Gyömrő választott
Hatalmas fölénnyel nyert
a Gyömrő 2000 Kör

Tisztelt Gyömrőiek!

Mint Gyömrő városának eddigi és
újonnan megválasztott polgármestere, sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm mindannyiukat!
Lezárultak az önkormányzati választások. A választási eredmények önmagukért beszélnek.
Nyolc egyéni képviselői körzetből
mind a nyolcban
Gyömrő 2000 Körös jelölt kapott
bizalmat
Önöktől, méghozzá hatalmas fölénnyel,
mindegyik körzetben. Gyömrő 2000
Körös polgármester-jelöltként a szavazataik háromnegyedét kaptam
meg, több mint
háromezer-ötszáz
szavazattal megelőzve az utánam
jövőt.
Gyömrő szavazott és ítélt. Megítélte az elmúlt
nyolc évben végzett munkámat, munkánkat. Választási ígéretek, programok
alapján döntött a következő 4 év irányvonaláról, megkérdőjelezhetetlen felhatalmazást adva a Gyömrő 2000 Körnek
ígéretei megvalósításához.

A gyömrői polgárok választottak.
Nem kértek azokból, akik tervek helyett
feljelentéseket rónak papírra, akik diktafonnal a zsebükben közlekednek és
kiforgatják az igazságot. Nem kértek
a meccs közben mezt cserélőkből és a
névazonossággal cselezőkből. Kicsit
viccesen, de tartalmában komolyan gondolva, azt is mondhatnám, Gyömrő
az eGYENESséget
választotta.
A választások
éjszakáján, amikor kiderültek az
eredmények
és
azok
szavazati
arányai, megválasztott képviselőimmel egymást
könnyes szemmel
átölelve, az Önöktől kapott bizalom
mértékétől meghatódva gratuláltunk egymásnak
és mondtunk már
akkor is köszönetet Önöknek! Ezt
a köszönetnyilvánítást mindannyiunk nevében megteszem ismét, itt e
lap hasábjain, ahogyan még a közeljövőben sokszor, sok fórumon megteszem majd.
Nagyon nagy bizalmat szavaztak nekünk és mi ezzel a bizalommal élni fo-
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gunk, legjobb tudásunk szerint. Büszkén, de szerényen dolgozunk, szolgáljuk tovább Gyömrőt és
mindannyiukat, kik szeretett városunkban élnek.
Munkából sok vár ránk ebben a ciklusban is.
A felzárkóztatás megtörtént, Gyömrő megkérdőjelezhetetlenül várossá vált, de itt nem állhatunk
meg!
Gyömrőt a jövő városává szeretném építeni.
Színes, vidám, szeretetet sugárzó és szeretnivaló, befogadó, korszerű, de mégis békés város

építésén dolgozunk tovább. Mivel szavatartó
ember vagyok, végrehajtom a Gyömrő 2000 Kör
választási ígéreteit!
Ezt a munkát osztom meg alpolgármestereimmel, képviselőinkkel, a hivatal dolgozóival
és mindenkivel, aki erőt és elkötelezettséget
érez ebben a munkában Városunkért és minden
Gyömrőiért.
Gyenes Levente
polgármester

Megalakult Gyömrő új képviselő-testülete

Gyenes Levente
polgármester, 8. sz. v. k.
(Gyömrő 2000 Kör)

Tölli László
1 sz. v. körzet
(Gyömrő 2000 Kör)

Fábián Béla
2 sz. v. körzet
(Gyömrő 2000 Kör)

Hodruszky Lajos
3 sz. v. körzet
(Gyömrő 2000 Kör)

Garamszagi Sándor
4 sz. v. körzet
(Gyömrő 2000 Kör)

Mezey Attila
5 sz. v. körzet
(Gyömrő 2000 Kör)

Kossuth László
6 sz. v. körzet
(Gyömrő 2000 Kör)

Székely Attila
7 sz. v. körzet
(Gyömrő 2000 Kör)

Spaits Miklós
Kompenzációs lista
(FIDESZ)

Sas Zoltán
Kompenzációs lista
(JOBBIK)

Gáspár Krisztián
Kompenzációs lista
(Gyömrői Társaskör)
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Választási eredmények
Választási eredmények

Városunkban rendben zajlott az önkormányzati
választás.
A Helyi Választási Bizottság vezetĘjének
Választási
eredmények
Városunkban rendben
zajlott
az önkormányzati
választás.
A Helyi
Választási Bizottság vezetájékoztatása
szerint rendkívüli
esemény nem történt. Az
alábbiakban ismertetjük
a hivatalos
végeredményt
körzetek
szerint.
tőjének tájékoztatása
szerint rendkívüli esemény nem történt. Az alábbiakban ismertetjük a
Városunkban rendben zajlott az önkormányzati választás. A Helyi Választási Bizottság vezetĘjének
hivatalos végeredményt
körzetek
szerint.
tájékoztatása
szerint rendkívüli
esemény
nem történt.választás
Az alábbiakban
ismertetjük a hivatalos
GyömrĘ
polgármester
eredménye
végeredményt körzetek szerint.

