SIKERES ÖSSZEFOGÁS
KÖRNYEZETÜNK TISZTASÁGÁÉRT
350 zsák, több mint két tonna szemét

Városvezetésünk kezdeményezésére,
civil egyesületek és iskolák részvételével, április 9-én nagyszabású szemétszedési akciót hirdettünk meg. A
szeles idő ellenére, településünk egyként mozdult meg a felhívásra, s kivétel nélkül minden szervezet csatlakozott hozzánk. A város több pontján,
játszótereken, kivezető útjaink és fő
közlekedési útjaink mellett, több utcát
is megtakarítottunk a felelőtlenül eldobált szeméttől. Az eredmény több
mint 350 zsák szemét, több mint
2000 kilogramm súlyban! Ez azért
is riasztó számadat, mert a Városüzemeltető Kft. egy hónappal korábban
a jelentősebb helyekről összeszedte a
szemetet!
Mind valljuk, hogy egy várost nemcsak a technikai fejlettsége teszi várossá (közüzemek megléte), nemcsak

intézményei és lakosságszáma, hanem
az ott élő polgárok összefogása, felelősségteljes gondolkodása. Külön öröm
volt számunkra, hogy a Jobbik gyömrői
alapszervezete 2000 db facsemete felajánlásával és elültetésével csatlakozott
akciónkhoz a rekultivált szemétbánya
területén.
Úgy gondolom, példát mutattunk, s
remélhetőleg azon fiataljaink és lakosaink is követik példánkat, akik most nem
vettek részt megmozdulásunkban.
De az sem lenne túl nagy baj, ha nem
szemetelnék tele környezetüket azon
lakóink, akik után mi szedtük össze az
elpottyantott dolgaikat…
Az akcióban résztvevő szervezetek:
Gyömrő 2000 Kör, K.I.Gy.E. (Környezet- Ifjúság és Gyermekvédelmi
Egyesület), Teleház Egyesület, Gy.I.K.

A polgármester és a polgárőr vezető közösen szedi a szemetet
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(Gyömrői Ifjúsági Kör), Eskü tériek Baráti Köre,
Gyömrői Horgász Egyesület, Gyömrői Sport
Egyesület, Gyömrő Városi Sport Klub, Kaeshi
Waza Harcművészeti Egyesület, Gyömrői Társaskör, Id. Pál Mihály Baráti Kör, Rákóczi Szövetség gyömrői szervezete, Boglárka Nyugdíjas
Klub, Tuzberek Vadásztársaság, Gyömrői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Csatlakozó politikai szervezetek:
Fidesz gyömrői szervezete, KDNP gyömrői szervezete, Jobbik gyömrői szervezete.
Csatlakozó oktatási intézmények:
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Fekete István Általános Iskola, Weöres Sándor Általános
Iskola.
Hodruszky Lajos, alpolgármester

A Boglárka Nyugdíjas Klub
példamutatóan vette ki részét
a munkából

Dózsa György út
(Fidesz-KDNP helyi szervezete)

Eskü tér
(Eskü Tériek Baráti Köre)

Faültetés a Rákóczi emlékműnél
(id. Pál Mihály Baráti Kör)

Gyenes Levente polgármester
ifjú segítőjével, Illés Balázzsal

Kóczán terület
(Gyömrő 2000 Kör)

A Sportpálya is tisztább lett
(Gyömrő SE)

Tisztul az Üllői út
(Rákóczi Szövetség)

A vasútállomás környékén sem
tűrtük a szemetet (KIGyE)

AKTUÁLIS

Szelektív szemétszállítás

Bő egy hónapja indult el városunkban a szelektív
hulladékszállítás. Idő kell még, hogy mindenki megszokja és elsajátítsa az új rendszert, de már az eddigi
tapasztalatok szerint is sokan válogatják otthon a szemetet. Ezzel
párhuzamosan pedig felvetődnek
kérdések, melyekre megpróbálunk válaszokat adni.
Kirakhatom-e
másmilyen
(nem a hivatalos zöld vagy sárga) zsákban a szelektíven gyűjtött szemetet?
Igen, de a zsáknak mindenképpen átlátszónak kell lennie! Ha
valaki például öt darab saját maga
által vásárolt átlátszó zsákot tesz
ki, akkor az elszállítás után öt darab színes zsákot kap a postaládájába. A hivatalos sárga és zöld zsákok viszont ingyenesek, így érdemesebb azokat igénybe venni.
Hol kérhetek színes zsákot?
Az egységesített ügyfélszolgálaton, ami a Szent
István úton található, az ELMÜ iroda mögötti udvar-
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ban. Itt ingyen kérhetőek a szelektív zsákok. Szintén
itt lehet a kukaméretek átjelentését is intézni, minden
negyedév végén.
Lehet-e már szemetet vinni a
Hulladékudvarba?
Az Annahegyi út végén található Hulladékudvar még nem
nyitott meg, így oda szemetet
vinni egyelőre TILOS! Ha valaki oda lerakja a szemetét, az
illegális elhelyezésnek minősül,
és minden esetben büntetést von
maga után. Az udvar nyitásáról
tájékoztatást fogunk adni.
Kérdéseiket feltehetik a www.
gyomro.hu honlap fórumában,
ahol külön topic foglalkozik a
témával.
Következő szelektív szemétszállítási napok:
Sárga zsák (újrahasznosítható hulladék): május 24.
Zöld zsák (komposztálható hulladékok): április 28.,
május 12.
HA

