Győztes Gyömrő!
A városvezetés már a jövő évi fejlesztéseken dolgozik

Nálunk mindig történik valami. Kulturális program, önkormányzati fejlesztések, közélet, társadalmi munkák, beruházások. Ezek révén lesz
városunk egyre szebb, egyre jobb, de
semmi esetre sem unalmas. Az elmúlt
hónap is bővelkedett ilyen eseményekben. Nézzünk közülük néhányat!
A közelmúltban kaptuk meg az értesítést
arról, hogy megnyertük a művelődési
ház építésére benyújtott Európai Uniós pályázatunkat. Ez azt jelenti, hogy
jövőre, 2011-ben megépülhet végre
városunk régóta áhított és hiányolt
művelődési háza! Rendkívül örültünk
Az új művelődési ház látványterve

ennek a pályázati sikernek, hiszen egy
régi, eddig nem teljesített vállalásunkat
tudjuk most megvalósítani. Ez a pályázati siker azt is jelenti egyben, hogy az
ebben a négyéves választási ciklusban az
önkormányzat által elnyert EU-s pályázati programok összértéke meghaladja a
2 milliárd forintot!! Ehhez a pénzhez az
önkormányzatnak csak átlagosan 10%
körüli önrészt kell biztosítania. Városunk fejlődése, pályázati sikerünk, úgy
gondolom, példaértékűnek nevezhető.
Ugyancsak egy EU-s pályázat keretében, a napokban fejeződtek be a
vasútállomás melletti P+R parkoló és

2

AKTUÁLIS

kerékpártároló építési munkái. Június 1-től birtokba vehették az autósok és kerékpárosok az
elkészült 96 férőhelyes parkolót és az 50 darabos
kerékpártárolót. A Vörösmarty – Wesselényi utca
sarkán kialakítandó dísztér
építési munkáit a monszunszerű esőzések igen csak hátráltatták, de június közepére
bizonyosan el fog készülni. A
munkák elkészültét követően
a vasútállomás és annak környezete is egy olyan hely lesz
városunkban, melyre méltán
büszkék lehetünk.

nyékbeli településen többször is átvonult a vihar,
és míg záporok, zivatarok áztatták mindenhol
a környéket, addig nálunk, mint egy napsütötte
kis szigeten, szinte egyetlen csepp eső sem esett.
Örültek ennek a rendezők, de
örültek legfőképpen a gyerekek, hiszen így egész nap
élvezhették a különféle programokat.
Reméljük, az időjárás rövidesen jobbra fordul és megérkezik a valódi nyár. A jó idő
nélkülözhetetlen lesz az idén
is ahhoz, hogy városunk egyik
büszkeségét, a tófürdőt, minél többen vehessék igénybe
ebben a fürdőszezonban is.
Ezúton is szeretnénk invitálni
minden kedves gyömrői lakost, hogy látogasson le a tófürdőre, élvezze a fürdést, és
töltsön el minél több kellemes
napot a gyönyörű strandon!

A közösségi programok
sem hiányoztak az elmúlt hónapból. Ezek közül a május
utolsó hétvégéjén, a Gyömrő
2000 Kör által megrendezett, jól sikerült gyermeknapot emelném ki. Tucatnyinál
több program gondoskodott
arról, hogy a gyermeknapon
az ifjúság jól szórakozhasGyenes Levente polgármester
son. A Szabadság téri, közSajnos vannak olyan teleponti parkban megrendezett
pülések az országban, ahol
rendezvényen a programok, foglalkozások szin- az esős idő nemcsak bosszúságot, hanem vete mindegyike ingyenes volt. A kézműves foglal- szélyhelyzetet és komoly károkat is okozott.
kozásokon és játszóházi programokon tallérokat Együttérzünk az árvízsújtotta területek lakóival,
lehetett gyűjteni, melyekkel a téren felállított és Gyömrő is segíteni próbál a bajbajutottaknak.
játékok, ugráló várak mindegyikét, vagy akár a A Gyömrői Polgárőr Egyesület Önkéntes Tűzoldodgemet is ingyen lehetett használni. Az esti tó Szakszolgálata Edelényben segített a gátakon.
programot a gyermekek számára, a nagysikerű Lapzártakor derült ki, ismét elöntötte a Bódva a
Alma együttes koncertje zárta.
települést, ezért a csapat újra útnak indult, hogy
Nemcsak a szervezők tettek ki magukért, de mentse a menthetőt. Köszönet érte!
az időjárás is úgy tűnik, a kegyeibe fogadta a
Gyenes Levente
gyömrői gyermeknapot. Szinte az összes körpolgármester

Az új P+R parkoló az állomásnál
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Az edelényi gátakon

A Gyömrői Polgárőr Egyesületen belül létrejött
Önkéntes Tűzoltó Szakszolgálat május 17-én
este rendkívüli állománygyűlést tartott, melynek
témája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felhívása, a korábbi napok hatalmas esőzései miatt kialakult vészhelyzet volt. A Yolanda
névre keresztelt ciklon az ország számos területén okozott rekordnagyságú csapadékot, melyhez viharos szél párosult. Az egyik leginkább
veszélyeztetett vidék BAZ megye, ahol Gyömrő
testvértelepülése, Regéc is található. Az állománygyűlésen felállítottunk egy 5 fős önkéntes
csapatot, amely kedd reggel a helyszínre utazott,
hogy segítséget nyújtson a víz elleni védekezésben és a mentésben. Hodruszky Lajos alpolgármester a saját terepjáró gépkocsiját ajánlotta fel
a küldetéshez, egy szivattyúval és egyéb értékes
felszereléssel megrakott utánfutót pedig a Solymári Tűzoltó Egyesülettől kaptunk kölcsön. A
csapat tagjai kedd reggel jelentkeztek munkára a
helyszínen. Azonnal Edelénybe vezényelték őket
a folyóvá áradt Bódva patakhoz, ahol bekapcsolódtak a munkálatokba. Itt 6 szivattyút kezeltek
és a megcsúszott töltést erősítették homokzsákokkal, először az utcafront felőli oldalon. Majd
a feltörő buzgároknak építettek medencéket és
az így felfogott vizet szivattyúzták vissza. Sajnos az első időszakban többször fennakadások
voltak az üzemanyag ellátással, ami visszavetette
a szivattyúzás hatásfokát. A tapasztalatokat és a
felmerülő igényeket még a nap folyamán egyeztettük Kramarics Zoltán parancsnok úrral, a kért
felszerelést és élelmiszer utánpótlást az éjszaka
folyamán egy gépkocsival lejuttattuk Edelénybe.
Ebben hatalmas segítség volt a gyömrői vállalkozók és magánemberek által felajánlott támo-
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gatás. Megható volt az az összefogás, amelyet a
kialakult katasztrófahelyzet indított el az emberekben.
Szerdán szintén kemény feladatok vártak tűzoltóinkra, az egész napos egyhangú zsákolás és
szivattyúzás mellett részt vettek a Katona József
utcában kialakult helyzet felszámolásában. Ezen
a helyen kb. három óra alatt átlagosan egy méter
magas lett a víz az utcán és a kerteket is elöntötte. Búvárok segítségével a töltés egyik oldalát
fóliával takarták, a másik oldalát homokzsákokkal erősítették meg.
A csütörtök a korábban átszakadt edelényi
gátszakasz rendbehozatalával és megerősítésével telt, majd este a szendrői gátszakadás kivédése következett, ahol sikerült megemelni a töltést
biztonságos magasságúra.
Péntekre, ahogy ők mondták már „csak” a levezető szivattyúzás maradt, majd a pakolás és a
kijelentkezés után hullafáradtan hazaindultak. A
hazatérő tűzoltók a Gyömrői Vízmű telephelyén
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A kárelhárításban résztvevők:
Kramarics Zoltán tűzoltó parancsnok
Bedőcs Attila önkéntes tűzoltó jelölt
Havas Krisztián önkéntes tűzoltó jelölt
Kramarics Tamás tűzoltó
Szajkó Zoltán önkéntes tűzoltó jelölt
Hivatásos egységével odavezényelt
tagunk:
Pándorfalvi Csaba tűzoltó
Éjszakai utánpótlás:
Benkő Lajos önkéntes tűzoltó jelölt/polgárőr
Miriszlai Zoltán önkéntes tűzoltó jelölt