Kapott
GyömrĘ polgármesterJelölĘ
választás
eredményeérvényes
szervezet

Jelölt neve

1 Gyenes Levente Zoltán
Jelölt neve

2
1
3
42

Spaits Miklós
Gyenes Levente Zoltán
Gáspár Krisztián
Spaits
Miklós
Sas
Zoltán

53 Gáspár
Kanyó József
Sándor
Krisztián
4 Sas Zoltán
5 Kanyó József Sándor

GYÖMRė 2000 KÖR
JelölĘ szervezet
FIDESZ
KDNP
GYÖMRė 2000 KÖR
GYÖMRėI
TÁRSASKÖR
FIDESZ
JOBBIK
KDNP
MSZP
GYÖMRėI
TÁRSASKÖR

szavazat
Kapott
4 306
érvényes
szavazat
770

4 306
373
770
216
169
373
216
169

JOBBIK
MSZP

%

73,81
%

13,20
73,81
6,39
13,20
3,70
2,90
6,39
3,70
2,90

GyömrĘ kompenzációs listás választás eredménye
TöredékszavazatokGyömrĘ
megoszlása
és a mandátumok
kompenzációs
listáskiosztása
választás eredménye
Megszerzett

Töredékszavazatok
Töredékszavazatok megoszlása
éslista
a mandátumok
kiosztása
Kompenzációs
neve
mandátumok
száma
száma

1 FIDESZ-KDNP
963 Megszerzett1
Töredékszavazatok
Kompenzációs lista neve
mandátumok
száma
GYÖMRėI
száma 1
2
384
TÁRSASKÖR
1 FIDESZ-KDNP
963
1
3 GYÖMRėI
JOBBIK
335
1
2
384
1
TÁRSASKÖR
JOBBIK
335
1 választás
GyömrĘ 01 3számú
egyéni választókerületi önkormányzati
képviselĘ

eredménye

Jelölt neve

1 Tölli László
2 Ducsai Sándor
3 Békefi Miklós
4 Nagy István
5 Makai Béla Zoltán

JelölĘ szervezet

GYÖMRė 2000 KÖR
FIDESZ
KDNP
GYÖMRėI TÁRSASKÖR
MSZP
JOBBIK

Kapott
érvényes
szavazat

%

347 64,14
88

16,27

45
31
30

8,32
5,73
5,55

GyömrĘ 02 számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselĘ választás
eredménye
Jelölt neve

JelölĘ szervezet

Kapott
érvényes
szavazat

%

1 Fábián Béla

472 57,99

2 Gyarmati György

158

19,41

105
40
39

12,90
4,91
4,79

GYÖMRė 2000 KÖR
FIDESZ
KDNP
3 Juhász András István
MSZP
4 Benson Zsuzsanna Rozália GYÖMRėI TÁRSASKÖR
5 Balla József
JOBBIK

GyömrĘ 03 számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselĘ választás
eredménye
Jelölt neve

JelölĘ szervezet

1 Hodruszky Lajos Antal GYÖMRė 2000 KÖR
FIDESZ
2 Spaits Miklós
KDNP
3 György Ilona Klára
GYÖMRėI TÁRSASKÖR
4 Szabó István Ferenc
JOBBIK
5 Dr. Tóth János
MSZP

Kapott
érvényes
szavazat

%

515 62,80
157

19,15

67
49
32

8,17
5,98
3,90
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GyömrĘ 04 számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselĘ választás
eredménye
Jelölt neve

1 Garamszegi Sándor
2 Adorján Julianna
3 Gáspár Krisztián
4 Fórizs Katalin
Pethéné Gergely Olga
5
Gabriella
6 Gajdó Endre

JelölĘ szervezet

GYÖMRė 2000 KÖR
FIDESZ
KDNP
GYÖMRėI TÁRSASKÖR
JOBBIK

Kapott
érvényes
szavazat

%

524 63,59
129

15,66

90
37

10,92
4,49

MSZP

31

3,76

FÜGGETLEN

13

1,58

GyömrĘ 05 számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselĘ választás
eredménye
Jelölt neve

1 Mezey Attila
2 Bobák Szabolcs
Garamszeginé Lendvay
3
Judit
4 Bolya László
5 Kosuth Jánosné

JelölĘ szervezet

GYÖMRė 2000 KÖR
FIDESZ
KDNP

Kapott
érvényes
szavazat

%

562 73,95
112

14,74

JOBBIK

42

5,53

GYÖMRėI TÁRSASKÖR
MSZP

28
16

3,68
2,11

GyömrĘ 06 számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselĘ választás
eredménye
Jelölt neve

1 Kossuth László
2 Balogh Béla Zoltán
3 Plavecz Péter Pál
4 Garamszegi Tamás Péter
5 Kanyó József Sándor

JelölĘ szervezet

GYÖMRė 2000 KÖR
FIDESZ
KDNP
GYÖMRėI TÁRSASKÖR
JOBBIK
MSZP

Kapott
érvényes
szavazat

%

390 60,09
111

17,10

53
52
43

8,17
8,01
6,63

GyömrĘ 07 számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselĘ választás
eredménye
Jelölt neve

