Politika-mentesen is eredményesen!
Új orvosi rendelő és postahivatal a Petőfi- és Erzsébet telepen!
EU-s pályázati sikerek! Pontos hiteltörlesztés. Csak néhány példa
arra, hogy politika-mentesen is sikeres lehet egy település.

Az elmúlt hetekben lezajlott országgyűlési választások után úgy tűnik, elcsitulnak a politikai viharok. Az eredmények
ismeretében bizonyos, hogy az új kormány megalakulásával egy új irány is
beköszönt. A belpolitikai, gazdasági változások kihatásai alól sem magánemberként, sem mint települési önkormányzat
nem vonhatjuk ki magunkat. Szerencsére
településünket a választási hadjárat során
elkerülték a hangos politikai konfliktusok, pártcsatározások. Ez nem azt jelenti,
mintha városunkban nem az országos átlagnak megfelelő helyi eredmények születtek volna, hanem remélem inkább azt,
hogy az elmúlt évek nyugodt közéletének
köszönhetően hozzászoktunk, hogy az
országos politikai pártokkal kapcsolatos
eltérő nézetek helyi közösségünkben ne
gerjesszenek ellentéteket, vitákat barátok, munkatársak vagy szomszédok kö-

zött. Nem mindenhol van ez így! Bátran
mondhatom, hogy ebben városunk külön
úton járt. Ez a külön út a választók által
mutatott irányvonal volt, városunk vezetését politika-mentesen képzelték el, és
a Gyömrő 2000 Körre, mint helyi civil
egyesületre bízták. Sokan már emiatt is,
de az elért eredmények láttán még inkább
kissé irigykedve tekintenek városunkra.
Úgy tűnik, eldőlni látszik az a kérdés,
hogy érdemes-e egy városnak az országos
politikai váltógazdálkodás irányát jobbról balra, balról jobbra fordulva követni,
vagy inkább a helyi értékek és helyi emberek szem előtt tartásával, személyhez,
helyi egyesülethez kötődő nagypolitikától
mentes irányvonalat képviselni. Szerintem valahol erről szólna igazából a helyi
önkormányzatiság. Ettől leszünk helyiek, és önmagunkat kormányzóak, amint
az a nevében is benne van. Így indultunk
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neki ennek a választási ciklusnak is, reményekkel, tünk, nyugodtan hátradőlhetünk székünkben? Tátervekkel, tisztességes, csak a város érdekeit néző, volról sem. Sőt azt sem jelenti, hogy mindent jól
pártpolitikától mentes hozzáállással. Önök, város- csináltunk. Ugyan! Ki merné ezt állítani magáról?
unk lakosai döntöttek így. Úgy tűnt, itt helyben Mi biztosan nem, de a cél mindig helyes volt. Renmi nem foglalkozunk a pártokkal. Voltak érvek geteg területe van még városunknak, ahol komoly
elmaradásaink vannak, és
és pártok, akik hibáztatták ezt
amire még jócskán ráfér a feja lakossági álláspontot. Egy
lesztés. Talán senki nem tudja
baloldalról jövő vélemény
nálunk jobban, mennyi minden
szerint, mely 2006-ban hangfeladat vár még ránk. De mivel
zott el, a város önkormányeddig is igencsak visszaéltem
zata 2009-ben csődbe megy!
újságunk főszerkesztőjének a
Egy jobbos vélemény szerint
cikkek terjedelmére vonatkozó
ebben a választási ciklusban
türelmével, most csak egy pél2010-ig semmilyen fejleszdát hadd említsek meg. A latés nem fog megvalósulni a
kosságszám növekedésével, a
városban, semmilyen beruháfiatalok helyben maradásával,
zásra nem lesz pénz. A válasza gyermekszámok növekedétási ciklus végéhez közeledve
sével a városi szolgáltatásokat
most már eldönthetjük, hogy
is bővíteni kell. Az Erzsébet
a pártoknak vagy Önöknek,
telepen a csaknem négyezer
városunk lakosságának volt-e
lakosra csupán egy háziorvosi
igaza, amikor civilek kezébe
rendelő jut. Szinte mindenki
helyezte a város irányítását. A
számára közismert tény, hogy
tények az Önök döntését igaa rendelő várója túlzsúfolt, a
zolták. Az elmúlt négy évben
várakozási idő jó néhány óra.
nagy országos misztikus pártHalaszhatatlan volt ennek a
kapcsolatok nélkül csaknem
kérdésnek a megoldása. A vá2,5 milliárd forint Európai
Mezey Attila alpolgármester
rosvezetés kidolgozta azt a
Uniós pályázati cél megvalósításához nyertünk támogatást. Több mint megoldást mellyel rövid határidőn belül, stílusofél milliárd forint sajáterős beruházást való- san mondva, orvosolható ez a probléma. Április
sítottunk meg. Mindezt úgy, hogy csődbe sem hónapban pályázatot írtunk ki a Bimbó u. – Nementünk, minden hiteltörlesztésünket pontosan felejcs utca sarkán lévő önkormányzati telken
fizettük, sőt ebben a négy éves ciklusban több orvosi rendelő építésére. De nem csak orvosi
mint fél milliárd forint hitelt fizettünk vissza!!! rendelőre van feltétlenül szükség a város ezen teEzzel az idei év végére elmondhatjuk, hogy a rületén, hanem más szolgáltatásokra is. Így ezen
végrehajtott milliárdos fejlesztések után keve- az ingatlanon nem csak orvosi rendelő, hanem
sebb hitele lesz önkormányzatunknak a ciklus kis postahivatal és más üzlethelyiség is épül. Az
végére, mint amennyivel átvettük. A pályáza- itt található játszóteret pedig bővítve, fejlesztve,
toknak és a megvalósított önerős beruházásoknak új játékokkal gazdagítva áthelyezzük az egy-két
köszönhetően városunk a gazdasági válság ellené- száz méterre lévő buszforduló melletti rétre. A
re a régió legdinamikusabban fejlődő települése pályázat sikeres volt, a kivitelezési munkák még
lett. Mint a térség legeredményesebben pályázó májusban megkezdődnek. Terveink szerint már
önkormányzata most már kijelenthetjük, hogy szeptemberben megkezdheti működését a terüa pályázati sikerekhez nincs szükség misztikus leten az új háziorvos és gyermekorvos, elkészül
pártkapcsolatokra. Minden elkészült beruházás, a postahivatal épülete, és megnyithatnak az itt
iskolák, óvodák, központi körforgalom, vasútállo- kialakítandó üzletek. Ezzel a példával szerettem
más fejlesztés városunk lakosainak érdekét szol- volna érzékeltetni, hogy haladunk és nem számít a
gálta. Tisztelt Újságolvasó! Kedves Gyömrőiek! sebesség, ha az irány jó. Hol nagyobb léptekben,
Köszönjük Önöknek ezeket az eredményeket. milliárdos beruházásokkal, hol kisebb léptékben
Döntésük helyesnek bizonyult. A pártpolitika- 10 milliós összegekkel, de haladunk, fejlődünk.
mentes helyi irány helyesnek bizonyult. Az elért Gondolnunk kell városunk minden lakosára, hieredményeket, az elkészült beruházásokat már szen egy Erzsébet- Petőfi telepi új gyermekorvosi
senki nem veheti el városunktól! Ha valaki még- körzet, vagy egy kis postahivatal, mely csak 10
is kétségbe vonná ezeket, továbbra is azt tudom millió forintba kerül, többet jelenthet az ott élők
tanácsolni, amit máskor is, senki másnak, csak a számára, mint egy milliárdos beruházás.
A munkát folytatjuk, a fejlesztések hónaprólsaját szemüknek higgyenek!
Városunk gondozott, rendezett. Az elkészült hónapra, évről-évre tovább folynak. Az irányt tofejlesztéseknek mind, mind nagyon örülünk. Ez vábbra is Önök jelölik ki!
M.A.
egyben azt is jelentené, hogy mindennel elkészül-
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Vízmű hírek

Amekkora hálózatot üzemeltetünk és amennyi ügyfelünk van, nálunk mindig történik valami. Ezek a
feladatok többségében ismert módon kezelendők,
„csupán csak” dolgozni kell velük. Azonban előfordulnak egyedi esetek is, aminek akkor és ott kell kitalálni a megoldását. Még érdekesebb, ha a feladat
kívülről érkezik és hirtelen.