– ahol a Signál TV stábja is várta őket – még
megtisztították a sáros felszerelést. Ezután már
csak a kölcsönzött javak visszaadása volt hátra.
Egyesületünket időközben megkereste a
Mozgáskorlátozottak Gyömrői Egyesülete, és 16
zsák jó minőségű használt ruhát ajánlott fel az
edelényi károsultaknak. Felvettük a kapcsolatot
az edelényi illetékesekkel, akik örömmel fogadták az adományt. Pünkösd hétfőn szállította le a
helyszínre két polgárőrünk a mikrobusznyi ruhát. Megrázó, ugyanakkor megható küldetés volt
ez is. Fáradt, de végtelenül hálás lakosokról számoltak be, akik a sokadik napon is segítőkészen,
lehetőségük szerint vettek részt a védekezésben.

Segélyszállítmány:
Fülöp Tamás polgárőr
Vágó János polgárőr
A támogatók teljes névsora megtekinthető az
Önkéntes Tűzoltó Szakszolgálat honlapján:
http://www.gyomrotuzolto.fw.hu/
Szuromi Albin
(A lapzárta idején a csapat ismét elindult
Edelénybe, mert időközben ismét átszakadt a gát
a településen. A hírek szerint több vályogház fala
bedőlt, s más épületek is megrepedtek.
Szerk.)

Fidesz kezdeményezés az árvízkárosultakért!
Naponta látjuk és halljuk a különböző médiumokban, hogy milyen súlyos gondokat okoznak a
hetek óta tartó esőzések. Egy élet munkáját sodorja el a víz, és az ember szinte tehetetlen.
A gyömrői Fidesz-tagok közül többen felvetették, hogy valamilyen formában próbáljunk mi
is segíteni az árvízkárosultakon. A pénzgyűjtés mellett döntöttünk és azt is elhatároztuk, hogy
az összegyűjtött pénz egy részét a Gyömrői Polgárőr Egyesületen belül működő, Önkéntes
Tűzoltó Szakszolgálatnak adományozzuk, remélve, hogy szükség esetén a továbbiakban is segítséget nyújtanak az árvízkárosultaknak, illetve a bajbajutottaknak.
Kedves gyömrőiek, arra kérjük Önöket, hogy csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz és lehetőségükhöz mérten támogassanak bennünket abban, hogy adományaikat eljuttathassuk a károsultaknak és a gátakon dolgozóknak.
A pénzadományokat személyesen tudják átadni a Fidesz pénztárosának az alábbi napokon:
június 11. péntek: 18–19 óráig,
június 16. szerda: 18–19 óráig,
június 18. péntek: 18–19 óráig.
Helyszín: Szent István út - Dózsa György út sarkán lévő Fidesz helyiség (ahol a tüdőszűrés volt)
Köszönjük támogatásukat!
Adorján Julianna
Fidesz alelnök
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Vízmű hírek

Májusi eső aranyat ér. A régi mondás nyilván általában igaz is, a tavaszi eső sokat segít a mezőgazdaságnak, az idén viszont kissé átértékelődött
a véleményünk. A rengeteg eső, a néha monszunszerű, néha trópusi zápor, komoly károkat okozott az országban. A közvetlen környezetünkben
ugyan nem léptek ki folyók a medrükből, de itt is
öntött el mélyen fekvő ingatlanokat a csapadékvíz, a megemelkedett talajvíz. Ha ez szennyvízzel keveredik, akkor fertőzésveszélyes is lehet.
Szolgáltatási területünkön – Ecseren és Gyömrőn
– ez utóbbi hál’ Istennek nem fordult elő, viszont
a szennyvízzel együtt rendkívül sok csapadékvíz érkezett a szennyvíztelepre. A csapadékvíz
egy része a csatornafedeleken szivárog be, más
részét valakik közvetlenül bevezetik a csatornába.
Az alapeset az, hogy az ereszcsatornát összekötik
a csatornabekötéssel, súlyosabb, amikor nagyobb
terület vízgyűjtőjét ( pl. vizesárkot ) kötnek be.
A fentiek szigorúan tilosak. Aki ilyet tesz, az
egyrészt igénybe vesz egy szolgáltatást, amiért
nem fizet, másrészt a hálózatot túlterhelve meghibásodást, fertőzésveszélyt okozhat, harmadrészt
szabálysértést is elkövet. Amennyiben a vízmű
felderíti az esetet, az ingatlan tulajdonosát pótdíjazzuk, ami többszázezer forintra rúghat.
Súlyosabb esetben a környezetvédelmi hatósághoz is fordulunk. Az illegális szennyvízbevezetések mellett az ellenőrzések fő csapásiránya most a csapadékvíz lesz.
Az üzemzavar, üzemszünet sohasem jön
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jókor, de ünnepen még kellemetlenebb. A fogyasztók nagyobb része van ilyenkor otthon,
szeretne, sütni, főzni, mosogatni, mosni stb. A
szolgáltatónak is rossz, hiszen a hibaelhárításhoz kisebb létszám áll rendelkezésre. Pünkösd
vasárnapján, a Szent István úton volt egy
csőtörésünk. Egy acélcső lukadt ki, immár sokadszor. 40 cm-en belül már a harmadik javítóbéklyót tettük fel. Az utca egy szakaszán sajnos
volt némi üzemszünet. Ennek a csőszakasznak
a cseréje is a vízminőség javítását célzó pályázatunk beruházásai között szerepel. A májusi
bírálóbizottsági ülés gyakorlatilag a műszaki
tartalmat és a költségvetést elfogadta, a költséghaszon elemzés pontosítását kérte, amelyet a
pénzügyes szakemberek elvégeztek. A végleges
döntés a napokban várható. Arról természetesen
az újság hasábjain is beszámolunk majd.
Végül egy jó hír. Az
Öreghegyi úton elkészült
egy 120 méternyi hiányzó csatornaszakasz,
ami mintegy 30 ingatlan
számára teszi lehetővé a
szennyvízelvezetést.
A munkát a vízmű kivitelezte. A munka során a
szokásos közműveken kívül egy távközlési optikai
kábelre is vigyáznunk kellett. A kivitelezés ütemezését szintén befolyásolta
a csapadék. Az esetlegesen okozott kellemetlenségekért köszönjük az ott
lakók türelmét és megértését!
Kertész Gyula
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ÉVFORDULÓ – AKTUÁLIS

