Lakosságbarát Gyömrő
A város már a Facebookon is elérhető

Az elmúlt hónapokban több fórumot
tartottunk a Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportálról. Elértük az
országos médiaküszöböt is, hiszen
nagyon sok helyen jelent meg ezzel
kapcsolatban híradás. A tudásportál szolgáltatásairól még nagyon sok
információt fogunk közölni lapunk
hasábjain. A tudásportál létrehozása
egy olyan folyamat része, melyben
városunk önkormányzata és a polgármesteri hivatal lakosságcentrikus,
lakosságbarát szolgáltatásokkal, ill.
ezen szolgáltatások javításával kívánja a gyömrőieket kiszolgálni.
Korábban hírt adtam már arról, hogy
a polgármesteri hivatal okmányirodája megváltoztatott munkarenddel, heti
több napban este 20.00 óráig, ill. hétvégi napon is, szombaton 9.00-14.00
óráig várja az ügyfeleket. Ezzel kíván-

juk elérni azt, hogy senkinek ne kelljen
külön szabadságot kivenni arra a napra,
amelyen a hivatalban ügyeit szeretné
intézni.
Ehhez a programhoz kapcsolódik,
hogy városunk megjelenik a népszerű
közösségi oldalon, a Facebookon is.
Akinek van Facebook regisztrációja és
gyömrői lakos, kérem, keresse meg településünket és jelölje be. Ez azért is fontos, mert ezentúl minden nap városunk
friss híreiről és információról, valamint
a városunkban lévő programokról ezen
a csatornán is információt közlünk, így
ezeket leggyorsabban a Facebookon
olvashatják. Természetesen városunkban az eddig megszokott információs
csatornák is üzemelnek, így interneten
keresztül városunk honlapja, valamint
a városunkban működő intézmények,
cégek, szervezetek honlapja is elérhető.
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Továbbra is megjelenik a gyömrői közéleti magazin és a Signál TV is sugározza műsorait. Tehát azok, akik esetleg internetes csatlakozással
nem rendelkeznek, vagy nem tudnak, nem akarnak élni a webes lehetőséggel, a hagyományos
csatornákon továbbra is hozzájutnak az információkhoz.
Úgy érzem, Gyömrőn nagyon sokat teszünk
azért, hogy felvegyük a versenyt a 21. század
kihívásaival, és ez nemcsak látványos beruházásokban nyilvánul meg, és nemcsak látható, kézzel fogható építkezésekben, hanem igyekszünk
olyan területen is lépést tartani a fejlődéssel,
amelyek virtuális lehetőséget biztosítanak mind
városunk megjelenítésére, mind pedig lakosainknak nyújtott szolgáltatásaink bővítésére.
Az integrált tudásportál gyakorlatilag minden lakosunknak (6 éves kortól 100 éves korig)
lehetőséget biztosít az önképzésre, új ismeretek
megszerzésére, térítésmentes nyelvtanulásra, ill.
akár átképzésekre is. Ezen a felületen keresztül mindenki ingyenesen juthat olyan tudáshoz
és olyan ismeretekhez, amelyet élete során, ill.
munkájában megfelelő módon akár pénzre is
konvertálhat.
Kérek mindenkit, fiatalokat és időseket egyaránt, éljenek ezzel a lehetőséggel! Hiszen a
tudás hatalom és városunk jövőjét a ma megtanultak és a ma elsajátított ismeretek fogják alakítani, változtatni, irányítani.
Webes felületeink bővítésén kívül még egy
örömteli eseményről számolhatok be az elmúlt
hónappal kapcsolatban. Több alkalommal is
helyszíni szemlét tartottam a PEVDI területén és
örömmel tájékoztatom lakosainkat, hogy jó ütem-

ben halad a PEVDI területéről a veszélyes anyagok elszállítása és megsemmisítése. A PEVDI
telep hátsó, Viola utcai részéről gyakorlatilag
már minden veszélyes anyagot elszállítottak,
így az ivóvíz bázisunk közelében már nincsenek
mérgező anyagokkal megtöltött hordók. Zajlik a
föld alatt lévő rétegből a vízben feloldott anyagok
kiszivattyúzása és megtisztítása is. A következő
hetekben elkezdődnek a PEVDI területén a régi
gyártó épületek bontási munkálatai, valamint az
azok alatt található, földbe került vegyi anyagok ártalmatlanítása is. A munka természetesen
hosszú ideig fog tartani, hiszen a földbe került
vegyi anyagok megsemmisítése, ill. ártalmatlanítása akár két évet is igénybe vehet, de ezek a
munkák már e megelőzés jegyében telnek, és az
akkut veszélyforrásoktól már az elkövetkezendő
néhány hétben, hónapban megszabadítják ezt a
területet.
Gyömrőnek talán ez volt az utolsó olyan belső része, amely konkrét veszélyt jelentett vagy
jelenthetett városunkra nézve. Nagyon örülök és
büszke vagyok arra, hogy ezt a több évtizedes
problémát végre sikerült megoldani. Most már
elmondhatjuk, hogy Gyömrő nemcsak a városi
busz használatával válik zöld várossá, hanem
összességében semmi olyan ipari tevékenység
nem zajlik a város határain belül, amely bármilyen módon is a környezetet vagy a lakosságot
veszélyeztethetné. Természetesen a PEVDI területén lévő veszélyes anyagokkal kapcsolatos
hírekről lapunk hasábjain folyamatosan beszámolok.
Gyenes Levente
polgármester
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Vízmű hírek
Bár a január második fele és a február eleje
szokatlanul enyhe időt hozott, azért még nem
ette meg a kutya a telet. A vízmű háza táján
ilyenkor még nincs látványos élet. Építési
munkákba még nem fogunk, óracseréket is
csak a mostanában lejárók esetében végzünk.
A gépeinket illetve a telephelyünket tartjuk
ilyenkor karban, valamint a nem fizető vagy
gyanús fogyasztóinkat látogatjuk, szűkítés
vagy ellenőrzés céljából.
Ahogy a súlyosan szabálytalankodó és díjfizetést
kerülő fogyasztóinkkal szemben kidolgoztunk
egy szankció- és ellenőrzési rendszert, úgy kerülnek elő egyre kifinomultabb módszerek. Mi
sem hagytuk abba a munkát, így az ez évi díjrendelet tovább nehezíti a potyautasok dolgát.
Mostanában több olyan eset is volt, hogy egy
fogyasztónk jelentős adóssággal szállt ki egy
ingatlanból árverezés vagy értékesítés útján.
Ilyenkor a régi tulajdonos egyszerűen eltűnik,
az új ártatlanul széttárja a karját, hogy erről ő
nem tehet. Csakhogy a víziközmű szolgáltatás
az ingatlanhoz kötődik. Nem lenne igazságos és
gazdaságos, ha az új fogyasztó csak a jogokat
venné át, a kötelezettségeket nem. Az fel sem
merül a vevőben, hogy ha ő valóban új belépő, akkor talán befizethetné a közműfejlesztési
hozzájárulást is. A helyzet kezelésére jelentősen megnöveltük az átírási díjat, amelyből kedvezményt kapnak azok a fogyasztók, akik tartozásmentes fogyasztási helyet íratnak át, őket
többletköltség nem terheli.
Egy másik típusú probléma az, amikor valaki
megvesz egy ingatlant, nem íratja
át a mérőt, hosszú ideig fizetés nélkül használja szolgáltatást. Ilyenkor mi az általunk ismert (előző)
fogyasztóval levelezünk, általában
sikertelenül. Aztán szépen felhalmozódik egy kezelhetetlen tartozás. Ennek visszaszorítására került
a díjrendeletbe az a passzus, miszerint illegális fogyasztónak minősül és pótdíjköteles az is, aki nem
íratja át a mérőt a jogszabályi 30
napos határidőn belül.
A később felmerülő problémák
elkerülése érdekében az ingatlant
vásárolni szándékozóknak azt tanácsolom, hogy járjanak el körültekintően.

