Idén is várost építünk
Épül az állomás melletti P + R parkoló és dísztér. Orvosi rendelő építését pályáztatja az önkormányzat a
Petőfi- és Erzsébet telepen. Bővül a
Csokonai úti iskola és a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola.
A napokban megkezdődtek az Európai
Uniós pályázati forrásból épülő, vasútállomás melletti P + R parkoló építésének munkái. A területet az autósok
eddig is parkolás
céljára használták,
azonban a vasúti kőzúzalékkal felszórt
terület, az omladozó raktárépület és
a düledező rozsdás
kerítés, távolról sem
volt
kulturáltnak
nevezhető. Ezeket
most mind elbonttattuk. A teljes területen aszfaltozott
és térkővel burkolt
parkoló felületek és
járdák készülnek majd el, de megújul
a Szegfű utca vasútállomás melletti szakasza is. A legutóbbi újságban
megjelent cikk hatására már többen
jelentkeztek, akik a Vörösmarty, Wesselényi utca sarkán szeretnének üzleteket építeni. Az ottani térrendezési és
építési munkák május elején kezdődhetnek el. A kivitelezést két hónapra
tervezzük, melynek végén városunk
rengeteg parkolóhellyel és szép dísztérrel gazdagodik. Most már nem
csak a vasútállomás lesz a vonattal
Gyömrőre érkezők számára városunk
„tetszetős előszobája”, hanem annak

környezete, a most kiépülő városrész
központ is.
A közelmúltban döntött a képviselőtestület arról, hogy orvosi rendelő építésére ír ki pályázatot. Az erre vonatkozó
felhívás az újság hasábjain részletesen
olvasható. A beruházás célja, hogy a
Petőfi telep és az Erzsébet telep északi részén az orvosi ellátás bővüljön, és
csökkenjen a jelenlegi egy rendelő óriási túlzsúfoltsága.
A Nefelejcs utca,
Bimbó utca sarkán
lévő önkormányzati
ingatlanon épülne
meg az orvosi rendelő, és amennyiben
lesz jelentkező vállalkozó az építésre,
úgy kis postahivatal
is működhetne az
épületben. A jelenleg ezen a területen
található játszóteret
új játékokkal bővítve, áthelyeznénk a Petőfi telepi buszforduló füves területére. Az új háziorvosi és gyermekorvosi körzet számára
ez a telek fekvését tekintve ideálisnak
mondható. Eredményes pályázat esetén
az új körzetben a rendelés már szeptemberben megkezdődhet.
Az elmúlt évben elnyert Norvég
alapú Európai Uniós pályázat keretében új szárnnyal bővül az idei évben a
Csokonai utcai iskola és a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola. A pályázati
pénzből mind a két intézményhez kettőkettő tanterem épül majd. Az épületek
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Az állomás raktárépületének bontása

szükséges külső és belső felújítására is lehetőséget nyújt a pályázat. Az
épület-felújítási programba bevettük még a Fekete István Általános
Iskola Kossuth Ferenc utcai épületét
is. A kivitelezést az elmúlt években
kialakult szokásnak megfelelően a
nyári szünidő alatt szeretnénk elvégezni. Úgy tűnik, városunkban már
megszokottá válik majd, hogy minden év szeptemberében új iskolákat,
óvodákat avathatunk fel, diákok,
szülők és pedagógusok örömére.
Remélem, hogy ezt a kialakult szokást még sokáig tudjuk folytatni,
mert városunk fejlődik, a gyermekek létszáma nő, és mindig szükség
lesz új iskolára, óvodára a felnövekvő generációk számára.
Mezey Attila
alpolgármester

Pályázati Hirdetmény

Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítésére
Gyömrő Város Polgármestere Gyömrő Város
Önkormányzatának tulajdonában álló 3597 hrsz-ú
természetben Gyömrő, Nefelejcs u. – Bimbó utca kereszteződésében lévő ingatlan értékesítése érdekében,
Gyömrő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 69/2010. (03.31.) számú határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet.
Az értékesítésre kijelölt ingatlan ingatlanforgalmi szakértő által megállapított forgalmi
értéke: bruttó 9.200.000 Ft, azaz kilencmilliókettőszázezer forint.
Az értékesítés célja Gyömrő Önkormányzatának tulajdonába kerülő háziorvosi rendelő
építése az ingatlan vételárának beszámításával
a beruházás költségeibe.
Az ingatlan értékesítésének feltétele, hogy
a nyertes pályázó az ingatlanon 2010. szeptember 30-ig – az ingatlan beépítésének keretében – az önkormányzat tulajdonát képező
háziorvosi rendelőt épít, melynek beruházási
költségei a vételár kiegyenlítése során elszámolásra kerül.

Az ingatlan – beépítéséhez kapcsolódóan – 6 rendeltetési egységre közmű (víz-csatorna) rákötési lehetőséggel rendelkezik. A
képviselő-testület a közműfejlesztési hozzájárulás pénzbeni megfizetésétől – melynek
értéke bruttó 3.150.000 Ft, azaz hárommillióegyszázötvenezer forint – eltekint, összege
szintén a beruházás költségeibe kerül elszámolásra.
Az ajánlatokat legkésőbb 2010. április hó 23.
nap 10.00 óráig lehet benyújtani személyesen
Gyömrő Város Polgármesteri Hivatala (2230
Gyömrő, Szabadság tér 4.) második emelet 203.
számú hivatalos helyiségében.
A pályázat érvényességéhez 500.000 Ft, azaz
ötszázezer forint ajánlati biztosítékot a Polgármesteri Hivatal pénztárába be kell fizetni, a
pályázat benyújtását megelőzően. A nyertes
ajánlattevő esetében a befizetett biztosíték a
vételárba beszámításra kerül, de ha a szerződés
megkötése neki felróható vagy érdekkörében
felmerült más okból 30 napon belül nem történik meg, a biztosítékot elveszti.
A nem nyertes ajánlattevőknek az ajánlati
biztosíték – az ajánlatok elbírálását követően –
kamatmentesen 8 munkanapon belül visszajár.
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Részletes pályázati kiírás térítésmentesen igényelhető Gyömrő Város Polgármesteri Hivatal
Titkárságán (2230 Gyömrő, Szabadság tér 4.) második emelet 203., Tel.: 06-29-330-011/127. mell.,
vagy letölthető a www.gyomro.hu honlapról.
A kiíró önkormányzat az önkormányzat
versenyeztetési eljárásának szabályairól szóló
4/2003.(III.15.) sz. rendelet 9/A. §. n) pontjában foglaltakra a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.

vatala (2230 Gyömrő, Szabadság tér 4.) II.
emelet 203. számú hivatalos helyisége (Titkárság).
Az ajánlatok benyújtásának ideje: Az ajánlatokat legkésőbb 2010. április hó 23. nap 10.00
óráig lehet benyújtani.