Trianon – 90.

Városunk önkormányzata a Trianoni Békeszerződés aláírásának 90. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezést az Országzászlónál. Legutóbb a 80. évfordulón is az akkori önkormányzat szervezett ünnepséget, így
az újabb kerek évforduló kapcsán is természetes volt, hogy központi ünnepség keretén belül emlékezzünk a 90
évvel ezelőtt történtekre.
Pontosan 17 órakor megszólaltak a történelmi egyházak templomainak harangjai, ezzel kezdődött a megemlékezés. Az érzelmes és méltóságteljes ünnepségen elhangzott a Himnusz és a Székely Himnusz is,
az Eszterházy Pál Kórus előadásában. Gyenes Levente
polgármester beszédében – hűen tanári végzettségéhez
– igen komoly történelmi áttekintést tartott. Ezt követően korabeli sajtóidézetek hangzottak el Kovács Edina
előadásában, melyek segítségével mindenki átérezhette
az akkori hangulatot. A jelenlévők meghallgathatták
Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus című versét Kozák
Gyula előadásában, míg Reményik Sándor Három szín
című művét Tölgyes Tamás adta elő.
Mi, gyömrőiek, igazán büszkék lehetünk arra, hogy
egy ilyen színvonalas és valóban megindító megemlékezést tartottunk, a városunkra jellemző nyugodt hangulatban.
H.A.

Pest Megye Önkormányzatának hírei
Pest Megye Közgyűlése legutóbbi ülésén tárgyalta a
2009-re vonatkozó megyei munkaerő-piaci helyzetről
szóló tanulmányt. Több érdekes adat is kiolvasható az
elkészült anyagból. A fővárosban 5,4%-os a munkanélküliségi mutató, míg Pest megyében 7,5% (2009. decemberi adat). A legkedvezőbb helyzetben Budaörs térsége
van (5,1%), míg a legrosszabb mutatókkal Nagykáta
(10,3%) valamint Cegléd, Dabas és Zsámbék (egyaránt
9,3%) rendelkezik. Pest megyében 2009. december 31én 175 ezer gazdasági szervezet működött, ami 3,6%-os
növekedés az előző évhez képest. A tanulmány tükrében
elmondhatjuk, hogy Budapest közelsége minden tekintetben érezteti pozitív és negatív hatását egyaránt.
Ahogyan arról már korábban többször is írtam, megyénk gazdasági helyzete cseppet sem rózsás. A me-

gyei önkormányzat 2010. évi költségvetését 7,3 milliárd forint hitellel fogadták el, amelyből 4,4 milliárd
forint működési célú hitel. A közgyűlés úgy döntött,
hogy a vonatkozó jogszabályok adta lehetőségek alapján 500.000 millió forintra vonatkozó működési célú
támogatásra nyújt be pályázatot. Ez az összeg is nagyban segítené az idei gazdálkodást, hiszen a megye bevételei tendenciózusan csökkennek, míg a kiadások
nőnek. A megye vezetése évek óta dolgozik azon,
hogy racionalizálásokkal, módosításokkal csökkentse
a különféle költségeket. Mindezek ellenére jelentős
kormányzati döntésekre van szükség ahhoz, hogy a
megyék talpra tudjanak állni.

Versenyfelhívás!

ÖSSZEFOGÁSSAL A PARLAGFŰ ELLEN!

Pest Megye Önkormányzata parlagfű mentesítési akciót hirdet 2010. június 21 és 27. között.
Fogjunk össze közösen a lakossággal, helyi civil egyesületekkel és az önkormányzattal, hogy köztereink, magánterületeink
parlagfű-mentesek legyenek! Fődíj egy 4 millió Ft-os játszótér.
Aki részt szeretne venni a versenyen, a parlagfu@gyomro.
hu email címen, vagy a 06-29-330011/122-es telefonszámon jelezze.
H.L.

