Saját költségvetésből épül a körforgalom
Május végére elkészülhet a beruházás

A tervezett ütemnek megfelelően halad
a város központjában épülő körforgalom
kivitelezése. A bontási munkák teljes
körűen elkészültek, így az útalap készítéséhez rendelkezésre áll a hely. Már a
tervek elkészültekor, a tavalyi évben is
tudtuk, hogy a legtöbb problémát a föld
alatt elhelyezett közművek átépítése fogja jelenteni. Sajnos a legtöbb vezeték,
amint az sejthető volt, nem a régi tervekben feltüntetett helyen és a szabványok
szerinti mélységben húzódott. A 90-es
évek elején elkészült telefonhálózat kábelei is sok esetben 10-15 cm-re az útburkolat vagy a járda szintje alatt lettek
elhelyezve. Találtunk a kivitelezés során
olyan nagyfeszültségű, közel 10 cm átmérőjű elektromos vezetéket is, mely a
tervrajzokon nem is volt feltüntetve, s
15-20 cm-es mélységben, mindenféle

műszaki védelem vagy védőszalag nélkül volt elhelyezve. Egy ilyen nagyfeszültségű, egy ásónyomnyi mélységben
lévő vezetéket az egyik munkagép el is
szakított. Ekkor derült ki, nagy meglepetésünkre, hogy egy egész városrész
ellátását szolgálta a vezeték, arasznyi
mélységben, mely egyetlen közműterven
sem szerepelt. Ilyenkor ez természetesen
nem a kivitelező, és nem is a beruházó
önkormányzat hibája, hanem a régi, több
évtizede megörökölt hálózat az ok, de
mégis több nappal hátráltatja a munkák
elvégzését. Annak érdekében, hogy mostantól ilyen helyzet ne alakulhasson ki, a
kivitelezés során feltárt állapotok szerint
egy pontos megvalósulási tervet fogunk
készíttetni, ahol a valóságnak megfelelő
nyomvonalon, mélységek megjelölésével, fel lesznek tüntetve a közművezeté-

Ilyen lesz, ha elkészül
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kek helyzetei. Eddig is jellemző volt az
elmúlt években elkészített munkáinkra
az előrelátás és a hosszú távra tervezés.
Ezen elvünket most sem kívántuk feladni, ezért több olyan vezetéket is lefektettünk a körforgalom alá, mely jelenleg
nem, csak néhány év múlva fog üzemelni, de akkor majd nem lesz szükség a
most elkészült új burkolat felbontására.
Ezért helyezett el például a vízmű egy
30 cm-es átmérőjű új víznyomócső
szakaszt a Szt. István út irányába, hogy
amikor majd néhány év múlva megépül
az új vízbázis összekötő vezetéke, már
csak csatlakozni kelljen a körforgalom
alatt rendelkezésre álló, használatra
kész szakaszhoz. Ezekkel az átgondolt
lépésekkel biztosíthatjuk azt, hogy valóban hos�szú évekig ne kelljen hozzányúlni az új út burkolatához. Az önkormányzat Település Üzemeltető
Kht-ja is részt vesz a munkálatokban, és egyéb
feladatai mellett megépíti a körforgalom közepén
elhelyezendő szökőkutat is. A parképítési munkák
során a látványterveknek megfelelően szeretnénk
egy rendkívül gondozott és szépen ápolt díszparkot kialakítani a városháza környezetében. Több
mint 100 új facsemetét ültetünk el a parkban és
az újonnan épülő parkolók mellett. Az elkészülő, térkővel burkolt új sétányok mellé az üzletek, hivatalok környezetébe kerékpártárolókat,
motortárolókat helyezünk el, ezzel is ösztönözve
lakosainkat arra, hogy ne autóval közelítsék meg
a városközpontot, hanem inkább kerékpárral, motorbiciklivel vagy az újabban egyre inkább terje-

dő és környezetbarát elektromos kerékpárokkal. A
helyi tömegközlekedést igénybe vevők számára is
szeretnénk kedvezni, ezért az újonnan kialakítandó buszmegállókba új fedett várókat helyezünk el.
Ha további közműprobléma nem merül fel a kivitelezés során, akkor a tervezett május végi időpontban átadhatjuk a körforgalmat. A kivitelezés
költségei elérik a 100 millió forintot, melyből az
említett közműáthelyezések jelentős részt képviselnek. A munkákat az önkormányzat hitel vagy
pályázati forrás igénybevétele nélkül, saját költségvetésből finanszírozza. A beruházás elkészülte
után egy biztonságos, parkolóhellyel jól ellátott és
gyönyörű városközpontot használhatnak majd évtizedeken keresztül városunk polgárai.
Mezey Attila
alpolgármester

Megkezdődött a strandszezon
Májusban még ingyenesen látogatható a Tófürdő

Az idén meglehetősen korán jött a nyáriasnak mondható tavasz. A Tófürdő most is, mint minden évben, szeretettel várja látogatóit. Májusban még térítésmentesen látogatható a Tófürdő, csak júniustól
lesz jegyszedés a nyitvatartási időben, délelőtt 10 órától délután 18 óráig. A jegyárakat nem emeltük, megtartottuk a tavalyi árakat, hogy ez évben is viszonylag olcsó kikapcsolódási lehetőséget
nyújtsunk lakosaink számára. Emlékeztetőül a jegyárak:

Felnőtt
Gyermek (14 év alatt)
Felnőtt
Gyermek

10 órától
800 Ft
500 Ft
Gyömrői lakosoknak
400 Ft
250 Ft

15 órától
500 Ft
300 Ft
250 Ft
150 Ft
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Az idén – külön kérésre – lehetőséget biztosítunk gyermek csoportos foglalkozások esetén
(pl. nyári táborok, szakkörök stb.) még kedvezőbb jegyváltásra, amelyet a Városüzemeltető Kht-nál lehet igényelni. Újdonság lesz az is,
hogy Prorégió kártyával vagy Magyar Turizmus kártyával 20% kedvezményt lehet igénybe venni a belépőből, illetve a körbárban való
fogyasztáskor. Természetesen, a kedvezmények
nem vonhatók össze.
Az idei fejlesztés eredményeképpen a hátsó
részen is építettünk zuhanyzókat és öltözőt, ezzel
a látogatók kényelmét kívántuk még jobban szolgálni. Nem sokára elkészül a Tófürdő saját weblapja is, amely sok információval fog szolgálni.
A tó történetétől kezdve az aktuális vízhőfokig
reményeink szerint az érdeklődő teljes anyagot ismerhet meg tavunkról. A weblap fő érdekessége
azonban az lesz, hogy élőképen nézhetik meg bárhonnan, hogy éppen mi van a Tófürdőn.
Továbbra is mindenkit arra bíztatok, hogy ha csak egy sétára is, de látogassa meg a Tófürdőt,
hiszen a szép idő már meg van hozzá.
Hodruszky Lajos
alpolgármester