Új életmentő eszközöket kapott a gyömrői mentőállomás
Csaknem 800.000 Ft értékben kapott új eszközöket a gyömrői mentőállomás. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány segítségének köszönhetően
került az állomásra egy LIFEPAK 1000 típusú
defibrillátor, két darab speciális olló, valamint egy
UJJ-PULZOXIMÉTER.
Az eszközöket az alapítvány két
munkatársa, Kalmár Klára és Názer
Edit adta át. Az átadáson részt vett
GYENES LEVENTE polgármester,
hiszen az önkormányzat is adakozott
a nemes cél érdekében. A polgármester elmondta: nagyon fontos, hogy
városunk mentőállomása is megfelelő felszerelésekkel rendelkezzen,
hiszen az ott dolgozók értünk végzik
munkájukat. Épp ezért – a szűkös
keretek ellenére is – támogatta az önkormányzat az alapítványt. Gyenes
Levente bejárta a mentőállomást, ahol ígéretet tett néhány probléma megoldására. Emellett kifejtette, hogy
5 éven belül bővíteni szeretné az állomás egészségügyi
szolgáltatásait. „9 éves koromban jártam itt utoljára,
amikor még az épületben orvosi ügyelet működött.
Sajnos, ahogy látom, nem sok minden változott, a csillárt leszámítva. Ráfér az épületre a felújítás, láthatóan
vannak gyors megoldást igénylő problémák.”
KALMÁR KLÁRA, az alapítvány irodavezetője elmondta, hogy a berendezések megvásárlásához szükséges pénzt az önkormányzat, helyi és térségi vállalkozók,
a Harmónia Idősek Falva vezetője, valamint magánsze-

mélyek adták össze. Kalmár hozzátette: az alapítvány folyamatosan gyűjt pénzadományokat, melyeket eszközök
formájában oda forgatják vissza, ahonnan kapták.
HERCZKU LÁSZLÓ, a Gyömrői Mentőállomás
vezetője megköszönte az eszközöket, melyek biztosan életeket mentenek majd. „Az újraélesztőnek nagy
hasznát vesszük majd, hiszen havonta
több esetben is szükségünk lenne rá.
Két autónk van, de csak az egyikben
volt eddig defibrillátor. A speciális
ollók pedig akár a motorosok védőruháját is átvágják, de üveget törni is
lehet velük. Szintén hasznos kis eszköz
a pulzoximéter, mely az ujjra csíptethető és azonnal mutatja a pulzust és a
szaturáció szintjét.”
Az állomásvezető elmondta, hogy
még jó néhány eszközre szükségük
lenne, de már ezeknek is nagyon
örülnek. Az alapítvány munkatársai megígérték, hogy
amennyiben újabb támogatást kapnak Gyömrőről, úgy
azonnal beszerzik a szükséges berendezéseket.
Aki szeretné segíteni a Gyömrői Mentőállomás
fejlesztését, az keresse meg az Országos Mentőszolgálat Alapítványt a www.mentoalapítvany.hu
oldalon.
ANYAGI TÁMOGATÁSOKAT IDE KÜLDHETNEK: 10800007-68164029 CITY BANK.
1%-OS FELAJÁNLÁSOKAT IS VÁRNAK,
ADÓSZÁM: 18252831-3-41
HA
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NEMZETI ÜNNEP

Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Program záróünnepsége
Gyömrő Város Önkormányzata Közösségi Integrált Tudásportált (KIT) indított 2011 januárjában, amelyhez az EGT Finanszírozási Mechanizmusok keretében nyert pályázati támogatást. A program záróünnepségnek a Weöres S. Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti
és Táncművészeti Intézmény valamint a Polgármesteri Hivatal biztosított helyszínt.
Az ünnepség április 15-én, pénteken délután 15 órás kezdettel várta a meghívottakat.
Elsőként Gyenes Levente polgármester, a projekt lezárása alkalmából felavatta az épület
homlokzatára elhelyezett emléktáblát. Összesen 4 emléktáblát helyeztek még el a szervezők,
a többi gyömrői iskola és a Gyömrői Önkormányzat épületén.
Ezt követően konferenciát tartottak a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében,
amely Gyenes Levente polgármester köszöntőbeszédével kezdődött, majd szakmai előadók
– köztük Borsos Endre, a projekt megvalósulásáért felelős Innonetconsult Kft. ügyvezetője –
foglalták össze a projekttel kapcsolatos eredményeket, tapasztalatokat.
A konferencia második felében műhelybeszélgetés keretében megosztották a résztvevők
a projekt kapcsán felmerülő kérdéseket, véleményeket, tapasztalatokat. Lehetőség volt kérdéseket feltenni az előadóknak.
Ezután díjkiosztó ünnepséget tartottak a Weöres iskola aulájában.
Akik 2011. április 10-ig regisztráltak a Tudásportálon, majd elvégeztek egy tetszőleges tananyagot, automatikusan részt vettek egy játéksorsoláson, amelyen értékes nyereményeket
sorsoltak ki: 50 db pendrive-ot, 20 db fejhallgatót és fődíjként egy netbook-ot.
A díjakat az alpolgármesterek adták át a szerencsés nyerteseknek.
A konferencia ideje alatt a Weöres Iskola aulájában vidám kézműves foglalkozások várták
a gyerekeket: merített papír készítés, papíröregítés, nád toll készítés, montázsos mappakészítés, lefűző dosszié díszítése, szitázás textilre, asztali tolltartó készítés parafából. A foglalkozások mellett kakaóval és finom süteményekkel vendégelték meg a játszó-alkotó gyerekeket.
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A Petőfi Sándor Művelődési Ház programjai

Kiállítás megnyitó

Május 8-án, vasárnap 16 órakor a Petőfi Sándor Művelődési Ház kistermében
„Soha nem hagylak el” címmel nyílik kiállítás:
Baumann Márk (grafika),
Bagi Zoltán (fotó),
Gulyásné Mikes Zsuzsa (gobelin)
munkáiból.
A kiállítást megnyitja: Kissné Páska Andrea
Beszédet mond: Lakatos Tibor református lelkipásztor
Közreműködnek: Gyömrői Református Kamarakórus,
verset mond: Baumann Martin

A kiállítás megtekinthető: 2011. május 20-ig.

Címadó fotó: Bagi Zoltán fotója

***

ÉSZ-ÁSZ BAJNOKSÁG 2011.