1 Székely Attila Imre
2 TĘkési Tünde
3 Sas Zoltán
4 Lepés Imre
5 Kerepesi Lászlóné

JelölĘ szervezet

GYÖMRė 2000 KÖR
FIDESZ
KDNP
JOBBIK
GYÖMRėI TÁRSASKÖR
MSZP

Kapott
érvényes
szavazat

%

516 67,10
128

16,64

64
33
28

8,32
4,29
3,64

GyömrĘ 08 számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselĘ választás
eredménye
Jelölt neve

JelölĘ szervezet

1 Gyenes Levente Zoltán GYÖMRė 2000 KÖR
FIDESZ
2 Gyenes Zsolt
KDNP
3 Kámán Ágnes
GYÖMRėI TÁRSASKÖR
4 Gulyás Zoltán
JOBBIK
5 GyĘriné Budai Julianna
MSZP

Kapott
érvényes
szavazat

%

504 77,54
80

12,31

28
22
16

4,31
3,38
2,46

Forrás: www.valasztas.hu
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Mégis lehet fakultatív program

Az újság előző számában olvashatták tájékoztatónkat az óvodai fakultációkról. Azóta a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium kiadott egy közleményt,
melyben pontosította a fakultációkra vonatkozó
elképzeléseit. Ennek értelmében az óvoda nyitvatartási idejében, nevelési időn túl, a szülők kezdeményezésére szervezhető továbbra is fizetős
Bóbita Óvoda
Bechlerné
Tarsoly Anikó
óvodavezető

szolgáltatás. A változás a körültekintőbb szabályozásban mutatkozik meg, például abban, hogy
meddig terjed az óvoda felelőssége, és mi az oktatóé. Bizonyára már mindannyian megtapasztalták
ezeket a változásokat. Köszönjük a türelmet, amelyet az átmeneti időszakban tanúsítottak. További
jó óvodai életet kívánunk mindenkinek!

Mesevár
Óvoda
Szabó Judit
óvodavezető

Arany Óvoda
Lévai Zsuzsanna
óvodavezető

Pedagógus továbbképzés pályázat útján
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010-ben elnyerte a 2009-ben meghirdetett TÁMOP-3.1.5-09/A/1 „Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra
korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)” című pályázatot, fejlesztőpedagógus képzésre. Örömmel tapasztaltuk, hogy sikeresen zárult számunkra a pályázat. Támogatásként 3.802.886 forintot nyertünk a négy féléves pedagógusképzésre.
Iskolánk tanítója, Dédesi-Tózsáné Pamlényi Csilla vállalta a továbbtanulást, így számára lehetővé vált a félállású munkavégzés. A tanulás idejére pályázati pénzből a pedagógus részére
notebook-ot biztosít az iskola, valamint fizetjük a képzés költségtérítését, az útiköltséget, jegyzeteket, tankönyveket.
Fontosnak tartjuk, hogy pedagógusaink továbbképezzék, fejlesszék magukat, hogy megfeleljenek a mindennapok kihívásainak, ezért nagy lehetőséget jelent az elnyert Uniós támogatás.
Tóthné Gúth Gizella
intézményvezető

OKTATÁS
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„Újra álmodott a kiskosár”!
A Mesevár óvodában a gyerekek egy év után újra
szerettek volna örömet szerezni a kiskosaraiknak
azzal, hogy megtöltik a pocakjukat finom, illatos, mosolygó almákkal.
Dezső bácsi, a buszsofőr, minden programját
átszervezve, örömmel jött értünk az ovi elé.
Kiérve az almáskertbe valami más volt, mint
a tavalyi látogatásunkkor.
A fák gondozója mesélt nekünk két kis gonosz tündérbosziról.
A nevük:
Peronosz Póra és Moni Lia.
Ez a két kis huncut, amikor az almák érni
kezdtek, beleharaptak mindegyikbe.
Az almák sírni kezdtek.
Annyi könnyet ejtettek, hogy az almafák néhány napon belül térdig álltak a vízben. Emiatt a
fák gondozói nem tudtak bemenni a fák közé, és

nem tudták elkergetni a két gonoszkodót Pórát
és Liát.
Ekkor érkeztünk mi.
A nap melegen sütött, felszárította az almák
könnyeit.
A Mazsola csoportba járó gyerekek a kert
jobb oldalán, a Bambisok a balon keresték a piciny tündérboszikat.
Nem volt nehéz dolguk! A gyerekek énekére
a kíváncsi boszik azonnal előmerészkedtek, és
gyönyörködve hallgatták a vidám dalokat.
Megígérték, hogyha jövőre is eljövünk, várni
fognak minket, de soha többé nem harapdálják a
kert almáit.
A kosárkák pocakja újra megtelt almával, a
mi hasunk pedig a gyerekekkel együtt készített
almás pitével.
J. A.