Horváth István

KULTÚRA
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Szeretettel meghívjuk Önöket
2010. évi Rákóczi Napi rendezvényeinkre!
XIV. Országos Rákóczi Nap
programja július 3-án, szombaton
8 óra: Rákóczi díjugrató lovasbemutató a Teleki kastély parkjában
10 óra: Ünnepélyes megnyitó a Polgármesteri Hivatal előtt
– Köszöntőt mond: dr. Gyenes Levente – Gyömrő város polgármestere
– Beszédet mond: dr. Sutarski Konrád igazgató
Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára
– Közreműködik: Temerini férfi dalárda (Vajdaság)
Szabó Gábor – tárogató
– Koszorúzás a Rákóczi szobornál
15 óra: Meseország – gyerekprogram a Tájházban
– Lúdas Matyi – meseelőadás – Görbetükör Színház
A klasszikus mesét – a szegény legényke nemes bosszúját a gonosz földesúron
– gyerekcentrikus játékkal, zenével és a nézők bevonásával teszi élvezetessé a
társulat.
– Kézműves foglalkozások
18 óra: Ünnepi emlékműsor a Mánya réten
– Közreműködik: Beszterczei Attila színművész
Temerini férfi dalárda (Vajdaság)
Szabó Gábor – tárogató
– Koszorúzás
– Tábortűz
A műsorváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!
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ESKÜVŐI FOTÓZÁS ÉS
OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK A TÁJHÁZBAN
Bár az idei tavasz nem sok napsütéssel kecsegtetett eddig, azért „házunk táján” így is szép számmal akadtak eddig látogatók.
Sok helyi óvodás és iskolás, valamint nyugdíjas látogatott el a tájházba, hogy szabadidős
programként, kirándulás helyszíneként vagy tanóra keretében töltsön el itt pár órát. Voltak, akik
az újonnan vásárolt kerti asztalokat és padokat
felhasználva gyöngyöt is fűztek.
Áprilisban a Szent György napi játszóház keretében Papp Gyula fafaragó által készített pásztorbotot nyújtottunk át Gyenes Levente polgármester
úrnak. A pásztorbot – a rajta lévő faragások révén
– emlékezteti a település vezetőjét a gyermekek és
idősek iránti felelősségére, a falu iránti tiszteletére
és a hagyományok megtartására.
Május az esküvők kezdetét is jelenti. Nagy
örömünkre szolgált, hogy ennek keretében esküvői fotózásnak adhattunk helyet a tájházban. Dr.
Szabó-Kreutzer Kinga és Szabó Gyulának ezúton is gratulálunk! Lánykikérésnek és esküvői
fotózásnak a jövőben is szívesen adunk helyet!
Bővebb információkért érdeklődjenek a művelődési ház telefonszámán!
Fotók: Varga Sándor

Fotók: Daróczi Csaba – www.naszvadasz.hu

Az idei évben még számos szabadtéri programmal várjuk kedves vendégeinket! A Weöres
Sándor Általános és Művészeti Iskola néptáncosainak és székelykeresztúri vendégeik közös
néptáncbemutatója június 19-én 15 órakor lesz,
melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Július 3-án, a Rákóczi nap keretében, 15 órakor
– a Kölyökidőből ismert Kováts Róbert és csapata
– a Görbetükör Színház Lúdas Matyi előadását láthatják az érdeklődők. Már az őszi programokat is
tudjuk! Két kiállítás megnyitó és Kulturális Örökség Napjai program várja majd a látogatókat!
Örömteli esemény még Tájházunk életében,
hogy idén tavasztól gondnoki feladatokat lát el
Varga Sándor. 2009-ben egy norvég finanszírozású Tájházszövetségi pályázaton elnyert ös�szegnek köszönhetően, Sándor részt vett egy a
Szentendrei Skanzenben megrendezett Tájházi
Akadémia képzésen. A sikeres vizsgát követően
nagy lelkesedéssel és számos új ismerettel segíti munkánkat! Tájházi vezetéseket és csoportos
programokat előzetes egyeztetéssel szívesen fogadunk a művelődési ház telefonszámán!
Kovács Edina
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Fejlesztések a Városi Könyvtárban

EGT Finanszírozási Mechanizmus-0073/NA/2006-2/ÖP-4
Gyömrői Integrált Körzeti (kistérségi) Tudásportál Kialakítási Program címmel összetett
fejlesztési programba kezdett
Gyömrő Város Önkormányzata.
A projekt célja a humán erőforrások fejlesztése, az élethosszig
tartó tanulás támogatása, illetve a település három általános
iskolájának korszerűsítése és a
hozzáférhetőség biztosítása a fogyatékkal élők számára.
A kísérleti projekt keretében
az olyan közösségi hozzáférési
pontok infrastruktúra fejlesztését is bevonták, mint a könyvtár. A könyvtárba, 2001-ben egy
nyertes IHM által finanszírozott
pályázat útján került hat számítógép, melyek kiszolgálták az idejüket, a folyamatos
napi nyolc órás használatban. Ez a projekt segített
megvalósítani, hogy a modern technika vívmányainak
és teljesítményeinek csak nehezen megfelelő gépeket
újakra cseréljük.
S ha ehhez még hozzávesszük, hogy a könyvtár a
Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiuma által kiírt 2105-ös számú pályázaton 1.327.000
Ft-ot nyert beruházásra, bútorvásárlásra, igazán boldogok lehetünk, hogy kicsiny könyvtárunk a fejlődés
útjára léphet. A kivitelezés megindulásáról tájékoztatni fogjuk olvasóinkat, addig is szeretettel várunk mindenkit a könyvtárba, hogy használatba vegyék az új
számítógépeket.
Itt szeretnénk megköszönni azoknak a gyerekeknek és szülőknek a részvételét, akik a szombati Gyereknapon felkeresték standunkat és velünk játszottak,
vidám, fejtörő feladatokat oldottak meg. Csaknem 100
arany tallért osztottunk szét a helyesen válaszoló gyerekek közt!
Az idő is kegyes volt hozzánk, s így egy igazán
kellemes, gyerek zsivajtól hangos vidám napot tölthettünk el együtt a gyömrői központi parkban!
Továbbra is várunk minden kedves érdeklődőt, kicsit és nagyot a városi könyvtárba!
S ha már erre járnak, tekintsék meg új, folyamatosan bővülő könyv- és dvd kínálatunkat is, melyből
szemezgetve pár ízelítőt hadd ajánljunk:
Könyvek:
Lindo, Elvira: Tök jól vagyok
Musso, Guillaume: És aztán….
Maron, Kati: A nép ellensége – családom regénye
Coelho Paulo: Brida
Meyer Stephenie: Breaking Dawn – Hajnalhasadás
Javier Sierra: A tiltott út; A kék dáma titka

DVD filmek:
Jane Austen: Tartózkodó érzelem
Henrik Ibsen dámája a Vadkacsa
Alessnadro Baricco regényének filmadaptációja:
Selyem
Két szerető, Verdák,
Audrey Niffenegger regényének film változata:
Az időutazó felesége.
Látogassanak el hozzánk! (Gyömrő, Táncsics M út
43. A zöldséges és az 100 Ft-os bolt mögötti, udvar).