Nagycsütörtökön délután kaptunk egy bejelentést,
miszerint a Dózsa – Kálvin sarkon a volt PEVDI kútból dől a víz. A helyszínen kiderült, hogy favágáskor egy ág az ellennyomást biztosító oszlop rögzítő
sodronyára zuhant, az oszlop kidőlt és mivel a kút
pozitív, a víz feltört belőle. A sérülés helye a kútakna oldalában úgy másfél méter mélyen a föld alatt
volt. Tolózár nincs, elzárni nem lehet. A helyszínen
azonnal tisztázni kellett néhány szervezési, majd műszaki kérdést. Először is a kút nem a város tulajdona,
nem a mi kezelésünkben áll, kell-e foglalkoznunk a
problémával. Aztán végiggondolva a kérdést, arra a
következtetésre jutottam, hogy kénytelenek leszünk
lépni. A víz gyorsan emelkedett, ha nem avatkozunk
be, akkor pár óra múlva a környező ingatlanokat és
a Dózsa György utat fenyegeti és a tűzoltóság vagy
a polgári védelem kér majd segítséget. Csak akkor
még nehezebb lesz elhárítani a hibát, mert besötétedik és a talaj is jól felázik. Felvettük a kapcsolatot a
távol lévő tulajdonossal, telefonon megbízott minket
a hiba elhárításával és a költségeket vállalta. Ezután
foglalkozhattunk a műszaki kérdésekkel. A kidőlt
oszlopon elektromos szekrény volt, kikötöttük, majd
az oszlopot eltávolítottuk. Közben olyan mennyiségű víz tört fel, amit a saját zagyszivattyúnk nem volt
képes kiszívni, a tűzoltóság készenlétbe helyezett
egy nagyobb teljesítményűt, de bevetésre nem került
sor. A telekre munkagéppel nehéz volt bejutni, de
sikerült és feltártuk a hibahelyet. Szerencsére a sérült
idom a környező talajszint felett volt, és a rögzítő
csavarok is bonthatóak voltak. Az idom eltávolítása

Feltört a víz a PEVDI kútból

Szivattyúcsere a vízműnél
után felszereltünk egy nyitott tolózárat, majd rögzítés
után elzártuk. A mintegy háromórás művelet végén a
telek nagy része már víz alatt állt.
A saját kútjainkkal is volt feladatunk. A vízmű melletti két kútban szivattyúcsere volt elhasználódás illetve meghibásodás miatt. Ez komoly daruzást és nagy
odafigyelést kívánó művelet. Ezen a helyen még az is
megbonyolította a dolgot, hogy a kutak magasfeszültségű vezeték alatt vannak, daruzni csak feszültségmentesítés után szabad. A munkát az ELMŰ-vel egyeztetve, egy általuk végzett karbantartással egyidőben
végeztük, így elég volt egyetlen kikapcsolás.
A Mendei úti kútnál április 24-én reggelre a
transzformátorból lelopták az olajat. Az elkövető
valószínűleg csak kevés olajhoz jutott, nagy része kifolyt. A trafó tönkrement, cserélni kellett. Az ELMŰ
gyorsan reagált, délre teljesen helyreállt az üzem. Az
okozott kár nagyságrendileg másfél millió forint. Ha
az elkövető kézre kerül, akkor nem csupán ezért, hanem közérdekű üzem működésének megzavarásáért
is felelnie kell.
Ez a hónap úgy látszik a kutakról szólt. Röviden
beszámolok a csatorna felderítésekről is.
Ecseren túl vagyunk, Gyömrő is javában
tart. Az itt elvégzett 310 ellenőrzésből 37
esetben találtunk súlyos szabálytalanságot,
többségében illegális rákötést. Ez több mint
10%. Még kb. 1000 ellenőrzés vár ránk.
Valószínűsíthető a 100 db feletti felderítés
(pótdíj kiszabás). Ez nagyjából megegyezik a beérkező szennyvíz mennyiségből
kalkulált többletnek. Még mindig ennyien
vannak, akik másokkal próbálják megfizettetni az igénybevett szolgáltatást és abban
bíznak, hogy megúszhatják. A város vízminőség javításra benyújtott pályázatának
második fordulós bírálata várhatóan május
második felében lesz. A fejleményekről természetesen beszámolok.
Kertész Gyula
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20 allergiás gyermek gyógyítását fizeti Pest Megye
Megyei hírek
Pest Megye évek óta együttműködik a „Tégy a
parlagfű ellen!” Közhasznú Alapítvánnyal. Az
alapítvány segítségével már több parlagfű-mentes településen épült játszótér. A most köttetett új
megállapodás szerint a megyei önkormányzat 20
Pest megyei allergiás megbetegedésben szenvedő gyermek,
fejenként 50.000 Ft költségű
immunterápiás kezelését finanszírozza. Természetesen az idei
évben is kiemelt figyelmet fordít
a megye a parlagfű-mentesítésre,
hiszen évről-évre egyre többen
szenvednek ettől a betegségtől.
A parlagfű elleni harcban számítunk a lakosok munkájára is!
A minél költséghatékonyabb
működés elősegítése okán úgy
döntött a közgyűlés, hogy a 2010. július 1. – 2011.
június 30-ig terjedő időszakban közbeszerzés útján
vásárolja meg az általa működtetett intézményekben
felhasznált földgázt. Az előzetes tervek szerint így jelentős összeget takaríthat meg megyénk, hiszen össze-

sen 92 darab, különböző besorolású intézményt érint
a döntés.
Hamarosan megkezdődik az Integrált Szociális
Otthon inárcsi épületének felújítása. A tetőszerkezet
és a födém életveszélyessé vált, így nem halogatható
tovább a beruházás. A munkálatok
ideje alatt (kb. 6-8 hónap) a 89
gondozottat a jelenleg üresen álló
gyömrői épületben helyezik el. A
költözés várható időpontja: május
második fele.
Egy sikeres pályázatnak köszönhetően nyolc darab gyermekkórtermet újítanak fel a
Törökbálinti Tüdőgyógyintézet
gyermekosztályán. A 20 millió
forintos támogatás, illetve a 12,5
millió forintos önrész segítségével
nem csak a kórtermek lesznek korszerűbbek és akadály-mentesek, hanem a hozzájuk kapcsolódó vizesblokkok is. Szintén ebből a pénzből vásárolnak egy
videó bronchoscope rendszert is.
Horváth István

BABAKONYHA,

mely megkönnyíti a kismama mindennapjait
Ön igénybe venné-e tervezett szolgáltatásunkat, amiben a következőket tudjuk biztosítani:
Helyi beszerzésből származó, jó minőségű, biztonságos alapanyagokból készült ételek, főleg főzelékek,
melyek biztosítják kisgyermeke számára az optimális
fejlődést. Ételeink nem tartalmaznak ízfokozókat,
tartósítószert!
Szükség szerint a diétás, pl.: tejmentes, tojásmentes étkezést is biztosítani tudjuk.
Garancia az étel minőségére az a 70 gyermek, aki
jelenleg bölcsődébe jár, az ő ízlésük alakítja az étlapot,
melyet e-mailben is el tudunk juttatni a családoknak.
Ez alapján egy héttel előre el tudják dönteni, melyik napokra rendelnek.
A fizetés előre, a megrendelés leadásakor történik.
A szolgáltatás ára: 350 Ft/ nap
Étel átvétele: naponta 11.00–13.00-ig a bölcsőde
épületében.
Ha elegendő érdeklődő lesz, és megtisztelve bizalmával megadja az elérhetőségét, kóstoló napjainkra
meghívjuk Önt és a szolgáltatás beindításáról is értesítjük.
Amennyiben tervezett szolgáltatásunk megnyerte
tetszését és igénybe venné, kérem, jelezze. Természetesen ötleteiket, felmerülő kérdéseiket, igényeiket is
kíváncsian várjuk.