Állatok világnapja a Mesevár Tagóvodában
Október 4. az állatszeretetéről ismert Assisi
Szent Ferenc ünnepe. Ekkor tartjuk az „Állatok
világnapját”. Az állatvédők ez alkalomból felhívják az emberek figyelmét a házi- és a vadon
élő állatok helyzetére.
Minden kisgyermek szereti az állatokat. Erre
építve az idei tanévben a mi óvodánk is megemlékezett e jeles napról. Az épület folyosóján, az
úgynevezett „kerengőben”, egy állatsarkot állítottunk fel, melyet a gyermekek és az óvó nénik
által készített terepasztalokkal, állatos könyvekkel, színezőkkel, kitömött állatokkal, állat bábokkal, rendeztünk be. Jövet-menet be lehetett
ide térni egy kis színezésre, könyvnézegetésre
vagy beszélgetésre. Programunkat gazdagította
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a gyermekek által készített „Kedvenc állatom”
című képgaléria is, ahol nagyon színvonalas
képek kerültek kiállításra. Aki egy kis izgalomra vágyott, az a medvetalp nyomokat követve
eljuthatott a medvebarlangba, ahol plüss macik
társaságában múlathatta az időt. Örömmel tapasztaltuk, hogy milyen nagy érdeklődéssel fogadták mind a gyermekek, mind a szülők ezt a
lehetőséget.
Nagy örömünkre szolgált, hogy elfogadta
felkérésünket az egyik kisóvodásunk édesapja
(Rytkó Roland), aki preparátor és egyben nagy
állatbarát is. Ő több állattal is kedveskedett nekünk ezen a napon. Meglepett minket egy, a Hortobágyon honos, 12 pár parlagi sas egyikével,
amelyet áramütés ért és Ő tömött ki. Láttunk fácánt és őzikét is. Csoportról csoportra járva színes előadással, játékos formában ismertette meg

a gyermekeket az állatokkal, az állatok életével,
védelmével és a velük való helyes bánásmóddal.
A csúcspontot a „nem szeretem” állatok közül
egy élő BOA és egy KIRÁLYSIKLÓ bemutatása
jelentette. Az ámulattal figyelő gyermekek közé
ülve lehetőséget biztosított a kis sikló megsimogatására is. Meglepődve tapasztaltuk, hogy az
elején még zárkózott, félős gyermekek az előadás végére milyen nagy érdeklődéssel viszonyultak ezekhez az állatokhoz.
Tapasztalataink azt mutatják, hogy gyermekeink nagyon nyitottak az ismeretek befogadására, az állatszeretetet, a gondoskodást, az állatok
védelmét már ebben a korban érdemes megalapozni. Mi hagyományt szeretnénk teremteni és
jövőre még több, még izgalmasabb programmal
gazdagítani ezt a jeles napot.
M. Ó.

Társadalmi munka a Falusi Óvodában

Szeptember 25-én, szombaton a Szülői Munkaközösség szervezésében társadalmi munka zajlott
óvodánk udvarán. Minden csoportból szép számmal jelentek meg a segítő szülők és szerszámokkal felfegyverkezve, lelkesen láttunk munkához.
Az új udvarrészünk kialakításához fel kellett töltenünk a területet földdel, amelyet szintén
szülői felajánlással oldottunk meg. Sajnos a sok eső miatt a földmunka elvégzéséhez a gép nem
tudott beállni. Ezért kézi erővel kellett folytatnunk a munkát. Nem estünk kétségbe, a sok szorgos kéz munkája által a földet széthordtuk, és az új udvarrészt beültettük fűmaggal.
Beparkosítottuk a kertet, ültettünk tujákat, fákat, melyekhez szintén szülők felajánlása és az óvoda alapítványának segítsége által jutottunk.
A társadalmi munkával az összes udvari játékot átfestettük,
megjavítottuk, átcsavaroztuk, és elkészült egy új játék is.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik ránk
áldozták a szombat délelőttjüket, segítettek bármilyen módon
a munkálatok lebonyolításában, köszönjük a szülői munkaközösség vezetőjének a munkálatok megszervezését, az összefogást és a résztvevőknek a segítőkészséget, valamint a munkához való pozitív hozzáállást!
Óvó nénik és a gyerekek

OKTATÁS

Egy újabb tanév
Az Általános Iskola Speciális Szakiskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Diákotthon és
Gyermekotthonban, a gyermekek évnyitó verseivel kezdődött az új tanév. Szeptemberben már
sok említésre méltó programon vehettek részt
kicsik és nagyok. A 2.,3.
és 4. osztályos tanulók a
Fővárosi Állatkertbe kirándultak. Ezen a napon a
fogyatékkal élőké volt az
Állatkert. Tömegközlekedéssel utaztunk Budapestre. Sokat sétáltunk, sokat
láttunk, mégis kevésnek
bizonyult az ott töltött
idő. Nem csüggedünk, jövőre talán újra eljutunk.
A 9. osztály és a napközis felsős tanulók részt
vehettek a „MAGYAR KORONA JELKÉPEI”
című kiállításon, Üllőn. A kiállítás történelmi témája jól beleillik tanulmányainkba. Maradandó
történelmi élményt nyújtott a gyermekeknek ez
a program.
Az idén immár második alkalommal látogatott
el a Diákotthonba az Élet Szava Magyarországi
Alapítvány néhány tagja és angol vendégeik Tóalmásról. Először egy Bibliai történetet meséltek
el a fiataloknak közérthető nyelven. Azután sok-
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sok program közül lehetett választani. Néhány
lelkesebb gyermekünk, angol nyelvből próbált
meg elsajátítani szavakat. Egy nagyon szép délutánt töltöttünk el együtt. A Diákotthonban élő
lányok és fiúk ott voltak a budapesti Nagy Sportágválasztón. A rendezvényen csaknem 80 sportág képviseltette magát.
Gyermekeink ezek közül
számtalant ki is próbáltak,
megnéztek, esetleg ellestek egy-egy mozdulatot.
Közben autógrammokat,
szórólapokat gyűjtögettek.
A fiúk még versenyeken is
részt vettek (csocsó, foci)
ahol, mint nyertesek, sárkányrepülőket kaptak ajándékba. A hideg, esős
idő ellenére nem bántuk meg, hogy elindultunk
aznap reggel.
A hónap végén az 1-2. osztály tanulói kirándulni voltak Budapesten, a Közlekedési Múzeumban. A kicsiknek egy álom volt a sok látnivaló, minden érdekelte őket, mindent ki akartak
próbálni, melyben részük volt, hiszen egy TV
felvételbe csöppentek, ahol ők voltak a szereplők, velük mutatták be a régi kocsik működését.
Zsemberi Andrásné

ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA…
Szeptemberi összefoglaló a gimiből

Mozgalmas volt a hátunk mögött hagyott első
hónap a 2010/11-es tanévből.

VÁGÓKÉP

A TÁMOP 3.2.9. nyertes pályázatán iskolánk
vállalta, hogy 25 interjút készít Gyömrőhöz, a
település közelmúltjának történelméhez is kötődő, 1939-1989 közötti élményeit, életútját filmen
megosztó polgárokkal. Komoly vállalkozás ez,
amely során diákjaink forgatják a filmeket 2011.
május végéig. Egyedülálló, országos méretű forrásgyűjtemény készül így, a középiskolásoknak
kiírt pályázaton az ország egész területén készítenek hasonló produkciókat. A pályázatban résztvevő pedagógusaink (Kuruczné Kiss Éva, Gábor
Éva Mária, Forgács Attila) különféle felkészítő
foglalkozásokon adnak történelmi hátteret, empátiagyakorlatokon keresztül viselkedési min-

tákat, az eszközök kezeléséhez technikai instrukciókat. A pályázat mottója: „Mondd el, hogy
tudjuk!” (Bővebben: www.emlekpontok.hu)

ÚJRAHASZNOSÍTVA + PAPÍRMUNKA

Az Újrahasznosítási Hónap c. kiállításon a szelektív hulladékgyűjtésről tekinthettünk meg
kiállítást hetedikes és nyolcadikos diákjainkkal a Millenárisban berendezett szabadtéri
ökoparkban. (Az interaktív kiállítás keretében
kipróbálhatók voltak a különféle technológiák,
kicsiben, pl. hulladék-feldolgozás). Az őszi, iskolai papírgyűjtés pedig a 11/A győzelmével
végződött: szoros küzdelemben győztek, az
újoncként dicséretes munkát végző 9/B előtt.

GÓLVONAL

Az őszi kispályás focibajnokságot a végzős osz-
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tály nyerte, a 12/A-sok a várakozásnak megfelelően – legnagyobb esélyesként megszerezték a
vándorserleget. Az egyes osztályok a helyosztók
előtt körmérkőzéses rendszerben vívták a selejtezőt. Videóbírót nem alkalmaztunk…

GÓLYALÁB

A két újonc osztály teljes jogú Telgisz-polgárrá
avatására a Gólyanap október 15-i keretében kerül
sor: tanítás nélküli, vidám, tematikus műsorokkal
tarkított délelőtti program lesz iskolánkban.

FENNTARTHATÓ

A kupagyőztes 12/A

A TÁMOP 3.1.4. Jól tanulni – jól tanítani c. pályázathoz köthető tevékenységek, a hivatalos
zárás, augusztus 31. után sem fejeződtek be. A
fenntarthatósági szakaszba lépett pályázatban továbbra is lesz modul (Polgár a demokráciában),
tantárgytömbösített oktatás (Ember a természetben)… the show must go on…

GERÉBTOK

Sok figyelmet és a mindennapi közlekedésben
bonyodalmat, a folyosókon zsúfoltságot okozhat… ám szükséges és végre teljesül: sikeres
pályázatnak köszönhetően októberben a nyílászárók cseréje (végre!) megtörténik az iskolaépületben és az iskolaudvar arculata pedig, kissé
megváltozik majd.
Forgács Attila

Ökopark

Belecsaptak a lecsóba!

avagy az I. Gyömrői Lecsófőző és Hagyományőrző Fesztivál
Szeretném megköszönni a Gyömrői Kulturális és
Turisztikai Egyesületnek magam és a falusi lakosok nevében, hogy végre a faluban is kaphattunk
egy ilyen nagyszabású, remek rendezvényt, amely
reméljük, hogy hagyományként minden évben folytatódni fog!
A rossz idő és a vasárnapra elhalasztott lebonyolítás ellenére igen szép számú, 24 csapat indult a
lecsófőző versenyen.
A szervezők a sok nehézség ellenére mindent
megtettek azért, hogy zökkenőmentes legyen a
rendezvény.
Vasárnap már az idő is kegyes volt hozzánk,
és mindenki jó kedvvel fogott a főzéshez. Finom
illatok terjengtek a sátrakból! A zsűri többször
körbejárt a versenyzőknél, hogy folyamatában
figyelemmel kísérje a főzést.