Az ajánlat (pályázat továbbiakban:
ajánlat) benyújtásának helye, ideje, módja:

Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag személyesen, zárt borítékban „Gyömrő 3597 hrsz-ú
ingatlan” jeligével lehet. A borítékban fel kell
tüntetni az ajánlattevő nevét, címét. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Az ajánlatok benyújtásának helye: Gyömrő
Város Önkormányzatának Polgármesteri Hi-

Gyömrő, 2010. március 31.
Gyömrő Város Polgármestere

Pest megye hírei

2010-ben is folytatódik a harc a parlagfű visszaszorítására
Az előző évekhez hasonlóan idén is elszántan lép fel Pest megye vezetése az allergén gyomok valamint a parlagfű visszaszorítására és
négy millió forintot biztosít a Pest Megyei Parlagfű Programra.
Pest megyei falvak és városok idén is megmérkőzhetnek egymással, ha jelentkeznek a parlagfű-mentesítési versenyre. A gyommentesítési
akció tavaly nyáron, Újhartyánon volt a legsikeresebb. A település összefogásának és kitartó
munkájának köszönhetően egy négy millió forint
értékű új játszótérrel gazdagodott, melyet a Pest
Megyei Önkormányzat és a „Tégy a parlagfű
ellen!” Közhasznú Alapítvány közösen finanszírozott.
Az általános iskolák nagy örömére folytatódik a „Zöld Föld” környezet-és egészségvédelmi
vetélkedő is. A verseny nagyon népszerű Pest
megyében, tavaly is mintegy 1500 diák vett részt

rajta. A legjobb csapatok kerékpárokat, MP4 lejátszót, könyvet kaptak jutalmul.
Mindezeken túl a megyei települések jegyzői
tájékoztatást kapnak az allergiát okozó gyomok
elleni védekezéssel kapcsolatos teendőkről és az
esetleges jogszabály-változásról. A megyei önkormányzat a megyei fenntartású intézményeket
értesíti az allergén növények elleni védekezés
szükségességéről, valamint figyelmeztet a kaszálási munkálatok elvégzésére. A Pest Megyei
Parlagfű Programban az is szerepel, hogy a települések és civil szervezetek információt kapnak
a pályázati lehetőségekről.
K.V.
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Hepatitis A
veszély!
Fontos a higiénia
A hepatitis vírusok a kórokozók azon csoportját képezik, amelyek a májsejteket támadják meg.
Több féle vírust lehet megkülönböztetni, ezeket a felfedezésük időrendje szerint a megjegyezhetőség megkönnyítése végett a kutatók A-G betűkkel jelölték meg. A különböző vírusok közül
elsődlegesen a legkönnyebben terjedő és járványokat okozó A-vírusra szeretném a figyelmet
felhívni. A krónikus májbetegség, s az ezzel kapcsolatos más súlyos következmények lehetősége
és az elterjedtségük miatt a B illetve a C vírus is óriási jelentőségű. Az A vírus okozta hepatitis
fertőzés enterális (gyomor-bélrendszer) úton jön létre, azaz szájon keresztül. A vírus a fertőzött
ember székletével a környezetbe kerül, ahol sokáig életképes marad, majd valamilyen szennyezett közeg közvetítésével más emberekre is átterjed. Ilyen lehet az étel, ital, tárgyak, emberi kéz,
csatorna, szabad vizek. A vírus lappangási ideje általában 15 és 50 nap közé tehető. A megbetegedés fontosabb tünetei: a hirtelen kezdet, néhány napig tartó láz, elesettség, étvágytalanság,
rossz közérzet, hányinger, hányás, fogyás, ízületi fájdalom, sötétbarna vizelet- és világos színű
székletürítés is előfordulhat. A betegség leggyakrabban tünetmentesen, sárgaság nélkül zajlik
le, de a tünetmentes betegek is fertőző forrásnak tekinthetők. A beteg a lappangási idő második felétől fertőz, majd a sárgaság megjelenése után (sárga színűvé válik a bőr és a szemek
fehérjéje) a vírusürítés megszűnik. A fertőzött személlyel szoros kapcsolatban élőket életkorra
való tekintet nélkül védőoltásban kell részesíteni. A fertőződést megelőzhetjük az általános higiénés rendszabályok betartásával (kézmosás). A folyamatos higiénés kézfertőtlenítésen kívül a
fertőző beteg, illetve az őt ápoló személy által használt tárgyakat is fertőtlenítsük (ágyneműk,
fehérnemű, törülköző, fürdőkád, WC, kilincsek), melyhez vírusölő hatású fertőtlenítőszert kell
használni. Kézfertőtlenítéshez pl.: Clarasept folyékony szappan, Neomagnol tabletta (1 liter vízhez 1-2 tabletta), HiGeen kézfertőtlenítő gél. Textília fertőtlenítéséhez HYPO vagy Flóraszept
alkalmazható! Fertőtlenítő mosogatáshoz, takarításhoz pedig 400 ml HYPO ajánlott 10 liter
vízhez vagy 10 db Neomagnol tabletta 1 liter vízhez. A betegség védőoltással megelőzhető, ez
különösen ajánlott a gyermekközösségekben dolgozóknak, valamint olyan vidékre utazóknak,
ahol rosszabbak a higiénés körülmények.
ÁNTSZ Monori Nagykátai kistérségi Intézet
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VII. Nemzetközi Magyaros
Gasztronómiai Fesztivál
2009. április 24.
szombat 12 órától
Gyömrő – Eskü tér
Az idei esemény az eddigi évekhez hasonló
módon egy nagyszabású rendezvény keretében zajlik. A versenyző csapatok (2-5 fő)
szabad tűzön (bogrács, tárcsa, stb.) készítik
ételeiket. Nevezni több kategóriában lehet:
Halász ételek
Vadász ételek

Gohér Nikoletta 2009 Tószépe

Miss Gyömrő 2010
V. Gyömrői Tószépe Választás
TE LESZEL 2010 TÓSZÉPE?
2010. május 22. (szombat) 17 órától
Tófürdő szabadtéri színpadán
(Negresco Étteremnél)
Jelentkezni 16 éves kortól
28 éves korig a nevezési lap kitöltésével lehet.