Március 18-án rendeztük a művelődési házban városunk tizenkettedik Ész-Ász bajnokságát, iskoláink hetedikes-nyolcadikos tanulóiból összeállított csapatai részére.
Ez az általános műveltségi verseny évről-évre nagy sikert arat a gyerekek körében. Idén nyolc csapat indult
és adott okosabbnál-okosabb válaszokat a nem könnyű kérdésekre. A hét játékkörből álló vetélkedőben a Fekete
István Általános Iskola Oposszumok nevű csapata óvatos kezdés után az élre állt és meggyőző teljesítménnyel
végzett az élen. Győzelmük fényét emeli, hogy a csapat hetedikes tanulókból szerveződött.
GRATULÁLUNK!
1. helyezett: Oposszumok
(Fekete István Általános Iskola)
2. helyezett: Crazy Brain
(Weöres Sándor Általános és Művészeti Iskola)
3. helyezett: Geniusok
(Weöres Sándor Általános és Művészeti Iskola)

TÖRTÉNELEM TÁBORTÛZ MELLETT
Széchenyi, a politikus és magánember

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt egy rendhagyó történelem órára!
Program:
Széchenyiről – Széchenyitől (a GYIK rövid műsora)
Pelyach István történész előadása
Tábortűz, szalonnasütés, kötetlen beszélgetés
Időpont: 2011. május 20. 18 óra
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház, kiállító terem
A részvétel ingyenes!
A Gyömrői Ifjúsági Kör rendezvényén Pelyach István történész (a Szegedi Tudományegyetem tanára) vetített
képes előadást tart, amely a „legnagyobb magyar” kevésbé ismert oldalával foglalkozik majd, s sok olyan dolgot
megtudhatunk, amelyekről az iskolában biztos nem hallottunk. Az előadás után szeretettel várunk mindenkit
egy kötetlen beszélgetésre Pelyach Istvánnal, tábortűz mellett, szalonnasütéssel, ahol még többet tudhatunk meg
Széchenyiről, vagy egyszerűen csak eltölthetünk egy kellemes május estét, baráti körben.
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Tündérek a könyvtárban

2011. április 14-én
(csütörtökön) és április 15-én (pénteken) mesekönyv bemutatót tartottunk a
könyvtárban. Vendégünk volt: Treszkony
Katalin és az ő
tündérboszorkánya,
Hupszli!
Tündérország cso
dálatos világ, ide
kalauzol el ez a fordulatos meseregény.
Bepillanthatsz
a
tündérek és manók
életébe, részt vehetsz
mókás és izgalmas
kalandjaikban. Miközben Pankamanka és Paklimanó
egyik kalandból a másikba keveredik, megismerkedhetsz Hupszlival, a tündérlelkű boszorkánnyal. Végül
megtapasztalhatod, hogy az igaz szeretetnél és a barátságnál nincs fontosabb a világon.
Májusra is tartogatunk meglepetést
mind a gyerekeknek,
mind a felnőtteknek.
Beszélgetésre invitálunk minden kedves
érdeklődőt,
2011.
május 5-én, 16 órára, ahol vendégünk
lesz Fülöp Mónika,
Röpke – Egy lombtündér igaz története
c. mesekönyv, valamint a 100 év csodája
– Szepes Mária emlékkönyv szerzője.
Környezetvédelem és ezotéria egy
mesében, átszőve a tündérek titokzatos életének, képességeinek valósághű leírásával! Egyedülálló mese
a szeretetről, a természetről és a tündérek elfeledett
világáról. Főszereplője Röpke, a kis lombtündér, aki
engedetlensége miatt elveszíti egyik szárnyát. Ahhoz,
hogy újra visszakapja, kapcsolatba kell lépnie az emberek világával, és meg kell szelídítenie egy mogorva
embert. Aki megismeri Röpke történetét, ezentúl másképp tekint a természetre, az erdőre és a fákra, hiszen
sosem tudhatja, melyik lombkorona rejti a tündér királylány otthonát.
Újdonságainkról, programjainkról, könyvtárunkról folyamatosan olvashatnak honlapunkon, a www.
gyomroikonyvtar.eoldal.hu webcímen, valamint a
Facebookon Gyömrő Városi Könyvtár néven.
Kis-Szótér Andrea

Verscsokor az Édesanyáknak

Erdős Attila és Szabó László Dezső
gyömrői költők ajándékműsora
Anyák Napjára,
2011. május 1-én (vasárnap),
17 órai kezdettel
a Petőfi Sándor Művelődési Ház
kamaratermében.
Minden édesanyát
és nagymamát
szeretettel várunk!

KEDVES GYEREKEK!
2011. ÁPRILIS 23-ÁN, SZOMBATON 10.00 ÓRÁTÓL
TOJÁSFESTŐ VERSENYRE
VÁRUNK BENNETEKET
A K&H BANKBA!
A KISEBBEKNEK
MESEOLVASÁS,
NYUSZI SIMOGATÁS.
SZERETETTEL VÁRJUK
A KEDVES GYERMEKEKET
ÉS SZÜLŐKET!

Köszönetnyilvánítás

A Weöres Sándor ÁIAZTI köszönetet mond
mindazoknak, akik adójuk 1%-val támogatták a
nyelvi alapítványunkat. A befolyt összeg 346 013 Ft
volt, melyet részben nyelvi táborok szervezésére,
valamint a nyelvi labor eszközeinek karbantartására fordítunk.
Köszönjük, és idén is várjuk
segítő támogatásukat!
Az 1%-os felajánlásaikat a következő
megjelöléssel tehetik:
„Alapítvány a gyömrői ifjúság nyelvoktatásának fejlesztésére”
Adószám:18664036-1-13
Alapítvány Kuratóriuma

OKTATÁS

Gyömrői néptáncosok
Skóciában

A Skóciában élő magyarok minden év márciusában megrendezik a Magyar Napot. Ekkor emlékeznek meg március 15-ről, illetve Kossuth Lajos
1856-ban tett skóciai látogatásáról. Idén Aberdeen
városában ünnepeltek.

