a legfiatalabb, gróf Teleki Gyula 17, gróf
Ráday Gábor pedig mindösszesen 16 esztendős volt. Gyömrő felett évszázadok óta
szeretettel őrködő grófi családok tehát a
szabadságáért küzdő nemzet mellett álltak
a csatákban is. A szabadságharc csatamezeire induló gyömrőiek között a korabeli
összeírás szerint voltak „földmívelők”,
„cselédek”, „szolgák”, „zsellérek” és „kertész” is. A honvédek „közhuszárként”,
„gyalog honvédként”, „huszár káplárként”
teljesítettek szolgálatot, az ifjú gróf Ráday
Gábor pedig huszár őrmesterként vett részt
a szabadságharcban.
Rakó János huszár káplárként teljesített szolgálatot. Az egykori honvéd sírja
a falusi öreg temetőben az idő múltával jeltelen volt
már, de nyughelyének pontos emlékét jel nélkül is

tisztelettel és büszkeséggel őrizte a család minden
tagja.
1994-ben azonban a család úgy döntött, hogy méltó
emléket állít a szabadságharcban egykor önkéntesként, kitartóan küzdő felmenőjének.
Gyönyörűen faragott, régi korokból ránk hagyományozott motívumokkal díszített kopjafa őrzi ezért ma Gyömrő egykori huszár
káplárának emlékét. A kopjafát Gyömrő akkori református lelki pásztora, Kovách Péter áldotta meg. Így lett az egykori honvéd
nyughelye több, mint egy sírhely. A kopjafa
ma már emlékhely, hogy Petőfi Sándor költeményének üzenetét még sok nemzedék
őrizhesse. Gyömrő „szent nevei”, annak a
18 gyömrői fiatalnak a neve, akik az 184849-es szabadságharcban küzdöttek: Kókai
János, Kókai Mihály, Rakó János, Kókai
András, Balog János, Rádi János, Rádi József, Kulik István, Kókai István, Kováts János, Balla István, Tóth Sándor, Kiss Ferenc,
Farkas János, Karvai Elek, Skultéti Károly,
gróf Teleky Gyula, gróf Ráday Gábor.
Rakó Orsolya

Közlekedésbiztonsági nap Gyömrőn
Január 1-től a KRESZ több, lényeges pontban változott. Tapasztalataink szerint polgártársaink nagy része hadilábon áll a közúti
szabályok ismeretével. Nekik szántuk az ingyenes előadást. Érdekes módon éppen ezek
az emberek nem jöttek el, pedig a Gyarmati
Tanoda Kft. szakoktatója, Beke Tibor tömören, jól érthetően magyarázta el a változással
érintett szabályokat. A megjelenteknek humoros közúti jeleneteket is levetített egyes
gépkocsivezetők esetlen vezetési technikáiról. Az előadás végén bárki kérdezhetett az
oktatótól akár az új, akár a nem változott szabályokról. Pl. nagyon kevesen tudják, hogy
körforgalomból kifelé jövet kell irányjelezni, vagy hogy tilos járdán parkolni kivéve,
ha tábla azt engedélyezi. Mindenesetre akik
szívesen megnéznék az előadást, megtehetik
felvételről a helyi TV csatornán e hónap közepétől, illetve a televízió weblapján, a www.
signaltv.hu-n. Higgyék el, megéri!
A KRESZ változásáról egy kis könyvecske is készült, amelyet hivatalunk portáin meg
lehet vásárolni 500 Ft-os áron.
Itt szeretném a lakosság figyelmét felhívni arra, hogy több helyen módosultak településünkön a közlekedési lehetőségek:

– Ha a Nefelejcs útról jövünk a Szent
Imre úti vasúti átjáró felé, azon áthaladva,
tilos lett a balra kanyarodás a Felvidéki útra.
Így lehet csak elkerülni, hogy bizonyos esetekben ne torlódjon fel a gépjárműsor a vasúti átjáróban.
– A Felvidéki és Mátyás Király út „védett” út lett, így az azon közlekedők elsőbbséget élveznek a keresztutcák forgalmához
képest. Itt hívnám fel a közlekedők figyelmét
arra, hogy figyelmesebben közlekedjenek, illetve a gyerekekre jobban figyeljenek ezen a
szakaszon.
– A Táncsics Mihály úton a Rákóczi utcától a Kossuth Ferenc utcáig megállási tilalom
lett kijelölve a körforgalom felé. Sok autós
beleesik abba a csapdába, hogy a forgalommal
szemben parkol szabálytalanul, így nem látja,
hogy megállási tilalom van azon az oldalon.
– Készül a Táncsics Mihály út parkolási
terve. Ennek elkészültével mindkét oldalon
meg lehet majd állni a Bercsényi utcától a
Kossuth Ferenc utcáig. Négy gyalogátkelőhelyet is kialakítunk a járókelők biztonsága
érdekében.
Hodruszky Lajos
alpolgármester

GYÖMRŐI KÖZÉLET
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Rádió Gyömrő, „szólt” 7 évet
Megszűnt a Gong Rádió Gyömrői Stúdiója

Az Országos Rádió- és Televízió Testület (ORTT)
1991-ben Gyömrőre kiírta a 97,2 MHz frekvenciát. A pályázati konzorciumban Szilágyi Sándor, Kamarás Géza, Juraszik Zoltán, Pongrácz
Zoltán és jómagam vettünk részt. A pályázaton
nem mi nyertünk, a kecskeméti Gong Rádió Kft.
nyert. Hamarosan Kamarás Géza stúdióvezetővel és csaknem 40 lelkes rádiózásra kész segítővel megindult az adás. Akkor még az Üllői út 21.
szám alatti stúdióból 14-20 óráig sugárzott a helyi stúdió. 20 órától másnap
14 óráig a kecskeméti stúdióból szólt a Gong Rádió
műsora. Hamarosan a Gong
Rádió 4 órásra redukálta a
helyi stúdió műsorát.
Évekkel később a helyi
stúdió 18 órától másnap
reggel 6 óráig szólt.
A stáb összetétele folyamatosan változott, sokan
lemorzsolódtak, jöttek újak,
de a „kemény mag” maradt.
2006-tól a rádióállomás regionális lett, így a térségben csaknem félmillió
lakos lefedettségű területen lett fogható.
Kamarás Géza 4 év munka után 2006. december
31-én lemondott stúdióvezetői szerepéről. Géza távozását követő néhány hónapi várakozás után 2007.
március 1-jétől elvállaltam a Gong Rádió Gyömrő
helyi stúdiójának vezető feladatait. Már ebben az
évben átköltöztünk a Gyömrő Centrum Üzletházba, Kozma Sándor és felesége, illetve Erényi Ervin,
valamint mások támogató segítségével.

A stúdió alapműködését a Gong Rádió biztosította: stúdió, világítás, közös költség, stb., de
a többit (pl. nyomtató, fénymásoló papír, számítógép javítás) sok-sok kedves támogatónak
köszönhettük. Minden munkatárs saját költségén jött, utazott és heti rendszerességgel készítette saját műsorát társadalmi munkában.
A Gong Rádió Kft. tulajdonosai úgy döntöttek, hogy 2010. február 15-től csak Kecskeméten
készíti műsorait. Így elnémultak a helyi stúdiók. Gyömrővel egyidőben
Nagykőrösön,
Kecelen,
Solton, Csongrádon is megszűnt a helyi műsorkészítés.
A Gong Rádió vezetőjétől,
Tőzsér Judittól szóbeli ígéretünk van arra, hogy legnépszerűbb műsoraink egy
részét átveszik és továbbra
is hallható lesz, most már a
Gong Rádió minden adóállomásán.
Minden vég egyben valami kezdete is. 2010-ben
megalakult a Gyömrő FM Egyesület, mely azonos néven gyomrofm.hu internetes rádiót indít a
gyömrői stáb tagjaival és műsoraival. Az egyesület célja az ORTT-nél pályázni egy frekvenciára
és nyertesség esetén ismét az éterben is foghatóak
leszünk.
A rádió, „amely Önhöz szól” – szólt, 2010.
február 14-én 24 óráig.
Horváth Sándor
volt stúdióvezető