A nevezési lap beszerezhető a helyszínen, valamint letölthető a www.toszepe.hu, www.signaltv.
hu weboldalról.
A VERSENY ÖSSZDÍJAZÁSA 1.000.000 Ft!
Műsorvezető: Gáspár András
A fordulók között látványos műsorok.
Este nyolc órától gálaműsor!
Díjazás:
I.helyezett: 2010-ben a Tófürdő háziasszonya
Swarovski kristály koronával, valamint 200.000
Ft értékű ajándék és egy pezsgős vacsora a
Negresco étteremben!
II.helyezett (Első udvarhölgy): 100.000 Ft értékű ajándék és egy pezsgős vacsora a Negresco
étteremben.
III.helyezett (Második udvarhölgy): 50.000
Ft értékű ajándék és egy pezsgős vacsora a
Negresco étteremben.
Minden résztvevő egész éves Tófürdő belépőt
és szolibérletet kap!
Nevezési díj: 3000 Ft
A jelentkezéssel és szervezéssel kapcsolatos bővebb felvilágosítás:
06 30 325 9502-es vagy
a 06 30 612 6515-ös telefonszámon kapható.

Pásztor ételek
Hagyományos, magyar konyhai ételek
szabadtűzön
Egyéb kategória
Jelentkezés korlátozott számban, beérkezési sorrendben történik. Több kategóriába
is nevezhet egy-egy csapat. A szervezők
biztosítják a tűzifát, a tűzrakó helyeket, a
rendezvény logójával ellátott kötényt és
kukta sapkát, valamint a remek hangulatú
kísérő programokat. A főzéshez szükséges
alapanyagokat, kellékeket, valamint egy
party-sátrat a versenyzőknek magunknak
kell hozniuk. A zsűri számára 1 adag ételt
ízlésesen megtálalva szükséges bemutatni,
a fennmaradó mennyiség kizárólag saját
fogyasztásra használható fel, a helyszínen
való árusításra nincs lehetőség.
Amíg az ételek elkészülnek színes kulturális programok, vetélkedők, bemutatók
várják az érdeklődőket. A szomjoltásról
egész nap nyitva tartó büfé gondoskodik.
További információ, jelentkezés:
Kossuth László, 06-20/536-6977
www.gyomro.hu
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Április 11-én választás!

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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A MÛVELÕDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
Ész-Ász bajnok 2010-ben: OKOSTOJÁSOK csapat

A Petőfi Sándor Művelődési Ház március 10-én, tizedik alkalommal rendezte meg általános műveltségi versenyét, városunk 7-8. osztályosokból álló csapatainak részvételével.
Nyolc csapat nevezett be a jubileumi vetélkedőre, ahol a kérdések nehézségi foka próbára tette
gyerekeink „szürkeállományát”.
A verseny első felében a Fekete István Általános Iskola Okostojások csapata, valamint a Weöres
Sándor Általános és Művészeti Iskola 8/a. osztályos versenyzői néhány ponttal elhúztak a többiektől,
és előnyüket a verseny végéig sikerült megtartaniuk.
A harmadik helyezettnek járó kupáért a két „Rákóczis” csapat késhegyre menő harcot vívott egymással, és csak a pótkérdések hosszú sora után alakult ki a végeredmény.
Ész-Ász bajnok:
II. helyezett:
III. helyezett:

Okostojások (Fekete István Általános Iskola)
8/a. (Weöres Sándor Általános Iskola)
Google (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola)

Gratulálunk minden versenyzőnek és a felkészítő tanároknak!

***

ÁPRILIS 24. SZOMBAT 15 ÓRÁTÓL
SZENT GYÖRGY NAPI JÁTSZÓHÁZ A TÁJHÁZBAN

Kézműves foglalkozások, Szent László Lovagrend Haditorna bemutatója, sok-sok játék, móka,
kacagás! A Keresztény Kör szervezésében

***

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!

***

Április 10. szombat
18.30 BRAN ÍR KONCERT
ÉS TÁNCHÁZ

Vidám kocsmadalok, balladisztikus hangulatú
ír-és angol nyelvű énekek, régi tánczenék a Bran
együttes előadásában. A koncertet követően tánctanítással egybekötött táncházzal várjuk a látogatókat! Töltsenek velünk egy hangulatos, felejthetetlen estét!!!
Belépő: felnőtt: 700 Ft
		
gyerek: 400 Ft
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Gyömrő
Színház

A legkritikusabb közönség a gyerekközönség.
Nem kaphatunk tőlük kimerítő elemzést, de
ha egyszer unatkoznak, akkor olyan látványosan és elszántan unatkoznak, hogy nincs az a
szülő, akit ne űznének a cselekvés mezejére. A
Gyömrő Színház Vörös bestia című előadásának azonban 8 éves fiam lelkes közönsége volt,
és nem kellett idő előtt távoznunk. Sőt!
Négy hónapos kislányom mellett egyelőre nehéz kulturális életet élni, ezért különösen
örültem, hogy a Gyömrő Színház új előadással
készült a város lakói számára. Március 7-én,
végre (ezúton is köszönöm drága jó férjemnek!),
elindulhattam szellemi táplálékot magamhoz
venni a pici gyömrői művelődési házba.
Mondhatni „a csilláron is lógtak az emberek”.
Siker tanúbizonysága ez a harmadik előadás alkalmával a társulat számára, de szomorú állapot számunkra, akik az utolsó sorok egyikébe
fértünk csak be. Fiam a térdemen ülve, a fejek
között kukucskálva nézte végig az előadást. És
kérem, ilyen körülmények ellenére, annak ellenére, hogy 8 éves agyacskája számára a történet értelmezhetetlen volt, élvezte az előadást. A
rendező jó érzékkel választott darabot, és olyan
előadást hozott létre a társulattal, hogy nemcsak
a felnőttek, de a fiam, a nézőtéren több hasonló
korú gyerekkel egyetemben, a színpadon zajló

események részesévé vált. A társulat munkája
iránti elismerésének legkifejezőbb gesztusa az
volt, hogy a második felvonás után semmi szín
alatt nem akart velem hazajönni (sajnos, engem
szólítottak anyai kötelezettségeim), ő kínálta
nekem a megoldást, hogy a barátnőmmel majd
hazajön.
Hazaérve a gyerek, miközben a késői vacsorát fogyasztotta, hangosan olvasgatta a szórólapon található szereposztást, és kacagva elevenítette fel az egyes jeleneteket. Másnap reggeli
közben pedig még mindig az előadásról nosztalgiázott.
Ilyen siker után kívánunk a társulat számára kitartást és kedvet egy új darab elkészítéséhez!
Jódy Adrianna

