Hatástalanítottuk
a „Vegyi” bombát!
Elkezdődik a vegyi anyagok elszállítása Gyömrőről
PEVDI. Ez a szó Gyömrőn egyet jelent a veszéllyel, fenyegetettséggel,
egészségkárosítással és vegyi környezetszennyezéssel. Nyolc évvel ezelőtt,
első polgármesteri ciklusom legelején,
már nekem is szembesülnöm kellett az
egyik legnagyobb veszélyforrással, ami
a gyömrői lakosokat fenyegette.
Bizonyára sokan emlékeznek a
PEVDI udvarán a szabálytalan tárolás és
a hűtés hiánya miatt felrobbant vegyszeres hordókra, amelyek miatt majdnem a
lakosságot is ki kellett telepíteni. Akkor
a katasztrófavédelmi szakembereknek
és a helyi polgárőrségnek, rendőrségnek
és önkéntes lakosainknak köszönhetően
el tudtuk kerülni a ma sűrűn emlegetett
kolontári eseményekhez hasonlatos katasztrófát. Az üzemet
azonnali hatál�lyal bezárattam.
Időközben a katasztrófát okozó
cég felszámolásba menekült, elkerülve annak a
több száz milliós
összegnek a kifizetését, amelybe
a telepen tárolt
vegyszerek elszállítása,
ártalmatlanítása
került volna. A
probléma és a

fenyegetettség tehát maradt a mi nyakunkon. Ezzel az üggyel szinte minden magasabb fórumot, szakhatóságot
megkerestem, minden kapcsolatomat
latba vetettem, hogy a veszélyes vegyi
anyagok elkerüljenek Gyömrőről, az
ivóvízbázisunk közeléből. Az elmúlt
évek küzdelmeit siker koronázta. Sikerült találnom olyan beruházót, amely
az egyik legnagyobb magyarországi környezeti-szennyezés kezelő cég.
A Saubermacher-Magyarország Kft.
közreműködésével az egész területet
megtisztítja, az összes vegyi anyagot a
területről megfelelő tározókba szállítja, valamint az üzem területén a teljes
feltárást és a vegyianyag-mentesítést
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ezt a problémát is meg tudjuk oldani. Köszönöm
a KIGYE lelkes önkénteseinek, akik nagyon sokat segítettek és aktívan közreműködtek abban,
hogy az elmúlt években ne ismétlődhessen meg
a korábbi havaria helyzet. Végül, de nem utolsó
sorban köszönöm az egész városunk nevében a
Revdex Kft. vezetőinek és tulajdonosainak, hogy
nemcsak egy üzleti lehetőséget láttak városunkban, hanem felelősen, környezettudatosan vállalták a terület megtisztítását és az összes ezzel
felmerülő feladat elvégzését, valamint azok költségeinek jelentős részét is.
Gyenes Levente

elvégzi. A PEVDI cég felszámoló-biztosával ez
a cég már leszerződött. Mire ez a lap az Önök
kezébe kerül, a munka már elindul a területen.
Számunkra az a legfontosabb, hogy az udvaron
szabálytalanul tárolt vegyszeres hordókat mielőbb szállítsák el Gyömrőről. Ezek jelentik a legnagyobb veszélyt városunkra nézve. Ez még az
idén, november végéig megtörténik. Ezek után
több éves folyamat veszi kezdetét a talaj teljes
megtisztításáért, valamint az esetleg korábban a
földbe is elásott vegyszeres tartályok felkutatásáért, azok ártalmatlanításáért.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a
környékbeli lakosoknak, akik türelemmel voltak
eddig és bíztak bennem, valamint abban, hogy

Önkormányzati hírek
November 8-án tartotta rendes ülését városunk képviselő-testülete. A képviselők
– a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján
– döntöttek a
2010-es Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj odaítéléséről.
Ebben az évben nyolc hátrányos helyzetű diákot segítenek
a pályázat keretén belül.
A testület elfogadta a háromnegyed éves költségvetési
beszámolót. Mivel az országos
költségvetés számai (az eddigiekhez képest jelentős csúszással) csak
a napokban lettek nyilvánosak, igen gyors
munkában kell a települések vezetőinek összeállítani a 2011-es költségvetési-tervezetet. Az már

most látható, hogy igen nehéz év elé néznek a
falvak és városok, de szerencsére városunk
megfelelő gazdasági lábakon áll. Ezzel együtt
is komoly odafigyelést és pontos tervezést igényel a jövő évi büdzsé kialakítása.
A képviselő-testület eltörölte a 40
km-es sebességkorlátozást a városban, így a vonatkozó rendelet
kihirdetése után 50 km/óra lesz a
megengedett legnagyobb sebesség Gyömrőn.
Városunk ebben az évben is
megajándékozza karácsonykor
a 80 év feletti lakosait! Minden
érintettet a körzet önkormányzati
képviselője fog felkeresni, és személyesen adja majd át az elmúlt évekből már jól
ismert vásárlási utalványt.
H.A.
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Független polgármesterek kerekasztal
beszélgetése Gyömrőn
November 3-án reggel vendégül látta Gyenes Levente polgármester a környező települések független színekben megválasztott polgármestereit.
A kerekasztal megbeszélésen polgármesterünk
felvetette a független települések együttműködési lehetőségét, amely a közös megjelenési lehetőségektől kezdve a települések közös üzemeltetésén keresztül több pontot is tartalmaz. Gyenes
Levente konkrét ötletekkel is szolgált a jelenlévőknek. Szó volt a városunk Norvég Mechanizmusok Finanszírozásában megvalósított térségi
integrált tudásportál közös hasznosításáról, valamint olyan gazdasági együttműködés lehetőségéről, melyekben a rosszabb pénzügyi helyzetben lévő környező kistelepülések is erőforráshoz
juthatnak. Ilyen lehetőséget jelent például a
Gyömrői Település Üzemeltető és Fejlesztő Kft.
szabad gépkapacitásának megosztása, illetve