A Skóciában élő Zele család és Ildikó Mair meghívót küldött iskolánknak, hogy néptánc bemutatóval
növeljük az ünnep fényét. Öt felejthetetlen napot töltöttünk a Skót Felföldön. A megemlékezésen szatmári, mezőségi és kalotaszegi táncokat adtunk elő, majd
moldvai táncházzal zártuk a napot.
Kirándulásokra is volt lehetőség, jártunk Loch
Ness-nél, Cullodenben, Aberdeenben, Invernessben
és szálláshelyünk - Grantown on Spey - középiskolájában is.
Köszönjük a skóciai magyaroknak, elsősorban Katinak és Ildikónak a szíves vendéglátást és iskolánknak, a Weöres Sándor Általános és Művészeti Iskolának az utazás támogatását.
Gerbovits Noémi és Pályi József
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Óriási siker

a Weöres Sándor Általános
Iskola Erzsébet telepi részében
A budapesti Olasz Kultúrintézet februárban hirdette
meg Az én Olaszországom c. festészeti pályázatot.
A pályázatra nevezhetett minden magyar általános
és középiskolás diák, akinek iskolájában olasztanítás
folyik. A beérkezett munkák közül a bíráló bizottság
száz művet választott ki, melyekből kiállítást rendeznek. A kiállításra kiválasztott művek közül újabb hatot
jelölt ki a zsűri, ezekből került ki az első helyezett mű.
A győztes díja egy olaszországi utazás.

Ezt a díjat iskolánk 3. d osztályos tanulója,
Lakatos Patrícia nyerte meg. Patrícia kiemelkedő
kézügyességű tanuló, aki a Színvarázs tehetséggondozó csoport tagja. Képét a velencei karneválról
készítette.

A Színvarázs csoportból még Bod Kamilla 3. c és
Csatlós Gergő 3. d, valamint Vámos Roland 3. d osztályos tanulók műve került a legjobb száz közé.
Az intézetben kiállított művek szerzői még:
Majer Gréta (1. o), Veres Viktória (5.o), Rafael
Krisztin (7.o), Hoffman Bernadett (7.o), Simon Laura (7.o), Kiss Annamária (7.o), Laham Jamileh (7.o),
Szöllősy Katalin (8.o)
Nagyon büszkék vagyunk tanulóinkra, gratulálunk
nekik, és további eredményes munkát kívánunk!
Lóczi Zsuzsa, a Színvarázs csoport vezetője
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VÁROSI
MATEMATIKA
VERSENY

Az idén március 17-én rendezte iskolánk a versenyt
a matematikát szerető általános iskola felső tagozatos
tanulói számára, a Weöres Sándor Általános Iskola
és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény központi épületében, a Szabadság téren. Három
intézmény – a Fekete István Általános Iskola, a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a WSÁI tanulói
mérték össze matematikatudásukat. Az 5-6. évfolyamon 75 perc alatt 25 feladatot, a 7-8. évfolyamon 90
perc alatt 30 feladatot oldottak meg a versenyzők. A
feladatlapokat a három intézmény matematika tanárai
közösen állították össze. A tanulók izgalommal fogtak neki a színvonalas, gondolkodtató logikai feladatoknak, utána mindenkit a földszinti kémia teremben
vártunk egy kis vendéglátásra. A vetélkedőn 56 fő vett
részt.
A helyezettek jutalomkönyvet és iskolánk által
készített szép oklevelet, a többi résztvevő emléklapot
vihetett haza. Minden tanulónak és felkészítő pedagógusnak gratulálunk és további sok sikert kívánunk.
Köszönjük a szervezésben és felkészítésben résztvevők munkáját.
Müllerné Soós Judit
könyvtáros

Jutalom-kirándulások

A Fekete István Általános Iskola és Szakiskola csodálatos jutalomban részesítette azokat a tanulókat,
akik versenyeken, vetélkedőkön szép eredményeket
értek el. A cél a jutalmazáson kívül az, hogy olyan
ismeretekre tehessenek szert, amelyeket az iskola
falain belül nem lehet bemutatni, megtapasztalni.

Csodák palotája

Először lufikkal kísérleteztünk, majd részt vettünk
egy guruló nyaklánc kísérletben. Ezt követte a gyertyaelfújásos kísérlet. Ez nem volt egyszerű feladat
számunkra. A teremben kb. ötven ember lehetett,
mindannyiunknak egyszerre el kellett volna fújni az
asztalon lévő három kis gyertyát, de ez nem sikerült.
Hogy miért? A válasz a Csodák palotájában van. De
kipróbálhattuk a szögletes kerekű autót, ütköző golyót, memória játékot, ördöglakatot és még sok-sok
mindent. Köszönöm a lehetőséget!
Kovács Szintia 8. b

Planetárium

Az Együtt az Iskoláért Alapítvány támogatásával ellátogattunk a Planetáriumba, ahol megnéztük a Csodálatos Univerzum című filmet 3 dimenzióban. Ez egy
olyan élmény volt, mintha mi is ott lettünk volna a
csillagok és a bolygók között.
Az előadás után aggódva kémleltük az eget, hogy a
délutáni felhők elvonultak-e már. Mire a Polaris Csillagvizsgálóba értünk, az ég – nagy-nagy örömünkre
– kitisztult. A hatalmas távcsövön keresztül kedvünkre
figyelhettük a csillagokat. A legeslegérdekesebb azonban mégis az volt, amikor megpillanthattuk a Szaturnuszt és a gyűrűjét.
Mindenki nagyon élvezte ezt az éjszakába nyúló
kalandot. Köszönjük, hogy részt vehettünk ezeken a
nagyszerű kirándulásokon.
Egri Viktória Andrea 7. a

OKTATÁS

A Csokonai iskolában a Tehetséggondozást tavaly
kezdtem el az IMAGINE LOGO-val. A csoport
neve: KREATÍV TEKNŐCÖK.
Elhatároztuk, hogy indulunk az Országos Logo Versenyen. Mi az I. korcsoportban indultunk, mint 4. osztályosok.
Az első fordulóban a versenyzőknek 3 kisebb feladatot kellett megoldaniuk papíron, s 2 feladatot számítógépen.
Az I. fordulóban 9 tanulóból, 8 tanuló jutott be a
II. fordulóba. A második fordulót február 19-én tartották, Budapesten. Itt 3 programot kellett megírniuk
a versenyzőknek Logo nyelven, erre 2 óra állt rendelkezésükre. Az I. korcsoportnak a verseny e területi
fordulóval véget ér.
Eredmények:

A gyerekek és a szülők is nagyon örültek a jó helyezéseknek. Külön köszönet a szülőknek, akik otthonról behozták az iskolába a nagy értékű laptopokat!
Segítségükkel sikerült elérni ezt a szép eredményt!
Földvári Lászlóné

Látogatás a Vízműben
Március 22. a Víz világnapja volt, ezen a napon egy
három héten át tartó környezetvédelmi projekt indult
az Erzsébet iskolában.
Az első hétre olyan feladatokat kaptak a tanulók,
amelyek a vízzel, a víz védelmével kapcsolatosak.
Rajzokat és térbeli műveket készíthettünk. A 3. d osztállyal ezen a héten tanulmányi kirándulásra is mentünk, a gyömrői Vízműbe.
Ragyogó időben, hosszú séta után érkeztünk meg,
ahol már várt bennünket Kertész Gyula, a Vízmű vezetője, aki vállalta az „idegenvezetést”. Minden érdekes
dolgot megmutatott, a kutakat, a vezérlőszobát, a szivattyúházat, a raktárt és végül az ügyfélszolgálatot.
Mesélt arról, hogyan jut el a víz a Vízmű kútjaiból
a gyömrői házakba.
A látogatás közben válaszolt kérdéseinkre és a gyerekek lehetőséget kaptak egy kis munkagép „kipróbálására” is.
Nagy sikert aratott a tanulók körében ez a kirándulás, szeretnénk megköszönni Kertész Gyulának ezt az
érdekes, tanulságos programot.
További jó munkát kívánunk a Vízmű minden dolgozójának!
Lóczi Zsuzsa, osztályfőnök

9

10

GYEREKOLDAL

GYERMEK- ÉS CSALÁDI NAP
20. Tour De Gyömrő: 2011. május 29. Vasárnap
Gyömrő, Szabadság téri park

PROGRAM:
07.30 Gyermek horgászverseny indítása a Tőzegesen
09.00 Ünnepélyes megnyitó – Mazsorettek
09.15 Gyermek polgármester és képviselő-testület választás, „eskóü tétel” – Egy napig gyerekek vezetik a várost
09.30 Tour De Gyömrő – első futam (Serdülő I. fiú-lány, 1
kör Gyömrőn, 5 km)
10.00 Tour De Gyömrő – második futam (Serdülő II, Ifi,
Senior, 2 kör Gyömrőn, 10 km)
10.45 Tour De Gyömrő – harmadik futam (Ovis futam)
11.00 Tour De Gyömrő – negyedik futam (Családi futam)
11.15 Gyermek horgászverseny eredményhirdetése
11.45 Tour De Gyömrő – ötödik futam (80 km, kb. 2 óra)
11.50 Tour De Gyömrő – hatodik futam (30 km, kb. 45-50 perc)
11.55 Tour De Gyömrő – hetedik futam (20 km, kb. 30 perc)
12.00–12.30 Óvodák színpadi műsora
12.30–14.00 Tour de Gyömrő befutók
14.00–14.30 Iskolák színpadi műsora
14.30 Mini Sztárok a színpadon: KARAOKE gyerekekkel
15.00 Tour De Gyömrő eredményhirdetés
15.30 Kállay-Saunders András a színpadon
16.30 „Itt járt Mátyás Király” színpadi előadás
(Gyömrő Színház)
17.30 Akrobatikus Rock & Roll bemutató
18.00 Hastánc bemutató
18.15 Starlight Dance Company Crazy Time csapatának
bemutatója
18.30 Kaeshi Waza önvédelmi klub tüzes törés bemutatója
19.00 Meglepetés sztárvendég a színpadon

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK:
Ingyen ugráló vár a kicsiknek
Vidámpark
Ajándéksátor, tallér beváltóhely
Palacsinta, fánk
Ügyességi játékok
Szimultán sakkverseny
Légpuska lövészet
Polgárvédelmi akadályverseny
K.I.Gy.E. kreatív és játéksátor, X-Box verseny, virtuális
focibajnokság
Kézműves foglalkozások: viaszfestés, krumpli nyomda, termés kép, gipszfestés, origami, tészta láncfűzés,
szélforgó készítés
Népi játékok: golyózás, karika hajtás, tojásfutás, csirkepofozó, zsákban futás, dióleső, hordó lovaglás, stb.
Tűzoltó autó bemutató
Rendőr autó bemutató
Terepjáró bemutató
Állatsimogatás
Póni lovaglás
Ingyenes tej- és sajtkóstolás
Könyvsátor
Kirakodó vásár
Arcfestés
Mikkamakka játszóház
Büfé
Gyermeknappal kapcsolatos felvilágosítás és
információ: Hodruszky Lajos +36 30 655 0788

FELHÍVÁS 10-14 ÉVES GYEREKEK RÉSZÉRE

AKARSZ TE IS VÁROSVEZETŐ LENNI?

Ha igen, nem kell mást tenned, mint fogalmazást írnod arról, hogy mit tennél, ha polgármester vagy képviselő
lennél Gyömrőn (min változtatnál, mit építenél stb.). A kézzel írott pályázati anyagokat legkésőbb május 10-ig
juttassátok el a Polgármesteri Hivatalba (2230 Gyömrő, Szabadság tér 1.) zárt borítékban „GYERMEKPOLGÁRMESTER” jeligére, névvel, címmel ellátva.
A legsikeresebb pályamunkák közül a bírálóbizottság kiválasztja a gyermekpolgármestert és a 10 képviselőt, akik május 29-én, a gyermeknapon – eskütételt követően – bepillantást nyerhetnek a városvezetés munkájába, s ezen a napon ők vezethetik a várost.