Környezetvédelem

A Környezetvédelmi Bizottság legutóbbi összejövetelén foglalkozott a mendei határban található
szennyvíz-tó kérdésével. A helyszínen bejártuk a
terepet, ahol elkeserítő állapotokat találtunk. Az
új helyszínen felállított „kőtojás” mellett, csodálatos természeti környezetben éktelenkedik ez a
gödör, körbekerítetlenül, veszélyre felhívó táblák nélkül.
Az összegyűjtött információk és a személyes
tapasztalat arra ösztönzött bennünket, hogy ne
csak a szomszédos
település vezetésének, de az országos
politikának a segítségét is kérjük az
ügyben.
Gyömrő
városvezetése már
megkereste az illetékes mendei polgármestert, azonban
– a szűkös lehetőségekre való hivatkozás okán – érdemi
változás egyelőre
nem történt az ügyben. Felkerestem
ezért
Czerván
Györgyöt, a térség

országgyűlési képviselőjét (FIDESZ), valamint
Nagy Andor urat (KDNP), aki az országgyűlés
Környezetvédelmi Bizottságának alelnöke (jelenleg nincs elnöke a bizottságnak). Czerván
György azonnal tájékoztatta a problémáról
Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi minisztert, aki gyors segítséget ígért a probléma
megoldásában. Czerván György közbenjárását
kértem abban is, hogy kezdeményezze Mende
polgármesterénél a terület mihamarabbi körül-
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kerítését és a veszélyt jelző táblák kihelyezését.
A napokban várható a miniszter bejelentése az
ügyben, melyet reményeink szerint tettek is követnek majd. A Szabó Imre miniszter által írt
levél tanúsága szerint rendeződni fog a térség
szennyvízelvezetésének és kezelésének kérdése,
valamint lehetőség nyílik a szennyezett terület
rekultivációjára is, pályázati forrásokból. Hasonlóan gyors segítséget kaptam Nagy Andortól
is, aki tanulmányozva a tőlünk kapott anyagot,
egyeztetett és egyeztet a jövőben is, mind az illetékes miniszterrel, mind a térség országgyűlési
képviselőjével. Ígérete szerint nem fogja hagyni

elaludni az ügyet mindaddig, míg az véglegesen
nem rendeződött. A következő időkben folyamatosan tartjuk a kapcsolatot és informáljuk egymást a fejleményekről, melyekről tájékoztatjuk
a lakosságot is.
Kérjük azonban addig is a gyömrőieket
(míg kerítés nem épül a „tó” köré), gyermekeiket ne engedjék a közelébe!
Javaslataikat, észrevételeiket szervezetünk
e-mail címére, a gyomro@fidesz.hu és az ismert
címekre is várjuk.
Spaits Miklós
FIDESZ frakcióvezető, bizottsági elnök

Ballagás és érettségik

A Széki Teleki László Közalapítvány
2008. évi beszámolója

Gaudeamus Igitur
Április utolsó délutánján – fényűzéstől mentes, de igényesen, jól koreografált – ballagási ünnepélyen búcsúzott a két végzős osztály az diákévektől. Az érzelmekben gazdag, megható eseményen köszönetet mondtak
szüleiknek, pedagógusaiknak, diáktársaiknak a 4 illetve 6 év örömeiért Papp György és Budavári Zsuzsanna osztályfőnökök tanítványai. Május első hétfőjén
megkezdődtek az írásbeli vizsgák ...
Vizsgadrukk
...lezajlottak május első hetében a kötelező közismereti tárgyak írásbeli fordulói, sorrendben: magyar nyelv
és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv, német nyelv. Május közepéig folytatódnak, a választható
tárgyak vizsgáival. Az írásbeli fordulók során rendkívüli esemény nem történt.
Dobogó
A tradicionális Húsvét Kupa focitornát ugyan nem
sikerült idén megnyerni, ám az előkelő második helyezés dicséretes. Ráadásul iskolánk tanulója, Murvai
Alex, a gólkirályi címet is kiérdemelte. A gimnáziumot alkotó, Nagy Annamária és Ádám László testnevelő tanárok vezette csapat tagjai voltak:
Polgár Ádám, Bernát Zoltán, Gál Sándor, Szellő
Péter, Szever Csaba, Budavári István, Bók Balázs,
Murvai Alex, Horváth Ádám, Pelyvás Zoltán, Vala
Róbert. Gratulálunk!
Mozdulat
Egy egyéni sikerről is beszámolhatunk. Iskolánk hetedikes diákja, Szilágyi Szabina, egy táncegyesület
tagjaként csapatban 2. szólóban 1. helyezést ért el a
Tungsram Kupa keretében megrendezett Star Dance
Cup II. fordulójában.
Gratulálunk!
Következik
A tanév utolsó előtti hónapja az érettségi vizsgák és az
évvégi hajrá miatt eleve feszített ütemű. Nem kivétel
ez alól az évenkénti kompetenciamérés sem, amely a
8. és 10. évfolyam tanulóit érinti majd május 27–én.
Forgács Attila

1. Személyi változások:
A Széki Teleki László Közalapítvány kuratóriumának
összetételében 2008. évben bekövetkezett változás:
Lemondott: dr. Patkós József kuratórium elnök
Új delegált: Elnök: Spaitsné Rónaszéki Mária
Tagok:Harasztos Barnabás, Daragó Lászlóné
2. Az alapítvány tevékenysége: Az alapítvány az alapító okiratban foglaltak szerint végezte tevékenységét és
hozta meg döntéseit 2008. évben.
Kiemelt szerepet kapott a fenntartásában üzemelő
TELGISZ
– működésének racionalizálása,
– a takarékos és szabályozott gazdálkodás biztosítása,
– szakmai és tanügyigazgatási megfelelés biztosítása,
– az intézmény működését biztosító dokumentumok elkészítése és az engedélyek beszerzése.
3. Az alapítvány 2008. évi forgalma:
Eszközök értéke: 67.791.009 Ft
Bank záró: 1.882.169 Ft
Elsz. számla: 10.279 Ft
Állami támogatás: 79.777.330 Ft
Magánsz. befizetése: 12.392.300 Ft
Bérrendező tétel: 352.108 Ft
Banki kamat: 18.781 Ft
Iskolának átutalt: 77.579.550 Ft
Támogatás összege: 10.300.000 Ft
Bér és járulékai: 648.530 Ft
Könyvvizsgáló díja: 156.000 Ft
Egyéb költség (posta, stb.): 351.844 Ft
Értékcsökkenés elsz: 1.380.272 Ft
2008 évi tőkeváltozás eredménye: 2.124.323 Ft
Spaitsné Rónaszéki Mária
a kuratórium elnöke

dr. Török Gábor
kuratóriumi titkár
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KELE NAP