Mottónk:

A gyermek nem kis felnŐtt!
Elérhetőségeink:
Bölcsőde és Gyermekközpont
Cím: Tompa u 21.
Tel/Fax: 29/330-090
e-mail: bolcsode@gyomro.hu
Üdvözlettel: a bölcsőde dolgozói

KULTÚRA
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„TÁJUNK HÁZA”

ÚJABB PÁLYÁZATON NYERTÜNK!
A Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Kollégiumának pályázatán elnyert támogatásból megújul a műemléki
Tájház utcai- és oldalsó kerítése. Az idei évben is több
hazai pályázaton indultunk a Tájház további megújításáért, amelyek nagy része már – a korábbi fejlesztéseknek köszönhetően – a programokra és kiállításokra
irányul. Ezen eredmények még váratnak magukra, de
addig is figyelmükbe ajánljuk a megújult tájházat!
Az eddigiekben elnyert több millió forintból megvalósítottuk a tető teljes felújítását, az oromzat megerősítését, a vakolatdísz helyreállítását, a gombás gerenda
cseréjét, a néprajzi tárgyak részbeni restaurálását, digitális adattárban való rögzítését, az e-tájház hálózathoz csatlakozást, a villamoshálózat felújítását, tűz- és
riasztóvédelmi rendszer kiépítését. A meglévő pince
felett megálmodott „présház”-ban – a műemlékvédelmi szempontokat és a látogatói igényeket figyelembe
véve – vizesblokkot alakítottunk ki.
Az idén tervezett kerítés felújítással kezdetét veszi
a kert és az utcakép rendezése is. Reméljük, még sok
lehetőségünk lesz sikeres pályázati szereplésre!

***

Előzetes

Eisemann Mihály
1898–1966

A GyömrőSzínház társulata nagy lelkesedéssel és még nagyobb lendülettel készül
legújabb bemutatójára! Egy újabb műfaj kerül terítékre: Eisemann Mihály: Bástyasétány 77 című operettje.
A premiert szeptember 12-én tartjuk, és bízunk benne, hogy ismét feledhetetlen
élményt tudunk nyújtani kedves közönségünknek. A Bástyasétány 77 az 1950-60-as
évek egyik legsikeresebb operettje volt. A történet a budai Várnegyedben játszódik
egy romos ház udvarán, ahol fiúk és lányok találkoznak, de ennek a találkozásnak
senki sem örül. Ugyanis tévedésből a fiúk és a lányok is megkapták az építési engedélyt a házra, és nincs, aki eldöntse, kik legyenek a ház tulajdonosai. A fiúk elhatározzák, hogy kiüldözik a lányokat; a lányok ugyanebben törik a fejüket.
Persze az operettek törvénye szerint menet közben egymásba szeretnek, és ez
megoldja a lakás-kiutalási gondjaikat. Így három jegyespár énekelheti a finálét,
amely – akárcsak az operett többi száma: A vén budai hársfák…, Lesz maga juszt
is az enyém…, János legyen… - annak idején pillanatokon belül sláger lett, hála
Eisemann Mihály ragyogó muzsikájának.

***

Figyelem! Figyelem! Figyelem!
A GyömrőSzínház társulata színjátszás iránt érdeklődő férfiak
jelentkezését várja 18-60 év között!
Bővebb felvilágosítás:
06-29/330-093
gyomro-muvhaz@freemail.hu
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Májusi hírek a gimiből: itt az érettségi
BALLAGÁS

Végzős diákjaink április utolsó napján, 30-án (pénteken) búcsúztak iskolánktól. Az ünnepélyes műsor teltházas esemény volt. Május 3-tól az iskolapadban az
írásbeli tesztlapok kitöltésével kezdetét vette a vizsgaidőszak ...

TÁMOP

A TÁMOP 3.1.4 keretében áprilisban megrendezésre
került az interkulturális projekt egyik fő eseménye, az
országok kultúráját bemutató osztályok közti vetélkedő. Emellett a fotózás, a virágok témakörében tartottak iskolánkban érdekes előadásokat, foglalkozásokat
pedagógusaink és meghívott vendégeink. A projekt fő
szervezője, Horváth Aranka tanárnő mellett köszönet
jár a szervezésben és lebonyolításban résztvevő kollégáknak, diákoknak is!
Az év végén kiemelkedő programunk Dörner
György színművész június 4-i gyömrői vendégszereplése lesz iskolánkban.

CSATÁRSOR

Április 16-án a Fekete István Általános és Szakiskola
rendezte meg a hagyományos Húsvét Kupa kispályás focitornát. Iskolánk csapata az előkelő 2. helyezést érte el. Csak a rendező együttes tudott győzni
ellenünk. A csapattagok: Bernáth Zoltán, Gábor Péter,
Szellő Péter, Dinnyés Márk, Konda Richard, Lovasi
Norbert, Mihalik Dániel, Orbán Szilárd, Szenyán Mihály, Budavári István voltak. Felkészítő tanár: Ádám
László. Köszönet a fotókért Andrási Dánielnek és a
helyszínen szurkolóinknak.

VERSENYSZELLEM

Több, levelezős típusú országos tanulmányi verseny
fordult célegyenesbe az év vége közeledtével. A Mozaik Kiadó tanulmányi versenyén Tóth Melinda hetedikes tanulónk kiemelkedően szerepelt, a korcsoportjában (7-8. osztály) mindegyik országos döntőben
az élmezőnybe került, így biológia (56. helyezés, 975
induló) történelem és irodalom (49./838) földrajz
(39./572) kategóriákban. Balázs Tibor hetedikes diákunk szabadidejében zongorázik, a Gombán megrendezett regionális zongoraversenyen ért el harmadik
helyezést. Gratulálunk neki és felkészítő tanárának
is!

Forgács Attila

2010. április 7-én, Sárváron kezdődött a 33. Kárpátmedencei Középiskolás Irodalmi Pályázat és Tábor,
melyre a 14-18 év közötti, Kárpát-medencében élő
magyar anyanyelvű középiskolás diákok pályázhattak
magyar nyelvű írásukkal. Vers, próza illetve tanulmány kategóriában. Az elő-zsűri az 505 pályázóból
válogathatta ki a legjobb 50-et, akit meghívtak a nívós irodalmi táborba. A legtávolabbi meghívott Sepsiszentgyörgyről (Románia) érkezett. A megnyitóra a
sárvári várparkban, a Tinódi emlékmű mellett került
sor.
Mezey Katalin a szoborkoszorúzáshoz engem és
Béleczki Alexandrát (tanulmányíró) kért fel, hogy
képviseljük a magyar Kárpát-medencei diákírókat és
költőket. Ezt követte egy jócskán elhúzódó bemutatkozó est a szálláson. A második napon egésznapot betöltő, komoly és kimerítő műhelymunka következett,
amelyben kategóriánként leosztva két-két zsűritaggal
felolvastuk és elemeztük a műveinket, megbeszéltük
a hibáinkat és az erényeinket. A harmadik napon volt
a gálaest, ahol műveinkből olvastunk fel egy-egy rövidebb
reprezentatív részletet. Ajándékba mindenki egy hatalmas
könyvcsomagot kapott, csak,
hogy „nehezebben tudjunk
hazamenni”. Nagyon jó volt
megismerkedni a „kortársakkal”, de nem gondolnám,
hogy ez lenne „az utolsó bejegyzés”.
Zárásnak még annyit
mondanék: biztatok minden
kedves diáktársamat, akit kicsit is érdekel az irodalom és
szeret írni, pályázzon jövőre a
34. sárvári irodalmi táborba.
Felejthetetlen élményekkel és
tapasztalattal gazdagodhat.

