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árosunk önkormányzata az idei évben kitüntető díjak adományozásával ünnepelt Államalapító Szent István
királyunk napján. A négyévente odaítélt
díjak átadására a hagyományos ünnepi
megemlékezés keretében került sor.
Az ünnepséget a GyömrőSzínház
műsora nyitotta meg, majd Szekeres
Mihály római katolikus plébános, Lakatos Tibor református lelkész és Rezessy
Miklós evangélikus lelkész részvételével kenyérszenteléssel folytatódott.
Gyenes Levente polgármester, Mezey
Attila és Hodruszky Lajos alpolgármesterek közreműködésével adta át a kitüntetéseket. Az örömteli és megható pillanatok
részesei voltak a városlakók, családtagok,
az intézmények vezetői, munkatársai, a
civil szervezetek képviselői. A díjátadó
ünnepség a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében ünnepi fogadással zárult.
A díjazottaknak szívből gratulálunk e
jeles alkalomból és további jó egészséget, sikereket kívánunk!

Díszpolgári cím:
ifj. Pál Mihály

Gyömrőért díjban részesültek:
Volcz Zoltán
Volcz Zoltánné
Bodoki István
Pató Zoltán

Közéleti munkáért díjazottak:
Varga Imréné
Bodócs József
Fábián László
Papp Lászlóné

Gyömrő Város Nevelési,
Oktatási, Közművelődési
díjban részesült:

Büszkeségeink

Horváth Ivánné
Pavlyás Istvánné
Tölgyes Tamás
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Városi Életfa-átadás

E

zév januárjában, a Magyar Kultúra Napján
a Petőfi Sándor Művelődési Házban Papp
Gyula helyben élő fafaragó kiállításán fogalmazódott meg a gondolat a Városi Életfa elkészítéséről. A körösladányi születésű, városunkban alkotó, Papp Gyula szíves felajánlásából született
a gondolat, majd a polgármester úr felkérésével
vette kezdetét a munka.
Az elképzelést tett követte és sok-sok ember
összefogott e nemes ügyért. Hiszen van már a
városnak körforgalma a központban, amelynek
közepén díszkút áll. A Faluban a Csillag csomópontnál található körforgalom közepe azonban
üres volt. Legyen ez a méltó helyszín!
Mennyire méltó a helyszín! Gondoljuk csak
el! A több méter magasba felnyúló Életfa, mint
Gyömrő évszázadainak felkiáltójele uralkodik
az ófalu kellős, „küllős” közepén. Mit láthatott
ez a hely a sok évszázad alatt? Egykoron ezen
a helyen állt a falu gémeskútja. Ide jártak vízért
őseink, itt ünnepeltek és ide jártak templomba a
falubeliek. Örökségünk őrzője e tölgyfa, melyen
helyet kapott a Magyar Címer mellett Gyömrő
címere, a Teleki család címere, a református,
katolikus, evangélikus egyházak, a cserkészek,
a Rákóczi Szövetség jelképe. Városunk jövőjére mutatóan jelennek meg az alkotáson a bőség,
termékenység, egészség, béke, gazdagság szimbólumai, hogy a Teremtő és a Szentlélek gondoskodása által élhessünk, munkálkodhassunk
egymásért és városunkért!
Az ünnepség alkalmából egy percre megállt az
élet a faluban, és Gyenes Levente polgármester,
Papp Gyula fafaragó mester ünnepi beszédét követően az Ecseri Zöldkoszorú Néptáncegyüttes,
Benkőné Kókai Valéria és Mocsári Ferenc szavalatával adták át városunk újabb jelképét, a Város Életfáját.
Köszönetünket fejezzük ki elsőként Papp
Gyulának, az alkotónak, aki fáradhatatlan, lelkes
munkával megálmodta, elkészítette és a városnak felajánlotta művét.
Külön köszönetünket fejezzük ki a kutatómunkában nyújtott segítségéért, szíves tanácsaiért Hegyi-Füstös Istvánnak!
Rada Ferenc (faanyag), Csenki Attila (lábazat kovácsolás), Tunyogi Péter (szállítás), Boris
György (filmkészítés a munkafolyamatokról),
valamint a TÜF Kft és a Gyömrői Vízmű dolgozóinak hálás köszönetünket fejezzük ki az Életfa
felállításában nyújtott önzetlen segítségükért!
Kovács Edina
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Eskü téri kavalkád
Mint az elmúlt években minden augusztus 20-án, idén sem maradt el az ünnepre időzített színes
program az Eskü téren. A Gyömrő 200 Kör rendezvényén kicsik és nagyok egyaránt találhattak
kedvükre való szórakozási lehetőséget. Talán a legnagyobb sikert Szandi aratta. Az örökké fiatal
(többgyermekes anyuka) énekesnő Gyömrőn is kitett magáért…
Néhány kép a színes kavalkádból:
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2010. az iskolafejlesztések éve

Mint azt városunk lakosai megszokhatták, nincs olyan év, hogy önkormányzatunk ne hajtana
végre a városban jelentős fejlesztéseket, beruházásokat. A tavalyi évben a városközpontra és az
óvodai fejlesztésekre koncentráltunk, öt új óvodai csoportszoba és egy plusz új bölcsődei foglalkoztató épült. Az idei évünk az iskolai fejlesztésekről szól. A norvég alapból elnyert Európai
Uniós pályázati forrásnak köszönhetően három iskolában hajtunk végre fejlesztéseket.