a helyi tévéstúdió szabad kapacitásának közös
kihasználása. A megjelent települések Maglód,
Mende, Péteri, Úri, Pécel, Ecser polgármesterei üdvözölték a kezdeményezést, és mindan�nyian kinyilvánították szándékukat a kerekasztal
együttműködésében. Nagyon sok olyan ötlet
hangzott el a beszélgetés során, amelynek megvalósításában minden település költséghatékonyabban tudja akár az üzemeltetését, akár a beszerzéseit megvalósítani. Nagyon örülünk, hogy
a Gyömrőről kiinduló kezdeményezés a többi
környező független településen ilyen pozitív fogadtatásra talált, és reméljük bebizonyíthatjuk,
hogy lehet nagyon jó együttműködést kialakítani
a legkülönbözőbb területeken is a szomszédos
településeknek, pártpolitikától semlegesen, egymás egyéni és közös érdekeit szem előtt tartva.
HA

Jobb későn, mint soha!
Belvízvédelmi bejárást tartott a város polgári védelmi szakterülete. Megállapította, hogy a
talajban a vízszínt még soha nem volt olyan
magasan, mint most. Ahol soha nem volt probléma a belvízzel, ott is tele vannak az emésztők,
a vízóraaknák, a pincék.
A következőkre hívjuk fel a gyömrői lakosok
figyelmét:
törekedjenek a víz természetes elfolyását
biztosítani,
takarítsák ki az árkokat, átereszeket,
az elburjánzott fű, gaz akadályozza a víz tovább folyását,
a felgyülemlett hordalék, föld akadályozza a
magasabb részekről a víz leszivárgását,

ha nem feltétlenül szükséges, akkor ne szivattyúzzák a vizet, mert az apró kapillárisok
megnyílnak, és még több víz gyűlik a kiszivattyúzott helyre.
Kérjük a szántófölddel rendelkező gazdákat,
hogy az őszi szántásnál, veteményezésnél, a vízfolyásra, a lejtőre merőlegesen szántsanak (a barázda lépcsőt alkot), így megakadályozzák a víz
hirtelen lezúdulását.
Közös erővel, nem nagy munkával sok kellemetlenségnek elejét vehetjük!
Nagy Sándor
polgárvédelmi előadó
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Vízmű hírek

Bár az ősz még tartja magát, a tél elkerülhetetlenül közeledik. Az aktuális téma ilyenkor az
ingatlanok vízhálózatainak téliesítése. A kerti
csapokat el kell zárni és vízteleníteni. Amennyiben fagycsap van beépítve, az elzárásnál egyből
megtörténik a leeresztés is. Az elzárást követően
feltétlenül ellenőrizni kell, hogy a vízóra nem
forog-e. Egy meghibásodott vagy rosszul elzárt
fagycsapon a téli hónapokban nagyon sok víz el
tud folyni észrevétlenül, komolyan megterhelve
a fogyasztó pénztárcáját. Az ingatlanon elfolyt
víz árát mindenképpen meg kell fizetni, igazolt
csőtörés esetén sem tudunk belőle jóváírni, hiszen azt a vizet mi megtermeltük, „leszállítottuk”, annak költsége van.
A téliesítés másik része a vízórák fagymentesítése. Erősebb fagyok idején a vízóra aknák zárt
fedelén is annyira áthűlhet a cső és az óra, hogy
abban megfagy a víz, a jégdugó megakadályozza a fogyasztást és kárt tesz a szerkezetekben. A
dugó kiolvadása után pedig dől a víz az órából.
Az elfagyás elleni védekezés egyszerű módja, ha
vastag ronggyal betekerjük a csöveket a vízórával együtt, illetve az akna fedelénél alkalmazunk
valamilyen hőszigetelő megoldást.
Október hónapban kijutott a csőtörésekből. Volt olyan nap, amikor egy ecseri és négy
gyömrői csőtörés terhelte meg a csapatot. Aznap a teljes műszaki személyzet (nem csupán az
ügyelet) dolgozott éjfélig. Többféle hibajelenség
volt: bekötés leszakadása, gerinc lyukadás. Két
hiba a Dózsa György út talajvizes, patakos szakaszán volt, az egyik egy vastagon bebetonozott,
jól bevasalt bejáró alatt. Ilyenkor nem egyszerű