Hajnali öt óra. Az ablak alól üde madárcsiripelés hallatszik. Szombat van, ez biztosan csak álom. Az óra
csörgése csattan és akkor eszembe jut: Ébresztő! Kezdődik a tavasz első kirándulása, Gyömrőről egyenesen
Győrbe. Bár a távolság alliterál, a buszon az út elég
unalmasnak bizonyult. Huszonhat álmos gyerek és három tanár vágott neki a kalandnak.
Na de miért is megyünk Győrbe? Április 18-án
az országos Fekete István iskolák találkozóját, a
Kele Napot rendezték meg immár nyolcadik alkalommal az ottani általános iskolában.
A fogadtatás nagyon szívélyes volt, a kedves győrieknek és a sok pogácsának köszönhetően. Aztán
Fekete István életét és munkásságát felölelő műsorral kedveskedtek nekünk a helyi diákok. Az előadás
végeztével elkezdődtek a helyben megrendezett versenyek, amelyeken diákjaink is megmérettették magukat.
Iskolánk tanulóinak helyezései az alábbiak voltak:
Szépkiejtési verseny:
5-6. osztály: Dóczi Beatrix – 2. hely
7-8. osztály: Hajnal Áron – 4. hely
Népdaléneklési verseny:
Kamarakórus (vegyes) – 1. hely
Tasi Gabriella, Dóczi Beatrix, Suba Réka, Jakab
Andrea, Egri Viktória, Fazekas Dorottya, Pálinkás Tekla, Vajkóczy Vivien, Solymosi Viktória
Amíg társaink vetélkedtek, addig a pályázatok díjazottjai és mi is megnéztük egy győri egyesület bemutatóját, akik az ősi magyar harcművészeteket elevenítették fel. Ezek után Béla bácsitól megtanultunk
íjászkodni is, ami nagyon jó programnak bizonyult.
A záró ünnepségen kihirdették a versenyek, illetve a pályázatok díjazottjainak névsorát. A prózaírók
nyerteseinek művét, valamint az énekesek első helyezettjét is meghallgattuk.

Iskolánk diákjai a pályázatokon is szép sikereket
értek el.
Fotópályázat:
5-6. osztály: Tasi Gabriella – 2. hely
7-8. osztály : Cziráky Nikolett – különdíj
Irodalmi pályázat:
5-6. osztály – Nagy Titanilla – 3. hely
7-8. osztály – Gyenes Orsolya – 2. hely
Mihály Eszter – 3. hely
Rajzpályázat:
7-8. osztály – Balázs Barbara – 3. hely
Az élménybeszámolót a győri iskola igazgatójának
szavaival szeretnénk zárni:
„Egy tollat adunk ajándékba minden kedves versenyzőnek. A tollon az áll, hogy Fekete István Általános Iskola. Nincs ráírva, hogy Győr, mert mi ös�szetartozunk.”
Farkas Fruzsina és Farkas Dóra
8. b osztályos tanulók

Családi nyaralás

a Gyömrői Ifjúsági táborban Balatonalmádi-Káptalanfüreden!
Időpont: 2009. június 27-től folyamatosan heti turnusokban
Elhelyezés komfort nélküli faházakban, vizesblokk külön, házias ételek, tábori büfé, programajánlatok!
Családi csomag: 83.000 Ft/család/hét/teljes ellátással
(2 felnőtt+2 gyermek) további gyermekek esetén kedvezmény életkortól függően.
Egyéni jelentkezőknek: 3.400 Ft/fő/éj/teljes ellátással
Összkomfortos, 12 személyes ÜDÜLŐHÁZ ideális elhelyezés családoknak ill. baráti társaságoknak.
ÁR: 105.000 Ft/hét/ház ellátás nélkül – Ellátás igényelhető!
Esküvők, születésnapok, családi rendezvények lebonyolítását is vállaljuk!
Üdülési csekket elfogadunk! Érdeklődni: Sigmond Zsolt táborvezetőnél – 06 30 216 9791
Bővebb információk találhatók a tábori honlapunkon: www.gyomro.hu/tabor
E-mail: gyomroitabor@freemail.hu
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BESZÁMOLÓ AZ ARANY ALAPÍTVÁNY 2008. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

Az Arany Alapítványt 1997-ben hozta létre az
Arany Óvoda nyugalmazott óvodavezetője Bognár
Mihályné.
Az alapítvány célja az óvodáskorú gyermekek
egészséges testi és szellemi fejlődésének elősegítésére.
Feladata:
– a gyermekeket körülvevő környezet biztonságossá tétele
– a gyermekek nagyfokú mozgásigényének kielégítése érdekében mozgásfejlesztő játékok, eszközök
beszerzése
– a fakultatív sporttevékenység és a szabadidős
programok részfinanszírozása.
A 2008. évben a rendezvények bevételeiből, az adó
1 %-ból, a szülői hozzájárulásokból sikerült az alábbi
korszerű, biztonságos játékeszközöket vásárolni, amelyeket a gyermekek nagy örömmel vettek birtokba:
– udvari homokozó eszközök
– csoportszobai játékeszközök Mikulásra
– Micimackó csoport szobájába galéria építtetése
– öltöző szekrények
Szülői támogatás:
Rendezvény bevétele:

305.822 Ft
251.870 Ft

ADÓ 1 %:		
Banki kamat:		

323.446 Ft
11.105 Ft

Kiadás:		

815.476 FT

Gyermekeink nevében köszönjük a szülők áldozatos
segítségét és mindazoknak, akik adójuk 1 %-val gazdagították az Arany Ovis gyermekek óvodai életét.

Arany Alapítvány Kuratóriuma

Új utak az informatikai képzésben
M

egújult az Országos Képzési Jegyzék (OKJ),
szakmák szűnnek meg vagy alakulnak át gyökeresen. Nincs könnyű helyzetben az, aki a mai válságos időkben több lábon szeretne állni és képezni
szeretné magát.
Az OKJ megújulása nem könnyíti meg az új szakmát keresők helyzetét, ezért szükség van olyan szakemberekre, akik segítenek eligazodni a szakképzés új
világában. Ilyen iskolák, szakemberek ma már sok
területen megtalálhatóak, így Gyömrőn is.
A Mihály Dénes Szakképző Iskola fő profilja hos�szú évekig az informatika volt, a korral és az OKJ változásával együtt haladva most az ügyviteli és a pénzügyi szakmák felé is nyit.
Az intézmény alap, közép és felsőfokú szakmákat
kínál. A képzés esti és nappali tagozaton történik. A
képzések mindegyike kétéves. Az intézmény a felsőfokú képzések során együttműködik a Dunaújvárosi
Főiskolával.
A hétköznapi élet és az irodai munka során nélkülözhetetlen informatikai tudás megszerzéséhez
szükséges szakmák megszűntek. De van megoldás,
az irodai asszisztens szakma. Ez kiváltja az informatikai alapszakmákat, azaz szoftverüzemeltetői ismeretanyag kerül átadásra, de elsajátítják a gépírást és
az ügyviteli alapismereteket is. Röviden: megtanulhatnak mindent, amire az irodai munka végzése során
szükségük lehet.