3

Több egyszerű módszer is van:
– Kérjenek nullás igazolást az eladótól a közüzemi szolgáltatásokra vonatkozóan! (A szolgáltató állítja ki, azt igazolja, hogy az adott szolgáltatás díja milyen óraállásig rendezett, nincs rajta
tartozás).
– A vételárból tartsanak vissza (akár ügyvédi
letétben) valamekkora összeget az esetleges rendezetlen számlák kiegyenlítésére!
– Járják le közösen az eladóval a közműszolgáltatókat! Így a tartozás azonnal kiderül, rendezhető és a fogyasztási hely gond nélkül átírható.
– Az adásvételt saját ügyvéddel bonyolítsák!
Az ügyvédek túlnyomó többsége tisztességes
és becsületes, mégis hallani eseteket, amikor az
ügyvéd által készített szerződés nem volt maradéktalanul korrekt.
– Ne menjenek bele a „tessék gyorsan kifizetni, két héten belül befejezzük, lepapírozzuk,
elintézzük” kezdetű történetekbe!
– Ha az adásvételt követően bármi gyanú
merülne fel az ingatlan közműveinek szabálytalanságára vonatkozóan, haladéktalanul keressék
meg a szolgáltatót! Hónapokkal, évekkel később
senkit sem fog meghatni az „így vettem az ingatlant” érvelés és az esetleges szankciót már nem
lehet továbbhárítani.
A fenti módszereket célszerű a többi közüzemi szolgáltatásra is alkalmazni. A többi cég is
alapvetően szolgáltatni akar, nem a problémákon
huzakodni az adásvételt követően. Ez azonban
mindig az eladó és a vevő között létrejött ügylet
korrektségén múlik.
Kertész Gyula

Belső munkák a vízműben
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Szépkorúakat köszöntöttünk

Az elmúlt hetekben több szépkorú lakosunk is születésnapját ünnepelte. Ebből az alkalomból nemcsak a miniszterelnök által aláírt emléklapot kapnak, hanem önkormányzatunk is köszönti őket. Tavaly decemberben Ruttkay Béláné Irma néni töltötte be 95. életévét, akit virággal, verssel és ajándékkosárral köszöntöttek. Nem sokkal később még két lakosunk is ünnepelhetett: Matyó Ferencné
Piroska néni 90 éves lett. Őt családja körében köszöntötte Hodruszky Lajos alpolgármester, valamint
Fábián Béla a körzet önkormányzati képviselője. Piroska néni nagyon örült a virágoknak, az ajándékkosárnak és a sok kedves szónak. Szintén 90. születésnapja alkalmából köszöntötték Sztrunga
Jánosné Margit nénit, akit családján és a városvezetésen túl a Harmónia Idősek Falva dolgozói is ünnepeltek. Margit néni süteményekkel és sok-sok mosollyal várta a vendégeket, akik cserébe virágot,
tortákat és emléklapot adtak.
Nagy öröm, hogy egyre több lakosunk éri el a szépkorúságot. Mindannyiuknak kívánunk még sok
boldog esztendőt!
HA

Ruttkay Béláné

Matyó Ferencné

Sztrunga Jánosné

KULTÚRA
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves Családját az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre!