feltárni és kijavítani a hibát, próbára teszi kollégáink teherbírását és a lakosság türelmét. Volt
olyan szomszéd, aki igencsak reklamált az éjszakai munkavégzés miatt. Igaza is lenne egy tervezett munkavégzés esetén, de a hibaelhárítás nem
ilyen. Ott minél előbb fel kell tárni, kijavítani,
helyreállítani, visszaadni a forgalomnak.
A csőtörések oka is nagyon sokféle lehet. A
külső behatások – sérülés, talajmozgás – mellett
főleg vascsövek esetén a korrózió a fő ok. A régi
golyóscsapok sárgaréz és vas elemeinek találkozásánál a talajban elektrokémiai folyamatok
zajlanak – főleg talajvizes területen – és a csap a
nyomás hatására szétesik.
A csőtörés legfőbb és leggyakrabban észlelt
kellemetlen hatása a kizárás miatti vízhiány. Van
azonban egy másik hatás is. Főleg a vascsövek
falán képződő vasas kicsapódás – ami részben
a cső anyagának kioldódása, részben
a víz vastartalmának következménye
– nyomáscsökkenéskor hajlamos
a leválásra. Az ilyenkor képződő
sárgás vagy vöröses víz egészségre
ugyan nem káros, de az élvezeti értéke csökken. A szennyeződés ilyenkor sem kívülről kerül a hálózatba. A
jelenség ellen védekezünk mosatással, de előfordulhat, hogy nem elég
hatékonyan. Ha valakinél a csapból
szennyezettnek tűnő víz folyik, kérjük, jelentse be telefonon, kollégáink
öblíteni fognak azon a szakaszon.
Szerencsére ritkán fordul elő, de érthetően zavaró lehet.
Kertész Gyula
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Példa értékű összefogás a „faluban”
A Kisfaludy utca lakói az önkormányzathoz
fordultak, hogy segítséget kérjenek lakókörnyezetük szebbé, jobbá tételéhez. A tárgyalások és
helyszíni szemlék során kiderült, hogy összetett
feladat előtt állunk. Az utca szélessége nem megfelelő, a csapadékvíz elvezetés megoldásra vár,
nincs járda, a sorházak előtt nem lehet parkolni.
A feladatot még a tél beállta előtt kellett megoldani. Az utca lakói összefogva vállalták, hogy a
járdaprogram keretén belül, az utca teljes hos�szában a kapott építőanyagból elkészítik a járdát.
Az önkormányzat új árkot készített, megoldotta
az út szélesítését, árok felé lejtését, valamint a
teljes útfelület és a parkoló hengerelt murvaborítást kapott. Köszönetemet fejezem ki a lakosok
mozgósításáért, a fizikai munkáért és a kapcsolattartásért Tóth Mátyás tanár úrnak, valamint a
munka elvégzéséért a Kisfaludy utca lakóinak és
Gyömrő Város Önkormányzatának.
Az 1-es számú választókörzetben az elmúlt
egy hónapban elkészült Kisfaludy utcai 130

méteres új járdával, a Puky utcai 150 méteres
új járdával és a Kossuth téri 40 méter hosszú új
járdával összesen 320 méterrel bővült városunk
járdahálózata. A Puky utcai járdaépítésnél végzett társadalmi munkát köszönöm Volcz Zoltán
úrnak.
Tölli László

Ingyenes Tudásportál indul decemberben
Gyömrő Város Önkormányzata Közösségi
Integrált Tudásportált indít 2010 decemberében, amelyhez az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében nyert pályázati támogatást.
A kísérleti projekt keretében létrejövő Tudásportál tulajdonképpen egy digitális iskola lesz,
amely lehetőséget biztosít Gyömrő város és körzete tanulni vágyó lakosainak az elektronikus
oktatási módszertan kipróbálására. A
Tudásportál bárki számára elérhető
lesz, és mindez ingyenesen áll a közösség rendelkezésére. A projekt a
térség különböző csoportjait célozza
meg, úgymint iskolai hallgatókat, képességeiket fejleszteni akaró felnőtteket, helyi önkormányzat dolgozóit,
valamint a helyi önkormányzat szolgáltatásait igénybe vevő lakosokat.
A portálon többi között nyelvi tananyagokat, számítógépes felhasználói
ismereteket, számos kompetencia és
készségfejlesztő, valamint önkormányzati ügymenetet segítő tananyagot találhatnak az érdeklődők.

A projektben részt venni kívánó partner intézmények és önkormányzatok számára tartott
szakmai találkozót Gyenes Levente, Gyömrő
város polgármestere október végén, ahol a
projekt ismertetésén túl az érdeklődők azt is
megtudhatták, hogyan tudnak bekapcsolódni a
projektbe és ez milyen előnyöket jelent majd
az adott település vagy oktatási intézmény számára.
H.A.
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Szeretettel hívunk minden táncolni, szórakozni vágyót

november 20-án 20 órától
a művelődési házba egy
Nosztalgia bulira a Senior zenekarral
énekel: Takács Hajni
Belépő: 700 Ft
Asztalfoglalás az érkezés sorrendjében!
Az egész éjjel tartó fergeteges hangulatról a zenekar gondoskodik!
A szomjazóknak büfé áll rendelkezésre!
Ne hagyják ki az év buliját!

***

A világjáró Mikulás gyömrői látogatása december 5-én várható!