Csokonai iskola:

A Csokonai utcai általános iskolához egy új
szárny épült. Eddig ebbe a tagiskolába az elsőtől
a harmadik évfolyamig járhattak hat osztályterembe az alsó tagozatosok. A negyedikesek már
a Szabadság téri központi épületben tanultak.
Emiatt két helyen működött az alsó tagozat, a
tanítói testület is kétfelé osztottan végezte munkáját. A mostani bővítésnek köszönhetően két új
osztályteremmel bővül az iskola, így idén szeptembertől már a teljes egységes alsó tagozat,
elsőtől negyedik osztályig, a Csokonai iskolába
járhat majd. De nemcsak az épület bővítése készült el, hanem kibővült, csaknem duplájára növekedett az ebédlő alapterülete, teljes felújítást
kapott és aulává alakult át az iskola eddigi kissé
szűk folyosója.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola:

Az Ófaluban a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában is zajlanak a munkák. Teljes felújítást kap kívülről és belülről az iskola főépülete.
Eddig az iskolában a legnagyobb gond az volt,
hogy az egyes tantermeket, illetve a vizesblokkot nem lehetett az épületen belül megközelíteni,
csak az udvaron keresztül volt átjárási lehetőség,
még a mosdóba is. A mostani bővítésnek és átalakításnak köszönhetően egy szép aula és egy
egybefüggő, zárt belső folyosórendszer köti már
össze az épület különböző részeit. Elkészül a
tornacsarnokhoz levezető kiépített járdaszakasz,
mely az EU-s szabványoknak megfelelően már
akadálymentes lesz. A felújítás mellett új önálló
szárnnyal is bővül az iskola, ahol tantermek és
számítógépes oktatóterem épül.

AKTUÁLIS
Tanévkezdések:

A Fekete István Általános Iskolában akadálymentes bejáratok épülnek, emellett elkészül az
iskola régi épületének teljes homlokzati felújítása is. Az építési munkák a tanévkezdés rendjét
a Fekete István Általános Iskolában nem befolyásolják. A Csokonai utcai általános iskolában
az építési munkák ugyan elkészülnek szeptember 1-jére, azonban a berendezési, takarítási
munkák miatt a tanévnyitó szeptember 5-én, 10
órakor lesz, melyre mindenkit szeretettel meghívunk. Az első tanítási nap szeptember 6-án,
hétfőn lesz ebben az iskolában. A II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában a régi épületrész
teljes felújítása és a külső munkák elkészülnek
szeptember 1-jére, így a tanév zavartalanul megkezdődhet. Az új épületrész átadása a pályázati
irányító hatóság jóváhagyásának elhúzódása
miatt október elejére tolódik. Az új, elhatárolt
épületrész építése azonban nem zavarja, illetve
nem akadályozza majd a gyermekek iskolába
járását és a tanítást.
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Weöres Sándor Általános Iskola:

Az iskola központi épületében elkészült a melegítőkonyha és az ebédlő. Az iskola építésekor, 23
évvel ezelőtt, nem készült konyha és ebédlő ebben az intézményben. A diákoknak minden délben a 300 méterre lévő étterembe kellett átjárni
télen, nyáron, esőben, hóban ebédelni. Az idén
elkészült fejlesztésnek köszönhetően szeptembertől már minden diák az épületen belül tudja
elfogyasztani a meleg ebédet. Ezzel sikerült egy
23 éves hiányosságot megoldanunk. Azért csak
most, mert a Csokonai iskola bővítésének köszönhetően a két negyedik osztály felköltözhetett
a Csokonai iskolába, és így két osztályterem átalakításával kialakulhatott a konyha és az ebédlő.
Az idei évben elkészült iskolafejlesztések összege meghaladja a 170 millió forintot. Remélem,
az elkészült munkák, ha egy kis csúszás is került
bele, de a pedagógusok és legfőképpen a diákok
örömére, előnyére szolgálnak.
Mezey Attila
alpolgármester

Játszótéri fejlesztések
A városban megvalósuló sok fejlesztési beruházás mellett az elmúlt években romlott a városi
játszóterek eszközeinek állapota. Ezért döntött
úgy a tavalyi évben a képviselő-testület, hogy
az idei évi költségvetésbe jelentősebb összeggel
betervezi a játszótéri eszközök fejlesztését. A januárban elfogadott költségvetés már tartalmazta
ezt az elkülönített összeget, és annak érdekében,
hogy ez az összeg minél több játék kihelyezését tegye lehetővé, a Település Üzemeltető és
Fejlesztő társaság dolgozói a tél végi, tavaszi
időszakban, amikor kevesebb külső munka van,
legyártották a játszótéri eszközöket.
A festési, szinterezési munkák a nyár
folyamán elkészültek, így most, augusztusban kezdődött meg az eszközök telepítése. A gyártásnál az volt a
cél, hogy minél tartósabb, rongálásnak leginkább ellenálló, a gyermekek számára a lehető legtöbb több
élvezetet nyújtó játékok készüljenek.
A legyártott eszközök a város négy
játszóterének teljes megújítását teszik
majd lehetővé. Jómagam is olvastam
az elmúlt időszakban megjelent kiadványokban a játszóterek fejlesztésének hiányosságát. Természetesen,
mint leírtam, az önkormányzat veze-