SÓSZOBA

Bölcsődénkben a sószoba továbbra
is igénybe vehető bárki számára,
aki légúti betegségben szenved
vagy ezeket szeretné megelőzni.
Díja: 400Ft/óra/alkalom/fő
Telefonos bejelentkezés szükséges a 30/477-5695-ös vagy a
29/330-090-es telefonszámon.
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E B O L T Á S
Tisztelt Kutyatartók!
Értesítem Önöket, hogy 2010. évben az ebek
évenkénti kötelező veszettség elleni védőoltását az alábbi időpontokban és helyszíneken
végzem:
2010-03-19 (péntek) 14-17 óráig
(helye: Állatorvosi rendelő)
2010-03-22 (hétfő) 9-12 óráig
(helye: Állatorvosi rendelő)
2010-03-26 (péntek) 14-17 óráig
(helye: Petőfi telep, Toldi u. 2.)
2010-03-02 (péntek) 14-17 óráig
(helye: Állatorvosi rendelő)
2010-04-09 (péntek) 14-17 óráig
(helye: Petőfi telep, Toldy u. 2.)
Az oltás díja 3.500 Ft/állat, mely tartalmazza az
igazgatási szolgáltatási díjat, a kötelező féreghajtást, valamint a 164/2008 (XII.20) FVM rendelet előírásának megfelelően a sorszámozott
kisállat Egészségügyi könyv árát. Amennyiben
rendelkezik ilyen sorszámozott egészségügyi
könyvvel, az oltás díja 3.000 Ft/állat.
Dr. Stájer Attila

Beszámoló az ARANY
ALAPÍTVÁNY 2009. évi
működéséről

Ezúton szeretnénk külön megköszönni
azoknak a segítőkész embereknek a hozzájárulását, akik adójuk 1 % - nak felajánlásával gazdagították az ARANY ÓVODÁBA
járó gyermekek életkörülményeit, tették
vidámabbá mindennapjait. Kérjük, idén is
támogassák alapítványunkat az 1%-os felajánlásukkal! Adószám: 18676903-1-13
Az Arany Alapítvány Kuratóriuma
Az Alapítvány induló vagyona 2009. év
elején: 498.782 Ft.
Bevétel: 977.141 + 13.258 = 990.399 Ft.
Szülői támogatás: 338.200 Ft. ADÓ 1 %:
405.941 Ft. Rendezvény: Majális: 108.000
Ft. Szüreti mulatság: 125.000 Ft.
Kiadás: 877.340 Ft. Játék vásárlás:
423.654 Ft. Eszköz vásárlás: 444.300 Ft.
Bank ktg: 8.746 Ft. Posta ktg: 640 Ft.
Nyitó: 498.782 Ft
Bevétel: 990.399 Ft
Kiadás: 877.340 Ft
Záró: 611.840 Ft
Bank: 582.137 Ft
Pénzt.: 29.704 Ft