Már 14 órától találkozhatnak a gyerekek
az igazi Mikulással Gyömrő utcáin!
Ahogy közeledik az év vége, mindnyájan készülődni kezdünk az ünnepekre. A gyerekek különös izgalommal várják az első ajándékhozó, a Mikulás érkezését. Idén sem
hagyja ki városunkat világjáró körútja állomásai közül a „fehérszakállú”.
Természetesen minden kisgyermeket ajándékkal lep meg a Mikulás! 2010-ben is
rengeteg meglepetés és kedves élmény várja őket a városban, 13 állomáson és a művelődési házban. A krampuszok és segítőik minden megállóban forró teával fogadják
majd a didergőket.
A művelődési házban 18.30 órától a GyömrőSzínház társulata várja a gyerekeket
Rakoncátlan erdőlakók című interaktív műsorával. Így, az ajándékok mellett, élményekkel is gazdagabban térhetnek majd haza.
A csomagok tartalmának összeszedése, csomagolása és kiosztása, a Mikulás-kocsi díszítése és a járat lebonyolítása – a sok-sok manó segítségével – a korábbi évekhez hasonlóan zökkenőmentesen fog sikerülni. Előre is szeretnénk köszönetet
mondani mindenkinek, aki ebben munkájával vagy adományával
részt vesz!
Kérünk Mindenkit, aki adakozni, segíteni tud, hogy támogassa ezt a rendezvényt! (A csomagokba való gyümölccsel: narancs,
mandarin, mogyoró, édességgel, anyagi támogatással, stb.) Így az
Önök segítő támogatásával együtt csalhatunk mosolyt sok kipirult
gyermek arcára!
Aki bármilyen formában hozzá tud járulni a rendezvény sikeréhez,
kérjük, jelentkezzen a Tompa utcai Teázóban (tel.: 330-330), vagy a
Gyömrő 2000 Kör elnökénél, Baranyai Pálnál (06-30/520-9589).
Segítségüket és támogatásukat előre is köszönjük!
Útvonal:
• 14 óra: Eskü tér
• 14.35 óra: Petőfi telepi buszforduló
• 15 óra: Piac főbejárat (Szent Imre út)
• 15.25: Simon Mihály tér – Üzletház parkoló
• 15.50 óra: Polgármesteri Hivatal előtti dísztér
• 16.15 óra: Szent István út - Dózsa Gy. út sarok
(Vízmű sarok)
• 16.45 óra: Teleki kastély

• 17.25 óra: Katolikus kistemplom
– Bajcsy-Zsilinszky út
• 17.45 óra: Péteri buszforduló
• 18.10 óra: Harmónia uszoda parkoló
• 18.25 óra: Aranykerék Vendéglő
• 18.40 óra: Csütörtöki piactér
• 19 óra: MÁV állomás
• 19.30 óra: Művelődési ház

18.30-tól várjuk együtt a Mikulást a művelődési házban!
Műsoron: a GyömrőSzínház: Rakoncátlan erdőlakók című interaktív meséje
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December 11-én, 17 órától: Szentmisével egybekötött

Adventi jótékonysági kórustalálkozó
a katolikus nagytemplomban

A belépés ingyenes, adományokat a gyömrői Karitász szeretettel fogad!
Eszterházy Pál kórus - Gyömrő
Szathmáry József kamarakórus – Tápiószecső
Harmónia vegyes kar - Kóka
Kókai dalárda
Szent István Kórus – Újhatvan

***

December 19-én 17 órától ünnepi műsorral, teával, forralt borral és
rengeteg meglepetéssel várjuk Gyömrő minden lakóját a Polgármesteri
Hivatal előtti Dísztérre a hagyományos

Mindenki Karácsonya rendezvényünkre.
Műsor:

Gyenes Levente polgármester köszöntője
Dóka Tamás római katolikus plébános karácsonyi gondolatai
Katolikus hittanos gyerekek betlehemes előadása
meglepetés-műsor

***

Időszaki kiállítás nyílt a Tájházban
Október 2-án „A Kossuth hagyomány Gyömrőn és vonzáskörzetében” című időszaki kiállítás megnyitójára gyülekezett
a falu apraja-nagyja a tájház udvarán, ahol a Weöres Sándor
Általános- és Művészeti Iskola gyermekkórusa Kossuth dalokkal köszöntötte a megjelenteket. Gyenes Levente polgármester Kossuth Lajos alakját méltatta és azt, hogy Gyömrő II.
Rákóczi Ferenc történelmi alakja mellett méltán lehet büszke
Kossuth tiszteletére. A kiállítás hat tablón mutatja be Kossuth
életét és alakját a nép emlékezetében, a tárgyi emlékeken keresztül. A tájház őrzi azt a bakelitlemezt, amely Kossuth Lajos
hangját tartalmazza. Ennek megtalálója és közreadója HegyiFüstös István, városunk szülötte. Megszólaltatjuk Kossuth
hangját, és István bácsi elmondása alapján megismertetjük a
hang fonográfon történő rögzítésének és megtalálásának történetét. Örömünkre szolgál, hogy a település e történelmi korszakának bemutatásához még kiadványokkal és 2011. március
15-én egy történelmi játszóházzal is hozzájárulhatunk!

Köszönjük a Weöres S. Iskola igazgatójának, Spaitsné Rónaszéki Máriának, Hiller Editnek, Angyal Jenőnének és Gálné Mikolai Annamáriának a gyermekek felkészítéséhez nyújtott önzetlen segítséget. Köszönetünket fejezzük
ki a kiállítás tárgyi anyagához, megrendezéséhez nyújtott segítségükért az
alábbiaknak: Únyi Istvánné, Soós Ágnes, Szluka Jánosné, Hegyi-Füstös István, Józsa Imre, Kossuth László, ifj. Kossuth Lajos, Horváth István, ifj. Gellér
Nándor, Tóth Mátyás, Gáspár Krisztián, Pintácsi József, Füstös István, Kókai
Falumúzeum, Kókai Tűzoltó Egyesület, Kossuth Múzeum - Cegléd, Kossuthház - Dabas, Signál TV – Gyömrő
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ADVENTI FORGATAG
GYÖMRŐ 2010