FELHÍVÁS 6-10 ÉVES GYEREKEK RÉSZÉRE

10 ÉVES GYÖMRŐ VÁROS RAJZPÁLYÁZAT

Kedves gyerekek! Településünk idén ünnepli 10. évét, mint város. Ez alkalommal a városvezetés rajzpályázatot
hirdet számotokra, hogy mit szeretnétek, mi épüljön, szépüljön városunkban. Rajzotokat névvel, címmel ellátva
küldjétek a Polgármesteri Hivatalba zárt borítékban, melyre írjátok rá: „10 ÉVES GYÖMRŐ RAJZPÁLYÁZAT”.
A legszebb, legötletesebb rajzokat a Polgármesteri Hivatalban kiállítjuk, készítőiket ajándékkal megjutalmazzuk. Beküldési határidő: 2011. május 10.
HL
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A Gyömrői Horgász Egyesület és a Fekete István Általános Iskola és Szakiskola meghirdette immáron hagyományosnak mondható rajzversenyét. A megmérettetés 4 korcsoportban (1-2. osztály, 3-4. osztály, 5-6. osztály,
7-8. osztály) került meghirdetésre városunkban és a környező településeken.
A verseny idei témája Magyarország védett vízi élővilága volt. Csaknem 170 pályamunka érkezett, melyek
közül a zsűrinek nagyon nehéz volt kiválasztania a helyezetteket.
Köszönjük a szervezésben és lebonyolításban résztvevő pedagógusok munkáját, valamint a SIGNAL TV és
a Williams TV médiatámogatását.
Sz. Zs.

A nyertes pályamunkák:

Farsang Zsuzsanna – 6. osztály

Csergő Tamás – 7. osztály

Fodor Dorina – 6. osztály

Nagy Noémi – 6. osztály

Pálinkás Alexandra – 7. osztály

Csüllög Levente – 2. osztály

Hajdú Zoltán – 2. osztály

Gutai Lili – 3. osztály

Giricz Blanka – 4. osztály

Rozs Lotti – 2. osztály
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Pszichológiai, logopédiai tanácsadás
a Gyermekközpontban!
A gyömrői pedagógiai szakszolgálat (nevelési tanácsadó) nevében szeretnénk pár közérdekű információval
szolgálni. Intézményünk a Városi Bölcsőde és Gyermekközpont első emeletén várja azokat a gyömrői 3-18
éves gyermekeket és szüleiket, akiknek pedagógiai,
pszichológiai vagy logopédiai tanácsra, vizsgálatra
vagy ellátásra van szüksége.
Szakszolgálatunkhoz nemcsak a nevelési-oktatási
intézményeken keresztül juthatnak el, hanem önként is
jelentkezhetnek, ha kérdésük, problémájuk van.
Munkatársaink az óvodák és iskolák rendszeres látogatói, emellett szakszolgálatunkban is várják önöket
rendelési idejükben. Időpont egyeztetésre szükség van!
Kérjük önöket, hogy bármilyen kéréssel, kérdéssel a 06 29 330-090-es vagy a 06 30-443-3070 telefonszámon keressenek bennünket!
Délutánonként csak üzenethagyásra van lehetőség a fenti telefonszámokon, mivel a vizsgálati és terápiás
órák miatt nem áll módunkban a telefont kezelni.
Megértésüket köszönjük!

ÁPRILISBAN INDUL ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK!
mely megkönnyíti a kismama mindennapjait.
Szolgáltatásunkkal, a következőket tudjuk biztosítani:
Helyi beszerzésből származó, jó minőségű,
biztonságos alapanyagokból készült ételek,
főleg főzelékek, melyek biztosítják kisgyermeke számára az optimális fejlődést. Ételeink
nem tartalmaznak ízfokozókat, tartósítószert!
Szükség szerint a diétás, pl: tejmentes, tojásmentes étkezést is biztosítani tudjuk.
Garancia az étel minőségére az a 70 gyermek,
aki jelenleg bölcsődébe jár, az ő izlésük alakítja az étlapot, melyet e-mailben is el tudunk
juttatni a családoknak. Ez alapján egy héttel
előre dönteni tudnak, melyik napokra rendelnek.
A fizetés előre, a megrendelés leadásakor (1
héttel korábban) történik.
Szolgáltatás ára: 350 Ft/ nap + doboz (20 Ft)
Étel átvétele: naponta 11:30 – 13:00-ig a bölcsőde épületében.
Amennyiben tervezett szolgáltatásunk megnyerte tetszését és igénybe venné, kérem jelezze!

Mottónk: A gyermek nem kis felnőtt!
Elérhetőségeink: Bölcsőde és Gyermekközpont
Cím: Tompa u 21. • Tel/Fax: 29/330-090
e-mail: bolcsi-elelmezes@gyomro.hu

Bölcsőde dolgozói

GYÖMRŐI KÖZÉLET
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BARÁTOK KÖZT JÓT FŐZNI!
VIII. NEMZETKÖZI MAGYAROS GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL
ÉS MAJÁLIS
2011. április 30. szombat 12.00 órától – Gyömrő, Eskü tér

Az idei esemény az eddigi évekhez hasonló módon egy nagyszabású rendezvény keretében zajlik. A versenyző
csapatok (2-5 fő) szabad tűzön (bogrács, tárcsa, stb.) készítik ételeiket.
Nevezni több kategóriában lehet:
Halász ételek
Vadász ételek
Pásztor ételek
Hagyományos magyar konyhai
ételek szabadtűzön
Egyéb kategória
Jelentkezés:
Korlátozott számban, beérkezési sorrendben történik. Több kategóriában is indulhat egy-egy csapat. A szervezők biztosítják a tűzifát, a tűzrakóhelyeket, a rendezvény logójával ellátott kötényt és kukta sapkát, valamint
minden csapatnak ajándékot.
A főzéshez szükséges alapanyagokat, kellékeket, valamint egy party-sátrat a versenyzőknek maguknak kell
hozniuk. A zsűri számára 1 adag ételt ízlésesen megtálalva szükséges bemutatni. Nevezési díj: 5000 Ft/csapat.
A fennmaradó mennyiség kizárólag saját fogyasztásra használható fel, a helyszínen való árusításra nincs
lehetőség.
Amíg az ételek elkészülnek, színes kulturális programok, vetélkedők, bemutatók várják az érdeklődőket. A
szomjoltásról egész nap nyitva tartó büfé gondoskodik.
További információ:
Kossuth László, 06/20-536-6977 • www.gyomro.hu

Mondd, miért?!