Retter Róbert
12/B-s érettségiző diák
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OKTATÁS

„La mia Italia”
Hajrá „weöresek”

A 21. században idegen nyelv tudása nélkül boldogulni már nem igazán lehet. A legtöbb általános iskolában
angol és német nyelvoktatás folyik, de itt Gyömrőn, a központi iskolában, e két nyelv mellett az olasz nyelvet
is választhatják a diákok. Az iskola vezetősége és tanárai pedig minden lehetőséget megadnak a diákok számára: nyelvi táborokat szerveznek, pályázatokat írnak és nyernek meg, és felkészítik a gyerekeket a különböző nyelvi versenyekre is, amelyeken a diákok kipróbálhatják, megmutathatják tudásukat.
Idén tavasszal 2 olasz nyelvtanulással kapcsolatos verseny is volt. Mindkettőn ott voltak a Weöres Sándor
Általános Iskola tanulói is.
Idén az országos olasz nyelvi versenynek Szeged adott otthont, ahol több kategóriában indulhattak diákjaink: vers és próza, valamint tánc kategória. A vers-próza kategóriában felsősök, valamint a 4. osztály tanulói
szerepeltek, igen eredményesen. A tánc kategóriában pedig 4. a osztály lépett fel, ők a 4. helyezést érték el.
Elismerésük nem csak oklevél és jutalomkönyv volt, hanem egy nagyon tartalmas, városnézéssel egybekötött
kirándulás is. Megtekinthettük a Szegedi Dómot, végig sétáltunk Szeged belvárosában és természetesen a
Tisza partot sem hagytuk ki.

Országos olasz nyelvi verseny elért eredmények:
Vers – próza kategória (alsósok):

Vers – próza kategória (felsősök):

Rehor Márton 2. helyezett

Rohfeld Alexandra 3. helyezett

Gál Dániel 3. helyezett

Teszárs Kinga 4. helyezett

Kocsis Edina 3. helyezett

Niabé Doriane 4. helyezett

Hangyás Eszter 4. helyezett

Hajdú Fanni 5. helyezett

Április közepén rendezték meg azt a rajzversenyt, amelyen gyermekeink már több évben is kitűnő eredményességgel vettek részt. A La mia Italia címet viselő versenyt az Olasz Kultúrintézet írja ki, minden olyan
iskola számára, ahol olasz nyelvoktatás folyik.
A több ezer pályázó rajz közül 100 rajzot emel ki a zsűri, akik díjazottak, illetve ebből a 100 műből kerül
ki az első helyezett is. A rajzokat az Olasz Kultúrintézetben állítják ki, onnan pedig vándorútra indulnak az
ország olyan iskoláiba, ahol a tananyag között szerepel az olasz nyelv.
Az évek során az iskola diákjai már többször elnyerték a második helyezést és minden évben több diákunk
rajza is bekerült az első 100 közé, de idén először a mi iskolánk tanulója, Kovács Dorottya vehette át a fődíjat, Velencét ábrázoló képéért. A verseny színvonalát jelzi az is, hogy a fődíj 1 hetes nyaralás, két személy
részére Rómába, a díjat pedig az olasz nagykövetasszony adta át.
Az első helyezett mellett idén is minden korcsoportban eredményesen
szerepeltek a gyerekek, az
ő jutalmuk, elismerő oklevél és olasz nyelvkönyv
volt.
Mi szülők és gyermekeink köszönettel tartozunk
az iskolának, valamint
Kovács Margit rajzszakos
tanárnőnek, és az iskola
olasz nyelvszakos tanárának, Hámoriné Kasza
Eszternek, aki minden évben felkészíti a gyerekeket
és megszervezi, hogy a diákok eljuthassanak ezekre
a versenyekre.
Köszönjük!
Gálné Beke Gabriella
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Tanulmányi Verseny

2010. április 14-én újabb megyei verseny volt a
Gyömrő Általános Iskola Speciális Szakiskola
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Diákotthon
és Gyermekotthonban.

KOMPLEX TANULMÁNYI versenyen vett részt
öt csapat a megye iskoláiból. A versenyzés feltétele
volt, hogy a tanulók 6. és 7. osztályosok lehetnek. 6
tantárgyból kellett bebizonyítani versenyzőinknek a jó
felkészülést.
Egészséges izgalommal érkeztek iskolánkba a
gyermekek, melyet igyekeztünk oldani a barátságos
vendéglátással, a napközis tanulók táncos, verses
megnyitó műsorával.
A verseny megkezdése után nem lehetett követni
az állomásokon megszerzett pontszámokat, ezért, mi
felnőttek is aggódó figyelemmel vártuk a délelőtt vé-

gét. Szakmai beszélgetéseket szerveztünk a vendég
tanárokkal, lehetőséget biztosítottunk, hogy DVD
segítségével megismerhessék a 2009-2010-es tanév
eddigi szakaszában átélt programjainkat. Rövid sétával megmutattuk a környék látványosságait. A kora
délutáni órákban lett vége a megmérettetéseknek. Az
ebéd ideje alatt elkészültek a pontszámok összesítései, a megérdemelt oklevelek és ajándékok. Az ünnepélyes eredményhirdetés elején tájékoztatást kaptunk
arról, hogy az első két csapat képviselheti megyénket
az országos versenyen.
Eredmények (a helyezés sorrendjében):
Gyömrő csapata (Rücker Tímea, Rózsa Anna,
Tönköly Krisztián, Virág Krisztián)
Abony csapata
Kiskunlacháza csapata
Monor csapata
Gyál csapata
Az egész napos szerepléséért egy tanuló lett kiemelve a Kiskunlacháza csapatából.
Gratulálunk Gyömrő és Abony versenyző tanulóinak, kívánunk nekik kitartó felkészülést és
jó versenyzést az ORSZÁGOS KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENYEN!
Köszönetet mondok iskolánk dolgozóinak a
tartalmas, gördülékeny szervezésért, további jó
munkát kívánok!
Zsemberi Andrásné

Magyarország felfedezőinek meghívója
a „Fel Budára!” várjátékra

A Magyarország Felfedezői Szövetség gyömrői, Rákóczi Népe Hagyományőrző Csapatáról máskor is
adtunk már hírt. A csapat tagjai legutóbb a tavaszi
szünetben és május elején indultak szülőföld felfedező kirándulásra Gyömrőn. A „Szekeresek-helyén”
ősi település nyomaira utaló cserépdarabokat keresgéltünk. Az egykori Pest-Szolnok só út földútként ma
is használt szakaszán elsétáltunk a Kőhídhoz, majd a
hídon túl a valamikor itt álló Szent Egyed nevű Árpádkori falucska templomának még valahol az út mellett
heverő küszöb kövét próbáltuk megkeresni. A Kőhíd
mellett számháborút játszottunk, a játék után pedig a
Halas-patak partján szalonnát sütöttünk. Május elején
a tájház kertjében játszottunk és ismerkedtünk a néphagyományokkal; májusfát készítettünk, az édesanyákat, s velük a családokat, virággal köszöntöttük.
Május 22-én – szombaton - Budapestre készülünk
és részt veszünk a Magyarország Felfedezői Szövetség országos rendezvényén, a „Fel Budára!” várjátékon. A Budai Vár 1849. május 21-i visszafoglalását
felidéző játékot a szervezet minden évben megrende-

zi. A játék során a Várban állomásokat kell felkutatni
és teljesíteni egy-egy feladatot. A várjáték a szervezet
budavári Nagy-Rondella alatt álló, az 1848-49-es szabadságharc gyermekhőseinek emlékére állított kopjafájánál ér véget. Minden évben eljön erre a rendez-

KULTÚRA
vényre a Kossuth Szövetség elnöke és Görgei Tibor
- Görgei Artúr leszármazottja -, akik a „Kossuth tiszti”
próba és a „Hazáért” kitüntetés jelvényét adják át az
arra érdemes felfedezőknek. A várjáték feladatai nem
nehezek, nem történelmi tesztkérdések. Játékos felidézései az 1848-49-es szabadságharcnak, Buda vis�szavételének. Alsósoktól a felnőttekig mindenkinek jó
és tartalmas időtöltést kínál. A gyömrői Rákóczi Népe
Hagyományőrző Csapattal a május 22-én szombaton,
08.33 órakor induló vonattal utazunk Budapestre.
Akár az állomáson, - a pénztár előtt - is bárki csatlakozhat hozzánk. Fél ötre pedig biztosan vissza is érkezünk Gyömrőre. A játékon való részvétel nem kerül
pénzbe. Ezért csak a vonatjegy és a Budapesten szükséges kettő darab BKV vonaljegy jelent kiadást.
Sok szeretettel várunk tehát minden érdeklődőt;
gyerekeket, felnőtteket, barátokat, családokat, stb., ha
ezen a történelmi várjátékon kedvük van velünk tar-