Szótér Andrea
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Tehetséggondozás a Weöres Sándor
Általános Iskolában
„Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy
a képességeit kibontakoztassa,
az egyéni tragédia. Tragédia
neki és családjának. De ha a
tehetséges gyereknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa,
az már társadalmi tragédia.”
(Gallagher)
Intézményünk fontos és hangsúlyos elemnek tekinti
pedagógiai munkájában a tehetséggondozást. 2009ben jelentkeztünk az Országos Tehetséggondozó Hálózatba, így Tehetségpontként® működünk azóta.
A Tehetségpont® státusz új és érdekes feladatot jelent számunkra. Komoly szakmai munkába kezdtünk
a tehetséges gyermekek feltérképezésére.
Mérési rendszert dolgoztunk ki alsó és felső tagozaton, ehhez kapcsolódóan fejlesztési terveket
alkottunk.
Kiscsoportos tehetséggondozó foglalkozásokat,
szervezünk problémamegoldó gondolkodás, művészeti, nyelvi kommunikáció, számítógépes szövegalkotás mozgáskészség területén.

munkánkról. Gyerekeink megmutathatták sokoldalúságukat a színes műsor keretében. Közben kiállításon
lehetett megtekinteni az ÖKO projekt keretében készült ötletes produktumokat.
A nap további részében – mely egyben nevelési értekezlet is volt – „Az információ feldolgozás szerepe
a tehetséggondozásban” címmel akkreditált képzést
tartottak nekünk:
Dr. Mező Ferenc Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, Kocka Kör alapító elnöke
Mező Katalin Debreceni Egyetem oktatója
Dr. Péter-Szarka Szilvia Debreceni Egyetem oktatója
Közben fontos és értékes információkat kaptunk
meghívott előadóinktól a tehetséggondozás magyarországi helyzetéről is.
További együttműködési lehetőséget keresünk különböző Tehetségpontokkal, és szeretettel várjuk az
érdeklődő pedagógusokat, civil szervezeteket, diákokat, szülőket, mindenkit, aki fontosnak érzi a tehetséggondozást, hogy segítse, támogassa, továbbvigye
munkánkat.
Csontos Emese

Tehetséggondozó programunkat, pedagógusaink
szakmai tudását a TÁMOP 3.4.3 Iskolai tehetséggondozás c. uniós pályázaton nyert 10 000 000 Ft
segítségével fejlesztjük tovább.
Április 23-án Tehetségnapot szerveztünk, mely
egyben a pályázat projektindító napja is lett. Meghívott vendégeinknek ízelítőt adtunk intézményünkben
folyó értékteremtő, jövőformáló tehetséggondozó

Társadalmi Megújulás Operatív Program
TÁMOP 3.1.4 pályázat
a Weöres Sándor Általános Iskolában
2009/2010. tanévben intézményünk, a Weöres Sándor
ÁIAZTI részt vesz a TÁMOP 3.1.4. pályázatban. Az
Európai Uniós projekt 22 millió forintot jelent az intézménynek, amely a pedagógusok továbbképzésétől
az intézményi innovációig számos tevékenységet és
lehetőséget biztosít iskolánk számára. A pályázatban
vállalt kötelezettségek nagy terhet jelentenek az intézménynek, a pedagógusoknak és az iskolában dolgozó
valamennyi kollégának. De reméljük, az eredménye
hamarosan érzékelhetővé válik.
A TÁMOP 3.1.4. pályázat kötelező tevékenységei
intézményünkben:
A kompetencia alapú oktatás bevezetése szövegértés, matematika, idegen nyelv területeken

A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása
Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése (témahét, három hetet meghaladó projekt, moduláris oktatás, tantárgytömbösítés)
Önálló intézményi innováció megvalósítása
(ÖKO iskola cím elnyerése, tehetséggondozás)
„Jó gyakorlatok átadása és átvétele a hálózati tanulás keretében (óvoda-iskola átmenet segítése,
IKT-val támogatott tanítási óra szervezése)
Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése.
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Tanári továbbképzéseken történő részvétel
Külső kapcsolatrendszer kialakítása mentorokkal, tanácsadókkal
A pályázat alapján a helyi pedagógiai program és a helyi tanterv módosítása
A pályázat dokumentálása, gazdasági és
szakmai elszámolása

A pályázat megvalósítása:
A továbbképzések folyamatosan zajlanak. Mentorok, szaktanácsadók segítik a dokumentumok átdolgozását, látogatják a tanítási órákat. Ez a folyamat
előreláthatólag június közepéig befejeződik. Sikeresen pályáztunk és elnyertük az ÖKO iskola címet. A
második félévben bevezettük az új tanulásszervezési
eljárásokat. Az intézmények közötti hálózati tanulás
keretében feltöltöttük jó gyakorlatainkat a szolgáltató
honlapjára. A feltöltés sikeres volt, jó gyakorlataink a

„kosar.educatio.hu” honlapon elérhetőek. A napokban fejeződött be a program egyik eleme, a három hetet meghaladó projekt, melynek témája a természet- és
környezetvédelem volt. Az októberben lebonyolított
témahéten az egészségvédelemmel foglakoztunk. A
pályázat előrehaladásáról, teljesítéséről folyamatosan
adunk tájékoztatást, felvilágosítást a szülői értekezleteken, SZM értekezleteken, az iskola honlapján.
Kérem, kísérjék figyelemmel!
Kézérné Sárvári Gyöngyi
szakmai vezető

VÁROSI MATEMATIKA VERSENY
Az idén március 18-án rendezte iskolánk a versenyt a matematikát szerető általános iskola felső tagozatos tanulói számára, a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény központi épületében, a Szabadság téren. Három intézmény – a Fekete István Általános Iskola, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és a W. S. Á. I. tanulói mérték össze matematikatudásukat. Az 5-6. évfolyamon 75 perc alatt 25
feladatot, a 7-8. évfolyamon 90 perc alatt 30 feladatot oldottak meg a versenyzők. A tanulók izgalommal fogtak
neki a színvonalas, gondolkodtató logikai feladatoknak, utána mindenkit a földszinti kémia teremben vártunk
egy kis vendéglátásra. A vetélkedőn 60 fő vett részt.