Számítógép szerelőnek csak azokat várja az
intézmény, akik tényleg éreznek affinitást és nem
kevés elhivatottságot is ahhoz, hogy behatóbban
foglalkozzanak a számítógépekkel. Ez már komoly
elméleti és gyakorlati ismeretanyag feldolgozásával
jár.
Egy cég lelke, motorja egy jó titkár(nő). Az ügyintéző titkár képzésen belül megtanulható mindaz,
amit ma egy irodában tudni kell.
Az informatikai rendszergazda képzés résztvevői elméletben és gyakorlatban megismerkednek a
feladataik ellátásához szükséges hardveres és szoftveres ismeretekkel.
A pénzügyi szakügyintézői képzés ugyan felsőfokú, de az itt tanultak bárkinek a javára válhatnak
ma, amikor a témát érintő alapvető fogalmak nélkül jóformán levegőhöz jutni sem lehet. Mivel alig
van ma olyan vállalkozás, szervezet, ahol nem kell
pénzügyekkel foglalkozni, elengedhetetlen, hogy
legalább egy-egy munkatárs tisztában legyen a teendőkkel.
Speciális szín az intézmény palettáján a médiatechnológus asszisztensi felsőfokú képzés, amely a
kép, a hang és a videó területére vezeti be a hallgatókat.
A Mihály Dénes Szakképző Iskola a 2009/2010es tanévben a felsorolt szakmákat indítja. Reméljük, hogy sikerült felkelteni az érdeklődést.

KULTÚRA
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MEGHÍVÓ
Trianonra emlékezünk

Tisztelettel és szeretettel várjuk a gyömrői Házasságkötő teremben
(Gyömrő, Szent István u. 26.)

2009. június 4- én (csütörtökön)
18.30 órától

Koltay Gábor: TRIANON című dokumentumfilmjének vetítésére.
Belépés ingyenes.

Emlékezzünk együtt a nyolcvankilenc éve, 1920. június 4-én a versailles-i nagy Trianon-kastélyban aláírt „békeszerződés”-re, nemzetünk gyász-napjára. Az aláírás idején Magyarországon
megkondultak a harangok, tíz percre leállt a közlekedés, bezártak az üzletek. Egy kicsit megállt
az élet! Majd kilencven évvel később mi erre a szomorú eseményre csak emlékezhetünk, ha
tudjuk és ismerjük a részleteket. A film ezt hivatott bemutatni, egy történelmi sötét foltot megvilágítani.
Mihály Margit
Szervezők: Gyömrői Polgári Kör egyesület ◊ Nemzeti Fórum Egyesület ◊ Civilek a városért
egyesület ◊ FIDESZ MPSZ GYömrõi szervezete ◊ FIDELITAS gyömrõi szervezete ◊ KDNP
gyömrői szervezete

A KIGYE Egyesület május1-i beszámolója

Túl vagyunk a harmadik „Egy nap a mosolyokért!” rendezvényen. Aki ott volt, tudja, hogy érdemes
máskor is eljönni, hiszen talán ez a rendezvény az egyetlen, ami valóban a gyerekekről szól, és ami a
legszínesebb programokat nyújtja. Nincs tehát más dolgunk, mint megköszönni, azoknak, akik segítettek ebben.

Köszönet:

A SZABÓ MIKLÓS ALAPITVÁNYNAK, SZDSZ GYÖMRŐI SZERVEZETÉNEK, FEHÉRKERESZT ÁLLATVÉDŐ LIGÁNAK, TESCO GLOB. ZRT. LOGISZTIKAI KÖZPONTJÁNAK, S.O.S. MENTŐKUTYÁS EGYESÜLETNEK, ÁRVÁCSKA KUTYAMENHELYNEK, KOSSUTH ISKOLÁNAK, ZÖLD ZEBRA EGYESÜLETNEK,
UFC GYÖMRŐ ÉS A GYÖMRŐ SE LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLYNAK, UTÁNPÓTLÁS 69 ZENEKARNAK,
SZELLEMI RÖVIDZÁRLAT ZENEKARNAK, METEOR ZENEKARNAK, BORI GYÖRGYNEK, VARGA ATTILÁNAK, KLICS GYULÁNAK, FÜLÖP TIBORNAK, TÖRÖK FERENCNEK, BUZSIK JACEKNAK, GYÖMRŐI
POLGÁRŐR EGYESÜLETNEK, ….és mindenkinek, aki eljött!
KIGYE Egyesület

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. április 1-je óta a Gyömrői Rendőrőrsön két városi körzeti megbízott teljesít szolgálatot.
A körzeti megbízottak fogadóórái: minden hét szerdán 14:00-16:00 óráig
A fogadóóra helye: Gyömrői Rendőrőrs, 2230 Gyömrő, Szent István u.33. szám.
Gyömrői Rendőrőrs
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Szándékos gyújtogatás

A tűzgyújtási tilalom ellenére huszonöt csapat
rakott tüzet a bográcsok alá április 25-én, az
Eskü téren. Idén 6. alkalommal került megrendezésre az immár hagyományosnak számító főzőbajnokság.
A versenyen résztvevők 85%-a vissza-visszatérő csapat, akik gondos, precíz előmunkálatokkal készülnek újra és újra a megmérettetésre.
Ez alkalommal Nyáregyházától - Budapestig érkeztek résztvevők és persze sok gyömrői csapat
is indult a versenyen. A csapatok fantasztikus
ételkülönlegességekkel rukkoltak elő és a siker
szinte garantált volt mindazoknak, akik nem követtek el alapvető hibákat, mint pl., hogy kiborul
a félkész étel, ami sajnos itt most megtörtént.
A pórul járt csapatnak megítélt vigaszdíj valamelyest kárpótolta őket. A zsűri, amely három
lovagrendet képviselt, igazán nehéz helyzetben
volt, de végülis öt kategóriában 16 dobogós hely
került elfoglalásra, mivel a levesfőző csoportban
két első helyet is kiosztottak. A versenyen kívüli résztvevők folyamatos színpadi előadásokban
gyönyörködhettek. Ez a félnaposra szánt rendezvény szinte zsúfolásig megtöltötte az Eskü teret.
Napszállta után szép lassan ki-ki megelégedve
egy kellemes családias hangulatú délutánt zárhatott szívébe. Jövőre ugyanitt ugyanígy.
Köszönet a rendezvény támogatóinak:
Gyömrői Horgász Egyesület
Makai tüzép (Sanyika)
Virág Úr KIPSZER
Gyömrői Társas Kör
TÜF Kht
És mindazok a személyek, akik segítették a
rendezvény lebonyolítását.
Kossuth László

GYÖMRŐI KÖZÉLET

Válasszuk meg együtt 2009 Tó Szépét!