„Az internet vonzó,
de veszélyes” –
gyermekvédelmi füzet a
rendőrségtől
A fenti címmel jelentetett meg egy kiadványt a monori
rendőrkapitányság. A színes, 30 oldalas kiadvány a
világháló veszélyeire hívja fel a fiatalok illetve a szülők figyelmét. Az egyik legkomolyabb veszélyforrás a
pedofília, valamint a jó fizetéssel beharangozott külföldi munkák, melyek végül sok esetben prostitúcióval végződnek. A kiadvány előszavát Gyenes Levente
jegyzi. Polgármesterünk gyakorló apaként is tudja,
komoly felelőssége van a szülőknek: „Egyet tehetünk:
felkészülünk az Interneten és chaten rájuk leselkedő
veszélyforrásokból, s ennek tudatában neveljük a továbbiakban gyermekeinket.”
Ez a kiadvány pontosan ezt a célt szolgálja, nagyban segíti gyermek és szülő „felkészülését” egyaránt.
A kis füzet kiadása a térség önkormányzatainak anyagi
támogatásával jött létre.
Városunk is tekintélyes
példányszámot vásárolt belőle, hogy
lehetőség szerint
minden
érintett
családba jusson
egy-egy példány.
Hamarosan egy
rendezvény
keretén belül
fogjuk eljuttatni az ingyenes kiadványt
lakosainkhoz!
HA
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tani! (További információ a rendezvénnyel kapcsolatban: www.felfedezem.uni.hu, e-mail: magyarorszag.
felfedezoi@gmail.com)
Rakó Orsolya

Figyelem, ünnepi szállításváltozás!
Következő ünnep: május 24. hétfői nap. Az érintett
területen a szállítás az ünnepnapot követő pénteken, azaz május 24. helyett május 28-án lesz. Kérünk minden érintett területen lakót, hogy a jelzett
napon helyezze ki az elszállítandó hulladékot!
Az ünnepi szállításváltozásokat a számlalevélen is közöljük. Reméljük, így teljesebb a tájékoztatás és ezzel is javítjuk a szolgáltatásunk
színvonalát.

Megjelent az 1945-ben, Gyömrőn és környékén elkövetett gyilkosságokat történeti
pontossággal bemutató könyv, a Napvilág
kiadó és az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára közös gondozásában,
amely Palasik Mária történész munkája.
A könyv
Félelembe Zárt Múlt
Politikai gyilkosságok Gyömrőn
és környékén 1945-ben
címet kapta.
A Gyömrői Társaskör

2010. június 11-én
18 órai kezdettel a
Művelődési Ház
nagytermében
könyvbemutatót tart, amelyre
minden érdeklődőt szeretettel
vár.
G.K.
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Álláshirdetés
Gyömrő Város Mesevár Óvodája
(Gyömrő, Kossuth
Ferenc u. 24.)
felvételre keres 1 főt
fűtő-karbantartói
munkakör betöltésére.
További információ:
Szabó Judit
óvodavezetőnél,
a 06/29/331-443
telefonszámon.

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 vagy a www.signaltv.hu
weboldalról.
A VERSENY ÖSSZDÍJAZÁSA 1.000.000 Ft!
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.

Gyömrői TÜF KHT 2009. évi
mérlegbeszámolójának kivonata
A Gyömrő városi Település Üzemeltető és Fejlesztő Közhasznú
Társaság (Gyömrői TÜF Kht.) 2002. december 16-án alakult.
2009. júniustól törvényi rendelkezés szerint megszűnt a Kht., mint
cégforma, új cégformát kellett választani. Az átalakulást követően, továbbra is a nonprofit változatot választotta a tulajdonos, így
mint nonprofit Kft. működik tovább a városgazdálkodás. Új név:
Gyömrő Városi Település Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft.
(Gyömrői TÜF Np. Kft).
Egyszemélyes Kft., a társaság alapítója Gyömrő Város Önkormányzata.
A társaság alapító vagyona 3000000 Ft pénzbeli betét.
Előtársaságként működött a cégbírósági bejegyzésig 2003. február 26-ig.
A nonprofit társaságot határozatlan időre alapították.
Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
A KHT saját tőkéje
32.740 e Ft.
A KHT szabad pénzeszköze
16.263 e Ft.
A nonprofit társaság befektetett eszköz állománya: ingatlanok,
műszaki berendezések, gépek, járművek és egyéb berendezések,
felszerelések.
A társaságnak mérlegen kívüli kötelezettsége nincs.
A nonprofit társaság vagyontárgyai per- és tehermentesek.
Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
A Nonprofit társaság a vonatkozó külön jogszabály szerint cél
szerinti tevékenységből ill. vállalkozási tevékenységből származó
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.
Közhasznú tevékenységből származó árbevétele 250.786 e Ft.
Egyéb tevékenységből származó bevétele
86.706 e Ft.
Alapítótól a tevékenységre kapott támogatás
84.298 e Ft.
Rendkívüli bevétele 868 e Ft térítés nélkül átadott tárgyi eszközökből származó bevétel. Rendkívüli ráfordítása nem volt.
A Kht. a beszámolási időszakban 2.303 e Ft mérlegszerinti eredményt ért el.
Tájékoztató kiegészítő adatok
A Nonprofit Kft. 2003. januárjától foglalkoztatott alkalmazottakat.
2009. statisztikai létszám 36 fő. A vezető tisztségviselők előlegben,
kölcsönben nem részesültek, nevükben garanciát nem vállaltak.
A társaságnak peres ügye nincs.