2011. MÁRCIUS 15.
„Kossuth Lajos azt üzente:
Elfogyott a regimentje.
Ha még egyszer ezt üzeni,
Mindnyájunknak el kell menni!
Éljen a magyar szabadság!
Éljen a haza!”
9 ÓRÁTÓL TÖRTÉNELMI JÁTSZÓHÁZ a Weöres Sándor Általános- és Művészeti iskolában.
Mézeshuszár készítése, gyöngykokárda, huszárcsákó, huszárkard, Kossuth-bankó nyomtatás
„A FELEMELŐ SZÁZAD”: „Kossuth emlékezete” DVD premier
Kossuth hagyomány Gyömrőn és vonzáskörzetében kiállítás szabadtéri bemutatása
10. 30-TÓL Lovas huszár bemutató és Kossuth nóták éneklése – a központi parkban
11 ÓRÁTÓL VÁROSI ÜNNEPSÉG – a központi parkban és a dísztéren
Ünnepi beszédet mond: Gyenes Levente polgármester
Ünnepi műsor: Theatro társulat „Március idusán”
Közreműködnek: a Weöres Sándor Általános-és Művészeti iskola néptáncosai
Koszorúzás a Petőfi és a Kossuth szobornál
A megemlékezést eső esetén a Weöres Sándor Általános Iskolában tartjuk!

***

Szent László Lovagrend
Hagyományőrző Íjászat a Tájházban (Gr. Teleki u. 46.)
Március közepétől induló foglalkozásokhoz jelentkezőket vár!

Szerda: 16.30-18.00
Szombat: 14.30-16.00
Előzetes jelentkezés, igényfelmérés:
10 éves kortól, március 6-ig!
A következő e-mail címen
ijasz@elsolovag.hu;
vagy a
20/804 93 54 telefonszámon!
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Kiállítás
megnyitó
Március 20-án, vasárnap 16 órakor
a Petőfi Sándor Művelődési Ház
kistermében

Morovik János

faesztergályos munkáiból
és festményeiből nyílik kiállítás
A kiállítást megnyitja:
Gáspár Krisztián
A kiállítás megtekinthető:
2011. március 27-ig.

SZIRT EGYÜTTES

ÉDES MAGYARORSZÁG
SZABADSÁG KÁVÉHÁZ
2011. MÁRCIUS 14. HÉTFŐ 17 óra
Zenés irodalmi est
az 1848-as szabadságharc emlékére
a SZIRT Együttes
és Szabó László Dezső költő
közös műsora zenekari kísérettel
A rendezvény FŐ TÁMOGATÓJA:
Gyenes Levente,
Gyömrő város polgármestere
Szerkesztett műsor – Időtartam: 75 perc
Andrássy Krisztina szoprán és zongora,
a Magyar Állami Operaház címzetes magánénekesnője és korrepetitora
Sánta Jolán mezzo-alt, a Magyar Állami Operaház
magánénekesnője
Andrássy Frigyes basszus, a Magyar Állami Operaház címzetes magánénekese
Nagy Béla Arany Érdemkereszt-díjas művész, a
Magyar Állami Operaház hegedűművésze
Godán Sándor ütőhangszerek, a Magyar Állami
Operaház ütőművésze
Lengyel Andrea zongoraművész
Verseket mond: Toósoki Anikó előadóművész
Műsorvezető: Geszty Glória színművész, a DigiTV
szerkesztő-műsorvezetője

Műsor:
Kodály: Tiszán innen, Dunán túl – duett
Szabó László Dezső: 2010. március 15. (vers)
Kodály: A csitári hegyek alatt
Kacsóh: János vitéz – Egy rózsaszál
Szabó László Dezső: Édes Magyarország (vers)
AndrássyDuo-Szabó László D.:
Édes Magyarország – duett
Bach: h-moll Szvit - Badineri (vibrafon szóló)
Szabó László Dezső: Születésnap (vers)
AndrássyDuo-Szabó László D.: Születésnap
AndrássyDuo-Petőfi: Alkony
AndrássyDuo-Radnóti: Nem tudhatom
Szabó László Dezső: 1958. március 15. (vers)
AndrássyDuo-Várnai: Minta érték nélkül
Brahms: Magyar tánc (hegedű szóló)
AndrássyDuo-Petőfi: Nemzeti dal
Lehár: Cigányszerelem – Messze a nagy erdő
Szabó László Dezső: Március 15. 2004-ben (vers)
Liszt: Rákóczi Induló (zongora szóló)
AndrássyDuo-Petőfi: Rákóczi - duett
Koltai: Kell még egy szó – tercett
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7

60 éves a Városi Könyvtár, ízelíto
˝
2011-es programjainkból

A

Magyar Kultúra Napja tiszteletére, valamint
annak a programsorozatnak a megnyitó alkalmaként, hogy a könyvtár idén ünnepli alapításának 60. évfordulóját, 2011. február 5-én,
szombaton megtartotta idén első rendezvényét
egy kellemes hangulatú, vidám író-olvasó találkozót, melynek vendége Zsíros-Simon Mária
nagykőrösi író-, költő-, előadóművész volt. Mária több, mint harminc éve ír verseket, öt kötete
jelent meg, s ebből az öt kötetből állította össze
hatvan perces műsorát. Karizmatikus egyéniségével, magával ragadó stílusával felejthetetlen
élményt nyújtott azoknak, akik eljöttek és meghallgatták a költőnőt azon a napsütéses szombat
délután. Egyszerre volt tanulságos, humoros,
megható és sziporkázó az előadás, melyet az
írónő a család témaköréhez gyűjtve sok verssel
és személyes élménybeszámolóval színesített.
Bátran elmondhatom: frenetikus sikert aratott.
A költőnő mind az öt kötetét (Az érzelmek árnyékában, Dal szárnyán szőtt szerelem, Lúdas
Matyi visszatér, Szemeden át a csillagok útján,
A Dinó család) dedikálva megtalálják a városi
könyvtárban.
Terveink szerint eme jeles jubiláló évben többször rendezünk érdekes, színes és szórakoztató
programokat, mind a felnőtteknek, mind pedig a
gyerekeknek. De érdekességekkel, újdonságokkal is várjuk az érdeklődőket. Első meglepetésünk, hogy minden hatvanadik beiratkozó olvasónk egyedi olvasójegyet kap!
A február 14-ei héten a Valentin-nap jegyében
újabb Zsákbakönyvet indítunk útjára! ☺ Most