Eredmények:
5.o
I. Szirt Viktória II.RF
Szimet Soma WS
II.Vágási Norbert FI
III. Forrási Boglárka FI

6.o
I. Czipa Tamás WS
II. Schrem Olivér FI
III.Dóczi Beatrix FI

7.o
I. Sipos Kamilla FI
II. Gutai Gréta WS
Rohonczy Dániel WS
III. Szántai Tamás WS

8.o
I. Deli Ákos FI
II. Lómen Virág FI
III. Sándor Zoltán II.R

A helyezettek jutalomkönyvet és iskolánk által készített szép oklevelet, a többi résztvevő emléklapot vihetett
haza. Minden tanulónak és felkészítő pedagógusnak gratulálunk és további sok sikert kívánunk. Köszönjük a
szervezésben és felkészítésben résztvevők munkáját.
Kapitányné Tamás Mária
felsős mat. mkv

Foodapest – Kirándult a szakiskola
Különleges kiránduláson vettünk részt, ellátogattunk a Hungexpora, a FOODAPEST helyszínére. Megkezdtük kis felfedezőutunkat az ízek és a modern technika világában. Az „A” pavilonban a kiállítottak között
voltak sajtok, felvágottak, kenyérkülönlegességek, különféle borok, szeszes italok, édességek, fagylaltok,
marcipánok, süteménycsodák, műszaki cikkek. Tovább bolyongva a finomságok birodalmában különlegességekre leltünk. A fagylaltok újdonságnak számítottak, mert olyan varázslatos ízekben voltak kaphatók,
amelyeket még soha nem kóstoltunk.
A pékek és cukrászok standjait látva lenyűgöző volt megtapasztalni, hogy mekkora gépek segítik már a
termelést. Az idei év különlegessége, hogy a „B” pavilonban megrendezték a szakácsversenyt, ahol végigizgulhattuk a nyolc magyar versenyző ügyeskedéseit.
Nagyon jól éreztük magunkat e remek napon és köszönjük az ingyenes belépőket a szervezőknek!
Gacsal Barbara és Majzik Dániel 11. osztály
Fekete István Általános Iskola és Szakiskola
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„Pünkösdi Királyság” kerékpárverseny
Nagy izgalommal indultunk két gyermekemmel május
25-én az Arany Óvodába, ugyanis az óvoda dolgozói
kerékpárversenyt szerveztek.
Az Arany János utca egy részét rendőrök zárták le
a forgalomtól, így biztosították a verseny nyugodt lebonyolítását.
Tíz órakor az óvodaépület előtti parkoló a versenyen induló gyermekekkel telt meg. Jó volt látni a sok
kerékpáros, rolleres, kismotoros gyermeket, akik alig
várták, hogy a startvonalhoz álljanak és tekerhessenek. Tőlük már csak a szülőkből, gyermekekből, óvó
nénikből és dajka nénikből álló szurkolótábor volt
lelkesebb. A legvégén induló apróságok kedvét még
az eleredő eső sem vette el. Kismotorjával mindenki
becsülettel végig gurult a pályán.
A „futamok” végén a nyertesek büszkén álltak a
dobogóra és boldogan vették át a győzelmükért járó
érmeket és a „Pünkösdi Király” koronát. Az egész
délelőtt nagyon jó hangulatban telt. Azt hiszem,
szülőtársaim nevében is megköszönhetem az Arany
Óvoda dolgozóinak, hogy megrendezték ezt a kerékpárversenyt, felejthetetlen élményt nyújtva ezáltal a
gyermekeknek és a felnőtteknek egyaránt. Örülnénk,
ha a közeljövőben még több hasonló élményben lenne
részük a gyermekeknek.
Ehhez kívánunk az óvoda minden dolgozójának kitartó, sikeres munkát!
Csernyákné Kiss Katalin
szülő

GYÖMRŐI KÖZÉLET
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Egy igazi gyermeknap
A GYEREKEK IMÁDJÁK AZ ALMÁT!

Igen, ez Gyömrőn is bebizonyosodott a Gyömrő 2000
Kör által szervezett gyermeknapon. Annak ellenére,
hogy az Alma együttest elég késői időpontra tudtuk
csak megszerezni (előtte három budapesti fellépésük
volt), teljesen megtelt a Szabadság téri mező gyermek
és szülő rajongókkal.
Természetesen a gyermeknap reggel kezdődött
kicsik és nagyok részére Kati tornával. Polgármesterünk, Gyenes Levente köszöntő beszéde után az
ovisok és a kisiskolások színpadi műsorait nézhette
végig az egyre sokasodó érdeklődő. A jutalom a fellépőknek sem maradhatott el. Az alma és kakaós csiga mellé 1 tallért kaptak „fizetségül”. Ugyanis, erre
a napra külön pénznemet vezettünk be a rendezvény
helyszínén. Tallért az a gyermek kaphatott, aki részt
vett valamilyen előadáson a színpadon (karaoke,
Gyömrő Színház játékos vetélkedője, stb.) vagy játékos – ügyességi vetélkedőre nevezett. A spektrum
nagyon széleskörű volt. A Mikkamakka játszóháztól
kezdve a könyves sátoron keresztül a polgárvédelmi labirintusig, mindenhol lehetett tallért szerezni. A
legnagyobb sikert a népi játékok aratták nemcsak a
gyerekek, hanem a szülők körében is. A hordó lovaglástól a diólesőig egy tucatnyi játszóhely fogadta a
közönséget a rögtönzött kalandparkban. Az élelmesebbek gyűjtögették a tallérokat, hogy dodzsemezni
tudjanak (1 menet 10 tallér volt), de volt, aki az 1
talléros palacsintára, kisvasútra vagy ugráló várra
váltotta be szerzeményét. Ha a puszta számadatokat
nézem: kiosztottunk mintegy 1000 db lufit, 1400 db
palacsintát, számolhatatlan mennyiségű édességet és
játékot támogatóinknak köszönhetően. A simán csak
érdeklődők tűzoltóautót, mentőautót, rendőrautót
vagy terepjárókat is megtekinthettek, akár belülről
is. Sikeres volt a KIGYE által felállított kreatív és játéksátor is, ahol autóverseny szimulátoron mérhették
össze a fiúk ügyességüket. Az állatszerető csemeték
ingyen póni lovagolhattak, de a bátrabbak megnézhették a hüllő kiállítást is. Kedvcsinálóként a színpadon akrobatikus rock and roll, hastánc és küzdősport bemutatókat tartottunk, így szemléltetve, hogy
településünkön mennyi jó és sikeres klub működik,