tése is úgy érezte, hogy ezen a területen elmaradásban vagyunk és szükséges a fejlesztés. Pont
ezért, és nem valamiféle kampányfogásként döntött a képviselő-testület már decemberben, illetve januárban az eszközök gyártásának megrendeléséről. Erről természetesen minden képviselő
tudott, hiszen része volt a költségvetésnek. De
ettől függetlenül örülök annak, hogy úgy tűnik,
mindenki fontosnak tartja a játszóterek fejlesztését, melyet pályázati fejlesztések felhasználásával önkormányzatunk is folytatni kíván.
M.A.
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Miénk a legszebb!

Július végére teljes körűen elkészült a vasútállomás melletti kis városközpont. Az EU-s pályázatból megvalósult P + R parkoló építési munkáit követően a Település Üzemeltető és Fejlesztő
társaságunk elkészült a dísztér építési, parkosítási munkákkal. Az ősz folyamán megkezdődnek a tér hátsó részében épülő üzletsor építési
munkái. Tizenhárom település nyert közösen a
P + R parkolók építéséhez forrást. A pályázatban résztvevő munkatársak szerint a tizenhárom
település közül Gyömrőn lett a legszebb az állomás környezete és a parkoló. De talán azt is
megkockáztathatjuk, hogy a szolnoki vasútvonal

egyik legszebb vasútállomása a gyömrői. Persze
nemcsak arra törekszünk, hogy az állomás környezetét, rendezettségét, esztétikáját fejlesszük,
hanem az utazóközönség komfortérzetét is. Az
épület folyamatos karbantartásával próbáljuk
megőrizni az eddig elért kényelmi színvonalat,
valamint felvettük a kapcsolatot a városban működő bankokkal annak érdekében, hogy az állomásra bankjegy automatát tudjunk telepíteni.
A jövőbeni cél pedig az EU-s pályázatból megépülő harmadik peron és ennek köszönhetően a
helyi vonat visszaállítása.
M.A.

Autó a virágok között
Naponta járok az állomás melletti REÁL üzletbe. Itt futnak össze több irányból az utcák
végei az üzlet előtt. Így alakult ki egy helyes háromszög alakú terecske, a magasfeszültségű
oszlop körül. Az állomásnál végzett átalakítási és felújítási munkák során ezt a kis teret is szépen beültették virággal és gondozzák azóta is. A környéken végzett átalakítási munkák során
megépült a kitűnő parkolóhely, megszépült a „C vágány” környéke, igen ízlésesen. Tényleg
örül a lelke az embernek ilyen szép látvány okán, hiszen szép színes burkolaton járhatunk, a
fásított, virágosított parkok között. Ez a környezet ihlette a C vágány tulajdonosát is, amikor
kerti bútorokkal látta el üzlete elejét.
Éppen ezért érthetetlen, hogy vannak emberek, akik máris a rongálásban lelik örömüket.
A már említett háromszög alakú kis kertet is beültették gyönyörű virágokkal, sőt még tujafát
is ültettek, hogy nyomatékosítsák, ez itt park. Mégis, nem először láttam, hogy van autós, aki
ennek a kis parknak a szélén áll meg autójával, úgy száll ki, tapossa a szép virágokat. De már
az ajtót sem tudja úgy kinyitni, hogy le ne tarolja a virágokat. Pedig 5-10 m-re van a majdnem üresen álló, gyönyörű új parkoló. Vajon ez az ember a saját házánál is a virágos kerten
keresztül jár az autójához? Ha nem, akkor miért teszi ezt mással?
Borsodi Nagy János

VÉSZHELYZET
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AMI MINDENKIT BOSSZANT,
MÉGSEM BESZÉLÜNK ELEGET RÓLA
Nem csak kirakat és látványpolitikát folytatunk ….

H

odruszky Lajos alpolgármestert kérdezzük arról, hogy az
önkormányzat mit tesz a
belvíz és felszíni víz elvezetése érdekében?

Sok önkormányzat hajlamos csak és kizárólag
a látványos beruházásra. Szerencsére nálunk ez
megosztott. Csinálunk látványos fejlesztéseket
is, hiszen – joggal – elvárja a lakosság tőlünk, de
kiemelt figyelmet fordítunk az olyan dolgokra is,
mint például a felszíni és csapadékvíz elvezetése,
amivel már több évtizede adós az önkormányzat
a lakosság felé.

Tudna erre példát mondani?

Természetesen. 2005-ben történt az a tavaszi áradás, amikor a környező földekről a településünkre tört a felszíni hó-olvadék özönvízszerű formában. Itt szembesültünk azzal a problémával, hogy
egyáltalán nem megoldott településünkön a csapadékvíz elvezetése. Ekkor határoztuk el, hogy
elindítunk egy komplex folyamatot, ami természetesen a tervezéssel kezdődött. Azóta elkészült
Gyömrő teljes, átfogó vízrendezési koncepciója.
Mivel településünk eléggé kiterjedt fekvésű, 13
részre tagoltuk, és a legveszélyeztetettebb rész
kiviteli tervdokumentációja elkészült.