Köszönjük Berci bácsi!
Köszönjük, hogy évek óta elvarázsolja a gyerekeket! Hogy összefogásra
neveli őket! Hogy minden héten élményekkel telve mennek haza! Hogy
szeretettel veszi őket körül! S azt is, hogy megnézhettük a néptánc-bemutatót, tapsolhattunk és örülhettünk a sikerüknek. Mindezt köszönjük KUTI
ALBERT-nek, Berci bácsinak, aki a gyömrői általános iskolákban kicsikkel és nagyokkal szeretteti meg évről-évre szép örökségünket: a táncot.
Március 25-én a Fekete István Általános Iskola és Szakiskola alsó
tagozatosaiért izgultak a szülők, akik az év eleje óta tanult táncokat
nézhették meg a kisebbektől és a nagyobbaktól.
Köszönjük és reméljük, hosszú ideig adja még át tudását kisiskolásainknak Berci bácsi.
Tóthné Gyetvai Gertrúd, tanító néni

KULTÚRA
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HÍREK A GIMNÁZIUMBÓL
Interkulturális

A TÁMOP projekt áprilisi eseménysorozata lesz a sokszínű, kultúrákat bemutató rendezvénysorozat. Tanórákon
interpretált országok, népek, ír zene és táncház, irodalmi
est, a mesélők műsora és megannyi, színes program. Kiemelkedik az irodalmi est a népszerű és elismert Dörner
György színművész közreműködésével.

Naptár

A fogyatékossággal élők világát bemutató projektünk
tudósítása hamarosan látható a város televíziós csatornáján is. Az április kiemelkedő eseménye az utolsó napon
megrendezésre kerülő ballagás. Április 30-án, pénteken
17 órai kezdettel várjuk kedves vendégeinket az iskolaépületben megrendezésre kerülő ünnepélyes ballagásra,
a végzősök búcsúztatására.

Közhasznú

A Széki Teleki László Közalapítvány, kiemelten közhasznú alapítványként működteti a fennállásának 15. évébe lépett gimnáziumot. Gyömrő városa
igényli a középiskolát: kérjük Önt, adója 1%-val támogassa alapítványunkat, járuljon hozzá iskolánk
fejlődéséhez. Az alapítvány adószáma: 18661923-1-13.
Forgács Attila

Felvidéken
Márciusban a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kirándulást szervezett. A kirándulás úti célja Szlovákia volt. Az eseményen egy osztálytársam is részt vett. A busz 730-kor indult az iskolától. Elsőnek
Somorjára mentünk. Itt a
somorjai Magyar Tannyelvű Alapiskolát látogattuk
meg. Majd egy idegenvezető körbevezetett minket
a városon. Megnéztük a
városházát, templomokat
és különböző információs
táblákról is értesülhettünk.
Innen Bősre mentünk. Ide a
dunai erőmű miatt jöttünk.
Tengernyi mennyiségű vizet láttunk. Rettenetesen
fújt a szél, fodrozta a Duna
vizét. Erről a helyszínről
hamarosan hazaindultunk.
Nagyon szép, hasznos és
emlékezetes volt számomra ez a kirándulás.
Márkucz Alexandra
(7/A tanuló)
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2010 Farsang

Fekete István Általános Iskola és Szakiskola
Gyerekeink így emlékeznek vissza az idei farsangra:
„Iskolánkban idén a farsangot február 5-én
rendezték meg. Hihetetlenül sok ember jött el.
Minden osztály más-más produkciót adott elő
pl.: négerek, kéményseprők, gallok, állatok farsangja. Sok egyéni jelmez is volt pl.: bohóc,
katona, cowboy, túró rudi, fáraó. De eljöttek
hozzánk a „disco patkányok” is. A jelmezes felvonulás végén tanítóink nagyon kedves közös
táncot adtak elő, ami fokozta az amúgy is fergeteges hangulatot… Számomra az idei farsang
hangulatát már nem lehetett fokozni. Aki lemaradt, az sajnálhatja, de jövőre bepótolhatja!”
Gáspár Mátyás 4/b osztályos tanuló
„Mikor már mindenki föllépett, de a zsűri még nem
döntötte el, hogy ki legyen az 1., 2., 3. helyezett,
addig mi buliztunk. Lehetett szerencsejátékozni,
büfézni, de voltak olyanok is, akik csak nézték

a vidám gyerekeket. Ezek után elérkezett a torta
ideje. Minden osztály bement a termébe, és ott
megehette a fenséges tortáját! Aztán következett
az eredményhirdetés: 3. lett a „disco patkányok”,
2. a „robot”, 1. helyezett pedig az „őssejt” lett…
Nekem nagyon, de nagyon tetszett a farsang, és
remélem, hogy jövőre is ilyen jó lesz!”
Bánfi Zsanett 4/b osztályos tanuló

Búcsú a tanár úrtól
(Palotai Sándor emlékére)