Az idei esztendőben már negyedik alkalommal
rendezzük meg a Tó Szépe Versenyt, melyre
minden eddiginél többen jelentkeztek. Az előző
évektől eltérően nem augusztus végén, hanem
már május 30-án (szombat, 18 óra, Negresco
színpad) kiderül, hogy ki viselheti a swarowski
kristályokkal díszített koronát! Így aztán a leendő királynővel sokszor lehet majd találkozni
a Tófürdőn, hiszen Ő lesz a háziasszonya 2009ben. Idén is Gáspár András színművész gondoskodik a gördülékeny műsorvezetésről és a
jó hangulatról. A szebbnél – szebb lányok kivonulásai között (szabadon választott ruha, bikini
valamint kisestélyi) látványos műsorok várják a
nézőket: hastánc-show, táncbemutató, esküvői
ruhák parádéja, majd az este végén a finálé, ahol
egy remek retro–zenekar élő koncertjére lehet
ropni a táncot. Természetesen a zsűri mellett a
kilátogató közönség is szavazhat, így a királynő és udvarhölgyei mellett a közönségdíjasnak
is tapsolhatnak. Az összdíjazás nem kevesebb,
mint egymillió forint!
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

IV. Gyömrői Tó Szépe Választás 2009.
Időpont: 2009. május 30. (szombat) 18 óra
Helyszín: Tófürdő, Szabadtéri színpad
(Negresco étterem)
A rendezvényről a Signal televízió, valamint a Pátria Tv is felvételt készít, s azt
később műsorukra tűzik!
További információ: www.toszepe.hu
Telefon: 0630-325-95-02
vagy 0620-365-07-70
A Szervezők

Gyömrő Városért Közalapítvány 2008. évi beszámolója
Az alapítvány az alapító okiratban foglaltak szerint végezte
tevékenységét és hozta meg döntéseit 2008. évben. Kiemelt szerepet kapott a kultúrához, sporthoz, hagyományőrzéshez és oktatáshoz kapcsolódó események szervezése és támogatása. Az alapítvány határozatait szervezetek,
intézmények által benyújtott kérelmek alapján hozta meg.
2008. évben a kuratórium április 9-én, május 28-án, július
30-án, augusztus 11-én, szeptember 10-én, szeptember
25-én, november 28-án ülésezett.
Az alapítvány 2008. évi forgalma:
Bevétel:
Befizetés: 3.951.198 Ft
Ebből:
magánszemély:
3.000 Ft
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cég:
3.940.000 Ft
kamat:
8.198 Ft
Összesen: 3.951.198 Ft
Kiadás:
Postaköltség:
Jutalék (OTP):
Számlavezetési díj:
Fotószolgáltatás
Aláírási címpéldány
Támogatások:
Ebből: úszásoktatás:

1.750 Ft
10.626 Ft
9.600 Ft
9.600 Ft
3.000 Ft
5.848.000 Ft
2.500.000 Ft

Összesen: 5.882.576 Ft

Tölli László s.k.
kuratórium elnöke

FIGYELEM!
Önkormányzati építésű új társasházban lakások eladók! Átadás időpontja: június második fele. Cím:
Gyömrő, Bajcsy-Zs. u. 34. A lakásokról érdeklődni
lehet a Polgármesteri Hivatal műszaki irodáján.
Tel.: 06/29-330-011/116 mellék.
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R

endelőintézetünk „kivirágzott”. Szeretnénk mi is hozzájárulni a városközpont
szép, kulturált megjelenéséhez. Dolgozóink közt gyűjtés indult, hogy az ablakokba
muskátli kerüljön. Sikerült, de nem egészen,
segítséget kértünk és kaptunk Szuvandzsiev
Péter kertészetétől.
Köszönetet és hálát érzünk iránta nagyvonalú segítségéért, gyönyörű növényeiért.
Igyekszünk gondozni a növényeket, hogy
minél tovább gyönyörködhessünk benne mi is és a betegek is!!
Szakorvosi Rendelőintézet Kollektívája

Bűnmegelőzési tájékoztatás
Ennek a bűnmegelőzési programnak a keretében együtt kívánunk működni a rendőrséggel,
valamint a helyi polgárőr szervezetekkel.

Tisztelt Lakosság!
Gyömrő Város területén egy új bűnmegelőzési
lehetőségre szeretnénk felhívni figyelmüket.
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján megállapítható, hogy egyre több bűncselekményt követnek el idős házaspárok, valamint egyedülállók
sérelmére. Kimondottan ennek a veszélyeztetett
körnek a védelmére a Mon-da távfelügyeleti és
biztonsági szolgálattal közösen egy segélyhívó
rendszert szeretnénk felállítani. A tervek szerint
az önkormányzat vásárolná meg az egységcsomagokat, melyeket a Mon-da szolgálat díjmentesen szerelne fel. A benyújtott igényeket az önkormányzat
a szociális szempontok figyelembevétele mellett bírálná el (nyugdíjas
házaspár, egyedülálló nyugdíjas,
egyedülálló nő, gyermekét egyedül
nevelő nő).
A rendszerbe azonban nemcsak
az önkormányzat által segítettek
kerülhetnek be, ugyanis az egységcsomagot magánszemélyek is megvásárolhatják.
Terveink szerint a riasztások egy
diszpécserszolgálatra érkeznének,
akik értesítenék az ügyfél által megadott rokonokat, szomszédokat, valamint az illetékes hatóságokat.

Fontos megemlítenünk azt is, hogy ez a segélyhívó rendszer nem azonos a településünkön
régebb óta működő, egészségügyi segélyhívó
rendszerrel. Lényeges különbség abban rejlik,
hogy ez egy vagyonvédelmi rendszer, melyben
nemcsak a törvény által meghatározott személyek lehetnek.
Kérjük, hogy amennyiben igényt tartanak
a rendszer telepítésére, azt jelezzék az önkormányzat felé Dajka Tünde intézményvezetőnél a 330-011/232-es telefonszámon, vagy
személyesen a Szent István u. 26. sz. alatt.
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Szociális szolgáltatás

Gyömrőn már az 1960-as évek végétől folyamatosan működik az Idősek Klubja.
Klubtag lehet, aki 18. életévét betöltötte és szociálisan rászorult: egészségi állapot, pszichiátriai betegség, szenvedélybetegség, hajléktalanság miatt.
Az igényeknek és szakmai elvárásoknak megfelelő gondozást biztosítunk.
– A napközbeni ellátásban lehetőség van a napi háromszori
étkezésre vagy csak ebédelésre.
– Gondozottaink háziorvosaival folyamatosan kapcsolatot
tartunk.
– Figyelemmel kísérjük a gondozottak egészségi és mentális állapotát.
– Segítjük közösségbe való beilleszkedésüket, a közösségi
élet kialakítását.
– Segítséget adunk hivatalos ügyek intézéséhez.
A klubban lehetőség van a tisztálkodásra, mosásra.
A napi szabadidő eltöltésének lehetséges módjai:
beszélgetés, Tv nézés, zenehallgatás, kézimunkázás,
különböző társasjátékok, kártyázás, olvasás, kiállítások

közös megtekintése, közös séta, közös programok az udvaron.
Az Idősek Klubjában lehetőség van továbbá napi egyszeri meleg étel megrendelésére is, melyet az Új Halászkert
szállít házhoz azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik
azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani (egyedül élnek
vagy családtagjaik dolgoznak).
Elérhetőségünk: Gyömrő, Szent István út 75.
Tel: 06-29-330-207
Nyitvatartási idő: Hétfőtől- Csütörtökig:
07:00-tól 15:30-ig
Pénteken: 07:00-tól 13:00-ig

Goór Tiborné
intézményvezető

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM
2009. április 8-tól országos tűzgyújtási tilalom van elrendelve!