Advent első vasárnapját követő hetekben
nagyszabású ünnepi rendezvénysorozat
veszi kezdetét Gyömrő központjában.
Ebben az időszakban ünneplőbe öltözik a Szabadság tér. Az Adventi forgatag kínálatában komolyzenei koncertek,
népzenei, táncházi és meseelőadások,
valamint számtalan színes, hangulatos
esemény várja az ide látogatókat.
November 28. és december 24. között vár minden érdeklődőt az Aranykapu vásár. A karácsonyi hangulathoz
nélkülözhetetlen karácsonyi díszítésű
faházikóban többi között ajándékok, karácsonyi díszek, kézzel készített portékák és ünnepi kellékek vására, adventi
ízek, illatok, kürtős kalács, sült tök, sült
gesztenye, sült kolbász, valamint ter-

mészetesen forralt bor és forró italok
várják a térre látogatókat!
A tér közepén lesz a város hatalmas
Adventi koszorúja, és minden vasárnap délutánonként közös Adventi
gyertyagyújtásra várunk mindenkit.
A gyertyákat Advent első vasárnapján
ünnepélyes keretek között Gyömrő város polgármestere, a következő három
vasárnap pedig a történelmi egyházak
helyi vezetői gyújtják meg, adventi köszöntők és énekek kíséretében.
Hétvégenként az Adventi időszakhoz
kapcsolódó játszóházak és kézműves foglalkozások várják a gyerekeket. Amíg a
szülők vásárolnak, nézelődnek és „borozgatnak”, addig itt gyerkőcük elkészítheti a
karácsonyi ajándékot vagy díszeket.
Szeretnénk, ha ebben az évben
minden gyömrői gyermek szemében a
boldogság fénye csillogna, ezért meghirdetünk egy „cipős doboz ajándék”
akciót. Minden hétvégén a városi karácsonyfa alatt várjuk a cipős dobozokba
összekészített játékokat, apró ajándékokat, édességeket, melyek még karácsonyig eljutnak a legmegfelelőbb helyekre.
A részletes programot tartalmazó tájékoztató füzetet keressék még novemberben a postaládájukban!
Készüljünk együtt az év legszebb ünnepére!

A rendezvény
támogatója
Gyömrő Város
Önkormányzata
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Az idei évben tegyük igazán emlékezetessé a karácsonyvárás időszakát!
Képzeletben repüljünk a mesék világába és varázsoljuk olyanná a karácsonyt,
amilyenre igazán vágyunk, hiszen a képzeletnek nincs határa!

FELHÍVÁS!

A KARÁCSONY VARÁZSLATA
MESEÍRÓ ÉS RAJZ PÁLYÁZAT

Kedves Gyerekek és Fiatalok!
A Mikkamakka Játéktár valamint a Gyömrői Kulturális és
Turisztikai Egyesület hagyományteremtő céllal meghirdeti a KARÁCSONYVÁRÓ MESEÍRÓ ÉS RAJZ PÁLYÁZATÁT két korcsoportban.
Pályaműveket a KARÁCSONY VARÁZSLATA témakörben várjuk.
Saját fantáziátok szabadon engedésével, olyan meséket fogalmazzatok meg és rajzokat készítsetek, amelyek minden olvasót elrepítenek az igazi mesék birodalmába és
a karácsony hangulatának csodáját hozzák el számunkra!
Korcsoportok:
• Óvodástól – 2. osztályosokig: Egy rajzot várunk tőletek a mesétekről,
				
és mellé a mesét szüleiteknek lediktált formában.
• 3–8. osztályig: karácsonyi történetet (kézzel, vagy géppel) írt formában.
A rajzok bármilyen technikával készülhetnek.
Leadási határidő: 2010. november 26. (péntek) 12 óra
Leadás helye: Mikkamakka Játéktár (2230 Gyömrő, Tompa u. 21.)
• a folyosón kihelyezett mesegyűjtő doboza
• vagy postai úton ugyanerre a címre.
A pályázatokon feltétlenül tüntessétek fel neveteket, életkorotokat, címeteket,
telefonszámotokat!
Minden pályamű nyer, mert hisszük, hogy a belefektetett munka, képzelet és idő
jutalmat érdemel!
A legszebb mesék, képek bekerülnek a KARÁCSONY VARÁZSA című képes mesekönyvbe, mely még karácsony előtt megjelenik, és beszerezhető lesz az ARANYKAPU VÁSÁRON!
Eredményhirdetés: 2010. december 11-én 17 órakor.
További információ: 06-20-438-6901
Nagy szeretettel és kíváncsisággal várjuk
a jelentkezők írásait, rajzait!

Mikkamakkások
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Az Eszterházy Pál Katolikus Énekkar Regécen

Az Esterházy Pál Katolikus Énekkar már hónapokkal előbb készült az október 17-i regéci
(testvér-települési) szereplésre. A terv az volt,
hogy a vasárnapi szentmise keretében, majd a
mise után folytatva a koncertet énekelnek majd.
A mise után pedig a híres regéci várban fejezik
be a koncertet.
Így is történt! A parányi, de kívül-belül ékszerként csillogó, „Rózsafüzér Királynője” titulusú templom még ilyen egyházzenei produkciót
nem látott! A templom megtelt a helybéliekkel és
a más településekről érkezőkkel.
A produkció mise utáni részében a számok
után szinte dübörgött a taps. Ezután a várban
folytatódott a program, szépszámú turista jelenlétében, akik nem tudták mire vélni a felcsendülő egyházi énekeket a patinás romok között. Bár
éles szél fújt a hegytetőn, mégis szívet melengető volt hallani a magasba szárnyaló éneket.
Úgy érzem, az Eszterházy Pál Katolikus
Énekkar regéci szerepése új távlatokat nyitott
meg kapcsolatainkban. Művészi egyházzenei
produkciójukkal elvitték a hírét Gyömrő egyik
értékének.
Külön köszönet illeti meg Hochrein Dezső
urat és kedves fiát, akik a nagyobb busz indítá-

sával lehetővé tették, hogy a családtagok is az
énekkarral utazhassanak.
Borongós, kora reggel indultunk, de a déli
órákban kisütött a nap, mintegy áldó sugarait
küldve Regécre és a gyömrői vendégekre.
Esteledve pedig csillagfényes ég alatt érkeztünk haza, Gyömrőre.
Szabó László Dezső