A délutáni Parasztolimpia, az egész napos
színpadi programok és az ingyenes gyerek foglalkozások további kiemelkedő színfoltjai voltak
a rendezvénynek.
A kézműves sátrak is nagy népszerűségnek
örvendtek, ahol rengeteg ötletes és igényes kézműves termék került kiállításra, melyeket meg is
lehetett vásárolni.
A faluban már nagyon régen volt ilyen rendezvény, ahol ennyien, több mint kétezren (!)
vettek részt.

GYÖMRŐI KÖZÉLET
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Külön örülök, hogy barátaimmal sikerült az
első helyezést elérnünk az első falusi lecsófőző
versenyen!
Még egyszer köszönjük ezt a nem hétköznapi élményt, a falusi rész összes lakója nevében!
Várjuk a folytatást 2011-ben!
Juhász András
falusi lakos

Meghívó

November 13. Szombat 15 óra Tájház
MÁRTON NAPI LIBAHAJTÓ
Vidám délutánra hívunk minden kicsit és nagyot a Tájház kertjébe!
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Háromszintű adóhatóság október 1-jétől
Az adózók érdekei nem sérülnek

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal – megőrizve a regionális szerveződés előnyeit és a működőképesség folyamatosságát – háromszintű
szervezetként működik október 1-jétől. A Központi Hivatal és a Regionális Főigazgatóságok
mellett erős jogosítványokkal bíró megyei igazgatóságok jönnek létre.
A bekövetkező változtatások az ügyfelek számára semmilyen hátránnyal nem járnak,
és az APEH személyi állományában meglévő értékek sem sérülnek. A változtatás legfontosabb alapelve, hogy a hatósági
tevékenység és a jogorvoslati fórumrendszer jól
elkülönüljön és átláthatóvá váljék.
Ennek szellemében a szakmailag erős megyei igazgatóságok az adózók közelében, helyi
szinten végzik az adóztatással összefüggő valamennyi napi feladatot. Az adó-, jövedelem- és
illetőségigazolásokat – hasonlóan a korábbi

gyakorlathoz – az adózó kérelmére bármelyik
megyei igazgatóság kiadhatja, ugyanakkor illetékügyben kizárólag az eljáró hatósághoz lehet
fordulni.
A szakmai-törvényességi felügyeletet a jövőben a regionális főigazgatóságok látják el, összehangolják és szabályozzák a
hozzájuk tartozó megyei igazgatóságok munkáját, emellett
ellátják a másodfokú jogorvoslati feladatokat is. A Központi
Hivatal a továbbiakban is elvi, szakmai irányító
tevékenységet végez.
A változtatás fontos alapelve volt, hogy az
APEH szervezete beilleszthető legyen az átalakuló közigazgatás egészébe, illetve a Vám- és
Pénzügyőrséggel megvalósuló integráció után is
hatékonyan szolgálja az adózókat.
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Csendes vasárnapokat!

Vasárnap neked jogod van a csendhez, nekem
jogom van a zajkeltéshez, a kettő egyszerre
nem megy, de akkor mi legyen?

A zaj káros az egészségre, ezt hosszan is el lehetne magyarázni, de tapasztalatból is tudja mindenki, hogy zajban nem tud koncentrálni, elfárad, de
nem tud pihenni. Kínzásnak nem minősülő vallatóeszközként még a hadsereg is alkalmazza a
zajkeltést és az alvászavarást.
A saját magántulajdona területén - nyilván
az ésszerűség keretein belül - mindenkinek joga
van azt tenni, amit akar. Annak is, aki kalapálni, fűrészelni, füvet akar nyírni, és annak is, aki
pihenni akar a hétvégén. Törvényi szabályozás
persze van, de túl messzire nem merészkedik.
Városonként változó, hogy mettől meddig használhatjuk hangos háztartási gépeinket.
A zajnak mindig van egy okozója és egy elszenvedője. Akármennyire igyekszünk, idővel
mindkét oldalt kipróbáljuk. A legfontosabb,
hogy ne felejtsük el egyik oldalon szerzett élményeinket sem. A szabályozás is azon alapul, hogy
mindenki egyenlő, és mindenkinek joga van a
csendhez és a zajkeltéshez is, csak ezek a jogok
gyakran ütköznek. Mindenre és mindenkire ki-

terjedő szabályt pedig nem lehet alkotni, főképpen azért, mert az embernek sok szabályozhatatlan tevékenysége van.
Ugyanez érvényes az előre tudható és kontrollálható zajoknál, mint a házfelújítás vagy a
motoros fűnyírás a hétvégén. A legkulturáltabb
és legintelligensebb megoldás ténylegesen előre
jelezni a várható kellemetlenségeket. Egy cetli
a bejáratra, hogy ki, hol, mikor, mettől meddig,
és egy telefonszám, ahol lehet szólni, ha már túl
sok. Az (íratlan) alapszabályokat pedig lássuk és
tartsuk is be! A vasárnapi kalapálás, fűnyírás,
favágás legyen tilos!
KIGYE Egyesület www.kigye.gportal.hu