s nemcsak gyermekek részére. A lázadó korszakban
lévő fiatalok a graffiti versenyen szurkolhattak, majd
este a Continoom együttes rock-funky-reggae slágereit élvezhették.
Jó érzés volt hallani a közönség oldaláról, hogy
ilyen nagyszabású rendezvényen, Gyömrőn talán nem
is voltak még. Mi meg éreztük a háttérben, hogy a
Gyömrő 2000 Kör tagjai és a többi segítő jó munkájának köszönhetően, tényleg egy sikeres rendezvényt
bonyolítottunk le.
Hodruszky Lajos
Köszönet a támogatásért: 100 Ft-os bolt, Ábrahám
Kriszti fodrász, Ajándék bolt (Szt István út), Anikó divatáru, Bagoly fogadó, Baranyai Pál asztalosmester,
Baromfi bolt (Centrum üzletház), Boszorkánykonyha, Brand-Sec Kft., CBA centrum, CBA West Shop,
Centrum horgászbolt, Fincsi tej, Fri-Zo hentes, Gazok háza virágbolt, Gyömrő Város Önkormányzata,
Gyömrőért Alapítvány, Gyömrői TÜF Kft., Gyöngy
Fotó, Horgászegyesület, Hunka illatszer, Ili cukrászda, Klein virágbolt, La Luna söröző, Lakástextil bolt,
Lottózó – kékház, Mikkamakka játszóház, Papír-írószer (Centrum üzletház), Pindur zöldséges, Polgári
Védelem, Polgárőrség, Q-GSM, Rábai pékség, Reál
ABC, Sándor hentes, Szabó zöldséges, Szarvas Cukrászda, Váltó kerékpárüzlet, Városi könyvtár, Viola
virágbolt, Zöldséges (Szt. István út)
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2010 Tó Szépe: Györgyi Renáta

Kellemes időben, ismét telt ház előtt választották meg
Gyömrőn 2010 Tó Szépét. Az idei évben rekordszámú,
19 lány lépett színpadra, a már megszokott koreográfia
szerint. A Negresco étterem szabadtéri színpadán tartott
rendezvényen nemcsak gyömrői és környékbeli, hanem
budapesti és karcagi lány is megmérettette magát. A
héttagú zsűrinek – melynek Dobó Ágnes, a Miss World
Hungary 2010 győztese volt az elnöke – nem volt kön�nyű dolga, hiszen igen erős mezőnyből kellett kiválasztani a Királynőt és Udvarhölgyeit. Persze a helyszínen
helyet foglaló nézők is szavazhattak, az ő választottjuk
lett a Közönségdíjas. Ám nem csupán a lányokban lehetett gyönyörködni, hiszen különféle betétprogramok
voltak a színpadon: látványos hastánc-showt adott elő
a Szahara tánc-stúdió csapata, míg a Randi fehérnemű üzlet jóvoltából fehérnemű és fürdőruha bemutató
is volt. Amíg a zsűri meghozta döntését, addig Takács
Hajnalka és Ruzicska Zsolt adott nagysikerű mini koncertet pop- és rock slágerekből.
A várva várt pillanat este fél tízkor érkezett el, amikor a műsorvezető, a Gyömrő Színház oszlopos tagja,
Takács Gábor eredményt hirdetett.
Közönségdíjas: Huszárovics Dalma (Budapest)
II. Udvarhölgy: Sörös Éva (Monor)
I. Udvarhölgy: Huszárovics Dalma (Budapest)
Tó Szépe 2010: Györgyi Renáta (Karcag)
A győztes egy évig a Tófürdő arca lesz, így igen sok
helyi rendezvényen találkozhatnak majd vele! Természetesen senki sem távozott üres kézzel, hiszen minden
induló kapott ajándékot.
Reméljük, 2011-ben még több helyi résztvevő lesz a
versenyen, és minél többen szurkolnak a helyszínen.
A versenyt teljes egészében megtekinthetik a Signal
Tv-ben.
Köszönjük támogatóinknak:
Micropolis Menedzseriroda Bt.
Negresco grill&terasz
Álomkép színpadtechnika
Avon
Bambusz szolárium
Club Allure
Csillagfény esküvői dekoráció
Gyömrő és Térsége
Víziközmű Kft.
Gyömrő Város Önkormányzata
H-Bus kft.
J-Sound
Klein Virágbolt
K-line Kft.

Kovácsné Szilvia pedikűr
– manikűr, műkörömépítő
Optika Gyömrő
PassTre Kft.
Petőfi Sándor Művelődési Ház
Randi fehérnemű üzlet
Reklám
és
Információ
– sárga újság
Soós Szilvia – arc és testfestés
Színvilág reklámgrafika
Visual Média Kft.
Vodafone szaküzlet Gyömrő
Médiapartnereink: Signal Tv,
Régió4

TÁJÉKOZTATÓ

A Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási
Pénztár tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a nagykátai
kistérségi ügyfélszolgálaton a következő ügytípusokban
biztosítunk teljes körű ügyintézést:
1) Európai Egészségbiztosítási kártya kiadása
2) EU-s nyomtatványok iránti igény átvétele
3) TAJ kártya kiadása
4) Egészségügyi szolgáltatatásra jogosultak bejelentésének átvétele
5)Kifizetőhelyi elszámolás, statisztikai jelentés átvétele
6)Tartozásról szóló hatósági bizonyítványok („0”-ás igazolás kiadása)
7)Jogviszonyrendezés
8)Pénzbeli ellátási igények átvétele
9)Nyomtatványértékesítés
Nagykátai Ügyfélszolgálat
Cím: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
Hétfő: 8.00 – 15.00
Csütörtök: 8.00 – 15.00
Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a nyári
utazási szezon idején várható, hosszabb várakozási idő
elkerülése érdekében javasoljuk, hogy mielőbb szíveskedjenek az EU kártya igények ügyében Egészségbiztosítási
Pénztárunkat megkeresni abban az esetben is, ha a birtokukban lévő kártya érvényességi ideje 2010. augusztus
hónap végén szűnik meg.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az EU kártya postai úton
is kérelmezhető!
A Kormányzati Portál Ügyfélkapujához
hozzáféréssel rendelkező személyek részére
2009. október 1-jétől lehetőséget
biztosítunk az EU kártya
elektronikus ügyintézés keretében történő
igénylésére, melyről bővebb információ
a www.oep.hu oldalon található.

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:

Június 12-13.
Június 19-20.
Június 26-27.
Július 3-4.
Július 10-11.
Július 17-18.
Július 24-25.

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

BOLHA PIAC!
Lakosaink kérésére a bolha piacot a továbbiakban
vasárnaponként, a piac nyitva tartási idejében szervezzük. Azon lakosaink számára, akik nem kereskedelmi mennyiségű, saját használt portékával jönnek, továbbra is ingyenes!
H.L.