Jó, jó, hogy vannak tervek, de miből
kívánják ezt megvalósítani?

Egy település szintű vízrendezés milliárdos nagyságrendű, ezért nagyon kevés település büszkélkedhet azzal, hogy önerőből képes azt megvalósítani. Mi sem tudjuk önerőből. De ez nem is
szükséges, hiszen erre vonatkozólag pályázatok
vannak kiírva, aminek az az alapfeltétele, hogy
kiviteli tervdokumentációval rendelkezzen a város. Éppen a júliusi testületi ülésünkön fogadtuk
el, hogy a tervezett részre egy 80 millió forintos
pályázatot nyújtsunk be, amelyet szeptember végén fognak elbírálni.

A csapadékvíz elvezetés problémája
csak egy a sok katasztrófával
fenyegető dolgok közül.

Igen, de ez okozza lakosainknak a legtöbb
bosszúságot és kényelmetlenséget. A környéken egyedüliként katasztrófa és polgárvédelmi
szakembert foglalkoztatunk a többi, lehetséges
vészhelyzet csökkentésére, illetve a rájuk való
felkészülésre. Ilyenek például az egyre szélsőségesebb időjárási helyezetek. Jó érzés, hogy gondos és előrelátó munkánkat szakmailag is értékelik, s a környék településein Gyömrőt mindig
élenjáró településként jegyzik.

A lakosok segítségére számít az
önkormányzat?

Igen. Lakosaink nagyon sokat tudnak tenni
a saját és környezetük érdekében, hogy elkerülhessék a vészhelyzetet. Az ingatlanjuk előtt lévő szikkasztó árkokat mindig
tartsák tisztán, hordalék, gazmentesen, és
gondosan tisztítsák ki átereszeiket (nemcsak azért, mert a lakosnak ez kötelező is).
Lehetőleg ingatlanjaikon ne halmozzanak
fel gyúlékony és környezetükre ártalmas
anyagokat. Szeles időben ne gyújtsanak
tüzet, ne égessenek. Főleg ne műanyagokat, gumit és egyéb veszélyes anyagokat.
Vihar előrejelzés esetén nyílászáróikat jól
rögzítsék, a kertben, teraszon lévő kön�nyebb tárgyakat helyezzék biztonságba vagy kössék le. S ha bármi kérdésük,
problémájuk lenne, keressenek bizalommal minket.
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Vízmű hírek

A májusi csapadékos időszak tapasztalatairól
már beszámoltam az olvasóknak, de a júniusi fejleményekről nem. Az intenzív esőzések
miatt sok csapadékvíz érkezett, jelentősen
megterhelve a szennyvíztelepet, megnövelve
az üzemeltetés költségeit. Továbbra is gond
a fedeleken beszivárgó vízen túl a szándékos
bevezetések kérdése. Bár ezen a téren is sok
felderítésünk volt már, még mindig keressük
a bebocsátókat. Találtunk olyan fogyasztót
is, aki az ellenőrzés előtt már megszüntette
a bevezetést, de a nyomait még felleltük. Az
érvényes díjrendelet alapján 50-200 ezer Ft +
ÁFA pótdíj fizetendő egy épület csapadékvizének bevezetése esetén, amit a fogyasztónak kell
megfizetni. Nem járunk utána, hogy így vette-e
a házát, vagy valaki „véletlenül” kötötte rá.
Ecseren egy júniusi üzemzavar alkalmával vettük észre, hogy az egyik szennyvízaknában viszonylag sok és tiszta víz folyik. Akkor frissiben
a zuhogó esőben jártunk a dolog végére. Először
csőtörésre gyanakodtunk, aztán úgy a 15. fedél
felemelésénél azt tapasztaltuk, hogy az egyik
fogyasztói bekötővezeték 150 mm átmérőjű csövén teljes keresztmetszetben dől be a víz. Azonnal ellenőriztük az ingatlant. Az ereszcsatorna
össze volt kötve a szennyvízrendszerrel, de ez
nem magyarázta meg a beömlő mennyiséget.
További vizsgálat során kiderült, hogy az utcai
csapadékvíz elvezető árok van belekötve a bekötővezetékbe. Az ingatlan tulajdonosára kivetettük az aktuális pótdíjat, valamint ismeretlen tettes ellen büntető feljelentést tettünk, közérdekű
üzem megzavarása miatt. Ha az elkövető ismertté válik, akkor még jelentős kártérítési igényünk
is lesz vele szemben.