RENDŐRSÉGI HÍREK

Vigyázat! Kábítószer!
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Mekkora a veszély?
Hazánkban az elmúlt években rendkívüli
mértékben megnőtt a kábítószer-fogyasztók,
a kábítószerekkel összefüggésben elkövetett
bűncselekmények valamint a kábítószer-fogyasztással összefüggésben bekövetkezett halálesetek száma.
A felmérések szerint a középiskolások egynegyede már kipróbált tiltott szereket.
Kiket fenyeget a veszély leginkább?
A FIATALOKAT
akik úgy gondolják, hogy ettől válnak hamarabb felnőtté,
akik magányosnak érzik magukat, mert
nincs mellettük igazi baráti kör, így csak ebben látják a kiutat,
akik kíváncsiságból próbálják ki a kábítószert.
A drogfogyasztó könnyen válik ÁLDOZATTÁ, mivel
az eltorzult tér-idő érzékelés és észlelés ellenére gyakran vesznek részt a közúti közlekedésben,
nő a szexuális bűncselekmények veszélye az
önkontroll elvesztése miatt,
a fogyasztott szerek összetétele, tisztasága
gyakran megkérdőjelezhető,
az intravénás szerfogyasztás fertőzésekhez
vezethet.
A drogfogyasztó könnyen válik BŰNELKÖVETŐVÉ, mivel:
a szer megszerzéséhez szükséges anyagi fedezet folyamatos biztosítása egyre nagyobb
és nagyobb terhet ró a fogyasztóra és a környezetére is,

ez egy idő után már csak a vagyon elleni
bűncselekmények elkövetésével teremthető
meg,
bizonyos szerek mellékhatása, hogy a fogyasztó agressziója fokozódik és ezt saját
magán vagy a környezetén vezeti le.
A KÁBÍTÓSZER FOGYASZTÁS
EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETKEZMÉNYEI:
szervi, mentális leépülés
fertőzések kialakulása
rendszeres fogyasztás esetén a függőség kialakulása, mely könnyen HALÁLHOZ vezethet.
A kábítószerek ellen csak együtt vehetjük fel a
harcot!
Néhány lehetőség, ahol elmondhatja a problémáját, ahol segítséget kaphat:
Drogsegély vonalak
Drogambulanciák
Segítő szervezetek
Rehabilitációs otthonok
Jogsegély szolgálatok
Kék pont Drogkonzultációs Központ
és Ambulancia
www.kekpont.hu
Sziget Droginformációs Alapítvány
www.droginfo.hu
A Pest megyében lévő városi Rendőrkapitányságok és a Pest megyei Rendőr főkapitányság
Bűnmegelőzési Szolgálatának munkatársaihoz
is forduljon bizalommal!
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BRINGÁZZ, HA JÓL ESIK!

Nos, hát mostanában elég jól esik! Ha jön a hétvége, megjön az eső is. Így volt ez szeptember
18-19-én is, a csillebérci 24 órás versenyen.
Szombaton 12 órakor az átmeneti eső-mentes
időszaknak köszönhetően, még sáros, nedves
volt a pálya, de lehetett rajta tekerni. A táborhelyünk jól sikerült, szuper lámpáink voltak, a
bringák jó állapotban, montisaink jó erőben voltak, ennek megfelelően a 3.-4. helyen vártuk az
éjszakát. Aztán este nyolc után újra rákezdett az
eső. Hiába próbáltak meg mindent a fiúk, azon
az éjszakán az eső és a sár győzött. Éjfélkor úgy
döntött a csapat, hogy nem veszélyeztetik tovább
saját testi épségüket, nem teszik tönkre a bringákat, inkább abbahagyják a versenyt. Aztán reggel
5 órakor a verseny szervezői leállították a versenyt. Idén az időjárás győzött, reméljük jövőre
mi következünk.
Szeptember 26-án az országúti csapat sem
úszta meg az időjárás szeszélyét, csak itt az aszfalton kevesebb volt a sár és több a víz. Esztergomból Dobogókőre kellett feltekerni, az Amatőr Kupa sorozat záró rendezvényén, a Pilis Kupa
hegyi időfutamon. A szakadó eső ellenére kiválóan teljesítettek a versenyzők, a gyömrős mez

sűrűn felbukkant aznap a dobogón! Első helyet
szereztek: Gönczy Gergő és Langó Zoltán, második helyen végzett Dancs Marci. Ezen a versenyen került sor az Amatőr Kupa sorozat ös�szesített helyezéseinek értékelésére. Egész éves
eredménye alapján saját kategóriájában első lett
Bohács Roland, Dancs Marci és Langó Zoli! Az
egyesületi rangsorban a Giant Gyömrő csapata a
2. helyen végzett!
Részletesebb beszámolókat a http://www.
giantgyomro.hu/ internetes címen olvashatnak!
G. István