2010. február 21-én kelt levelemet Palotai tanár úr címére feladtam, de válasz
már nem érkezett…
A Tanár Úr földi életét befejezte, mert magához rendelte az Úr! Testi ruháját levetve egy olyan világba költözött, ahol nincs könny, nincs bánat, betegség, öregség, gyűlölet, harag; ahol mindenki csak szeretni képes.
Hogy ki volt Ő? Nehéz a gyászban a gondolatokat, az emlékeket, a szavakat megtalálni. Egy embertelen, egy arctalan, hamis világban volt igaz ember,
jó és nemes lelkű tanár, akinek szavai és tettekben megnyilvánuló cselekedetei egyek voltak. Nem ismert megalkuvást. Fény volt a sötétségben, színes,
ünnepi gyertya, aki másoknak utat világított. Magasan szárnyalt, mégis a földön járt. Óriás volt, aki kicsi tudott lenni, mert nem ismerte a beképzeltséget.
Bölcs élettapasztalattal, nagy tudáskinccsel rendelkező, mégis szerény tanár. Soha nem panaszkodott,
mindig új és új tervei voltak, hogy a köz szolgálatában hasznos lehessen, emlékeket átmentsen a múltból
a jelennek és a jövőnek.
Büszke embernek vallhatja magát az, aki ismerte, akit tanított és barátságával dicsekedhetett! Ez nékem megadatott. Ötven éve diákja voltam, és nagy szeretettel emlékszem tanáromra, aki egykor „magyar
ima”-ként oktatta a magyar nyelvet és irodalmat, aki egykor bátorított a prózák és versek írására.
Zorán egyik dalában mondja: ”Kell ott fenn egy ország, mely minket átölel!” Mi hiszünk ebben az országban, ahol egyszer találkozni fogunk! E földi létben eltöltött évtizedek, az együtt gondolkodás odafenn
ismét elevenné válik. Folytatjuk majd más tájakon az emberi szeretet és barátság hullámhosszán. Ott nem
nyomasztanak a földi gondok, osztályrészül jut az örök béke, és mindenki az isteni szeretet végtelenségében létezik.
Kedves Tanár Úr! Nyugodj békében! Köszönöm, hogy ismerhettelek! Isten angyalai őrizzék álmodat!
Erdős Attila, volt diákod,
„Arany nívódíjas” költő, író Nagykanizsáról

KULTÚRA
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Adózási hírek

Április 1-jétől változtak az alkalmi foglalkoztatás szabályai –
Megszűnt az AM-könyv és a közteherjegy!
Az alkalmi munkavállalói kiskönyvet 2010. április 1-től felváltotta az egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony, amely a háztartási munka, mezőgazdasági-, növénytermesztési-, idegenforgalmi
idénymunka, illetve alkalmi munka esetén alkalmazható.
Az egyszerűsített foglalkoztatás úgynevezett
egyszerűsített szerződéssel jön létre, melyet a munkavégzés megkezdése előtt írásba kell foglalni.
Az írásba foglalás csak akkor nem kötelező, ha a
munkavégzés 5 naptári napnál rövidebb időtartamú,
illetve ha a növénytermesztési idénymunka egybefüggő időtartama a 30 napot nem haladja meg és
a munkavállaló sem kéri az írásban való rögzítést.
Ebben az esetben azonban 2 példányban jelenléti ívet kell vezetni, melyből egy a munkavállalóé,
egy pedig a munkáltatónál marad. Fontos tudnivaló, hogy ilyen jellegű foglalkoztatási viszony nem
jöhet létre a munkáltató és az általa már munkaviszony keretében foglalkoztatott személy között, valamint a meglévő munkaviszony sem módosítható
ilyen jellegű jogviszonnyá.

A munkáltatónak a munkakezdést megelőzően be
kell jelentenie nevét, adószámát/ adóazonosító jelét,
a munkavállaló adatait, a munkaviszony kezdetének, megszűnésének időpontját, a heti munkaidőt, a
munkavégzés helyét. A munkáltató a bejelentési kötelezettségének főszabály szerint elektronikus úton,
a 10T1041E jelű nyomtatványon tud eleget tenni, de
a háztartási munka, illetve növénytermesztési idénymunka esetén ez az adminisztráció akár telefonon keresztül is teljesíthető. 2010. július 1-jétől pedig lehetőség lesz az SMS-ben történő bejelentésre is.
Általános szabály szerint a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan a munkáltatóknak a tárgyhónapot követő hó
12-ig kell bevallást benyújtaniuk. A közteher az idénymunka és a háztartási munka esetében a kifizetett munkabér 30%-a lesz. A munkáltató fizetési kötelezettségének határideje szintén a tárgyhót követő hónap 12-e.
A munkavállalók számára fontos információ, hogy
a 30%-os közteher mellett nem jogosultak egészségbiztosítási ellátásokra, azaz ha egyéb jogviszonyuk
nem alapozza meg az igénybevételt, akkor fizetniük
kell a havi 4950 forintot.

Népszerű az Ügyfélkapu regisztráció az APEH-nál
További ügyfélszolgálatok kapcsolódnak be az Ügyfélkapu regisztrációs rendszerbe

A jövőben az eddigieknél is több helyen, országosan
52 APEH ügyfélszolgálaton lesz lehetőségük az adózóknak arra, hogy Ügyfélkapu regisztrációt kezdeményezzenek. Az APEH-nál 2009. november 10-én bevezetett új szolgáltatás annyira népszerűnek bizonyult,
hogy március elejétől újabb adóhatósági ügyfélszolgálatok kapcsolódnak be a regisztrációs rendszerbe.
2009. november 10-étől már az APEH Központi
Ügyfélszolgálatain is kezdeményezhetik regisztrációjukat az állampolgárok az Ügyfélkapu rendszerébe, mivel
jogszabályváltozásból következően, az Okmányirodák
mellett erre az APEH is jogosultságot kapott.
A szolgáltatás elindítása a MeH Infokommunikációs
Államtitkárság szakmai támogatásával a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK
KH) és az APEH együttműködése keretében vált lehetővé.
A zökkenőmentes működés elindulása után rövid időn belül kiderült, hogy a szolgáltatás keresett és népszerű, ezért
célszerű a regisztrálási lehetőség kiterjesztése.

Az Ügyfélkapu regisztrációs szolgáltatás kiterjesztésének megvalósítása az igényfelméréstől a munkaállomások bekapcsolásáig 71 napot vett igénybe, és így már
országosan – a központi ügyfélszolgálatokkal együtt –
52 APEH kirendeltségen van lehetőségük az adózóknak
Ügyfélkapu regisztráció kezdeményezésére.
Az eddig eltelt időszakban (2009. november 10étől) több mint 3200-an vették igénybe a lehetőséget
az APEH Központi Ügyfélszolgálatain. Jelenleg több
mint 850 000 fő rendelkezik az elektronikus adóbevalláshoz nélkülözhetetlen Ügyfélkapuval.
A regisztrációs rendszer bővítésével jelenleg az
alábbi APEH ügyfélszolgálatokon van mód első ügyfélkaput létesíteni a közép-magyarországi régióban:
Budapest, Vaskapu u. 33-35.
Budapest, Petneházy u. 6-8.
Budapest, Gvadányi u. 69.
Budapest, Kresz Géza u. 15.
Budapest, Kertész utca 35.
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Komposztálás
három részes sorozatunk
második része