Beszámoló A Helló! Gyömrő Alapítvány
2009 évi tevékenységéről
Alapítványunk az elmúlt évben az SZJA 1%-ából 279.000 Ft-ot kapott, amelyet ezúton is szeretnénk megköszönni. Ebből 150.000 Ft-ot a megépítendő
Új Művelődési Ház elkülönített számlájára utaltunk, a fennmaradó összeget
rászoruló gyerekek nyári táborozásának támogatására fogjuk fordítani.
Az Új Művelődési Ház elkülönített számláján mintegy 2.500.000 Ft-ot
sikerült eddig összegyűjtenünk.
Az elmúlt évben 19 gyermek táborozását az alábbiak szerint támogattuk:
II. Rákóczi Ferenc iskola tanulóit 91.000 Ft-tal
Weöres Sándor iskola tanulóit 78.000 Ft-tal
Fekete István iskola tanulóit 78.000 Ft-tal
A támogatást az osztályfőnökök javaslatai alapján személyeknek adtuk. Mértéke hozzávetőlegesen a költség felét tette ki.
Amennyiben érdemesnek tartja tevékenységünket támogatásra, adja adója 1%-át alapítványunknak. Adószámunk: 18668717-1-13
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KÖZLEMÉNYEK
Mély fájdalommal
búcsúzunk Palotai
Sándor igazgató úrtól. Egész élete és
munkássága a köz
javának
szolgálatában telt el iskolaigazgatóként és az
id. Pál Mihály Baráti
Kör tagjaként is. 40
éves pedagógusi pályáját a Kossuth Iskolában kezdte, majd az Erzsébet telepen dolgozott. 1966-ban került a falusi
iskolához, ahol 28 tanévet töltött el,
ebből 22 évet igazgatóként. Egyik nagy
álma is megvalósult igazgatói működése alatt, a falusi iskola felvehette II. Rákóczi Ferenc nevét. Helytörténészként
több publikációja jelent meg szülőfalujáról, Gyömrőről, legutóbbi könyve
Gyömrői életek, történetek a köz szolgálatában címmel. Éppen e hatalmas
munka második kötetén dolgozott, de
már nem fejezhette be. Életútja példa
lehet mindnyájunk számára. Kegyelettel gondolunk emlékére.
ifj. Gellér Nándor és id. Pál Mihály
Hagyományőrző és Művészeti Kör

Felhívás 1% felajánlására

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola alapítványa, a
Gyömrői Rákóczi Alapítvány, 1993 óta folytatja tevékenységét. Céljai közt szerepel az iskola hagyományápolásának segítése, vetélkedők, Zrínyi túrák, táborozások támogatása.
Az elmúlt évben az 1%-ból 208.341 Ft érkezett az
alapítvány számlájára, amely összeget táborozásra, Rákóczi diploma adományozására használtunk fel.
Köszönjük a támogatásokat, kérjük további felajánlásaikat adójuk 1%-ából. Adószámunk: 18661181-1-13
Gyömrői Rákóczi Alapítvány
Tóthné Gúth Gizella kuratóriumi ügyvivő

Kérjük, adójuk 1%-ának felajánlásával
támogassák a Gyömrői Polgárőr Egyesületet!

Adószámunk: 18697490-1-13.
A Gyömrői Polgárőr Egyesület ezúton is köszöni a
2009. évben tett 1%-os felajánlásokat, melyek 282 ezer
forintot tettek ki. Ez az összeg nagyban hozzájárult,
hogy egyesületünk minden eddiginél magasabb színvonalon tudta Gyömrő város köz- és közlekedésbiztonságát szolgálni.
Egyesületünk januárban kibővült az Önkéntes Tűzoltó Szakszolgálattal, melynek működtetéséhez és az
eddig végzett bűnmegelőző tevékenységünk folytatásához az idén is számítunk az Önök segítségére!

Köszönjük!

Hulladékkezelési hírek

Figyelem ünnepi
szállításváltozás!

Következő ünnepnapok: március
15-e hétfői és április 5-e szintén
hétfői nap. Az érintett területen
a szállítás az ünnepnapot követő
pénteken, azaz március 19-én és
április 9-én lesz. Kérünk minden
érintett területen lakót, hogy a
jelzett napon helyezze ki az elszállítandó hulladékot.
A jövőben az ünnepi szállításváltozásokat a számlalevélen is
közöljük. Reméljük, így teljesebb
lesz a tájékoztatás és ezzel is javítjuk a szolgáltatásunk színvonalát.