Fekete István Általános Iskola és Szakiskola
diákjai a megyei matematika versenyen
2010. október 15-én rendezték meg a Bolyai Matematika Csapatverseny megyei fordulóját, amelyen ismételten remekül szerepeltek a tanulóink.
Hagyománnyá vált iskolánkban, hogy ősszel

részt veszünk ezen a megmérettetésen és örömmel jelentjük, hogy ismét jó helyezést értünk el a
Pest megyei általános iskolák és a 6-8. évfolyamos gimnáziumok viszonylatában. A gyerekek
4 fős csapatokban mérték össze a tudásukat, egy
igen nehéz feladatsor megoldásával. (A feladatsorok megtekinthetőek: www.bolyaiverseny.hu
honlapon). A Pest megyei versenyen 3. osztályosaink „Fürge rókák” csapata 152 indulóból a 12.
helyezést érte el. A csapat tagjai: Bartha Norbert,
Pandur Zoltán, Rozs András, Szántai Benedek.
Felkészítő tanáraik: Bakosné Járvás Katalin és
Bakos Miklós. 6. osztályosaink „Newton FC”
csapata 180 indulóból a 13. helyezést érte el. A
csapat tagjai: Forrási Boglárka, Hajdú András,
Horváth András, Vágási Norbert. Felkészítő tanáruk: Kovácsné Gerőcs Éva.
Büszkék lehetünk a diákjainkra, hogy iskolánk és városunk jó hírét gyarapították!
Kovácsné Gerőcs Éva

OKTATÁS

2010/2011-es tanév őszi hírei
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a Weöres Sándor Általános Iskolában

Intézményünkben tovább haladnak a két évvel
ezelőtt elkezdett innovációs folyamatok. Az elmúlt tanévben a TÁMOP 3.4.3 Tehetséggondozó
pályázaton sikeresen pályáztunk, tíz millió forintot nyertünk. A projekt időtartama 20 hónap. A
pályázat keretében tehetséggondozó programot
dolgoznak ki a bevont kollégák. November 25én Tehetségnapot szervezünk, melyet kistérségi
szinten hirdetünk meg.
A Tempus Közalapítványhoz is sikeresen pályáztunk. Két projektünk is nyert, ezzel összesen 40 000 EUR-val gazdagodott iskolánk. Az
egyik projektünk a Kincses Sziget, a másik az
ÖKO-Matek címet viseli. A pályázatok az idegen nyelv tanulása mellett a diákkapcsolatokat,

az európai országok oktatási rendszerének megismerését támogatják, sok érdekes program és
feladat megoldásán keresztül. A Kincses Sziget
pályázat keretében erdélyi és olasz gyerekeket
láttunk vendégül október 22-27 között.
ÖKO iskolaként is, úgy éreztük, hogy nem
mehetünk el tétlenül a vörös iszap okozta tragédia mellett, ezért két héten át gyűjtést szerveztünk, melynek záró eseménye a Jótékonysági est
volt. Az est bevétele 140 000 Ft. Köszönjük a
felajánlásokat!
Az iskolai eseményeket, híreket folyamatosan
követhetik a www.weoresiskola.hu honlapon.
Spaitsné Rónaszéki Mária
igazgató

A név kötelez

A 2009/2010-es tanévben a Weöres Sándor Általános Iskola elnyerte az ÖKO ISKOLA címet.
Az Erzsébet telepi tagiskola már tavasszal komoly környezetvédelmi munkát végzett az ÖKO
projekt keretében, melynek eredményeit egy látványos kiállítás keretében tekinthették meg az
érdeklődők.
Idén bővíteni szerettük volna a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységünket, ezért
üres PET palackokat kezdtünk el gyűjteni, és
ezeket szülői segítséggel juttatjuk el egy felvevőhelyre.
A gyűjtés folyamatos.
A palackok kupakjai sem kerülnek a szemétbe, mert egy kisgyerek gyógyulását szeretnénk
segíteni az értük kapott pénzzel.
Természetesen megrendeztük hagyományos
őszi papírgyűjtésünket, melynek jövedelméből,
pompás árnyékoló függönyök kerültek iskolánk

ablakaira.
A szorgalmas gyűjtőmunka eredményein felbuzdulva újabb környezetvédelmi ötleteken gondolkodunk, amelyeket a szorgalmas kis kezek a
felnőttek segítségével megvalósíthatnak.
Lóczi Zsuzsa
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OKTATÁS

Őszi mulatság az Arany Óvodában
Óvodánk hagyományának megfelelően a családokkal közösen szerveztük az őszi rendezvényt,
melynek lebonyolításához az időjárás is kedvezett. A színpadon gyermekeink rövid, évszakhoz kapcsolódó műsorát nézhették meg a szülők.
Ezen a délutánon kicsik és nagyok különböző
ügyességi játékokban vehettek részt. Óvodánk
épülete vidám, kipirult gyermekektől volt hangos.
A Maglódi Kacamajka néptánccsoport tagjai
adták a záróműsort, melynek végén a bátrabb

ovisaink közösen táncolhattak a nagyokkal a
színpadon. Kellemes, jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt.
Munkatársaim és gyermekeink nevében köszönöm minden megjelent szülőnek a támogatást
és Kovács Sándor vállalkozónak a színpadot.
A rendezvény bevételéből, mely 76.500 Ft
volt, a hiányosan berendezett csoportszobákba
játéktároló szekrényeket vásároltunk.
Lévai Zsuzsanna
óvodavezető