olyan könyveket bújtatunk csomagoló papírba,
melyek a szerelemmel, szeretettel kapcsolatosak.
A módszer a szokásos: Ön kiválaszt egy becsomagolt könyvet, kikölcsönzi, hazaviszi, otthon
kibontja, elolvassa (ha kedvére van) és három hét
múlva beszámol élményeiről. „Akciónk” február
15-től a készlet erejéig tart, ebben a témakörben
könyvekből nem lesz hiány! ☺
Minden kedves érdeklődőt várunk a következő rendezvényünkre, 2011. február 26-án,
szombaton 14 órára. Vendégünk lesz: Duláné
Zsíros Zsanett, aki Olvass, elmélkedj, hogy sikeres életet élhess címmel fog előadást tartani,
majd bemutatja könyvét!
Március 12-én, szombaton 15 órai kezdettel Orientalista terepkutatás napjainkban Kína és
Mongólia területein címmel képvetítéssel egybekötött előadás tart Szótér Krisztina mongolista.
Az előadást követően kötetlen beszélgetésre hívjuk Önöket.
Aktuális rendezvényeinkről bővebben ezen
újság hasábjain, a Signal Tv-n keresztül, valamint a Gyömrő Városi Könyvtár facebookos
oldalán, és a www.gyomroikonyvtar.eoldal.hu
honlapcímen olvashatnak.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
programjainkra!
Jöjjön el a könyvtárba, mert megéri!
Szótér Andrea, könyvtárvezető
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OKTATÁS

TÁJÉKOZTATÓ A 2011/2012. TANÉV

ÓVODAI ÉS ISKOLAI BEIRATKOZÁSÁRÓL
A 11/1994. MKM rendelet szabályozza az iskolai és óvodai beiratkozás
rendjét. Ennek alapján a beiratkozás időpontja

2011. március 31. és április1., 8.00–18.00 óra.
Felhívjuk minden szülő-gondviselő figyelmét
a Közoktatási törvény 14. § (2) bekezdésében
foglaltakra: „A szülő kötelessége különösen,
hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson való részvételét, tankötelezettségének
vagy képzési kötelezettségének teljesítését.”
A törvény 8. § (2) bekezdése szerint „Az óvodai
nevelés szakasza a gyermek 3 éves korában kezdődik”, illetve a 24. § (2) bekezdés alapján „A
gyermek abban az évben, amelyben az ötödik
életévét betölti, az óvodai nevelési és első napjától kezdődően óvodai nevelés keretében folyó,
iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson köteles részt venni.”
A 6. § (2) bekezdés alapján „A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, attól a
naptári évtől válik tankötelessé, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti.”
A törvény alapján tehát általános iskola 1. osztályába kell beíratni minden iskolaérett kisgyermeket,
aki 2004. június 1. és 2005. május 31. között született.
Óvodába kötelező beíratni azt a kisgyermeket, aki 2005. június 1. és 2006. május 31. között született.
Az iskola előkészítő évfolyam (0. osztály) a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény központi épületében működik. Az iskola előkészítő évfolyamba az a tankötelezettségi kort elérő kisgyermek íratható be, akinek a pszichológiai szakvélemény – amelyet a
Nevelési Tanácsadó ad ki – határozatban javasolja ezt.
A beiratkozás a körzetes óvodában, iskolában 2011. március 31-én és 2011. április 1-jén 8.0018.00 óra között történik az alábbi helyszíneken:
Fekete István Általános Iskola és Szakiskolában:......................alsó tagozat épülete – tanári szoba
Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú
Zeneművészeti és Táncművészeti Intézményben:....................Csokonai utcai épület – tanári szoba
.......................................................................................................Erzsébet utcai épület – tanári szoba
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában:....................................................................igazgatói iroda
Arany Óvodában (Arany János u. 28.)...........................................................................vezetői szoba
Bóbita Óvodában (Pázmány u. 52.)................................................................................vezetői szoba
Mesevár Óvodában (Kossuth Ferenc u. 24.)..................................................................vezetői szoba
Mesevár Óvoda Falusi Tagóvodában (Dózsa György út 1.)..................................................vezetői szoba

OKTATÁS
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Iskola előkészítő évfolyam, 0. osztály
beíratása:
2011. március 31-én és 2011. április 1-jén
8.00–18.00 között – körzettől függetlenül – a Weöres Sándor Általános Iskola
és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény központi régi épület
emeleti tanári szobában (Szabadság tér
2/b.) teljesíthető.
A körzeten kívüli tanulók beiratkozásának rendje:
A beiratkozási napokon az intézmények felmérik a körzeten kívül lakó
gyermekeket (ehhez szülők írásos
kérelme, név, lakhelyet igazoló dokumentum szükséges).
A fenntartó – az intézményvezetőkkel közösen – az intézmény körzetében élő, beiratkozott gyermekek létszáma és az intézmény engedélyezett maximális létszáma alapján, javaslatot tesz a
körzeten kívüli gyermekek beíratására.
Az intézmények írásban tájékoztatják a körzeten kívüli gyermekek felvételét a javasolt intézménybe.
A bölcsődei jelentkezés időpontja 2011. március 31-én és 2011. április 1-jén 8.00–18.00 között az
emeleti vezetői irodában.
Az iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
születési anyakönyvi kivonat
óvodai szakvélemény
Nevelési Tanácsadó szakvéleménye
egészségügyi törzslap
TAJ kártya
szülő személyi igazolványa, lakhelyigazolás
diákigazolvány igényléséhez: 1 db fénykép + 550 Ft
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
születési anyakönyvi kivonat
TAJ kártya
szülő személyi igazolványa
A bölcsődei jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
születési anyakönyvi kivonat
TAJ kártya
szülő személyi igazolványa
mindkét szülő munkavállalását igazoló munkáltatói igazolása

A NEVELÉSI-OKTATÁSI- ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
SZERETETTEL VÁRJÁK A KISGYERMEKEKET!
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Iskolahívogató

a Weöres Sándor Általános és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Iskola nyitott napokat
szervez a leendő elsőosztályos gyermekek szüleinek március 7-10 között.