A múlt hónapban a maglódi szennyvízhálózaton egy átemelő üzemzavara miatt több napon át tisztítatlanul folyt a szennyvíz a patakba.
Az ügyben hatósági vizsgálat is zajlott. Bár az
általunk üzemeltetett ecseri hálózatról érkező
szennyvíz is azon az átemelőn érkezik, de az a
maglódi szolgáltató cég kezelésében van. A szivattyújavítás költségének arányos részén túl, számunkra nem várható semmilyen negatív hatás az
ügyben. Ilyen jellegű meghibásodás egyébként
bárhol előfordulhat, de nem mindegy, hogyan
kezeljük, milyen gyorsan reagálunk. A kockázatok csökkentése érdekében a társszolgáltatónál
keletkezett üzemzavart házon belül kiértékeltük
és az üzembiztonság növelésére saját üzemeltetési szabályzatunkon finomítottunk.
A maglódi, ercseri és gyömrői szennyvíz tisztítását jelenleg a gyömrői szennyvíztelep önálló
cégként végzi tavaly október óta. Azt megelőzően
ugyanaz a személyzet ezt a mi cégünk berkein belül tette. A szétválás oka a maglódi rendszertelen
fizetés kockázatának csökkentése volt. A tisztítási
díj fizetésével most is vannak gondok. Cégünknek
a maglódi szolgáltató tavalyról adós maradt 3 havi
díjjal. Elkezdtük járni a jogi utat: fizetési felszólítók, bíróság stb. Kezdeményeztük a felszámolást
is, amelyet a bíróság (még nem jogerősen) megindított. Célunk nem az, hogy valóban felszámolják
a maglódi szolgáltatót, hanem az, hogy kikényszerítsük az adósság rendezését.
A minap Gyömrőn egy Szent Imre utcai hiba
elhárítása után még a mosatást sem tudták elvégezni a kollégáink, amikor egy „nagyon komoly
csőtöréshez” riasztották őket. A Dózsa György
úton már át is folyt a víz. Valóban sok víz volt, de
nem csőtörés. Egy magánháznál fúrtak kutat és

KULTÚRA
az pozitív lett, vagyis a víz magától jött a felszínre, elárasztva az udvart, a vízelvezető árkot és az
eldugult áteresz miatt az úttestet is. A balesetveszély gyors elhárítása érdekében az áteresz tisztítását elvégeztettük, a kút ügyében pedig az ingatlan tulajdonosának kell intézkedni. Egyébként
a kútfúrás engedélyköteles. Ezzel tökéletesen
egyetértek, bár nem vagyok híve a túlzott bürokráciának, viszont a kútfúrásban komoly kockázatok vannak. Ha boldog-boldogtalan nekilát nem
megfelelő technikával fúrogatni, környezeti károkat okozhat. A jelenlegi esetben feltört a víz, a
közvetlen közelben lévő ingatlanokat áztatja, elfolyik rengeteg, egyébként hasznosítható értékes
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víz. Lehet, hogy magasabban fekvő ásott kutak
vízszintje csökken vagy elapadnak. Ha a felszín
alatti vízzáró rétegeket átszakítjuk, ott a felszín
közeli szennyezések leszivárognak és a mélyebb
rétegek vizeit elszennyezik, veszélyeztetve a város vízellátását. Ez egy nagyon hosszú folyamat,
a hatása évekkel később jelentkezik, de akkor
már nem lehet tenni semmit, illetve jó drága víztisztítási technológiát kell alkalmazni.
Ezúton is tájékoztatom a tisztelt fogyasztókat, hogy a soron következő leolvasási ciklust
megkezdték kollégáink. Kérjük, tegyék lehetővé
a bejutást a vízórákhoz!
Kertész Gyula
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szeptember 12.
vasárnap 17 óra
További előadások: szeptember 24. szombat 17 óra, szeptember 25. vasárnap 17 óra
október 10. vasárnap 17 óra, később: igény szerint

FELHÍVÁS!

2010. október 2-án 15 órakor a Tájházban nyíló
időszaki Kossuth-kiállításunkhoz keresünk családi
ereklyéket (pohár, kancsó), fotókat, festményeket,
Kossuth ábrázolásokat!
Természetesen a kért tárgyakat, fotókat az időszaki
kiállítás lezárását követően visszaszolgáltatjuk!

Szeptembertől SIGNAL TV a T-home hálózatán is!

Hosszas tárgyalások után július végén megszületett a megállapodás a városi tévét üzemeltető
Teleház Egyesület valamint a T-Home csoport között, így végre a T-kábel hálózatán is fogható
lesz a Signal televízió! A városi tévécsatorna szeptember elsejétől lesz látható a T-Home
kábel-előfizetőinél.
Rohamosan közeleg az októberi önkormányzati választás. Természetesen televíziónk is nagy
erőkkel készül a kampányidőszakra, valamint a választás napjára is. Az előttünk álló egy hónapban megismerhetik a képviselő-jelölteket, valamint a polgármesteri székre kandidálókat is.
Október harmadikán este hét órától pedig élő választási műsorral jelentkezünk, ahol első
kézből értesülhetnek városunk és a térség fontosabb eredményeiről.
Kapcsoljanak tehát a Signal Tv-re immáron a T-Home hálózatán is!
HA

GYÖMRŐI MÚLT
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40 éves a Káptalanfüredi Tábor;
a gyömrői gyerekek tábora!
Minden táborépítőnek küldjük ezt az emléklapot, aki résztvett a táborépítésben:

40 év távlatából visszatekintünk táborunk
létrehozására, üzemeltetésére és a gyerekeknek
szerzett élményekre.
A tábor területét 1970-ben a KISZ KB-tól kapta
Gyömrő örök használatra. A terület egy bozótos
erdő volt. A terület rendezését Kovács Sándor tanár úr vezetésével (Németh Laci volt a jobbkeze)
Gyömrő 4 iskolájának rengeteg diákja és Tunyogi
Péter, Tóth Mihály szakmai irányításával végezték. Az első sátrakat Bata János országgyűlési
képviselő „társadalmi munkában” - ingyen - készítette a saját lakásán.
A faházak alapjait Hankó István tanár úr, az
Erzsébet-telepi iskola diákjai és szüleik rakták
le, majd Czank Gyula tanár úr irányításával felállították a faházakat. A faházakat a tanárok közösen tervezték.
A Magyar Televízió is igen nagy érdeklődés-

sel kísérte figyelemmel azt, hogyan építenek a
gyömrői gyerekek vaságyból faházat! Ezt a dokumentumfilmet az építést követő húsvét hétfőn
le is adták az MTV-ben.
A faházak berendezését Fórizs József tanár
úr tápiósági gimnazistákkal, szakmunkás tanulókkal, ifjú sportolókkal közösen készítette el és
állította össze.
A konyha épületének felépítését téglából Káló
Pál kőműves kisiparos saját segédmunkásával
együtt hozta létre. Poroszkainé Erzsike vezette
a konyhát.
A sportpálya kialakítása Dobossy Tamás tanár
úr nevéhez fűződik. 1980-ban a Mendei Járás
vezetőinek és településeinek összefogásával 120
fő kényelmét szolgáló faházak, külön vizesblokk
és 150 fő ellátását biztosító konyha-étterem is
megépült. Ez a nagyszabású építkezés Lovas István főmérnök irányításával, Heilig János tanár
úr és Klics Gyula tanácselnök közreműködésével valósult meg. Az építőmunkákat a TÖVÁLL
dolgozói végezték és Mészáros Dezső kőművesmester „társadalmi munkában”: ingyen.
Az eltelt 40 évben kb. 30.000 gyereknek teremtettünk lehetőséget, hogy Káptalanfüreden,
a Balatonnál táborozhasson. Megjegyezzük: a
tábor felépítéséhez, üzemeltetéséhez 1980-ig
egyetlen forintot sem kaptunk, saját erőből, társadalmi összefogással dolgoztunk.
Mindenekelőtt ezért érdemli meg mindenki a
köszönetet - de azért is, hogy szinte a semmiből
létrejött egy máig működő létesítmény.
Végezetül elnézést kérek azoktól, akik építettek és nevük nem szerepel a megemlékezésemben,
de megköszönve munkájukat, soha nem felejtjük
őket sem.
Borbás Ottó, táborépítő
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Lecsófőző és Hagyományőrző
fesztivál Gyömrőn

Szeptember 11.

Szombat – Búcsú tér

Különleges gasztronómiai élmények,
igényes kulturális programok!
Programok:
10.00
11.00–13.00
11.00
14.30
15.00–17-00
17.00
18.00
19.00
20.00

Ünnepélyes megnyitó
Lecsófőző verseny
Vásári komédia - bábelőadás gyermekeknek
Sörivó verseny
I. Gyömrői Parasztolimpia – népi hagyományokra, vicces falusi szokásokra
épülő szórakoztató csapatverseny
Gasztrohumoros népdalok cigányzenekarral
Vándormutatványosok - Vaga Banda gólyalábas utcaszínház
Mazsorettesek
Inkvizítorok tánca – tűzzsonglőrök előadása

Egész nap:
Hagyományőrző kézművesek és művészek bemutatói, kézműves kirakodó vásár, népzene, néptánc,
solymász-, vadász bemutatók, trófeák, népi kalandpark gyermekeknek, vásári komédiások, kézműves sátor és arcfestés, valamint sétakocsizás a tó körül.
Bor- és pálinkakóstoló! Sajtok, lekvárok, különleges mézek, helyben, kemencében sütött langalló és
látványkonyha hagyományos magyar ételekkel.
Ingyenes egészség sátor, benne: vércukorszint-, koleszterinszint- és vérnyomásmérés, tanácsadás.
A versenyekre jelentkezés és felvilágosítás:
Szabó Szilvia: 06/30-769-9604, Szabó Zsolt 06/30-247-0374

Sok szeretettel várunk mindenkit a Mikkamakka Játéktár
5 éves születésnapjára!
Ingyenes programok:
szüreti mesejátéka
– barkácsolás, arcfestés
– 5 próba a Négyszögletű kerekerdőben
– szülinapi torta
és persze sok-sok játék!!!
A Játéktár szeptember elsejétől változatlan
nyitva tartással várja a családokat!
– hétfő, kedd 9-½1-ig Manó-maradó
– szerda 9-½1-ig Babusgató programunkkal
– csütörtök 9-12-ig, benne Baba-torna
– páros szombatokon ½10-½1-ig Játéktár
Induló foglakozásaink: Iskolára felkészítő Okoska-klub, Észtorna iskolásoknak a tanulás megsegítésére,
Varázsmese a szorongások, problémák oldására, egyéni logopédiai terápiák.
Továbbra is lehetőség nyílik zsúrok megtartására a Játéktár területén! (T.: 06/20 438-69-01)
MINDEN PROGRAMUNKRA VÁRUNK BENNETEKET! : MIKKÁSOK