KÖZLEMÉNYEK

BESZÁMOLÓ
a Gyömrő Városért
Közalapítvány
2009. évi
tevékenységéről
1. Személyi változások:
A Gyömrő Városért Közalapítvány kuratóriumának összetételében 2009. évben
változás nem történt.
Az alapító okirat módosítás átvezetéséről 2008. március 11-én végzésben értesített a Pest Megyei Bíróság. Az alapító okirat jogerőre emelkedésének napja:
2008. április 4.
2. Az alapítvány tevékenysége:
2.1. Az alapítvány az alapító okiratban
foglaltak szerint végezte tevékenységét
és hozta meg döntéseit 2009-ben.
Kiemelt szerepet kapott a
– kultúrához és a hagyományőrzéshez
kapcsolódó események szervezése és támogatása,
– településfejlesztés támogatása,
– gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása.
2.2. Az alapítvány határozatait szervezetek, egyesületek által benyújtott
kérelmek alapján, illetve önálló tevékenységéből és kezdeményezésből tett
előterjesztések alapján hozta meg.
3. A kuratórium munkája:
3.1. 2009. évben a kuratórium február
28-án, április 21-én, június 30-án, július
7-én, augusztus 19-én, december 1-én
ülésezett.
3.2. 2009. évben 13 határozatot hozott.
3.3. Az alapítvány 2009. évi forgalma:
Bevétel: 7.906.454 Ft
Kiadás: 7.383.184 Ft
2009. december 31. záró egyenleg
(bank, pénztár): 539.996 Ft
Az alapítvány közhasznúsági beszámolóját Gyömrő Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a …./2010. (04.26.)
sz. határozatával elfogadta, mely a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtekinthető.
Tölli László
kuratórium elnöke
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Gyömrő Város Polgármesteri Hivatal
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Gyömrő Város Polgármesteri Hivatal
költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1-4.
Ellátandó feladatok: Bérjegyzékek kezelése, készpénzes
kifizetések teljesítése, Cafetéria-rendszeren belüli utalások,
utalványok kezelése, utazási kedvezmények, költségtérítések intézése. Pénztár-helyettesi feladatok teljes körű ellátása,
pénztár főkönyvi könyvelése. Menetlevél, üzemanyag-elszámolás ügyintézése. Számlaiktatás SALDO programon. Főkönyvi számlák egyeztetése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet,
középfokú képesítés, érettségi és képesített könyvelő vagy
mérlegképes könyvelő,
felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,
közigazgatási versenyvizsga (alapvizsga, ill. ötéves közig. gyakorlat)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
államháztartási könyvelői tevékenység - Legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, közig. versenyvizsga és végzettséget
igazoló bizonyítványok fénymásolatban, erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné
Páska Andrea nyújt, a 06-29-330-012/212 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gyömrő Város Polgármesteri Hivatal címére (2230 Gyömrő, Szabadság tér 1.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: SZI/R/1108-2/2008, valamint
a munkakör megnevezését: költségvetési ügyintéző.
Elektronikus úton Kissné Páska Andrea részére a
penzugy@gyomro.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 4.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
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BESZÁMOLÓK
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Széki Teleki László Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről
1./ Személyi változások:
A Széki Teleki László Közalapítvány kuratóriumának összetételében 2009. évben változás nem történt
2./ Az Alapítvány tevékenysége:
Az alapító okiratban foglaltak alapján 2009-ben is kiemelt szerepelt kapott a fenntartásában üzemelő Teleki László Gimnázium és
Informatikai Szakközépiskola
– működésének racionalizálása
– a takarékos és szabályozott gazdálkodás biztosítása
– jogszabályi megfelelés biztosítása szakmai és tanügy igazgatási
területen.
3./ Beszámoló a 2009. év bevételeiről és kiadásairól
a./ Bevételek:
Áthozat 2008.évről / bank, pénztár:
1.892.448 Ft
Állami támogatás:
78.314.992 Ft
– Önkormányzati támogatás:
13.500.000 Ft
– Pályázati támogatás:
8.050.000 Ft
– Egyéb támogatás:
404.811 Ft
– Magánszemélyek befizetése:
11.056.335 Ft
– SZJA 1 %:
699.750 Ft
– Érettségi befizetések:
116.500 Ft
Közhasznúsági tev. bevétele:
112.142.388 Ft
Egyéb bevételek: / pü./
495.007 Ft
2009.évi összes bevétel:
112.637.395 Ft
b./ Kiadások:
– Gimnáziumnak átutalás bérekre:
– Alapítványi támogatás gimn.:
– támogatási szerződések:
– egyéb támogatás:
– SZJA 1 %-ból átut. gimn.
– egyéb ráfordítás:
– igénybe vett szolgáltatások:
– egyéb szolgáltatások/bank ktsg/
– bér költség:
– bér járulékok
– értékcsökkenési leírás:
2009. év összes költsége, ráfordítása:
2009. évi közhasznú eredmény:

80.119.000 Ft
5.380.000 Ft
9.500.000 Ft
1.544.000 Ft
373.589 Ft
390.140 Ft
4.060.809 Ft
120.377 Ft
2.258.778 Ft
612.127 Ft
1.864.613 Ft
106.223.433 Ft
6.413.962 Ft

4./ Könyvvizsgáló részére kifizetett bér:
137.000 Ft.
2009. évben a kuratórium tagjai részére költségtérítést nem fizettek.
Az alapítvány közhasznúsági beszámolóját Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 100./2010. (04.26.) sz. határozatával elfogadta, mely a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
megtekinthető.
Spaitsné Rónaszéki Mária
kuratóriumi elnök

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:

Május 15-16.
Május 22-23.
Május 24. hétfő
Május 29-30.
Június 5-6.

Kehely Patika
Szent Erzsébet Patika
Kehely Patika
Humanitas Patika
Kehely Patika

Gyömrő és Vonzáskörzete Mozgáskorlátozottak
Foglalkoztatásáért Alapítvány /MOFA/
2009. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA
Adószám:191859O9-1-13
Gyömrőn a Mozgáskorlátozottak Alapítványa 1992 szeptembere
óta tevékenykedik. Az Alapítvány l998. január 1-től kezdődően
kiemelkedően közhasznú szervezet. Közhasznú tevékenységét
Gyömrőn és Dél Pest Megye 15 településén, községeiben – városaiban /így az Ön településén is élő/ mozgáskorlátozott egészségkárosodott beteg, fogyatékos gyermekeknek és felnőtteknek a
rehabilitációját, mindennapi életvitelének önrendelkező életvitelének a segítését végzi. De a mozgásukban korlátozottak mellett a
vakok és gyengénlátók, hallássérültek és az értelmi fogyatékosok
segítését is végzi, mivel igény van rá és a körzetben nincs számukra speciális érdekvédelmi szervezet. Az Alapítvány a mindennapi
munkáját, tevékenységét Gyömrőn az /Erzsébet telepi/ Eskü téren
lévő „Mozgáskorlátozottak – Egészségkárosodottak Szolgáltató
Házában” valamint a településeken lakó összekötők, önkéntes segítők segítségével végzi.
A személyi jövedelemadó l %-ból, ami 2009-ben 68.537 Ft
volt, amit ezúton is tisztelettel megköszönünk a részünkre felajánlóknak és a Regionális Egyesületünktől kapott l2.000 Ft-ot az
Eskü téri szolgáltató házunkban ápr. 17-én, május 22-én, június
l9-én, szeptember 19-én és október 16-án megtartott összejövetelek, ismeretterjesztő felvilágosító előadások – bemutatók megrendezésére, valamint a gyömrői művelődési házban december 20-án
megtartott „Karácsonyi Ünnepség” megrendezésére költöttük.
Az Alapítvány 2009. évi gazdasági mérlegének főbb adatai:
Közhasznú tevékenység összes bevétele: 659 e. Ft, közhasznú
célú működésre kapott támogatás: 459 e. Ft, központi költségvetésből kapott támogatás: 97 e. Ft, magánszemélyek és vállalkozók
támogatása: 362 e. Ft, NCA működési célú pályázat támogatása:
250 e. Ft. Közhasznú tevékenység ráfordítása: 212 e. Ft. Az Alapítvány 2009. évi összes ráfordításai: 864 e. Ft, az Alapítvány
vagyona 2009. december 3l-én: 8863 e. Ft volt. A térítés nélkül
végzett munka becsült értéke: 8589 e. Ft volt. Az Alapítvány teljes
vagyona 2009. december 31-én: 17452 e. Ft.
Szabó Tibor
mozgáskorlátozottak
szervezetének-alapítványának elnöke

Teleház Egyesület Gyömrő 2009. évi beszámolója
Időszak : 2009.01.01 - 2009.12.3.1 (adatok : eFt-ban)
Egyszerűsített Mérleg Főösszege:
3128
Eszközök: Tárgyi eszközök:
1760
Követelések:
41
Pénzeszközök:
1327
Források: Saját tőke:
3109
Rövid lejáratú tartozások:
19
Eredmény kimutatás főtételei:
Árbevétel:
10829
Támogatások:
5000
Pályázat:
1732
Üzleti tevékenység:
3986
Költségek ráfordítások:
14932
Ráfordításként érvényesíthető kiadások:
8772
Elszámolt értékcsökkenés:
6160
Költségekből ráfordításokból üzleti tevékenységhez elszámolt:
3865
Támogatások:
5000
Pályázat:
1732
Üzleti tevékenység:
3986
Tóth Péter, elnök

BESZÁMOLÓK

Kedves Adományozók!

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
2001-óta úgy rendelkeznek, hogy az adójuk
1%-át utalja át az adóhatóság,
az „EGYÜTT A BÖLCSŐDÉÉRT
ALAPÍTVÁNY”-unknak.
2007-ben, 156.432 Ft-ot kaptunk, amit kiegészítettünk a folyamatosan bejövő összeggel és ezt karácsonyra a csoportok fejlesztő játékokra költhették.
2008-ban, 153.865 Ft-ot utalt az adóhatóság. Ezt
az összeget, szintén kipótolva a Sószoba kialakítására,
vízescsúzdára és karácsonyra a játékkészlet bővítésére fordítottuk.
2009-ben 118.139 Ft-ot kaptunk az APEH-tól az
1%-os felajánlásokból, amiből szintén karácsonyra
a csoportoknak különböző beltéri játékokat vásároltunk.
Jelenleg a számlánkon 404.000 Ft van. Idén a
kültéri játékkészletet (kismotorok stb..) is szeretnénk
bővíteni.
Az alapítványunkat önkéntesek segítik, ezúton is
köszönjük könyvelőnknek is, Grúberné, Erikának a
11 éves lelkiismeretes, kitartó munkáját.
Mivel, +1 csoporttal bővült a bölcsőde létszáma,
az eddigi segítségüket megköszönve, továbbra is szívesen fogadjuk támogatásaikat.