Lomtalanítás
A 2010. évi lomtalanítást április
hónapban pénteki napokra szer-

veztük. A várost négy szállítási
körzetre bontottuk, amely körzetek megegyeznek a rendszeres
heti körzetekkel. Így tehát a lomtalanítás:
a hétfői szállítási körzetben
április 2-a, péntek
a keddi szállítási körzetben
április 16-a, péntek
a szerdai szállítási körzetben
április 23-a, péntek
a csütörtöki szállítási körzetben április 30-a, péntek

A munkálatokat szerződött
partnerünk a megadott nap reggelén 6-órakor kezdi meg. A
lomtalanítás keretén belül csak a
feleslegessé vált használati tár-

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

Tavaszi szelek

A Giant Gyömrő kerékpár csapat hamarosan
megkezdi a 2010-es verseny szezont. A hagyományos téli felkészülés nagy részét a sportcsarnokban végeztük, de most már egyre többet tudunk a szabadban edzeni.
A megújulás jegyében készülünk az idei évadra. Budai Sándor a legtehetségesebb versenyzőinkből összeállított ELIT csapat részére keres
további anyagi forrásokat, támogatókat, melyek
segítségével megőrizhetjük jelenlétünket az egyre erősödő hazai mezőnyben.
Fellegi Gábor versenyzőnk grafikai tervei
alapján új csapatmez készül, mely fokozatosan
váltja fel az eddigit. Erre a mezre már új támogatók nevei kerülnek a régi, kitartó támogatók mellé. Gyurján János irányításával a JÓ HÁTSZELET alapítvány az idei Tour de Gyömrő verseny
előkészületein dolgozik, melyet június 20-án szeretnénk megtartani. Ebben az évben a JÓ HÁTSZELET alapítvány már tudja fogadni a SZJA
1%-os felajánlásait. Kérjük, hogy ha szívesen
támogatnák az egészséges életmódra nevelést, a

kerékpározást, sportolást, küldjék 1%-os felajánlásaikat az alábbi adószámra:18717000-1-13
Jövő hónapban már az első versenyeredményekről is beszámolhatok, hiszen március 21-én,
Tihanyban megkezdjük az idei versenyek sorát!
G. István

Csúcsforgalom a galérián; edzenek e legfiatalabbak

Sakkverseny a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában

Az idén februárban 9. alkalommal rendezett iskolánk versenyt a város sakkozni szerető és tudó általános iskolás tanulói számára. Négy kategóriában
nevezhettek a gyerekek, s küzdhettek meg az értékes I. helyezésért, az érmekért és oklevelekért.
Összesen 48 sportoló ült a táblákhoz és mérte
össze tudását. A verseny megrendezését, a játékok tisztaságát most is a Gyömrői S. E. sakkszakosztályának ifjú tehetségei, és nem utolsó
sorban Fábián László az egyesület elnöke segítette, felügyelte. Köszönjük munkájukat.
A nagy csaták közepette egy kis uzsonnával
frissítettük fel az olykor csüggedt, másszor lelkesen örvendező versenyzőket.
Reméljük, jövőre a 10. jubileumi alkalommal
még több lelkes sakkozót üdvözölhetünk a Rákóczi sakkversenyen.

Helyezések:
1-2. osztály
1. Piszár András W.S.Á.I. (Csokonai)
2. Piszár László W.S.Á.I. (Csokonai)
3. Ardon Krisztián W.S.Á.I (Csokonai)
3-4. osztály
1. Nervetti Benedek W.S.Á.I. (Csokonai)
2. Tarnai Lilla W.S.Á.I. (Csokonai)
3. Hegedűs Barnabás W.S.Á.I. (Erzsébet)
5-6. osztály
1. Czipa Tamás W.S.Á.I.
2. Tutkovics András W.S.Á.I.
3. Varró Balázs F.I.Á.I.
7-8. osztály
1. Hochrein Ádám II.R.F.Á.I.
2. Kácsándi Zsolt W.S.Á.I.
3. Kanyó Zsolt II.R.F.Á.I.
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