A kerti és cserepes növényeinket olcsón tápanyaghoz juttathatjuk, a kertünk talajminőségét
pedig hatékonyan javíthatjuk azzal, ha a kerti és
a konyhai zöld hulladékot nem a kukába dobjuk,
hanem felállítunk neki egy komposztkeretet az
udvaron. Ezzel akár 30-40 százalékkal kevesebb
lehet a háztartási hulladékunk, ami már a szemétdíj csökkenésében is megmutatkozik.
A lebontást főleg a talajlakó baktériumok végzik megfelelő körülmények mellett.
A komposzthalom belső része oxigénmentes,
akár 65-70 Celsius-fokos, míg a külső, hidegebb
részben oxigént igénylő folyamatok zajlanak.
Gyakori hiba, hogy hagyjuk felborulni a két folyamat egyensúlyát, vagyis túlsúlyba kerül az oxigént nem igénylő rothadás, amit a rendszeres (3-4
havonta történő) átforgatással lehet elkerülni.
a konyhából: a zöldségtisztítás hulladékai,
krumpli-, gyümölcs és tojáshéj, káposzta- és
salátalevél, kávé- és teazacc, hervadt virág,
szobanövények elszáradt levelei, virágföld,
fahamu (max. 2-3 kg/m3),
a kertből: lenyírt fű, kerti gyomok (virágzás
előtt), falevél, szalma, összeaprított ágak,
gallyak, elszáradt virágok, palánták, lehullott gyümölcsök, faforgács, fűrészpor;
kis mennyiségben: toll, szőr, papír (selyempapír, tojásdoboz feldarabolva, de újságpapír nem!), gyapjú, pamut és lenvászon jól
feldarabolva.

Kulcsfontosságú, hogy a komposzthalom
nedves legyen, vagyis ne legyen teljesen elázva,
se kiszáradva. A megfelelő szén- és a nitrogén
arány szintén meghatározó. Mindössze azt kell
megjegyezni, hogy a zöld színű hulladékok (pl.
lenyírt fű) és a konyhai maradékok általában
több nitrogént tartalmaznak, míg a barnás színű,
fás hulladékban (pl. avar, gally) magasabb a szén
aránya.
Ha az egyikből kerül a halomra, akkor a másik típusból is legyen benne. Ugyanígy járjunk el
a nedvesség egyensúlyban tartásánál is: a nedvesebb hulladék (például gyümölcsmaradék) után
szórjunk szárazabbat is a komposztra (fakéreg,
forgács). Beteg növényeket, pedig ne komposztáljunk!
És még egy esetleges megoldási javaslat a
gazdáktól: gyümölcs- és díszfák, a bokrok lehullott lombját közvetlenül beáshatjuk a földbe is,
ahol a levél tavaszig korhadással hasznosul, és a
humusszal gazdagítja a talajt.
(folytatjuk)
K.I.GY.E Egyesület
www.kigye.gportal.hu

Buksika köszönete
Egy évvel ezelőtt felbukkant Gyömrőn, a Petőfi utca környékén egy sérült,
árva kiskutya.
Nagyon félt az emberektől, 20-30 méternél jobban nem lehetett megközelíteni. A környékbeliek kitettek ennivalót, hogy legalább ne éhezzen. Sokan próbálták magukhoz hívni, de sikertelenül kísérleteztek. Nyomorék kis
lábacskájával rótta az utcákat, menekült mindenki elől. Talán csak egyetlen
ember okozott neki szenvedést, de ez elég volt ahhoz, hogy az egész világgal szemben bizalmatlan legyen.
Telt az idő. Szeptemberben már nagyon rossz állapotban volt. Láthatóan nem sokáig élhetett volna
orvosi segítség nélkül. Ekkor megtörtént a csoda! Egy fatelep emberséges és találékony dolgozóinak
sikerült őt megfogni. Buksikának most otthona van, boldogan, szeretetben él. Talán már elfelejtette
életének szörnyűséges időszakát. Kedves gyömrői segítőkész emberek, köszönjük!
Nádasné Budinszky Mária és Buksika
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Kevesebb bűncselekmény

A Monori Rendőrkapitányság területén tavaly
3530 bűncselekményt regisztráltunk, mely az
egy évvel korábban ismertté vált 4219 bűncselekményhez viszonyítva jelentős csökkenést mutat.
2009-ben 16-an kerültek előzetes letartóztatásba betöréses lopás elkövetése miatt.
A betöréses lopások, rablások száma jelentősen csökkent, azonban a gépkocsi lopások száma
növekedett. 2010. évben kiemelt feladatként kezeljük a gépkocsi lopások megelőzését.
A bűnügyi szakterület mellett a közrendvédelmi és a közlekedésrendészeti szakterületen
is kiegyensúlyozott, szervezett munkavégzés
folyt. Napi munkánk során fontosnak tartottuk
a közterületi, cselekvő, látható rendőri jelenlét
hangsúlyozását. Valamennyi szervezeti egység
illetékességi területén minden napszakban, folyamatos járőrszolgálatot biztosítottunk. A Közrendvédelmi Osztály munkatársai nagy erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a területet
alkalmanként légi megfigyelés segítségével ellenőrizzék.

A Közlekedésrendészeti Osztály munkája
a teljes Monori Rendőrkapitányság területére
kiterjed. A 18 települést összekötő, valamint a
településeken lévő utak hossza meghaladja az
1300 kilométert. A kapitányság területén jelentős
tranzit forgalommal bíró két kiemelt főútvonal a
4-esés a 31-es út. Sajnos a 4-es számú főút lakott
területeken belüli szakaszán 1, míg lakott területen kívül 4 halálos kimenetelű baleset történt. A
balesetek körülményeit értékelve megállapítható
volt, hogy rendőri eszközökkel azokat megelőzni nem lehetett volna.
Az értékelt időszakban a 31-es számú főúton
1 halálos baleset történt. A tragikus kimenetelű
balesetek ellenére elmondható, hogy az elmúlt
évekhez képest összességben látványosan javult az említett utakon a közlekedés biztonsága, hiszen folyamatosan csökkent a sérüléssel
járó balesetek száma. A 2008-as évhez képest
az összbalesetek száma jelentősen csökkent
(911-ről 739-re). Ezen belül a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetekben mutatkozó csökkenés 8 %-os, hiszen az előző évi
271 balesettel szemben 2009-ben 249 esetben
kellett helyszínelnünk. A halálos kimenetelű
balesetek számában sajnos emelkedés történt,
11-ről 14-re nőtt.