Az utóbbi időben a csapadékmentes időjárás, valamint az emberi gondatlanság következtében jelentősen megnőtt az avar, parlag, nádas és az erdőtüzek
száma.
A tűzesetek megelőzése érdekében az ország
teljes területén lévő erdőkben és az erdőterületek
határától számított 200 méteren belüli területen –
a kijelölt tűzrakó helyen is – valamint a közúti- és
vasút menti fásításokban mindennemű tűzgyújtás,
beleértve a parlag és gazégetést is, 2009. április 8-tól
átmeneti időre tilos.
A vágástéri hulladék égetése az erdőben a megelőző tűzvédelmi előírások betartása mellett a
tilalom időszakában is végezhető.
Az égetést a 4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet értelmében a tűzveszélyes üzemi tevékenységre
vonatkozó előírások szigorú betartása mellett lehet csak végrehajtani. Az égetésnél figyelembe
kell továbbá venni a 9/2009. (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat
tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó követelményeit is.
Kérjük a közúton és vasúton utazókat, hogy égő cigaretta csikket és dohányneműt ne dobjanak ki a járművek ablakán, mert a kiszáradt árokparton, vasúti töltések mellett keletkező tüzek
sok esetben közvetlenül erdő- és mezőgazdasági területeket is veszélyeztetnek.
Felhívjuk továbbá az erdőben kirándulók, valamint a mezőgazdasági területeken dolgozók figyelmét arra, hogy égő dohányneműt eldobni nem szabad, azt minden esetben gondosan el kell oltani.
Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el.
A tilalom feloldására a fokozott tűzveszély elmúltával, későbbi időpontban intézkedik a minisztérium.
Béres Rita
aljegyző
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GYÖMRÖ ÉS VONZÁSKÖRZETE
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
ALAPITVÁNYÁNAK 2OO8. ÉVI
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK
BESZÁMOLÓJA
Adószáma: 191859O9-1-13
A személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összeg,
ami 2OO8. évben 96.789 Ft volt, amit ezúton is
tisztelettel megköszönünk a részünkre felajánlóknak, a Regionális Egyesületünktől kapott l2.OOO
Ft és a Nemzeti Alapprogram Közép Magyarországi Regionális Kollégiumának működési célú
pályázatán elnyert 2OO.OOO Ft támogatást az
Eskü téri Szolgáltató Házunk működésének –
fenntartásának és az Alapítvány kiadásainak fedezésére fordítottuk.
Az Alapítvány 2OO8. évi gazdasági mérlegének
főbb adatai:
Közhasznú tevékenység összes bevétele: 659 e. Ft.
Közhasznú célú működésre kapott támogatás: 459 e. Ft.
Központi költségvetésből kapott támogatás: 97 e. Ft.
Magánszemélyek és vállalkozók támogatása: 362 e. Ft.
NCA működési célú pályázat támogatása: 2OO e. Ft.
Vállalkozási tevékenység bevétele: 33 e. Ft.
Az Alapítvány 2OO8. évi összes bevétele: 692 e. Ft.
Közhasznú tevékenység ráfordítása: 212 e. Ft.
Vállalkozási tevékenység ráfordítása: 52 e. Ft.
Az Alapítvány 2OO8. évi összes ráfordítása: 864 e. Ft.
Az Alapítvány vagyona: 2OO8. december 3l-én: 8.863 e. Ft.
Térítés nélkül végzett munka becsült értéke: 8.589 e. Ft.
2OO8. december 31-én: 17.452 e. Ft.
Bízunk abban, hogy a 2OO3 tavaszán elkezdett
Eskü téri Szolgáltató Házunk mielőbbi befejezésével, a kitűzött célunk következetes megvalósításával, a velünk kapcsolatban álló egyénekkel és
közösségekkel a Gyömrőn és a vonzáskörzetben
lakó mozgáskorlátozott – egészségkárosodott –
fogyatékkal élő gyermek és felnőtt sorstársaink
javára további eredményes munkát tudunk végezni a jövőben is.
Szabó Tibor
Mozgáskorlátozottak
Szervezetének-alapítványának elnöke

Vaskádért mentek, pénzt vittek
2009. április 27-én 12:45 és 13:00 óra közötti időben egy
gyömrői idős házaspár házába ment be két ismeretlen férfi
azzal az ürüggyel, hogy az udvaron lévő vaskádat szeretnék
megvenni. Amikor megnézték a kádat megegyeztek a vételárban, mely 11.000 forint volt. Az egyik férfi egy húszezrest és
egy ezrest adott át a hölgynek, melyből tízezer forint visszajárt. A sértett bement a lakásba és elővetette a megtakarított
pénzüket, melyből kivette a visszajáró összeget. Eközben észrevette, hogy az egyik férfi utána ment a lakásba és bent van
a fürdőszobában. Kérdőre vonta, hogy mit keres a lakásban,
amire a férfitől azt a választ kapta, hogy csak a kezét mosta meg. Az elkövetők azzal búcsúztak el a házaspártól, hogy
délután visszajönnek a kádért. Amikor az idős hölgy visszament a lakásba, hogy megszámolja a pénzüket, észrevette,
hogy 130.000 forint hiányzik. A tolvajok 30-40 év körüliek,
alacsony, zömök testalkatúak. Kérjük, hogy aki a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban bármilyen információval
rendelkezik, hívja a 29/ 331-302 telefonszámot!

2009. május 30-án a gyömrői FIDESZKDNP szervezetek vendége lesz
Surján László, az Európa Parlament
képviselője.
A rendezvény helyszíne a házasságkötő
terem, időpont 18 óra.

KÖZLEMÉNYEK – SPORT
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Kézilabdás hírek

A kezdeti fiaskó után csapatunk igencsak jó sorozatot tudhat maga mögött. 5 fordulót tudtunk
győzelemmel zárni. Kezdtük Mogyoród legyőzésével, ami igazán nem késztette a csapatot nagy erőbefektetésre. Könnyed játékkal, 12
gólos győzelmet arattunk. Következett Füzesabony, amitől egy kicsit tartottam, de itt látszott
a csapaton először a feladatra koncentráltság, és
az első pillanattól kezdve tudatosítottuk az ellenfélben, itt ma nincs keresnivalója. Sikerünkhöz
nagyban hozzájárult újonnan igazolt kapusunk,
Bayer Balázs jó teljesítménye.
Abony következett, ahol elégtételt kellett vennünk az őszi vereségért. Játékosaim jól teljesítettek, egyre több variációt is ki tudtunk próbálni,
akár csapat összeállításban, akár támadó játékban.
Kiegészítő játékosaim egyre jobb teljesítményének köszönhetően biztos győzelmet értünk el.
A 2. helyen álló, félelmetes hazai mérleggel
rendelkező Egerhez látogattunk. Közösen utaztunk le az ifi csapattal, aminek később óriási
jelentősége volt. Óriási elánnal kezdett mind a
két csapat, fej-fej mellett haladtunk 6-6-ig, utána játékosaim belekényszerítve ellenfelünket a
hibákba, gyors, pontos játékkal 3 gólos előnyt
harcoltunk ki a pihenőre. Volt aki több, volt aki
kevesebb rész vett ki a fergeteges győzelemből,
de úgy éreztem, a pályán minden játékos szíve
egyszerre dobbant, mindenki tudta, ez ma a mi
napunk. Amikor a védekezés hibázott, Pántya
Tomi „lehúzta a redőnyt”, amikor támadásban
kellett harcolni, helyén volt a fejünk. Ezért szép