A nyitott napok programja:
Erzsébet úti egység:
Csokonai egység

Cím: Gyömrő, Erzsébet utca 18-24.
Március 7.
9.00-kor matematika óra
Vezeti: Kissné Barta Tímea
10.00-kor olvasás óra
Vezeti: Balogh Györgyné
11.00-kor magyar anyanyelvi játékok
Vezeti: Ruskó Róbertné
12.00- kor Beszélgető kör a szülőkkel

Március 8.
10.00-kor olvasás óra; kooperatív technikák
alkalmazása
Vezeti: Hernyik Andrea
11.00-kor olvasás óra
Vezeti: Várszegi Lilla
12.00-kor tehetséggondozó foglalkozások
megtekintése:
Színvarázs tehetséggondozó csoport
Vezeti: Lóczi Zsuzsa tanító;
Rejtvényfejtők klubja
Vezeti: Seresné Mészáros Katalin
13.00-kor Beszélgető kör a szülőkkel

További nyílt napok
általános iskoláinkban:
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
2011. március 21-én tartja ezt a rendezvényét 10.00–15.00 óra között.
A Fekete István
Általános Iskola és
Szakiskola
pedig
2011.
március 17én, 8.00–16.00
óra
között
várja az érdeklődőket.

Cím: Gyömrő, Csokonai út 58-60.

Március 9.
9.00-kor IKT elemek a tanítási órán
Vezeti: Szabó Lászlóné
10.00-kor Hatékony módszerek a tanítási órákon
Vezeti: Hochreinné Kálló Katalin
11.00-kor Tehetséggondozó foglalkozás –
Játékos tehetséggondozás
Vezeti: Szabóné Varga Erika
12.00-kor Beszélgető kör a szülőkkel
Március 10.
8.00-kor Óvoda-iskola átmenet
Vezeti: Kézérné Sárvári Gyöngyi,
Papp Istvánné

(Cím: Szabadság tér 2/b)

11.00-kor Olasz nyelvi foglalkozás
Vezeti: Hámoriné Kasza Eszter
12.00-kor Drámapedagógia az anyanyelvi órán
Vezeti: Kátai Edina
12.00-kor egyéni fejlesztés
Vezeti: Hochreinné Kókai Ibolya
12.00-kor Tehetséggondozó foglalkozás
„Látom-hallom”
Vezeti: Nemesné Kálló Tünde
12-13.30-ig Tehetséggondozó foglalkozás
Lapoda mese
Vezeti: Földvári Lászlóné
13.00-kor Napközi foglalkozás
Vezeti: Czuczi Edina
13.30-kor Beszélgető kör a szülőkkel
Az osztálytermek befogadóképessége miatt
az órák, foglalkozások megtekintéséhez
előzetes bejelentkezés szükséges
a 29-330-135-ös telefonszámon.
Május utolsó hetében az intézményünkbe
beiratkozott gyerekeknek és szüleiknek
találkozót szervezünk az osztálytanító
nénivel. Szeretettel várjuk az érdeklődő
szülőket!

OKTATÁS
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Szunnyadó tehetségek ébresztése

A TEHETSÉGPONTOK II. ORSZÁGOS
KONFERENCIÁJÁN ünnepélyes keretek
között adták át a Weöres Sándor Általános Iskola Tehetséges Gyerekek Köre Tehetségpontjának® az Akkreditált Kiváló Tehetségpont
kitüntető címet igazoló oklevelet. Ezt azok az
intézmények kaphatták meg, amelyek a Magyar
Géniusz Program keretében elvégzett szakértői
akkreditáció során a tehetséggondozás területén
megfeleltek a velük szemben támasztott magas
szakmai követelményeknek.
Második éve dolgozunk a nyertes TÁMOP
3.4.3. pályázatunk keretében kidolgozott tehetséggondozó programunkkal. Négy területen –
anyanyelvi, logikai-matematikai, zenei és testi-kinesztetikus – folyik tudatos, rendszerszemléletű,
pontos méréseken alapuló tehetségfejlesztés.
Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásban résztvevő tanulók képességfejlesztésén
túl a személyiségfejlesztésre, az érdeklődés és a
motiváció fenntartására, a rendszeres versenyeztetésre, a szülőkkel való együttműködésre, a
közösségfejlesztésre. A tehetséggondozó programokhoz kapcsolódó tevékenységeink a horizontális tanulás, a pedagógusképzések, a tehetség tanácsadás és a hálózatépítés érdekében szervezett
regionális Tehetségnapok.
Óriási érdeklődés övezte az Apáczai Tankönyvkiadóval közösen szervezett 3. Tehetségnapunkat. Újszilvásról, Nyáregyházáról, Kókáról
is érkeztek az érdeklődő pedagógusok január
26-án, hogy megtekintsék tehetséggondozó tevékenységünket.
Déltől tehetséggondozó műhelyeink tartottak
bemutatóórákat. Az alsó tagozat Csokonai utcai
egységéből Szabóné Varga Erika a logikus gondolkodás fejlesztését mutatta be társasjátékok
segítségével. A felső tagozaton Leicterné Kajli
Edit Böngésző foglalkozását láthattuk, ahol a

problémamegoldás – gondolkodásfejlesztés változatos módszereivel találkozhattunk.
14 órától prof. dr. Csermely Péter, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke azt boncolgatta előadásában: vajon miért van az, hogy Magyarországon a tehetségígéretekből csak kisebb
részben lesz felismert tehetség és sikeres felnőtt?
Mit tehetünk azért, hogy ez az arány javuljon?
Komplex mutatók utalnak arra, hogy képességeink jobbak, mint ahogyan azokat hasznosítani tudjuk. Ennek egyik oka lehet a magyarok
individualizmusa, önfejűsége. Megoldást hozhat
az együttműködést segítő, a közösen kialakított normák betartását értékként tisztelő iskola,
amely a pozitív megerősítésre, az elfogadásra, a
demokráciára, az egyenlőséget közvetítő pedagógusi magatartásformákra teszi a hangsúlyt.
A szakmai napunkat 2 szekció ülés zárta: „A
problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének
lehetőségei humán- ill. reáltárgyak oktatási gyakorlatában”. Előadók az Apáczai Tankönyvkiadó
munkatársai voltak: Lepenye Mária és Széplaki
Erzsébet.
Csontos Emese
Igazgatóhelyettes
TÁMOP 3.4.3 pályázat szakmai vezetője