A balesetek főbb okai az elsőbbség meg nem
adása, kanyarodási szabályok megszegése, valamint a gyorshajtás voltak. Meg kell említeni,
hogy Pest megye teljes területére nézve, így a
Monori Rendőrkapitányság területén is, az elsődleges baleseti ok továbbra is a gyorshajtás
volt, annak ellenére, hogy az elmúlt évben folyamatosan üzemelt a sebességmérő készülékünk.
A fenti adatokat tekintve megállapítható,
hogy a Monori Rendőrkapitányság 2009. évben
feladatait eredményesen hajtotta végre, azonban
igazán elégedettek csak akkor lehetünk, ha a folyamatosan javuló mutatóinkhoz a lakosság elégedettsége is párosul.
Monori Rendőrkapitányság

Folytatódik
a Közbiztonsági háló program!
A kiemelten veszélyeztetett településeken
naponta, a veszélyeztetett településeken hetente legalább három alkalommal, a veszélyeztetettnek nem tekinthető településeken
legalább hetente egy alkalommal fokozott
ellenőrzést tart a rendőrség.
2010. március 15 - március 21. között a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén 126 fokozott ellenőrzést,
közlekedési és körözési ellenőrzést hajtott
végre 431 rendőr 2308 órában. Munkájukat
57 polgárőr segítette 328 órában.
Az akciók során 16 esetben érték tetten
bűncselekmény illetve szabálysértés elkövetőjét, 6 körözött személyt fogtak el. Közlekedési szabálysértés elkövetése miatt 95
esetben tettek feljelentést, 24 ittas vezetőt
állítottak elő.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
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BOLHAPIAC
Gyömrő Város Önkormányzata és a TÜF Kft.
szervezésében 2010. május 7. péntektől minden
pénteken 10-18 óráig a városi piacon gyömrői lakosok részére ingyenes használtcikk piacot szervezünk
Itt minden gyömrői lakos számára max. 2m2
helyig ingyenesen biztosítjuk a háztartásában felhalmozódott, számára feleslegessé vált használati
és fogyasztási cikkek adás-vételét, illetve csereberéjét. (Ruhanemű, szerszám, háztartási kisgép,
stb.)
Helyfoglalás jelentkezési sorrendben történik,
azt a piacfelügyeletével megbízott személy koordinálja.
Kereskedelmi mennyiségű, nem saját tulajdonú áru nem árusítható!
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés telefonon:
06-29-331-920 TÜF Kft. Irodája
Igény esetén tervezzük bio- és őstermelőpiac
beindítását is. Amennyiben helyesli és szorgalmazza ezen törekvésünket, kérjük a signaltv@
signaltv.hu-ra vagy a 06-30-325-9502 telefonszámra jelezze.

Hodruszky Lajos
alpolgármester

PATIKAI ÜGYELET

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:

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

Pest megye győztes borai

Pest Megye Önkormányzata a hagyományokat folytatva idén is megrendezte a megye
borversenyét. A kizárólag Pest megyében
termett szőlőből készített borokból idén 14
pincészet 33 borát kóstolta végig a rangos
szakembergárda.
Pontozott többek között Kállay Miklós,
a Magyar Bor Akadémia elnöke, Módos Péter, a Magyar Bor Akadémia főtitkára; Csizmadia András a Magyar Borakadémia alelnöke; valamint Balla Géza, erdélyi borász,
aki Aradról érkezett a borversenyre.
A megye minden borrégiójából (Kunsági, Etyek-Budai, Duna, Mátrai) érkezett
nedűk közül az alábbi borok kerültek ki
győztesként:
Pest Megye Fehérbora 2010: Kökény
és Fia Családi Borászat (Cegléd) 2009-es
Ceglédi chardonnay bora (a borversenyen
arany minősítést szerzett).
Pest Megye Rosébora 2010: Gál Szőlőbirtok és Pincészet (Szigetcsép) 2009-es
Pinot noir rosébora - (a borversenyen arany
minősítést szerzett).
Pest Megye Vörösbora 2010: Klément
Családi Borászat (Cegléd) 2009-es Ceglédi
cabernet sauvignon bora – (a borversenyen
ezüst minősítést szerzett).
Társadalmi Zsűri Különdíja 2010:
KERBOR Kft. (Monorierdő) 2008-as
Bénye cabernet franc bora (a borversenyen
bronz minősítést szerzett).

Humanitas Patika
Kehely Patika
Szent Erzsébet Patika
Humanitas Patika
Kehely Patika

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS

Ezúton fejezem ki köszönetemet mindenkinek, akik
szeretett férjemet, Juhász Istvánt elkísérték utolsó
útjára, 2010. február 5-én, a telepi temetőben.
Külön köszönet és elismerés a Szomorú Szív
dolgozóinak, akik a nagyon zord idő ellenére végezték munkájukat.Köszönet egy egyedül maradt
családtól:
Juhász Istvánné és családja

Köszönetnyilvánítás

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik édesapám, Palotai Sándor temetésén részt vettek, jelenlétükkel osztoztak gyászunkban vagy bármi más
módon kifejezték együttérzésüket.
Továbbá szeretném megköszönni mindazok
munkáját, akik a gyászszertartás előkészítésében és
lebonyolításában a segítségünkre voltak.
Vargáné Palotai Aranka és családja