OKTATÁS

Kit várt a „Mese-Vár”?
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Ez év október 8-án, pénteken a Mesevár Óvoda
kitárta kapuit és megtartotta az első őszi kirakodó vásárt. Nagy szeretettel vártunk minden kis
óvodást, szüleiket, családtagjaikat és az érdeklődőket a Szivárvány Vásár nevet viselő bazárra.
Az előre meghirdetett vásárra az óvoda dolgozóinak fáradhatatlan biztató támogatásával és a
Mazsola illetve Bambi csoport lelkes szülői csapatának és óvó nénijeinek áldozatos munkájával
került sor. Így mikor a vásárlók megérkeztek a
Szivárvány Vásárra, a portékák valóban színes
hadával találták szembe magukat.
A kert és virág szerelmesei „elevenszülő” növények sokaságából választhattak.
Aki még nem találta ki az őszi dekorációját,
itt böngészhetett a megannyi csuhéból készült
virág és báb között, ezáltal ötlettel gazdagítva a
kedves vevőket.
Egy asztal roskadozott a játékoktól, ami a
gyerekek kíváncsiságát és vágyát fokozta a megvételre.
Az édesapák számára csokoládék garmadája,
míg az édesanyák számára ruhák tömegei vonzották a szemeket és pénztárcákat.
Egy kisebb standon Kinder játék-figurák várták szenvedélyes gyűjtőiket.
A bazár „titka” pedig a Zsákbamacska volt,
mely minden gyermek résztvevőnek nagy meglepetést okozott a tartalmával.
A vásárra való regisztrációs díjat illetve a keresetet az óvoda kapta meg.
A hangulat igazi piaci, hangos, fergeteges jókedvvel volt jellemezhető.
Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket
minden kedves kuncsaftunknak és árusítóinknak!
További gyönyörű, színes és varázslatos őszt
kívánunk mindenkinek!
Juhosné Juhász Anita
Léder Orsolya
és a Mesevár Óvoda
gyermekei, dolgozói

SÓSZOBA!

Bölcsődénkben (Tompa u 21.) a sószoba továbbra is igénybe vehető bárki
számára, aki légúti betegségben szenved vagy megelőzni szeretné a betegségeket.
Díja: 400Ft/óra gyerekenként, amivel alapítványunkat támogatja a befizető. A kísérőnek ingyenes.
Telefonos bejelentkezés szükséges a 29/330-090-es telefonszámon.
Jöjjön el és győződjön meg pozitív hatásairól személyesen!
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KÖZLEMÉNYEK

A Nepomuki Szent János Templom Alapítvány köszöni minden kedves támogatójának, hogy SZJA 1%-át az alapítványunknak ajánlotta fel. A 2008. évi SZJA 1%
felajánlásból 2009. évben alapítványunk
140.197 Ft-ot kapott. Az előző évből tartalékolt összeg 86.991 Ft volt. 2010-ben e
két összegből 204.000 Ft-ot költöttünk a
Nepomuki Szent János Templom festésére és külső-belső faljavítására. Jelenleg az
1%-os felajánlásból 11.856 Ft-ot tartalékolunk. Köszönjük a támogatást és számítunk továbbra is segítségükre!
Nepomuki Szent János Templom
Alapítvány kuratóriuma

PATIKAI ÜGYELET
Hétköznapokon továbbra is a Szent Erzsébet Patika
tart ügyeletet este 10 óráig. Hétvégeken a három
patika felváltva tart nyitva. Az ünnepnapokon
16 óráig kereshetik fel a gyógyszertárakat.
A következő hétvégék és ünnepnapok ügyeleti rendje a következő:

November 20-21.
November 27-28.
December 4-5.
December 11-12.
December 18-19.
December 24.
December 25-26.
December 31.
Január 1.
Január 2.

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak,
akik 2010. október 15-én Édesanyánk Özv.
Huszár Károlyné temetésén részt vettek,
vagy csak gondolatban lehettek jelen és az
emlékezés koszorúját elhelyezték sírján.
Külön köszönjük a Szomorú Szív Kft,
valamint Garamszegi Tamás sírkőkészítő
munkáját.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik Tóth Tibor váratlan
halála miatt részvétüket fejezték ki, utolsó
útjára kísérték, a kegyelet virágaival búcsúztatták.
Köszönjük a Szomorú Szív Kft. minden
dolgozójának kegyelettel teljes munkáját.
Tóth Tiborné és családja

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik
részvételükkel
és együttérzésükkel
osztoztak mélységes
fájdalmunkban, családunk gyászában. Köszönjük mindenkinek,
aki részt vett – vagy
csak gondolatban lehetett jelen – szeretett
férjem, Bubán András búcsúztatásán és emlékezésül virágait a sírján elhelyezte. Külön köszönjük a Szomorú Szív Kft. összes
dolgozójának, valamint Gvohér Zsuzsa
rendkívüli segítőkészségét és kegyelettel
végzett munkáját.