Adószámunk:18679023-1-13
Számla számunk: 65100084-10086748 /
Gyömrő.Takarékszövetkezet/

Kalocsai Pálné
A kuratórium elnöke
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Közhasznú beszámoló a Nepomuki Szent János
Templom Alapítvány 2009. évi tevékenységéről
A gyömrői Nepomuki Szent János templom a katolikus közösség
szakrális eseményeinek otthont adó gyülekezeti helye. Csaknem
egy évvel ezelőtt kiegészült a templom belső berendezése. Adakozó szándék nyomán a két, még betöltetlen fülkébe a „Feltámadt
Krisztus” fából és „Mária” márványból faragott nagyméretű szobra került. A szentélybe egy kőből készült miséző asztal lett elhelyezve.
A „Kistemplom” rituális feladatának ellátása mellett különböző
kulturális események megrendezésének is helyet ad. Ezek a rendezvények városunk lakói közül is sokakat vonzanak, sőt távolabbi
településekről is érkeznek vendégeink.
A több mint kétszáz éves templomépület állagának fenntartása nagy anyagi ráfordítást igényel. A felszívódó vizesedés következtében a külső falfelületen több helyen levált a vakolat, az öreg
téglák egyre több helyen elporladtak. Az elmúlt évek viharainak
következtében a templom fedése is több helyen meghibásodott.
Az elmúlt év nyarán az épületen megjelenő hibákat kijavíttattuk,
de ez a beavatkozás csak rövid időre szólóan lehet eredményes.
Kérjük a gyömrői áldozatkész embereket, hogy rendelkezzenek
adójuk 1%-ával a Nepomuki Szent János Templom Alapítvány
(adószáma: 18668669-1-13) javára, segítve ezzel értékmegőrző
igyekezetét. Köszönjük szíves támogatásukat!
Az Alapítvány pénzügyi helyzete 2009. évben a következőképpen alakult:
Nyitó pénzkészlet:

bank:
pénztár:

315.799 Ft
36.973 Ft
352.772 Ft

Kamatbevétel:
Adomány:
Előző évi kölcsön visszafizetése:
NCA pályázat előleg:
APEH 1%:

1.367 Ft
20.000 Ft
400.000 Ft
315.000 Ft
144.497 Ft
880.864 Ft

Bank- és postaköltség:
Kistemplom festés:
Hűtő vásárlás:

Kiadások összesen:

11.332 Ft
204.000 Ft
49.900 Ft
265.232 Ft

Záró pénzkészlet:

968.404 Ft

Nyitó összesen:
Bevételek:

Bevétel összesen:
Kiadások:

Nepomuki Szent János Templom Alapítvány Kuratóriuma

Idén is sporttábor!

Újra itt a nyár, a sporttábor 5. éve téged vár!
Idén jubilál a Gyömrői sporttábor. És íme 5 érv, hogy
miért légy velünk:
1. Új kalandos játékok
2. Mindennapi mozgás
3. Egészséges életmódra nevelés
4. Egész napos elfoglaltság
5. Réka, Zsuzsi, Pityu, Robi
Időpont: július 5-tól július 30-ig
Helyszín: Gyömrő városi sportcsarnok
Programok: labdajátékok, lovaglás, népi játékok, vetélkedők, kerékpározás, íjászat, strandolás, sportági bemutatók.
A tábor teljes idejére és heti turnusba is lehet jelentkezni.
A tábor költsége 7500 Ft/hét, amely tartalmazza a
2-szeri étkezést, tízórait és ebédet.
A sportfoglalkozások reggel 8-tól délután 4-ig tartanak.
Minden általános iskolás gyereket és azokat a fiatalokat, akik mozgásra vágynak, szeretettel várunk!
A szervezők
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KÖZLEMÉNY

19. Tour de GyömrĞ

amatĘr országúti kerékpáros verseny és családi sportnap
RendezĞk: „Jó Hátszelet” Alapítvány és Giant GyömrĞ kerékpáros szakosztály
Verseny típusa: Nyílt verseny, bárki részt vehet
Verseny helye: GyömrĞ, Szabadság tér (Polgármesteri Hivatal)
Ideje: 2010. június. 20. 9 óra (vasárnap) Rajt: 930- tól kategóriánként
Díjazás: érem, tárgyjutalom, a családi futam résztvevĞi között a díjakat sorsoljuk

Tombolán értékes nyereményeket sorsolunk ki. A tombolán az vesz részt, aki legalább egy futamban rajthoz áll.
Valamennyi résztvevĞ között függetlenül az elért eredménytĞl -*KISORSOLUNK 1db MOUNTAIN BIKE Kerékpárt!!!

Ebédelési lehetĞség: Új Halászkert Étteremben, ebédjegy ellenében 450 Ft.
Verseny távjai,kategóriái:

Férfi
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

serdülĞ I
serdülĞ II
ifi I
Ifi II
FelnĞtt I
FelnĞtt II
Senior

Ovis futam
Családi futam

2000
1996
1992
1985
1970
1955

2004
1999
1995
1991
1984
1969
1954

5 km
10 km
10 km
20 km
20 km
20 km
10 km

2004

2008

500 m
5 km

NĞi
N1
N2
N3
N4
N5
N6

serdülĞ I
serdülĞ II
ifi I
Ifi II
FelnĞtt
Senior

2000
1996
1993
1985
1966

2004
1999
1995
1992
1984
1965

Tandem, fogyatékkal élĞk,
gyengén látók

5 km
10 km
20 km
20 km
20 km
10 km

5 km

Versenyek útvonala:

1 kör = Szabadság tér – Táncsics M. u. – Dózsa Gy. Út – körforgalom – Mendei út – Táncsics M. u. – Szabadság tér
5 km = 1 kör;
10 km = 2 kör
20 km: GyömrĞ – Péteri – Monor Malom – Péteri – GyömrĞ
500 m = Budavári vasbolttól – Szabadság térig

Rajt Helye (Versenyközpont):
GyömrĞ, Szabadság tér (Polgármesteri Hivatal)

Helyezések eldöntése: GyĞz az a versenyzĞ, aki az elĞírt távot a legrövidebb idĞ alatt teljesítette.
A családi futam feltétele, hogy egy család induljon a versenyen (legalább egy szülĞ vagy nagyszülĞ és egy gyermek). Cél a versenytáv
megtétele. A díjakat a távot teljesítĞk között sorsoljuk.

Nevezés

Ovis futam résztvevĞi és a fogyatékkal élĞk, gyengén látók részére a nevezés 500 Ft!
ElĞnevezés:
2010. május 17 – június 15. között a www.giantgyomro.hu weblapon (rendezvényeink fül), az ott feltüntetett feltételek
mellett
E-mail-en: gyurjan.janos@upcmail.hu illetve személyesen Váltó kerékpár üzletben minden szombaton 9-13 óra
között (GyömrĞ, Táncsics Mihály u. 100/A).
Nevezési díj: 1 500 Ft/fĞ

Bankszámla száma: 65100084-11324045 (megjegyzésben a nevet kérjük feltüntetni).
Helyszíni nevezés:
A verseny napján a rajt helyszínén, 8:00-9:00 között
Nevezési díj: 2 000 Ft/fĞ

Az elsĞ 500 versenyzĞnek egy emblémázott pólót adunk ajándékba!

IdƅmérƅchipͲetdíjmentesenbiztosítjuk!