KÖZLEMÉNYEK
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Foci hírek

Megkezdődött a várva várt tavaszi pontvadászat
labdarúgó csapatainknál! Az eddigi lejátszott
mérkőzések alapján biztató tavasz elé nézhetnek
csapataink! Kezdjük mindjárt a Márton Zoltán
által vezetett felnőtt csapat eredményeivel!
Felnőtt csapatunk az első tavaszi fordulóban
Abonyba látogatott és 4-1-es győzelemmel tért
haza! A gólokat: Fitos Róbert, Lovasi Balázs,
Molnár Tamás és Bokros Bálint szerezték!
A következő héten a kedvezőtlen időjárás
miatt elmaradt a Bugyi elleni mérkőzés, amelyet
2010. május12-én, 17.00 órakor rendeznek meg
Gyömrőn!
A harmadik tavaszi fordulóban Újhartyánba
látogattunk, ahol egy szoros mérkőzésen 3-1-es
vereséget szenvedtünk! A gólunkat Silló Hunor
szerezte!
És eljött március 7-e, amikor is hazai pályán
mutatkozhatott be csapatunk. Ragyogó játékkal
2-1-es győzelmet arattunk Dömsöd gárdája ellen! A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy a
vendég csapat szerzett vezetést az 52.percben,
amire az 55.percben Deákvári Róbert lévén tudtunk válaszolni! Sőt az 58. percben Silló Hunor

beállította a végeredményt! Remek mérkőzés
volt!
Csapatunk következő mérkőzései:
Gyömrő SE –Tápiómetál -TSE
2010.04.10 - Szombat 15:30
Nagykáta SE-Káta GSM - Gyömrő SE
2010.04.17.-Szombat 17.00
Gyömrő SE -Ráckeve VAFC
2010.04.24 - Szombat 16:00
Törteli KSK -Gyömrő SE
2010.05.01 - Szombat 16:30
F. G.

Az első érmek…

Végre elkezdődött a 2010-es verseny szezon!
Először országúton álltunk rajthoz. Március 21én a Tihanyi félsziget emelkedőivel szálltunk
harcba több száz kerékpárossal egyetemben.
Nem volt könnyű dolgunk, ezt mutatják az eredmények is. Dancs Marci és Bohács Roland kemény csatában végeztek kategóriájuk 5. helyén,
Gyurján Adrienn a 7. helyen fejezte be a napot.
Talán ha a hazai montis elit aznap inkább az erdei utakat rótta volna! De hát ilyen a verseny…
Szerencsére van nálunk is egy montis versenyző,
aki aznap borsot tört az országútisok orra alá!
Gönczy Gergő 25 induló között szerezte meg a
bronzérmet, egyben a csapat első idei érmét!
Március 28-án a Green Zone Békás-Budapest
Bajnokságon vettek részt versenyzőink. Aznap
volt még egy ellenfelünk a bringások mellett, a
szél. A 18 km-es egyéni indításos időfutam nagy
részét viharos szembe szélben kellett megtenni.
Még szerencse, hogy mindenkinek egyformán
fújt! Dancs Marci itt is begyűjtötte az 5. helyet.
Csapatunk korelnöke Ilosvai Jani bá’ összepedálozta idei első bronzérmét. Gönczy Gergő az előző heti bronz után egy ezüstöt hajtott aznap, és

végre megszületett az első aranyérem is, Langó
Zoli jóvoltából!
Montisaink Langenloisba rándultak ki 27-én,
itt Gönczy Dávid immár a felnőttek között versenyezve 13. lett. A hazai montis szezon április
18-án veszi kezdetét Balassagyarmaton.
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
G. István
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Kézilabdás hírek

Az ősz végeztével a 3. helyen végzett a csapatunk. Már megkezdtük a felkészülést a tavaszra.
Több edzőmeccsel tarkított edzésprogramunkban nagyobb hangsúlyt kaptak a kevesebbet játszó játékosok.
Két ifi korú játékosunk Rázmán Sámuel és
Voga Balázs egyre bátrabb játékkal hálálták
meg a lehetőséget. Új „régi” játékosunk Hartung
Péter is szépen beilleszkedett a csapatba. Egészen a döntőig meneteltünk, de ott az NB II-es
Szigetszentmiklóstól 1 gólos vereséget szenvedtünk, de szépen csillog az ezüst is.
Következett febr. 27., a listavezető Albertirsa
vendégjátéka. Egy rutinos minden hájjal megkent ellenféllel álltunk szemben. Játékosaimon
láttam a pattanásig feszülő meccsdrukkot, várakozást, de láttam már játszani szeretnének. Kezdeti jó szereplésünket kiegyenlítették a félidőre
(9-8). Mindkét oldalon a védekezés gigászi küzdelmet hozott. Tudtuk, hogy ma 60 percig kell

koncentrálni és nincs lazítás. Óriási erőt adott a
kapusunk Bayer Balázs extra teljesítménye. Ezt
az ellenfél is észrevette és kétszer is akarattal arcon dobták, de Balázs is, mint csapatunk, megrázta magát és tovább védett, tovább harcoltunk
és megnyertük a csatát!
Voltak hibák, rossz passzok, de kérem: hiba
nélkül ki tudja lejátszani ezt a játékot? És ha
megemlítettem a hibákat, mellette gratulálok
minden játékos szívvel-lélekkel való küzdéséhez, ami végül a sikerhez vezetett: 26-22! Mi
nem tudtunk erősebbet lőni, gyorsabban futni,
mint az ellenfél, csak egyszerűen jobban akartuk
a győzelmet, és ha belegondolunk, a sport erről
szól.
Természetesen a közönség buzdítása is erőt
adott nekünk és átsegített minket a fáradságon,
a holtpontokon. Köszönet érte! Jelenleg a 3. helyen állunk 2 pontra az elsőtől.
Rácz Sándor

Megjött a tavasz és elkezdődött a verseny időszak
Csapatunk március 21-én Kunszentmiklósra utazott, hogy részt vegyen a Kung-Fu Stílusok Nemzeti
Bajnokságán. Sajnos sérülések és a sportorvosi igazolások nehézkes beszerezhetősége miatt nem
mindenki tudott részt venni ezen az eseményen. A bajnokságon a legfiatalabbaktól a felnőttekig mindenki próbára tehette képességeit a forma gyakorlatokban és/vagy küzdelemben.
Számunkra a verseny és a szurkolás Barta Bence mérkőzésével indult, aki mínusz 40 kg-os súlycsoportban két győztes mérkőzéssel a kategóriájában arany
érmet szerzett. A küzdelmek ezzel részünkről véget értek,
a többiek formagyakorlatokban mérették meg magukat.
Nyolc tanítvány összesen hét kategóriában indult. Végeredményként pedig Zsemberi Máté arany érmet, Timmel
Roland és Tamási Richard bronzérmet szerzett.
A verseny végén a mindenki számára izgalmas Royal
Rumble-ben ismét neveztünk és a körben legutoljára maradó és ezzel a győzelmet megszerző Timmel Roland lett.
A csapat első idei versenye jól sikerült! Remélem, a későbbiekben is ilyen eredményekről számolhatok be.
Kovács Zoltán

GYÖMRŐ

Közéleti és információs magazin 2010/4
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