Köszönetnyílvánítás
Hálás szívvel köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik 2010. október 20-án
Sztanik Józsefet utolsó útjára kísérték, sírjára virágot helyeztek. Köszönjük a Szomorú Szív Kft. minden dolgozójának a kegyelettel végzett munkáját.
A gyászoló család

SPORT

Szezonvégi hírek
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A 2010-es versenyszezon utolsó
jelentős megmérettetése volt a
Parád és Kékestető között megrendezett országúti hegyi OB,
október 9-én. Versenyzőinken
már érződött a szezon végi hangulat, de azért igyekezett mindenki a lehető legjobbat kihozni
magából. A legjobban Gönczy
Gergőnek ment a bringázás, és
újabb bronzéremmel gyarapította színesfém gyűjteményét.
Dancs Márton a negyedik helyet
tudta megszerezni.
Nos, ez volt a 2010-es verseny
évad, országúton, erdőn-mezőn.
Versenyzőink több mint 40 versenyen vettek részt, és több mint
200 alkalommal álltak fel a dobogó valamelyik fokára.
KÖSZÖNJÜK GYÖMRŐ VÁROSNAK, A TÁMOGATÓINKNAK,
SEGÍTŐINKNEK AZ EGÉSZ ÉVES SEGÍTSÉGET !
Rövid, három hetes pihenő után, novemberben megkezdődik az unalmas, fárasztó alapozó edzés,
felkészülés a 2011-es versenyekre.
G. Pityu

Gyömrői Airsoft Lövész Alakulat
Bemutatkozó

LÖ
V

Előfordulhat, hogy a kedves olvasó terepszínű „egyenruhába” öltözött fiatal fiúkkal és lányokkal találkozhat Gyömrőn. Ezért döntöttem úgy, hogy pár sorban, pletykaelkerülőként
bemutatnám a Gyömrői Airsoft Lövész Alakulatot, röviden a GY.A.L.A-ot.
Az airsoft a paintballhoz hasonló, biztonságos, erőszakmentes szabadidősport, melyet törvénytisztelő állampolgárok százezrei űznek világszerte. 2009. augusztusában azzal a céllal alakítottuk meg a Gyömrői Airsoft Lövész
Alakulatot, hogy helyben is legyen lehetőség e nagyszerű hobby-sport gyakorlására. Alapító tagjaink – többségében – kezdő játékosok voltak. Jöttek hozzánk Gyömrőről, Üllőről és Budapestről is. Csapatunk nyitott az ország
bármely pontjáról érkező jelentkezésekre. REGISZTRÁCIÓ: www.gyala.hu • Információ: info@gyala.hu
Sikerült elérnünk, hogy játékra használhassuk a volt gyömrői (most péteri) laktanya belső területét. Ezt a pályát
építgetjük közösen a csapattagok önzetlen felajánlásaiból. A lehetőség sajnos nincs ingyen, minden játék után 1000
Ft-ot fizetünk fejenként Péteri önkormányzatának.
A csapat nem zárt közösség. Folyamatosan bővülünk. Bárki jelentkezhet, aki hajlandó az airsoft-hoz méltó, vállalható és becsületes játékot játszani, feltételek nélkül betartani a szabályokat. Természetesen aki ezt nem teljesíti,
annak nincs helye a csapatban, illetve nem játszhat velünk. Baráti kapcsolatokat ápolunk több, már régebben működő csapattal is. (Felszerelés bérlésre van lehetőség, amit előre kell egyeztetni). Szeretnénk minél több csapattal
megismerkedni, s megfelelő tapasztalat megszerzése után több országos és külföldi játékon is részt venni.
Az airsoft játékosok nem képviselnek semmilyen katonai vagy félkatonai szervezetet, politikai, vallási vagy etnikai csoportot. Az airsoft nem kívánja a háborút, a fegyveres konfliktusokat dicsőíteni, nem a valóságot szimulálja,
nem kiképzőeszköz, csupán egy játék. Az airsoft eszközök olyan országokban is szabadon birtokolhatók, ahol a
legszigorúbb szabályozás alá esik a fegyvertartás.
Kovács Gábor (Efrit), alapító
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ÁLMOS KEZDÉS UTÁN
NAGYSZERŰ FOLYTATÁS!

Egy esős vasárnap délutánon, meglehetősen
indiszponált játékkal női felnőtt és ifjúsági
kézilabda csapatunk is 1-1 vereséggel rajtolt
az idei bajnokságban. Ha autóversenyről lenne
szó, mondhatnánk, hogy beragadtunk a rajtrácson, de a mi esetünkben inkább az lehetett
a baj, hogy ezen a mérkőzésen mintha csak
az öltözőből követtük volna az eseményeket.
Szerencsére ez a félresikeredett kezdés már a
múlté!
Az elmúlt két hónapban bebizonyítottuk a
lányokkal, hogy a kezdeti megingásnak már
nyoma sincs! Büszkén írhatom, hogy felnőtt
csapatunk hétről-hétre egyre meggyőzőbb játékkal, egyre magabiztosabban, s egyre fölényesebb győzelmeket aratva jelenleg a tabella
élén áll, 3-3 ponttal megelőzve Kóka, s Cegléd

csapatát! Utánpótlás csapatunk pedig pillanatnyilag a harmadik az ifjúságiak versenyében!
A bajnokság új lebonyolítási rendje következtében minden győzelemnek, minden
pontnak hatalmas jelentősége van, hiszen az
alapszakaszt követően kuparendszerű, odavisszavágós, egyenes kieséses formában folytatódik a rájátszás. Nem mindegy tehát, milyen
helyről várjuk a folytatást!
Ősszel még két kemény mérkőzés vár ránk.
November 21-én Alsónémedibe látogatunk,
majd 27-én (szombaton) szezonzáró mérkőzésünkön 11 és 13 órától hazai pályán - a Városi
Sportcsarnokban - a nagy múltú Százhalombattát fogadjuk. Minden érdeklődőt, sportbarátot szeretettel várunk!
Valenta Eszter Gyömrő VSK
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