a csapatsport, mert ha az egyik játékos hibázik, a
másik helyrehozhatja.
Szinte hullámvölgy nélkül játszottunk, amihez a szerencse is párosult, de mint tudjuk, csak
a jó csapatnak van szerencséje! A három gólos
győzelemben oroszlán része volt az ifi csapat és
a pár fős szurkolói gárda biztatásának, amit külön szeretnék most megköszönni!
A lendület nem hagyott alább, s hazai pályán
vertük meg a Hatvan együttesét, ahol több lehetőséget kaptak kevesebbet játszó játékosok. Van
még mit dolgozni, hogy a fogaskerekek összecsiszolódjanak és simábban hajtsák a gyömrői
hajót a siker szigete felé. A kötelező győzelem
sikerült, de a hibákat ki kell küszöbölni.
A csapat tele önbizalommal és óriási elszántsággal érkezett meg Ceglédre, ahol tanúbizonyságot tett arról, hogy igenis a legjobbak között a
helyünk a bajnokságban. A szerencse pártfogásával, 1 góllal legyőztük a jelenlegi bajnokot.
Sajnos 3 hét szünet következett a bajnokságban és ilyenkor elég nehéz azt a lendületet, küzdeni akarást átmenteni a következő meccsre. Ez
jórészt az edző hibája is, de így van még nekem
is fejlődnöm ezen a területen. Vecsés volt a következő ellenfél, ahol egy durvaságokkal, sportszerűtlen bekiabálásokkal (vecsési oldalon) tűzdelt mérkőzésen 27-27-es döntetlent értünk el.
3. helyen állunk, 2 pontra az első Ceglédtől és
1 pontra az Egertől.
Hajrá Gyömrő!
R. S.

Hulladékkezelési hírek

PATIKAI ÜGYELET

Figyelem, ünnepi szállításváltozás!

Hétköznapokon továbbra is a Szent Erzsébet
Patika tart ügyeletet este 10 óráig. Ünnepnapokon délután 4 óráig tart nyitva az ügyeletes
gyógyszertár. Hétvégeken a három patika
felváltva tart nyitva. A következő hétvégék és
ünnepnapok ügyeleti rendje a következő:

Következő ünnep: június 1. hétfői nap.
Az érintett területen a szállítás az ünnepnapot követő pénteken, azaz június 1.
helyett június 5-én lesz. Kérünk minden
érintett területen lakót, hogy a jelzett
napon helyezze ki az elszállítandó hulladékot!
A jövőben az ünnepi szállításváltozásokat
a számlalevélen is közöljük. Reméljük,
így teljesebb lesz a tájékoztatás és ezzel is
javítjuk a szolgáltatásunk színvonalát.

Május 16-17.
Május 23-24.
Május 30-31.
Június 1. hétfő
Június 6-7.
Június 13-14.
Június 20-21.

Humanitas Patika
Kehely Patika
Szent Erzsébet Patika
Humanitas Patika
Humanitas Patika
Kehely Patika
Szent Erzsébet Patika
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Csak győzelem!

Felnőtt labdarúgóink 12 mérkőzés óta veretlenek a bajnokságban!
Milyen lehet vesztes csapat szurkolójának lenni?
- kérdezte tréfásan az egyik gyömrői szurkoló a
sokadik megnyert mérkőzés után. Hát igen, lassan „elfelejtik” Gyömrőn a vereség „ízét”. De
ezt nem is bánja senki! Legfeljebb az ellenfelek,
akik egy kivételével mind kapitulálni kényszerültek! Lapzártáig a bajnokságban 12 mérkőzés óta veretlen a gyömrői gárda, ebből csak
egy döntetlen volt, a listavezető Újhartyán
otthonában. Ezzel a mérkőzéssel kezdődött
az áprilisi hónap és egy nagyon küzdelmes,
fordulatos, magas színvonalú találkozón
2-2-es eredmény született! Ezt követően sorban jöttek a győzelmek: Gyömrő-Nagykáta
1-0, Dánszentmiklós-Gyömrő 2-4, GyömrőTápiószele 2-1, Kakucs-Gyömrő 3-6! Eközben még a május 1-i majálison egy GyömrőMaglód barátságos mérkőzésre is sor került,
ahol szintén győztek a fiúk, 4-3-ra! Szeretnék
labdarúgóink, ha ez a szép sorozat a bajnokság
végéig kitartana, ami egy csillogó érmet érne
a végelszámolásnál! Jelen pillanatban stabilan
a harmadik helyen áll Gyömrő, de az előttük
lévő csapatok előnye még behozható!

Nagyszerű csapat alakult ki Gyömrőn, Márton Zoltán edző keze alatt, tele fiatal gyömrői
tehetséggel, akik kiegészülve egy-két rutinos játékossal szép sikereket érhetnek el a jövőben!
A csapat itt szeretné megköszönni a hálás
szurkolóknak, hogy az eddigi mérkőzéseken
nemcsak hazai pályán, hanem idegenben is nagy
létszámban szurkoltak nekik!
Csak tartson ki ez a szurkolás a bajnokság végéig!
A bajnokság állása: 1.Újhartyán 53 pont
2.Újlengyel 50 pont
3.GYÖMRŐ 48 pont...
A csapat hátralévő mérkőzései a bajnokságban:
május 9. PÉCEL-GYÖMRŐ 16.30 óra
május 17. ABONY-GYÖMRŐ 16.30 óra
május 23. GYÖMRŐ-ALBERTIRSA 16.30 óra
május 31. PÉTERI-GYÖMRŐ 17.00 óra
június 7. GYÖMRŐ-TÁPIÓGYÖRGYE
17.00 óra!
Minden szurkolót szeretettel várnak a gyömrői
labdarúgók!
HAJRÁ GYÖMRŐ!!
Fitos Róbert
csapatkapitány

Két keréken

Április a köztudatban a szeszélyességéről nevezetes... Ehhez képest az idei tavasz már-már
kora nyári időjárással kedveskedett a bringásoknak. A bringások viszont kissé szeszélyes
eredményekkel szolgáltak a szezon kezdetén.
Szerencsére a dobogós helyezések is előfordultak házunk táján.