Díjátadás az utoljára beérkezett versenyzĞ után 30 perccel a Rajt helyszínén.
Általános szabályok:

1. Kerék- és gépcsere a verseny során csak az út jobb oldalán megengedett. Minden egyéb segítségadás tilos, „stéhereztetés” kizárással jár. Az
esetleges bukás és géphiba miatt a mezĞnybĞl kiállni kényszerülĞ versenyzĞ a felzárkózásához „idegen” segítséget nem vehet igénybe.
2. A versenyen minden versenyzĞ saját felelĞsségére indul, a közlekedési szabályok betartása mellett. Esetleges balesetért vagy kárért a
rendezĞ semmilyen felelĞsséget nem vállal és azért kártérítésre nem kötelezhetĞ.
3. A versenyzĞk a rendezĞ által kibocsátott startszámot kötelesek viselni.
4. A versenyeken a bukósisak viselése kötelezĞ!
6. Start elĞtt minden versenyzĞ köteles a nevezési lapot saját kezĬleg aláírni.
8. Csak fordítóknál rögzített versenyzĞk eredménye kerül értékelésre!
9. Óvás írásban, az utolsó befutót követĞ 30 percen belül, 5000 Ft óvási díj befizetése mellett, írásban a verseny fĞrendezĞjénél.

*

A kerékpárt a szerencsés nyertesnek csak akkor áll módunkban átadni, ha a helyszínen tartózkodik és az alábbiakat be tudja mutatni:
személyazonosságot igazoló okmányt (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány, diákigazolvány). Óvodás korú gyermek esetén a személyazonosságot a
szülĞ igazolhatja.

A versenypálya közelében lévĞ mentĞállomás:

2230 GyömrĞ, Szent István u. 12
MentĞk: 104

Gyurján János SzervezĞ bizottság elnöke
gyurjanj@monornet.hu +36 30 627 6441
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10 MAGYAR ÉREM LENGYELORSZÁGBÓL

Az IBF idén is megrendezte Lengyelországban,
Bierunban az Európa Kupát a juniorok részére, ill. a
Budo Kupát a seniorok részére. A Kaeshi Waza Harcművészeti Klub 26 versenyzővel képviseltette magát,
bár a csapat fele még most versenyzett először, nagyon
szép eredményekkel tértünk haza:
Senior kategória:
Hegymegi Szilvia: küzdelem – ezüst érem
fegyveres forma – ezüst érem
Hegymegi Sándor: küzdelem – ezüst érem
pusztakezes forma – ezüst érem
Fodor Zoltán: fegyveres forma – ezüst érem

makedónok is sok versenyzővel jelentek meg.
Szeretném megdicsérni minden tanítványomat, aki
részt vett ezen a versenyen.
Szeretnék köszönetet mondani a szülőknek a segítségükért, különösen Hegymegi anyukának, aki eddig
mindenhova kísérte a csapatot.
Köszönjük a támogatást Gyömrő Város Önkormányzatának!
Az utazás biztonságos lebonyolításáért és kényelméért köszönet a Földesi Travel-nek!
L. Á.

Junior kategória:
Karsai Anita: küzdelem –
arany érem, különdíj
Erényi Martin: küzdelem –
ezüst érem
Seprős Ádám – Seprős Bence
– Pfeffer Zsolt:
pusztakezes szinkron
forma – ezüst érem
Hodruszky Mátyás:
küzdelem – bronz érem
Huber Anna – Rohonczy
Dániel – Karsai Anita:
pusztakezes szinkron
forma – bronz érem
A versenyen a házigazda nagyszámú lengyel csapatai mellett
a németek, ukránok, csehek és

Esélyes a dobogó legfelső foka!
Elérkeztünk a bajnokság véghajrájához és csapatunk
az első helyen tanyázik. A 10 mérkőzésből csak egyszer kaptunk ki Dabas csapata ellen, egyetlen góllal,
idegenben. Szerencsésen alakultak a mérkőzések és
most abban a helyzetben vagyunk, hogy a saját kezünkben a döntés a bajnoki címet illetően. Salgótarjánba megyünk, és ott kellene nyerni, ami egyedül
Albertirsának sikerült. Minden játékos érzi a meccs
fontosságát, és mint már sokszor bebizonyították már,
a kellő pillanatban nem remeg meg a kezük és helyén
van a szívük.
Egy szép menetelést zárhatnánk ezzel a két ponttal,
ahol voltak nehezebb, kínlódós mérkőzések és voltak
öröm játékok.
Ezzel az évvel is érettebb, rutinosabb lett a csapat, és az a láthatatlan erő, ami csapattá fon össze
minket, erősödött. Ezúton is köszönetet mondok
minden egyes játékosomnak az önfeledt küzdőszellemért, az edzésekre és mérkőzésekre fordított
energiáért.

Az idén egy utolsó nagy csatába vezetem a csapatot, és remélem, hogy a bajnoki címmel meg tudjuk
hálálni annak a sok lelkes szurkolónknak a buzdítását,
amelyet egész évben kaptunk tőlük.
Rácz Sándor
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8-ból 8 győzelem

2010-BEN 100%–OS A GYÖMRŐ VSK NŐI KÉZILABDA CSAPATA!
A tavalyi NB II ÉK. bronzérmes leány ifjúsági kézilabda csapatunkra épülő, idén a Pest megyei női
felnőtt bajnokságban szereplő kézilabdásainkkal,
egy felemásra sikeredett őszi szezont magunk mögött tudva, a tavaszi fordulóban veretlenül, 8-ból 8
mérkőzést hozva a tabella negyedik helyén állunk!
A kemény téli alapozási időszakkal párhuzamosan zajló - a Pest Megyei Kézilabda Szövetség által
rendezett - Egységes Téli Teremkézilabda Tornán,
edzőnk, Baranyai Pál vezényletével, már mint újdonsült „felnőtt csapat” is megérezhettük a lányokkal a
siker ízét. Erős mezőnyben, bíztató teljesítménnyel
sikerült megszerezni a bronzérmet! – mely célunk a
bajnokságban is! Bár az idei szezonban jóval több
sérüléssel kellett megküzdenünk, mint az elmúlt időszakban bármikor, mégis mérkőzésről-mérkőzésre
sikerült fölényes győzelmeket aratnunk!
A felnőtt csapat sikerei mellett óriási örömmel
tölt el bennünket, hogy utánpótlás (ifjúsági, serdülő csapataink) sem szűkölködnek eredményekben!
Ifjúsági csapatunkkal, immár második alkalommal
töltöttük a Húsvétot Veszprémben, a Balaton Kupa
Nemzetközi Kézilabda Tornán. A rangos mérkőzéssorozatban csupa élvonalbeli hazai illetve külföldi
ellenféllel küzdhettünk meg, úgy mint Székesfe-

hérvár, Újbuda, Magdeburg, avagy Celje csapata.
Egy-egy ki-ki meccs, a hangulat…. - fantasztikus
élmény volt!
Az U11, U12-es korosztállyal idén először képviselhettük városunkat az országos rendezésű Adidas Utánpótlás Kézilabda Tornán, ahol a megyei
döntőig jutottunk. Ugyanezen korosztállyal aranyérmet szereztünk április 25-én, a hazai rendezésű
utánpótlás tornánkon, megelőzve a dobogón Sülysáp, s Vecsés csapatát! Büszkeséggel tölt el minket,
hogy két különdíjat is sikerült „bezsebelnünk”! A
torna legtechnikásabb játékosa, csapatunk irányítója Balogh Bettina, a gólkirálynő pedig, balátlövőnk
Kozma Dominika lett!
Bízva a zömmel még serdülő/ifjúsági korú játékosok, edzők, vezetőség lelkesedésében és kitartásában, meghálálva a támogatóink belénk vetett
bizalmát, igyekszünk ezt a lendületet megőrizni, s
az év hajrájában, május hónapban is hétről-hétre
(három idegenbeli mérkőzésen – Göd, Cegléd, Salgótarján, majd 22-én hazai pályán Inárcs - Örkény
csapata ellen is) bizonyítani, s ezzel a bajnokságban
kitűzött célunkat megvalósítani!
Valenta Eszter
játékos, utánpótlásedző
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