TÁNCTÁBOR GYÖMRŐN

Sok szeretettel várunk egy fergeteges tánctáborba, Gyömrőre!
Napi 3 óra tánc
Tízórai
Ebéd a Negresco Étteremben
Uzsonna
Strandolás
Lovaglás
Játékok, vetélkedők
Fellépés a Negresco Étteremben
Időpont: 2010. június 28-július 2.
Helyszín: Gyömrő, Központi Iskola Aula
Információ: Hajzer Dóra (06 30 264 44 35)
Kelemen Zsolt (06 30 870 08 65)
Ár: 13. 500 Ft/fő
Teljesen kezdők jelentkezését is várjuk,
akár 5 éves kortól!

Régésztábor, Regéc, 2010.
A táborozás időpontja: július 18-25-ig.
Júl. 18. vasárnap – leutazás;
Júl. 19-20-21-22-23-24-én munkaprogramok,
Júl. 25-én visszautazás.
A résztvevők szállásáról és ellátásáról Regéc önkormányzata gondoskodik. Az oda- és visszautaztatást
Gyömrő önkormányzata biztosítja.
A tábor célja a történelmi regéci vár feltárásában
segítségnyújtás. Lényegében könnyű illetve közepesen
nehéz fizikai munka régész szakemberek vezetésével.
A napi programok kiegészülnek kirándulással
és különböző szórakoztató foglalkozásokkal. Ezek a
programok a résztvevő fiatalok számára közel hozzák
a zempléni történelmi táj értékeit, találkozhatnak tudományos szinten a régmúlt építészetével, használati
tárgyaival, az akkor élő emberek életkörülményeivel.
Regécről, a vár történetéről, az eddigi feltárási
munkákról tájékozódni lehet Regéc község honlapjáról:
www.regec.hu weboldalon.
Ebben az évben a fent jelzett időpontban a tábor
max. 10 főt tud fogadni.
Elsősorban fiúk jelentkezését várjuk.
A szükséges és célszerű egyéni felszerelésről (ruhanemű, tisztálkodó-szerek, stb.) külön tájékoztatót
tart a szervező.
A sikeres táborozás után a résztvevők beszámolhatnak élményeikről a Signal TV-ben és a helyi újság
hasábjain.
A táborozásban résztvevők „Emléklap”-ot kapnak.
Jelentkezés: jún. 23-ig Szabó László Dezsőnél
Gyömrő, Dózsa Gy. 109.
Tel:06(29)331-704; mobil: 06(70) 270-8636
Drótposta: acap@freemail.hu

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.
Szülői értekezlet: június 14. (hétfő) 18.00 óra Sportcsarnok
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!
Érdeklődni a 06-30 820 4654 vagy
a 06-20 981 5154 telefonszámon lehet.
A szervezők
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Egy gyömrői kézilabda siker!

A 2009-2010-es férfi NB II. keleti csoportját megnyerte csapatunk! Ez egy hír a sok közül, de a hír
mögött sok verejtékes edzés, meccs van, hosszas utazások, s még több „pofon”, fájdalmas ütközés.
Ebben az évben nagy várakozással indultunk a
bajnoki évadnak, mivel csapatunk személyi átalakuláson ment keresztül. Mint később kiderült, egy értékes
győzelemmel kezdtünk a későbbi 2. helyezett otthonában.
Fordulóról fordulóra erősödött a csapat egysége,
küzdeni tudása, ami nem mutatkozott meg mindig tetszetős játékban, de a győzni akarás mindig érezhető
volt a játékosok hozzáállásában. Voltak holtpontok,
amikor a játék akadozott, de a bajnokságban nem
mindig játszik jól egy csapat. Ezeken a rossz periódusokon mindig segített nekünk a kicsi, de annál lelkesebb közönségünk, idegenben pedig az ifi csapatunk
biztatása adott erőt.
Köszönetet mondok minden játékos hozzáállásához, szabad ideje feláldozásához, köszönöm a barátnők, feleségek megértését, hogy ennek a tucatnyi
férfi embernek milyen fontos ez a „balga” labdajáték.
Köszönöm a város vezetésének, hogy biztosította a

feltételeket, még ha szerények is, de ehhez a sikerhez
elengedhetetlenek voltak. És végül, de nem utolsó sorban köszönöm Kossuth Pálnak, „Cipó”-nak, aki ezt az
egészet összehangolja, mozgatja a kis műhelyéből, az
eszterga gépek mellől.
Úgy érzem, ez az aranyérem őt illeti meg a leginkább, s remélem a jövőben is megköszönhetem neki
a ténykedését, és a legfénylőbb érmet újra a nyakába
akaszthatja!

Rácz Sándor

Májusi eső aranyat ér...
Mostanában a régi közmondás ellenkezőjét bizonygatja az időjárás. A kerékpárosok
sem lelkesednek a vizes versenyekért, de hát nincs mit tenni. Vagy rajthoz állunk,
vagy megfutamodunk a felhők láttán. A mi versenyzőink nem ijednek meg pár csepp
esőtől (bocsánat: felhőszakadástól), s legjobb tudásuk szerint teljesítik a kiírt távot!
Így tettek május 16-án, az Erste Tour Esztergom - Kínok kínja versenyen, ahol az égiek nem kímélték őket. Szakadó eső, viharos szél támadta a fiúkat, és a hőmérő sem
erőltette meg magát aznap. A több mint 80 km-es távon még a kísérő motorosok is
estek-keltek! Ilyen körülmények között sikerült Dancs Marcinak és Pápai Ádámnak
bronz, Langó Zolinak ezüst, Bohács Rolandnak pedig arany érmet szereznie!
A montisok a szokásos május 1-i Buda Maratonon álltak rajthoz, még kellemes
tavaszi időben. Itt Gönczy Gergő 2., Kugler Bence 4. lett. Aztán az időjárás a montis
versenynaptárat is átrendezte. A Bakonyban a verseny előtti napok esőzései megoldhatatlan feladat elé állították a verseny szervezőit, így áttették a verseny időpontját
augusztusra. A Szilvásvárad Maratont szerencsére megrendezték, és aznap az égiek esőszünetet tartottak, de a
felázott, csúszós erdei talajon Bencsik Ákos 4. helye volt az aznapi legjobb eredmény.
Reméljük, júniusban már nem az időjárásé lesz a főszerep, és június 20-án, a Tour de Gyömrőn, valamennyien jól fogjuk érezni magunkat! Szeretettel várjuk a versenyzőket és az érdeklődőket, látogassanak ki
minél többen a verseny helyszínére!
G. István

GYÖMRŐ

Közéleti és információs magazin 2010/6
Felelős kiadó: Teleház Egyesület Gyömrő
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Megjelenik 5400 példányban.
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