F E L H Í VÁ S
Készülő helytörténeti filmsorozatunkhoz keresünk archív fotókat, videó felvételeket, dokumentumokat Gyömrő és gyömrői emberek életéből. A féltve őrzött ereklyéket nem kell
kiadni kezükből, azt azonnal, a tulajdonos jelenlétében, digitalizáljuk.
Az anyagokat kérjük a Városi Könyvtárhoz eljuttatni személyesen (Gyömrő, Táncsics
M. út 43.) Szótér Andrea könyvtárvezetőnek.
Nyitva tartás: H: ZÁRVA, K: 9.00-18.00, SZE: 9.00-17.00, CS: 9.00-17.00, P: 9.00-17.00,
SZO: 9.00–12.00.
Telefon: +36/29-331-174
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SNI-s (sajátos nevelési igényű)
gyermekek ellátása Gyömrőn

Gyömrő Város Önkormányzata – lehetőségeinek
ismeretében – a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, oktatását is vállalja nem kötelező
feladataként. Ugyanakkor az ellátás szabályozása, a megfelelő szakemberek biztosítása érdekében az alapító okiratokban pontosan meghatározta azon fejlődési rendellenességek, betegségek
körét, melynek ellátása helyben teljesíthető, és
azon intézményi kört, ahol az adott hátránnyal
rendelkező gyermek fejlesztése biztosított. Ez
azt jelenti, hogy abban az esetben, ha a szülők
gyömrői intézményben kívánják elhelyezni sajátos nevelési igényű gyermeküket, azt nem a körzetes, hanem kizárólag a kijelölt intézményben
tehetik meg.
Feladatelosztás:
Az Arany Óvoda a testi-, mozgás fejlődésében
elmaradt, a Bóbita Óvoda az autista, a beszédfogyatékos és enyhe értelmi fogyatékos, a Mesevár
Óvoda az érzékszervi (látás, hallás, érzékelés területén tapasztalható) betegségekkel rendelkező
gyermekek ellátását vállalja. A Mesevár Óvoda
Falusi Tagóvodájában sajátos nevelési igényű
gyermek nem íratható be.
Az általános iskolákban a feladat elosztása:
Településünkön, nappali tagozatos, mindennapi iskolába járáshoz kötötten, olyan gyermek
vehető fel, aki általános tanterv szerinti oktatásban részesülhet, nevelése, oktatása integráltan
megvalósítható.
Ennek alapján: mindhárom általános iskolába
felvehető az érzékszervi fogyatékosság vagy beszédfogyatékosság miatt sajátos nevelési igényű
gyermek. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

a testi fogyatékossága miatt sajátos nevelési igényű gyermeket is ellátja.
Mindhárom iskolában kizárólag magántanulói státuszban létesíthető tanulói jogviszony az
enyhe értelmi fogyatékos tanulók ellátására. Az
ő esetükben a képzést nem az iskolában biztosítjuk! Az iskola illetve a Bölcsőde és Gyermekközpontban működő Pedagógiai Szakszolgálat
feladat-ellátási szerződést köt, mely alapján
(Bölcsőde és Gyermekközpont, Tompa utca 21.
helyszínen) heti 8 órás, eltérő tanterv szerinti,
egyéni fejlesztés keretében teljesítheti a gyermek
a tankötelezettségét.
A sajátos nevelési igényt minden esetben a
szakirányú- vagy a ceglédi szakértői és rehabilitációs bizottságok szakvéleményével köteles a
szülő igazolni.
VM

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 29/330-090es telefonszámon.
Jöjjön el és győződjön meg pozitív hatásairól
személyesen!
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Rajzpályázat és kiállítás
Unyi István festőművész emlékére
Második alkalommal hirdette meg a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és az id. Pál Mihály
Hagyományőrző és művészeti Kör azt a rajzversenyt, melyet Unyi István születésének évfordulójára rendeztünk!
Pista bácsi felesége, Zsuzsika kezdeményezte
a pályázat kiírását, férjének emléket állítva, mi
pedig támogattuk és megvalósítottuk.
Az elmúlt évben tájkép, az idén pedig csendélet festés volt a feladat. Mindkét témában soksok képet festett, maradandót alkotott Unyi István festőművész.
Ünnepélyes keretek között nyitottuk meg a
pályamunkákból a kiállítást 2011. január 21-én.
A tanulók az alábbi eredményeket érték el:

7–8. évfolyam
I. Újvári Mónika 8. o. – II.R.F.Á.I.
II. Bellon Nikoletta - 8.o. II.R.F.Á.I.
Serleg Beáta 8.o. – II.R.F.Á.I.
III. Rádóczi Natália 7.o. – II.R.F.Á.I.
Gratulálunk a tanulóknak a csodálatos festményekért. Köszönet a szülőknek és a felkészítő tanároknak a segítő támogatásukért. Mindannyiuk
további munkájához erőt, egészséget és sok sikert kívánunk.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
nevelőtestülete nevében:
Hajzer Zoltánné

1–2. évfolyam
I. Hajdú Zoltán 2. o. – F.I.Á.I.
II. Horák Dzsesszika 2. o. – F.I.Á.I.
Andó Marcell 2. o. – II. R. F. Á. I.
III.Balogh Eszter 2. o. – F.I.Á.I.
3–4. évfolyam
I. Mazur Zsófia 4. o. – II.R.F.Á.I.
II. Jámbor Zsófia 3. o. – II.R.F.Á.I.
III.Papp Bettina 3. o. – W.S.Á.I.
Szilágyi Roxána 3. o. – W.S.Á.I.
5–6. évfolyam
I. Tóth Nóra 6.o. – II.R.F.Á.I.
II. Nagy Noémi 6.o. – F.I.Á.I.
Szántai Szidónia 6.o. – F.I.Á.I.
III.Miklós Zsófia 5. o. – II.R.F.Á.I.