Az Amatőr Kupa győztesek

Írjanak! Mondják el véleményüket!
Továbbra is várom az újsággal vagy a városban történtekkel kapcsolatos észrevételeiket, megjegyzéseiket az ujsag@gyomro.hu e-mail címen. Akkor is írjanak, ha öröm érte Önöket, de akkor is, ha valami
bosszúság, s ezt tudatni szeretnék Gyömrő lakosaival is! Az elmúlt években többször volt már példa arra,
hogy egyes ügyekben az újság közreműködését kérték. Amikor tudtunk, segítettünk, intézkedtünk. Köszönjük a sok biztatást és a sok jó szót! Higgyék el, a kritikát is szívesen vesszük. Ezért bátran kritizáljanak
is! Az építő bírálat mindig hasznos.
Kérjük, ha írásukat név nélkül, esetleg csak monogrammal szeretnék megjelentetni, feltétlenül
hívják fel erre a figyelmet!
Király Erzsébet, főszerkesztő

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:

Október 23-24.
Október 30-31.
November 6-7.
November 13-14.
November 20-21.

Humanitas Patika
Kehely Patika
Szent Erzsébet Patika
Humanitas Patika
Kehely Patika

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 2010.
szeptember 9-én Dániel Endrénét
utolsó útjára kísérték, sírjára virágot helyeztek.
Köszönjük a Szomorú Szív Kft.
minden dolgozójának, valamint
Gvohér Zsuzsának kegyelettel végzett munkáját.

A gyászoló család
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HARCMŰVÉSZETI OKTATÁS
Oktatásaink korcsoportos bontásban folynak:

A középső- és nagycsoportos óvódások oktatása játékos formában vezeti be a gyerekeket a harcművészetek világába. Az edzéseken a gyerekek megismerkednek a mozgás örömével, miközben fejlődik a figyelmük, fegyelmük, ügyességi és koordinációs képességük, így előkészítve őket, hogy egy
haladó csoportba kerülhessenek.

Edzés helye és ideje: Fekete István Ált. Iskola, szerdánként 17.00-18.00

6-12 éves korig a tanítványok már többet tanulnak technikailag és szellemileg egyaránt, valamint
megnyílik számukra a vizsgázás és a versenyzés lehetősége is. Ebben a csoportban jelenleg több
érmes versenyző is van.

Edzés helye és ideje: Fekete István Ált. Iskola, hétfő:17.30-19.30
II.Rákóczi Ferenc Ált. Iskola, csütörtök:17.00-18.30

13 éves kortól lehet jelentkezni a harmadik csoportba, ahol a tanítványok komoly fizikai, technikai
és szellemi képzést kapnak. Nagymértékben fejlődik erőnlétük, kitartásuk, állóképességük. Ebben a
csoportban a nemzetközi versenyek lehetősége és rangja sokkal tágabb.

Edzés helye és ideje: kedd:17.00-19.00, Petőfi Sándor Műv. ház
szerda: 18.00-19.30, Fekete István Ált. Iskola
péntek: 17.00-19.00, Petőfi Sándor Művelődési ház
Mindhárom csoportban a legfontosabb cél az egészség megőrzése, a jó közösség kialakítása.

Az edzéseket hivatásos oktatók és edzők vezetik.
Mindenkit szeretettel várunk!

16

SPORT

Világcsúcskísérlet a gyömrői
Tűzmadarak részvételével

Október 10-ére 2010 ember tartotta fontosnak, hogy megtanuljon egy egészség megőrző
mozgás és légzés gyakorlat sort és ezt együtt
gyakorolja. A kísérlethez sok más harcművészeti stílus és sportág csatlakozott.
Mi a Chi-Kung? Egy gyűjtőfogalom, amelyet
a kínai egészségmegőrző gyakorlatok széles
körére használunk. Ez az ősi módszer egyesíti
a mentális koncentrációt, a légzéstechnikát és a
testmozgást annak érdekében, hogy aktiválja és
karban tartsa az életenergiánkat.
A vasárnap a világcsúcs kísérlet jegyében telt.
Gyömrői tanítványok közül Balogh Barnabás,
Balogh Bence, Laczkovits Gergely és Zsemberi
Máté tudtak jelen lenni. Az egész napos rendezvény keretében megtanulhatták a Ba Duan Jin-t,
amely a Chi-Kung egyik típusa.

Az emberek érdeklődése meghozta a világcsúcs sikerét, de a lendület nem állt meg, az edzéseinken megtanulhatók és tovább tanulhatók ezek
a gyakorlatok (információ: 20/416-6162).

***

Ugyanezen a hétvégén került megrendezésre
a második Open Wushu Hungary nemzetközi
verseny és az Életfa Chi-Kung Egészségnap. A
versenyen Kovács Zoltán Dui Zhang bírói minősítésben, Barta Bence versenyzőként volt jelen.
A két napos rendezvényen sok nemzet csapata
képviseltette magát. Magas színvonalú bemutató
gyakorlatok és remek küzdelmek tették érdekessé a rendezvényt. Bence a szombati napról ügyes
és technikás küzdelemmel a vasárnapi döntőbe
juttatta magát. Itt döntetlen állás után az utolsó
két perc elteltével a birók végül az ellenfelet hozták ki győztesnek. Így harmadik versenyéről egy
ezüstéremmel térhetett haza.
K. Z.

Zsemberi Máté, Balogh Bence, Balogh Barnabás,
Laczkovits Gergely a Rippel fivérekkel
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