SZABADIDŐ

A STÚDIÓ D TÁNCISKOLA
TÁNCTÁBORA

Az idén is megrendeztük a STÚDIÓ D TÁNCISKOLA gyömrői napközis táborát, június 28-tól
július 2-ig. A táborban 46 táncos lábú fiatal vett
részt, 41 lány és 5 fiú. A korosztály rendkívül
változó volt, a legkisebb táborozó 4, a legnagyobb 16 éves volt. Nagy örömünkre szolgált,
hogy Gyömrőn kívül Maglódról, Budapestről,
sőt még Bajáról is érkeztek hozzánk táncolni
vágyó gyerekek, akik megismerkedhettek városunk szépségeivel is.
A tánctábor a táncon kívül rengeteg kiváló
programot nyújtott a gyerekeknek. Az első nap
az ismerkedéssel és sok játékkal telt. Kedden és
szerdán a kézműves foglalkozás keretein belül
díszes fényképet és „Tánctáboros” pólót készítettünk, a délutánt pedig a gyönyörű gyömrői strandon tölthettük. Csütörtökön lovagolni mentünk
a Zabhegyező Lovardába, ahol a lovakon kívül
más állatokat is megnézhettek a résztvevők, így
ez felejthetetlen élményt jelentett számukra. A
délután nevetéssel és fergeteges hangulattal telt,
hiszen a csapatok az általuk készített mesékkel
varázsoltak el minket. A pénteki nap a csapatversenyek eredményhirdetésével és a fellépésre
való készüléssel telt. A 17 órakor kezdődő fellépésen a szülők is nagyon büszkék lehettek gyermekeikre.
A tánctanárok köszönik a segítséget Hajzer
Zoltánnénak, a gyerekek által nagyon kedvelt
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tízóraikért és uzsonnákért. Köszönjük azoknak a
szülőknek a segítséget, akik kifuvaroztak minket
a lovardáig és vissza.
Szeptembertől újra indulnak tanfolyamok
a Csokonai úti, az Erzsébet telepi és a Fekete
István iskolában, melyre várunk minden érdeklődőt sok szeretettel. Ősztől „táncos-fittness”
tanfolyam indul az idősebb korosztály mozogni
vágyóinak. Ezenkívül szívesen vállalunk fellépéseket rendezvényeken.
Bővebb információ:
Hajzer Dóra 06 30 264 44 35
Kelemen Zsolt 06 30 870 0865
www.studiodtanciskola.hupont.hu
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Néhány jó szó a táborok mellett

Mögöttünk tudjuk már a nyári szabadságot, lassan elmúlik a kánikula és a nyári nyaralásból ma
már csak a szép emlékek maradnak. Azonban
nyár elején sok szülőnek okoz nagy-nagy problémát, hogy a nyári szünet ideje alatt hová vigye
csemetéit, ki az, aki vigyázzon rájuk, hiszen a
szülők éves szabadsága csak egy kis töredéke a
több hónapos nyárnak.
Sok lehetőség kínálja magát: szünidei programok, táborozások, napközis felügyelet, vidéki
rokonok, nagyszülők és nekünk, szülőknek csak
dönteni kell - persze pénztárcánkhoz és lehetőségeinkhez képest - hogy melyiket válasszuk.
Gyermekeim idén már negyedszer voltak a helyi református gyülekezet által szervezett táborban.
Ez a tábor idén is bebizonyította, hogy kis pénzből,
a hivatás és a gyerekszeretet milyen nagy csodákra
képes. A tábor 1 hétig tartott, de minden nap, újabbnál újabb programokon vehettek részt a gyerekek.
Ellátogattak az abonyi Vadasparkba, végig úszták

a gyömrői uszodát, gyöngyöt fűztek, arcot festettek, kiugrálták magukat az ugrálóvárban, gyönyörű
textilcsodákat készítettek és még lehetne sorolni a
színesebbnél színesebb programokat. Köszönjük
a szervezőknek és a sok-sok segítő kéznek, hogy
idén nyáron is biztosították ezt a lehetőséget gyermekeink számára.
A helyi táborok mellett indultak ú.n „ott alvós
táborok” is, az egyik ilyen az UFC GYÖMRŐ
által megszervezett focitábor. A csapat korán
reggel kelt útra, és 4-5 órai buszozás után érkeztek meg az Őrség szívébe, Őrimagyarósdra.
Az 1 hét alatt természetesen a focié volt a főszerep, edzések, meccsek sora következett, de e
mellett nem maradt el a strandolás, a kirándulás
sem. Felkeresték a Vadása tavat, fürödtek a Borostyán tóban, amelynek partján természetesen a
homokfocit is kipróbálhatták. A közeli faluban
még a korongozás rejtelmeibe is beavatták gyermekeinket és nagy sikert aratott a szalonnasütés,
a traktorozás és a lovasbemutató.
Minden tiszteletem az edzőké és segítőiké, akik 1 hétig
kordában tudták tartani 6-10
éves gyermekeinket.
S nemcsak, mint szülő, hanem mint pedagógus is, elismeréssel adózom azoknak az
embereknek, akik fáradtságot,
időt nem kímélve megtesznek
mindent a gyerekekékért, hogy
a nyári szünet is tartalmasan,
jókedvűen teljen el.
Köszönet érte és reméljük, jövőre újra találkozunk!
Beke Gabriella

Álláshirdetés!