Április 4-én a Schwinn – Csepel országúti hegyi
versenyen Bohács Roland a 2. helyen végzett,
Dancs Márton az 5. lett. A Pilis Kupát idén április 19-re tették a szervezők, és a montisoknak
volt már jobb versenyük is. Petrán Fanni ezüst
éremmel tért haza, Pintér Tomi egy bukás után
épp csak lecsúszott a dobogóról. 26-án Szlovákgyarmaton Fellegi Gábor aranyéremmel,
Bencsik Marci egy ezüsttel próbálta feledtetni
az előző verseny szerény termését. Az országútisok Péten versenyeztek, ahol Gyurján Adrienn
3. helyen végzett. Az április véget ért, és május
elsején, a már hagyományos Buda Maratonon
22 montis versenyzőnk állt rajthoz! A gyerekek

közt Petrán Fanni egy arany éremmel, Fördős
Kata ezüst éremmel gazdagodott. A 20 km-es
távon Gönczy Gergő 2., Fellegi Gábor 4., Halász Anna 5. lett. A 40 km-es versenyben Gönczy
Dávid 2. lett.
Májusban is sok verseny vár ránk, remélhetőleg az érmek száma tovább gyarapszik majd!
JÚNIUS 14-én TOUR DE GYÖMRŐ!!!
Nevezni szombat délelőttönként lehet a Váltó
kerékpár üzletben, a Táncsics út 100-ban!
G. I.

SPORT

A gyömrői szivacskézilabdázókról
Immár 8 hónapja tart a szivacskézilabda edzés
a gyömrői sportcsarnokban, Török Réka edző
vezetésével.
A 7, 8, 9 éves gyerekek mostanra már eljutottak egy olyan szintre, ahol az eddig tanultakat
meg tudták mutatni.
Ennek kapcsán nagyon örült a csapat, mikor
Réka néni elmondta, hogy áprilisban meghívást
kaptunk Diósdra, egy bemutató szivacskézilabda
mérkőzésre, ahol a mi lányaink és fiaink játszhatták életük első komoly szivacs kézilabda mérkőzését.
Diósdon volt a mérkőzés, ahová a csapat közösen, a gyömrői busszal érkezett meg. Igen jó
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hangulatú, mondhatnánk fergeteges szurkolás
mellett játszották a mérkőzést.
Sajnos a lányok is és a fiúk is vereséget szenvedtek, de védelmükre váljék, hogy 2 évvel idősebbek ellen léptek pályára.
A vereség ellenére azért ez a kis csapat
győztesen távozott, mivel Réka néni és csapata a szakmai és erkölcsi elismerést elhozta
Diósdról.
A visszavágóra és egyben bemutató mérkőzésre június 20-án 10 órakor kerül sor a Gyömrői
Sportcsarnokban, ahova mindenkit szeretettel
várunk, hogy bíztassa a kis gyömrői lurkókat.
P.B. szülő

Nemsokára, itt a nyár,
a sporttábor téged vár !
Idén is megrendezésre kerül a Gyömrői Városi Sport Klub szervezésében a több éve működő

Sporttábor

Időpont: 2009. július 6-tól 2009. július 31-ig
Helyszín: Gyömrő városi sportcsarnok
A tábor teljes idejére, valamint heti turnusokban is lehet jelentkezni.
A tábor költsége: 7.500 Ft/hét, mely tartalmaz 2-szeri étkezést, tízórait és ebédet.
A sportfoglalkozások reggel 8-tól délután 16 óráig tartanak.
Minden általános iskolás gyereket és azokat a fiatalokat, akik mozgásra vágynak,
szeretettel várunk!
Programok: labdajátékok, lovaglás, kerékpározás, íjászat, strandolás, sportági bemutatók.
Érdeklődni lehet: Béki István 06-30-820-4654 vagy Török Réka 06-20-9-8151-54.
Szülői értekezlet: 2009. június 8. /hétfő/ 18 óra Városi Sportcsarnok
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ÉREMESŐ LENGYELORSZÁGBAN!!!

Örömmel osztom meg Önökkel a jó híreket és
az eredményeket, melyek ismét gazdagították
országunk és azon belül Gyömrő hírnevét. Klubunk már második alkalommal látogatott ki Lengyelországba versenyezni. Ebben az évben három ország képviseltette magát (Lengyelország,
Németország és Magyarország), de a versenyzői
létszám messze meghaladta a tavalyi versenyét.
Volt, nem is egy, olyan kategória, amelyben
20-25 versenyző nevezett. Magyarországot a
KAESHI WAZA HARCMŰVÉSZETI KLUB
23 VERSENYZŐVEL KÉPVISELTE!
Szokás szerint délelőtt formagyakorlatokkal
kezdtünk, melyek pusztakezes, fegyveres, egyéni és csapat kategóriákban, valamint korcsoportokban voltak felosztva. A formagyakorlatokban
szerzett érmek a következők:
Hegymegi Szilvia: egyéni pusztakezes - Ezüstérem,
egyéni fegyveres - Bronzérem
Hegymegi Sándor: egyéni pusztakezes-Aranyérem
Fodor Zoltán: egyéni fegyveres - Ezüstérem
Hegymegi Sándor - Fodor Zoltán - Huber Máté:
fegyveres csapat - Aranyérem
Pfeffer Zsolt - Seprős Ádám - Kis Buda Richárd:
pusztakezes csapat - Bronzérem
Délután került sor a küzdelmekre, ahol egy-egy súlycsoporton és kategórián belül több helyen is előfordult
10-14 induló. Ez azt jelenti,
hogy volt olyan versenyző,
aki 4-5 küzdelemmel léphetett fel a dobogó valamely
fokára. A küzdelemben a következő érmek születtek:
Senior:
Hegymegi Sándor:
Ezüstérem
Hegymegi Szilvia:
Bronzérem

Junior:
Darvasi Mercédesz: Aranyérem
Hodruszky Mátyás: Aranyérem
Erényi Martin: Ezüstérem
Rohonczy Dániel: Ezüstérem
Czeglédi Árpád: Ezüstérem

További indulóink: Fodor Gergely, Kovács Eszter, Füstös Attila, Huber Anna, Cziráky Nikolett, Karsai Anita, Karsai Tamás, Osváth Maja,
Osváth Botond, Seprős Bence, Győri Dorottya

Csapatunk 13 érmet szerzett!!! Ezúton sze-

retném dicséretben részesíteni tanítványaimat az
említett eredmények eléréséért! Úgy gondolom,
hogy ez a csapat ismét bizonyította tudását, eredményességét és azt, hogy még mindig örömet
tudnak okozni Gyömrő városának, családjuknak
és nem utolsó sorban maguknak!
Köszönet a támogatásért: Gyömrő Város Önkormányzatának és vezetőinek, valamint Erényi
Ervinnek, a szállás és az utazás szervezéséért és
lebonyolításáért.
Lozsi Ákos
Vezető edző

GYÖMRŐ

Közéleti és információs magazin 2009/5
Felelős kiadó: Teleház Egyesület Gyömrő
Főszerkesztő: Király Erzsébet • Nyomda: Open Art
Megjelenik 5400 példányban.
***
Észrevételeiket az
e-mail címre várjuk.
A magazin bővebben a www.gyomro.hu weboldalon olvasható.

ujsag@gyomro.hu