A 2009-es „Együtt könnyebb” c. koncert szervezőcsapata ismét egy könnyűzenei programot szervez. Szeretnénk egy minden képzeletet felülmúló, a rohanó és
szürke hétköznapokat is átformáló, ünnepi délutánt
ajándékozni önöknek.
Ezen a koncerten Sasvári
Sándor is fel fog lépni, aki több
zenés darabban is játszotta már
Jézus szerepét.
A katolikus, református,
evangélikus és pünkösdi keresztény felekezetek önkéntesei, a
Karitász gyömrői segélyszervezet önkéntesei, a GyömrőSzínház tagjai és a többi
fellépő is részese a csaknem 60 főből álló összefogásnak.
Gondoltunk a kisgyermekesekre is, lesz játszósarok, nagy szivaccsal.
A program végén mindenkit vendégül látunk egy
kis süteménnyel és innivalóval. A koncert is ingyenes
lesz.
Várunk mindenkit szeretettel 2011. április 24-én,
húsvét vasárnap délután 15 órára a Gyömrői Petőfi
Sándor Művelődési Házba!
Horváthné Dunaveczki Leona
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Nem búcsúzom, nyugállományba vonulok
Tájékoztatok mindenkit, hogy 30 éves rendőri szolgálat után nyugállományba vonultam. 1996-ban
kezdtem el dolgozni a gyömrői rendőrőrsön, mint
a rendőrőrs parancsnoka, ebből a beosztásból kerültem nyugállományba.
A rendőri pályám egyik legszebb korszaka volt, amelyet Gyömrőn töltöttem. Olyan kiváló munkatársaim
voltak, akikre büszke vagyok. A Gyömrőn
szolgálók közül sokan diplomáztak és innen kerültek parancsnoki beosztásba. Sok
minden történt azóta, amióta Gyömrőre
kerültem.
Többi között a településből város lett.
Voltak forró helyzetek, de sikerült a problémákat közösen megoldani. Gondolom,
nem sokan emlékeznek már arra, amikor
szemétégetőt akartak építeni Gyömrőn és
milyen összefogás akadályozta azt meg.
Ez az összefogás segítette munkánkat, és a
pályám során végig éreztem a település támogatását.
Emiatt döntöttünk úgy a családommal, hogy itt telepszünk le.
Öröm volt önökkel és önökért dolgozni. Továbbra sem szeretnék elszakadni a település napi problémáitól. Ezért is vállaltam feladatot a közbiztonsági
bizottságban, hiszen úgy érzem, ez az a szakterület,
ahol tapasztalattal rendelkezem és segíteni tudok a ta-

nácsaimmal. Kérek mindenkit, hogy ugyanolyan bizalommal forduljon a helyi rendőrséghez, mint ahogyan
ezt eddig is tette. Természetesen, ha valakinek olyan
problémája akadna, amelyben tanácsra lenne szüksége, továbbra is megpróbálok segíteni.
Pályám során jó kapcsolatot sikerült kialakítani
azokkal a szervezettekkel, amelyek segítettek bennünket a jó közbiztonság kialakításában és megőrzésében.
Rálátásom volt a helyben működő vagyonvédelmi cégekre, így biztos tanácsot tudok
abban adni, hogy milyen vagyonvédelmi
eszközöket érdemes felszerelni. Több távfelügyeleti rendszert is ismerek, amelyeket
tudok és merek javasolni minden lakosnak.
Aktív szolgálatom során az önkormányzattal közösen elkezdtük egy hordozható
támadás jelző- illetve segélyhívó rendszer
kidolgozását a nyugdíjasok és egyedülállók
részére. A rendszer beindítása folyamatban
van. Emiatt is mondom, hogy nem búcsúzom, továbbra is megtalálható vagyok a településen és megpróbálom a tapasztalataimat a város szolgálatába állítani.
E-mail: kozbiztonság@gyomro.hu
Telefonszám: 06 30 949 0547
Bodoki István
Közbiztonsági Bizottság tagja

Itt a tavasz! Fussunk!

Csalhatatlan jele a tavasz megérkezésének a gyömrői
iskolások számára megrendezett városi futóverseny.
Március 22-én, gyönyörű szép időben, több mint 200
gyermek részvételével zajlott le a verseny a tó körül a
polgárőrség által biztosított pályán.
A fiúk, lányok a diákolimpia versenykiírásának
megfelelően 4 korcsoportban versenyeztek. A csapatverseny eredményébe minden iskolából a legjobb 4
tanuló eredménye számít be.
Eredmények:
I. korcsoport

II.korcsoport

III.korcsoport

IV.korcsoport

fiú
I-III. helyezett

Kovács Kristóf F.I.
Kavalecz Roland II.R.F.
Juhász Bálint W.S.

Kereszt Konstantin W.S.
Gál Dániel W.S.
Gyenes Zsolt F.I.

Márton Zoltán W.S.
Grúber Bálint W.S.
Juhász Csaba F.I.

Varga László II.R.F.
Paulik Géza W.S.
Horváth László W.S.

lány
I-III helyezett

Klamovics Vivien W.S.
Bencze Melinda W.S.
Gyurcsik Renáta F.I.

Suba Imola F.I.
Szíjártó Bianka W.S.
Trepák Nikolett F.I.

Szántay Anna W.S:
Kertész Noémi F.I.
Kovács Alexandra F.I.