Mosolyogva a víz alatt

A babaúszás felfrissíti a testet és a lelket – a szülőknek és a kicsiknek is élmény.
Monor, Dunavarsány és Óbuda helyszíneken szakképzett oktató irányításával zajlik
a babaúszás. Hasonló programra korábban csak a fővárosba lehetett vinni a babákat.
Már a három hónapos apróságokat is várjuk – mondta Viczkó Andrea
(www.andiuszi.hu), a HRG Alapítvány végzett gyógyúszás foglalkoztatója, az oktatás
vezetője. – Azért jó ilyen korán elkezdeni, mert a kicsiknek ebben a korban még működik az anyaméhben megszerzett búvárreflexük (ha az orrukat és szájukat víz éri,
akkor pár másodpercig nem vesznek levegőt), ami általában 7-8 hónapos korukra
eltűnik. Erre alapozva, hamar meg lehet velük szerettetni a vizet, s utána tudatosan és könnyen merülnek.
Az úszásoktatások során fejlődik az apróságok betegségekkel szembeni ellenállóképessége, fejleszti a gyerekek
immunrendszerét, izomzatát és növeli a tüdő levegő-kapacitását. A vízben számos olyan mozgásra képesek, amelyet a
szárazföldön nem tudnának elvégezni. Az aktív programot egyébként a legkisebbek is rendkívül jól bírják: gyakran még
a víz alatt is mosolyognak.
V. A.
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KÖZLEMÉNYEK

EBOLTÁS
Tisztelt kutyatartók !

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is márciusban és áprilisban várjuk a kutyákat a kötelező
oltásra. Az alábbi időpontokban és helyszíneken tervezzük elvégezni az ebek veszettség elleni
összevezetéses- és kampányoltását.
2011. március 7 –én 9.00-12.00 Helyszín: Állatorvosi rendelő udvara (Szt. István u. 44.)
2011. március 11 –én 14.00-17.00 Helyszín: Állatorvosi rendelő udvara
2011. március 18 –án 14.00-17.00 Helyszín: Erzsébet telep (Toldy u. 2. sz alatti udvar)
2011. március 25 –én 14.00-17.00 Helyszín: Állatorvosi rendelő udvara
2011. április 8 –án
14.00-17.00 Helyszín: Erzsébet telep
Az oltás díja (a tavalyihoz hasonlóan): 3500.- Ft, mely magában foglalja a kötelező féreghajtó árát, az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint a 164/2008 sz. FVM rendelet értelmében a
sorszámozott Kisállat egészségügyi könyv árát is. Amennyiben a kutya már rendelkezik ilyen
könyvvel, az oltás díja csak 3000.- Ft.
Természetesen a kutyák oltása a fenti időpontokon kívül is elvégeztethető az Állatambulancia rendelőjében (Szt. István u. 44) vagy a kutya tartási helyén.
Felhívom figyelmüket a 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet alábbi rendelkezéseire.
„4. § (1) Az állattartó köteles:
a) minden három hónaposnál idősebb ebet - a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati
célból zártan tartott állatok kivételével - veszettség ellen saját költségén az eb állat-egészségügyi
felügyeletét ellátó magán-állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:
aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
ab) az első oltást követően 6 hónapon belül,
ac) ezt követően évenként;
b) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állat-egészségügyi
hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa
az oltás érvényességének bizonyítása céljából;”
A be nem oltott ebek gazdái szabálysértést követnek el, ellenük szabálysértési eljárás kezdeményezhető.

Dr. Stájer Attila
magánállatorvos

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 következőképpen alakul:

Február 19-20.
Február 26-27.
Március 5-6.
Március 12-13.
Március 14.
Március 15.
Március 19-20.

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

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS

Hálásan köszönöm, mindazoknak, akik részvétüket fejezték ki Drága feleségem, Pató
Zoltánné elhunyta alkalmából, és mindazoknak,
akik részt vettek a temetésen, koszorút helyeztek el sírjára.
Köszönöm Garamszegi Sándor úrnak a kegyelet teljes munkáját.
A gyászoló család

www.gyomro.hu
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Jégről és jégből történő mentési gyakorlat!
Januárban a Gyömrői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó

Egyesület tagjai, a Sülysápi Önkéntes Tűzoltó Egyesület – Minkó József szolgálatparancsnok meghívásának
eleget téve – több önkéntes tűzoltó egyesület /Kóka
ÖTE, Nyáregyháza ÖTE, Tóalmás ÖTE, Tápiószecső
ÖTE, Zugló ÖTE, Közép-Buda ÖTE/ tagjaival együtt
részt vett egy jégről, illetve jégből történő mentési gyakorlaton!
A Sülysápi ÖTE szervezte, míg Nyers István ny.
tü. alezredes, a Kókai ÖTE elnöke levezette a szakmai
gyakorlatot. A gyakorlat célja volt, hogy a résztvevő
egyesületek felkészültek legyenek az ilyen feladatok
végrehajtására, hiszen térségünkben több tó is található, melyeket a téli sportok szerelmesei olykor felelőtlenül vesznek birtokba, ezáltal saját és mások életét is
veszélyeztetve.
A gyakorlat helyszínét a sülysápi halastavak tulajdonosa biztosította. Az Európa Mentőszolgálat mentőmellényeket, mentőkarikát és mentőpatkót adományozott a sülysápi társainknak, s egyben biztosította a
gyakorlat idejére a helyszíni ügyeletet is.
Az érdeklődést mi sem bizonyította jobban, hogy
több szakmai és környékbeli média, valamint újságíró
is részt vett az eseményen.
Egyesületünk jó hírét a gyakorlaton Nagyszebeny
Loránt „Cápa” tagunk öregbítette, aki a régióból
egyedül vett részt búvárként, és vállalta a mentendő
személy szerepét. Nem kisebb feladatot vállalva, hogy
jégbe vágott lékbe ereszkedve várja, hogy mi gyako-