PATIKAI ÜGYELET

Estikék Idősek Otthona, Sülysáp
központjában, ápoló, szakápoló,
illetve szociális ápoló-gondozó végzettséggel rendelkező munkatársakat keres felvételre.
Jelentkezni a 06-70-932-5746 telefonon, Molnárné Retter Edit intézményi részlegvezetőnél lehet.

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:

Augusztus 28-29.
Szeptember 4-5.
Szeptember 11-12.
Szeptember 18-19.

Kehely Patika
Szent Erzsébet Patika
Humanitas Patika
Kehely Patika

KÖZLEMÉNY

S.O.S Cicainvázió!

A Gyömrői Állatkertbe sokan kiteszik az otthon
nem kívánatos kiscicákat, összetévesztvén a
menhellyel. (Persze senkitől nem kérnek engedélyt).
Szegény kis állatok kétségbeesetten keresik otthonukat és anyjukat. Mivel érdemelték ki sorsukat?!
Az állatkert vezetője,
Molnár Szecső évről-évre
próbál segíteni ezeken a kidobott állatokon. Nehéz ez a
küzdelem: az állatkert ingyenes, adományokból etetik és
ápolják az állatokat. Nagyon
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sok cica sérülten vagy betegen kerül ide. Jelen pillanatban kb. 20-25 cica vár új otthonra, gazdára!
Kérem azokat a „látogatókat”,
akik itt „felejtették” a cicájukat,
ha lehet, keressenek nekik legközelebb gazdát vagy ivartalanítsák
anyamacskájukat! Egyszer kell
megtenni.
Kérem azokat a látogatókat,
akik úgy gondolják, hogy felelősségteljesen tudnának gondoskodni ezekről a kisállatokról, vigyenek egy cicát az állatkertből!
Montovay Zsuzsa
0670/310-36-02

Augusztusi érmek
Bringa hírek

Augusztusban folytatódott a gyömrői csapat
éremvadászata. A Bükk Maraton után Salgótarjánba látogattak a
montisok, ahol Fellegi Gábor bronzérmet szerzett. A
következő hétvégén szinte
mindenki rajthoz állt valamilyen versenyen.
14-én a Bakony Mara
tonra utaztunk, Vinyére. A
Cuha patak vizében kilencszer mártóztak meg a bringások, míg elérték a célt.
Madocsai Ágoston bebringázott a második helyre,
Gönczy Gergő a cél előtt
3 kilométerrel defektet kapott, így az első helyről a
másodikra futott be. 15-én, Zalaegerszegen véget ért a montis Magyar Kupa sorozat. Bencsik
Marci az összetett második helyet szerezte meg!
Az országútisok 15-én a Kékesi Csúcstámadás versenyen indultak. Több, mint 300

kerékpáros vágott neki hazánk legmagasabb
hegyének meghódítására. A verseny résztvevői a rajtszám átvétel
után a gyöngyösi főtéren gyülekeztek, majd 11
órakor lassú rajttal indult
innen a mezőny, hogy
megmásszák az ország
csúcsát. Bohács Roland
és Dancs Marci kiválóan dolgoztak együtt,
aminek eredményeképpen a cél előtt 1,5 km-el
Marci nagyszerű hajrába
kezdett és megszerezte a
győzelmet!
Augusztus és szeptember még tartogat izgalmas
versenyeket, amelyeken remélhetőleg sikerül
újabb érmeket szereznünk. Látogassák meg
internetes oldalunkat a www.giantgyomro.
hu címen!
G. István

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik részvételükkel és együttérzésükkel osztoztak mélységes fájdalmunkban. Köszönjük mindazoknak, akik a temetésen részt vettek vagy csak gondolatban
lehettek jelen és az emlékezés koszorúját elhelyezték szeretett halottunk, Héjja Béla sírján.
Külön köszönjük a Szomorú Szív Kft. összes dolgozójának, valamint Gvohér Zsuzsa példaértékű
segítőkészségét, kegyelettel végzett munkáját.
A gyászoló család

16

SPORT

SZINKRONÚSZÓ BEMUTATÓ CEGLÉDEN

Két gyömrői fiatal lány - akik idén ballagtak
a Weöres Sándor Általános és Zeneművészeti Iskolából - Dodó Boglárka és Rohfeld
Alexandra is részt vett azon a nagysikerű
bemutatón, melyet a Vénusz Szinkronúszó
Egyesület tartott a Ceglédi Termálfürdőben
2010. augusztus 20-án.
A csapat 2007. február elsején alakult. Edzéseiket a monori Városi Uszodában tartják heti
három alkalommal.
Fennállásuk három éve alatt öt Országos
Szinkronúszó Versenyen indultak és remek eredményt produkáltak, szinte kivétel nélkül dobo-

gós helyeket hoztak el a lányok.
A versenyek mellett immár hagyományosan
tartanak bemutatókat a nyár folyamán a Ceglédi
Termálfürdőben.
Úgy gondoljuk, aki látta a lányok bemutatóját, az életre szóló élménnyel gazdagodhatott.
A csapat folyamatosan biztosít lehetőséget
6-12 éves lányok számára, hogy kipróbálják ezt
a gyönyörű, de igazán nehéz sportágat.
Reméljük, sikereik sora nem szakad meg, és
jövőre is újra tapsolhatunk a lányoknak a medence partján!
F. SZ.

GYÖMRŐ
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