Kurgyis Adél F.I.
Tasi Gabriella F.I.
Nagy Gréta W.S.

csapatverseny
győztese

fiúk-Weöres Sándor Ált. Isk.
lányok-Weöres Sándor
Ált.Isk.

fiúk- Weöres Sándor Ált. Isk fiúk-Weöres Sándor Ált. Isk.
lányok- Fekete István Ált. Isk. lányok-Weöres Sándor
Ált. Isk.

fiúk-Fekete István Ált. Isk.
lányok-Weöres Sándor
Ált. Isk

Az összesítés alapján a kupát idén a Weöres Sándor Általános Iskola csapata nyerte el.
Jövőre is szeretettel várunk minden sportolót, érdeklődőt!
a Weöres S. Á. I. testnevelői

KÖZLEMÉNYEK – SPORT
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NŐI KÉZILABDA
ALAPSZAKASZ
GYŐZELEM
Női felnőtt kézilabda csapatunk 12 győzelemmel, s
mindössze egy vereséggel az I. helyen zárta a 2010/11es bajnoki szezon alapszakaszát! Ezzel az eredmén�nyel a lehető legkedvezőbb pozícióból vághattunk
neki a rájátszásnak.

20. Tour de Gyömrő amatőr országúti
kerékpáros verseny és családi sportnap
Rendezők: „Jó Hátszelet” Alapítvány és Giant
Gyömrő Kerékpáros Szakosztály
Verseny típusa: Nyílt verseny, bárki részt vehet,
kivéve az MKSZ által kiadott érvényes licensszel rendelkező versenyzők
Verseny helye: Gyömrő, Szabadság tér (Polgármesteri Hivatal)
Ideje: 2011. május 29. 9 óra (vasárnap) Rajt:
9.30-tól kategóriánként.
Díjazás: érem díjazás, tárgyjutalom, a családi futam résztvevői között a díjakat sorsoljuk.
Tombolán értékes nyereményeket sorsolunk ki.
A tombolán az vesz részt, aki legalább egy futamban
rajthoz áll.
Valamennyi résztvevő között, függetlenül az elért
eredménytől KISORSOLUNK 1db MOUNTAIN
BIKE Kerékpárt!!!
A kerékpárt a szerencsés nyertesnek csak akkor áll
módunkban átadni, ha a helyszínen tartózkodik és az
alábbiakat be tudja mutatni: személyazonosságot igazoló okmányt (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány, diákigazolvány). Óvodás korú gyermek esetén a
személyazonosságot a szülő igazolhatja.
További részleteket a Tour de Gyömrő kiadványban
vagy a www.giantgyomro.hu honlapon olvashatnak.
Gyurján János, a szervező bizottság elnöke
gyurjanj@monornet.hu +36 30 627 6441

Április 3-án Mogyoródra látogattunk, s fölényes
30-11-es győzelmet arattunk! Így 19 gólos előnnyel
várjuk a visszavágót, mely a legjobb nyolc közé jutást
jelentheti számunkra! Ezt követően három ellenfél/hat
ki-ki mérkőzés vár még ránk több-kevesebb izgalommal! A másik csoport eredményeitől függően, várhatóan Dunakeszi, Gödöllő vagy Kóka, illetve Göd csapataival kell majd megküzdenünk!
Ifistáink számára is az igen előkelő III. helyről indul az egyenes kieséses szakasz, s itt Budakalász lesz
az első ellenfél!
Egy végeredményünk azonban már van, nem is
akármilyen! U12-es korosztályunk hatalmas örömünkre az ERIMA Gyermekbajnokság Régiódöntőjében bronzérmet szerzett!!!
A csapat tagjai: Balogh Bettina, Háfra Noémi,
Háfra Luca, Gyarmati Gréta, Tabányi Lívia, Polgár
Anissza, Kertész Noémi, Szilos Cintia, Nagy Nóra,
Fejér Bettina, Hrutka Bernadett, Vereb Klaudia,
Pandur Alexandra, Sebők Barbara, Farsang Zsuzsanna. Edző: Valenta Eszter
Legközelebbi felnőtt hazai mérkőzésünk április
23-án (szombaton) lesz!
Valenta Eszter Gyömrő VSK

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik részvétüket fejezték ki Bíró Ferenc elhunyta alkalmából és
mindazoknak, akik a temetésen részt vettek, sírjára koszorút helyeztek.
Köszönjük Garamszegi Sándornak és munkatársainak a szertartás lebonyolítását!
A gyászoló család
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SPORT

A Gyömrő SE hírei

Lapzártáig 6 fordulón vannak túl csapataink a labdarúgó bajnokság tavaszi idényében.
Örömteli, hogy az őszi szezonhoz képest sokkal
jobban szerepelünk. A télen sikerült pár rendkívül
jó képességű játékost igazolnunk és az ifiből is egyre több fiatal kezd a felnőtt csapatban is alapemberré
válni! Az egész csapat mentalitása, hozzáállása sokat
javult, ami remélhetőleg hosszú távon szép sikereket
fog eredményezni.

Az eddigi eredmények:
március 6.
Dömsöd – Gyömrő 2:2 (Ifjúsági 0:8)
március 12.
Gyömrő – Dány 3:0 (Ifjúsági 3:0)
március 20.
Bugyi – Gyömrő 1:2 (Ifjúsági 2:8)
március 26.
Gyömrő – Ráckeve 1:2 (Ifjúsági 3:1)
április 3.
Hernád – Gyömrő 0:3 (Ifjúsági 1:9)
április 9. Gyömrő – Szentmártonkáta 0:0 (Ifjúsági 5:0)

Gyömrői Foci Majális 2011

Április 30. (szombat) – Gyömrő, Városi Sportpálya
Program:
09.00 – 11.00 Gyömrő – Újlengyel
U16 Bajnoki Mérkőzés (Bajnokavatás?!)
11.00 – 12.00 Gyömrő – Ceglédbercel
U13 Bajnoki Mérkőzés
12.00 – 15.00 Amatőr Kispályás Focitorna
Öregfiúk Nemzetközi Torna
15.00 – 16.00 Leeds United (Eng) –Tabán FC
16.00 – 17.00 Gyömrő – Tabán FC
17.00 – 18.00 Gyömrő – Leeds United
Gyerek és felnőtt programok:
* Légvár, gyerekjáték standok * Lovagoltatás
(Gyömrő SE lovakkal) * Lábtenisz verseny * Büfé
(a Sport1 presszó mellett a sportpályán csapolt sör,
sörpadok) * Bográcsban főtt ételek * Tombola
A rendezvény látogatása díjtalan!
(a műsorváltozás jogát fenntartjuk)
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