rolhassuk rajta a mentés technikáját és fortélyait. Így
amikor végre befejeződött a gyakorlat, örömmel fogadta a gratulációk mellett a forró védőitalt is.
Tanulságos volt a szakmai gyakorlat, s ezen felül a
környékbeli önkéntes tűzoltók táborát jobban összekovácsolta.
Köszönet a szervezésért és a biztosításért a Sülysápi Polgárőrségnek és Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, a Sülysápi Rendőrőrsnek, az Európa Ambulance
Bt-nek, és az önkéntes társaink családtagjainak, akik
folyamatosan gondoskodtak a meleg „sülyi” teáról,
kávéról és lilahagymás zsíros kenyérről.
További információ:
www.gyomrotuzolto.fw.hu
Miriszlai Zoltán
elnökségi tag

X. Harcművészeti Bemutató

Már hagyománnyá vált, hogy minden évben tartunk egy nagyobb bemutatót a szülőknek, meghívott vendégeknek, érdeklődőknek. Ezzel mutatva, hogy mennyit fejlődtek a tanítványok egy év alatt. Ebben az évben egy kis
csúszással, de megrendeztük bemutatónkat 2011. január 9-én, a gyömrői Városi Sportcsarnokban. A Kaeshi
Waza Harcművészeti Egyesület több klubja mutatkozott be (Rákospalota, Péteri, Fót és Gyömrő), teltház előtt.
A csarnok díszítésére is figyeltünk, több híres harcművész és filmsztár képét is megtekinthették az érdeklődők,
ezzel is ráhangolva az ide érkezőket a bemutatóra. A kedves nézők az egyszerű gyakorlatoktól kezdve a nehezebb formagyakorlatokig, a töréstechnikákon keresztül láthatták a harcművészetek sokoldalúságát. Legnagyobb
sikert a lassított önvédelem és a technikai törések
aratták. Köszönet minden segítségért, ami hozzásegítette a csapatot ehhez a színvonalas bemutató
megszervezéséhez és lebonyolításához. Dícséret
minden tanítványnak a lelkes felkészüléséhez és
szerepléséhez!
Köszönetet mondunk megjelent vendégeinknek:
Hodruszky Lajos, alpolgármester
Túrócziné Újvári Anna, a Weöres S. Ált. Iskola
képviseletében
Baranyai Pál, a GYVSK elnőke
Varga Jenő, a péteri Pittner Dénes Ált. Iskola
igazgatója
Várunk minden kedves érdeklődőt az edzésekre!
Tel.: 06 70 205 1985; 06 70 261 1121

Lozsi Ákos
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A Gyömrő SE hírei
Pest megye legjobbjai között!
Rangos elismerésben részesültünk a Pest Megyei
Labdarúgó Szövetség „2010. év legjobbjai”
választásán. U16-os serdülőink a második legjobb utánpótláscsapat lett a Vác U19-es (NB-s)
együttese mögött, míg Kuprák Jánost a harmadik
legjobb utánpótlásedzőnek választotta a szakmai
bizottság! A Gödöllőn megtartott ünnepélyes díjátadón az okleveleket Egervári Sándor szövetségi kapitány adta át.
Labdarúgó szakosztályunk február 1-től új
irányítással működik, amelynek tagjai:
Kuprák János – Szakosztályvezető
Tóth János – Szakosztályvezető-helyettes
Komáromi László – Technikai és marketing
vezető
Gábor Gergely – Szakosztálymenedzser
Fitos Róbert – Vezetőségi tag
Márton Zoltán – Vezetőségi tag
Mészáros György – Vezetőségi tag
Molnár Tamás – Vezetőségi tag
A cél egy minden tekintetben példaértékű
sportklub kialakítása és működtetése, amelyhez

az új szakosztályvezetőség kéri minden sportot,
labdarúgást kedvelő és a klubért felelősséget
érző szimpatizáns bizalmát és támogatását!
A téli felkészülés keretében került sor hagyományos januári teremtornáinkra, amelyek
szép hazai sikereket hoztak. A gyömrői csapatok összmérlege: 17 mérkőzésen 13 győzelem,
1 döntetlen és csak 3 vereség.
Felnőtt együttesünk mindkét tornáját veretlenül nyerte, de ifistáink és öregfiúk csapatunk is
remekül helytállt.
Gyömrői játékosaink több egyéni díjat is besöpörtek az eseményeken: „A Torna Legjobb Játékosa” címet kapott a felnőtt csapatból Varga
Zsolt és Molnár Tamás, míg Bokros Bálint a
gólkirályi címet érdemelte ki. Az ifjúsági torna
legjobb kapusának Bartos Gergelyt választották.
Márciusban végre elkezdődik a tavaszi bajnokság, amelyben nagyon-nagy szükségünk lesz
szurkolóink biztatására, ezért kérjük, minél többen látogassanak ki a sportpályára és buzdítsák
csapatainkat!
K. L.

JANUÁRI LABDARÚGÓ TEREMTORNÁINK VÉGEREDMÉNYE
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