Épül városunk új művelődési háza
Május első napjaiban végre megérkezett a
várva várt támogató levél a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől, melyben tájékoztatták
önkormányzatunkat, hogy megkezdhetjük
az úgynevezett városközpont rehabilitációs
pályázatunk megvalósítását. Eredetileg ennek a levélnek decemberben kellett volna
megérkeznie, azonban kormányzati pénzügyi nehézségek miatt egészen mostanáig
csúszott a támogatás kifizethetőségéről szóló döntés. Az építési munkák megkezdéséhez szükséges előkészítő munkákat lefolytattuk, így március vége óta ugrásra készen
vártuk a levél megérkezését. Az irányítóhatóság tájékoztatása szerint a közép-magyarországi régióban ezen a pályázaton nyertes
önkormányzatok közül egyedül mi állunk
ilyen magas előkészületi szinten, a többi önkormányzatnál még csak most kezdődnek a
tervezési munkák és a közbeszerzési eljárások. Városunk esetében, ahogy a startpisztoly eldördült, május 9-ével máris átadtuk
a munkaterületet a kivitelezőnek, aki meg

is kezdte az építési munkálatokat. Annak is
kifejezetten örülünk, hogy a közbeszerzési
eljárás győztese helyi vállalkozó lett, így a
kivitelezésben nagyon sok gyömrői, helyi
iparos kap majd munkát.
Amint arról már többször hírt adtunk, ennek a pályázatnak a keretében épül városunk
új művelődési háza csaknem 2000 m2-es
területen, magas tető ráépítéssel, egy szinttel
bővül és teljes felújítást kap a Polgármesteri
Hivatal „B” épülete. 300 m2-es összterületen
fallabda pálya, edzőterem, szauna és szolárium épül a sportcsarnokhoz, megújul, átépül
a Szabadság téri központi park, ahol egy fix
szabadtéri színpad is létesül. Az EU-s támogatásnak köszönhetően még az idén megvalósulnak ezek a hatalmas volumenű beruházások, melyek összértéke meghaladja az
550 millió forintot. A kivitelezési munkák
tervezett befejezési határideje október vége.
Megpróbáltuk a munkálatokat úgy szervezni, hogy azok a város életének normális
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Az új művelődési ház látványterve
működését a lehető legkisebb mértékben zavarják. A
Polgármesteri Hivatal a megszokott munkarendben
fogadja az ügyfeleket, teljes bezárásra a felújítás alatt
nem lesz szükség. A munkákat szintenként fogjuk
végezni. A nyári strandműködést sem szeretnénk, ha
akadályozná a sportcsarnok bővítése, ezért már május
hónapban elbontatjuk a régi romos tűzoltó szertárat és
ezen a telken kialakítunk egy nagyméretű parkolót a
strandra érkező vendégek részére. A központi iskola
épületét a strandhoz vezető úton továbbra is körbe
lehet járni. A május végén megrendezendő Gyermeknapot sem zavarják majd az építési munkák. A Polgármesteri Hivatal „B” épülete előtti utat azonban az
építkezés befejezéséig le kell zárnunk, ezért azt őszig
nem lehet használni. Az iskolához a Táncsics M. út

felől lehet majd behajtani. Rendkívül örülünk annak,
hogy a sikeres pályázat eredményeként az idén átadhatjuk Önöknek, városunk lakosainak az új művelődési házat, és az átépült, megszépült városközpontot.
A helyi Gyömrő Színház társulata, a művelődési ház
gárdájával karöltve pedig már próbálja a nyitóelőadásra szánt darabot.
Ezúton kérem városunk minden lakosát, hogy az
építkezés során esetlegesen jelentkező fennakadásokat viselje türelemmel és megértéssel, mi pedig mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a kivitelezés a
lehető legkevesebb akadályozással járjon.
Mezey Attila
alpolgármester

Jól jött a tavaszi eső!

A májusi eső aranyat ér mondják, és igaz ez valóban minden növényre, melyek meghálálják a tavaszi jókor jött csapadékot. De jókor jött ez a tavaszi csapadék városunk számára környezetvédelmi szempontból is, mégpedig azoknak a
facsemetéknek, melyeket a múlt hónapban megrendezett városi szemétszedési és fásítási napon a volt Farkasdi úti
szemétbánya területén ültettünk el. Tudni kell, hogy ezt a helyet két évvel ezelőtt Európai Uniós pályázatból a Ceglédi
Hulladéklerakó Konzorcium egyöntetű talajtakarással látta el. Mivel a munkák a földfeltöltéssel befejeződtek, a terület gondozatlanul gazosodott volna tovább. Önkormányzatunknak az volt a célja, hogy itt egy erdővel borított domb
alakuljon ki a parlagfűtenger helyett, ezért elhatároztuk, hogy társadalmi munkával befásítjuk. Az ültetéshez szükséges facsemetéket, mintegy kétezer darabot, a Jobbik Gyömrői Alapszervezete ajánlotta fel ingyen. Az ültetésben a
jobbikosok mellett részt vettek helyi civilszervezet tagjai, a Teleki Kastélyban működő speciális iskola kertészeti tagozatának diákjai, városunk közalkalmazotti dolgozói és önkormányzati képviselők is. A jó hangulatú, majdnem egész
napos munkának köszönhetően a volt szemétbánya egész területét sikerült beültetni akácfa csemetékkel, melyek a
tavaszi eső hatására reméljük, egytől-egyig megerednek és néhány év múlva már egy erdővel borított kis domb lesz
azon a helyen, ahol a közelmúltban még a szemétbánya által okozott seb éktelenkedett a tájban.
Szeretnénk köszönetünket kifejezni mindenki számára, aki az ültetési munkákban részt vett, és köszönjük a
2000 darab facsemetét a Jobbik Helyi Alapszervezetének.
Gyömrő Város Önkormányzata
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Városunk polgármesterét választották a Vasutas
Települések Szövetségének elnökévé

Május 11-én tartotta tisztújító közgyűlését a Vasutas
Települések Szövetsége a Kerepesi úti MÁV székházban. Erről a szövetségről tudni kell, hogy azon önkormányzatokat foglalja magába, illetve azon települések
érdekképviseletét látja el, melyeken vasútvonal halad
át. Egy országos önkormányzati szövetségről van
szó, melynek elsődleges feladata az önkormányzatok
vasúti közlekedéssel kapcsolatos feladatainak összefogása, kapcsolattartás a MÁV-val, illetve a kis vasúttársaságokkal és a közös érdekérvényesítés eszközét
felhasználva a lakosok érdekeinek képviselete.
Gyenes Leventét, városunk polgármesterét a
szolnoki vonalról sok önkormányzat
jelölte erre a tisztségre. A megtartott
tisztújító közgyűlésen a küldöttek
által leadott szavazatok többségét
megszerezve négy éves időszakra
választották meg ennek az országos
önkormányzati szövetségnek az elnökévé. A jelölésnél, illetve a megválasztásnál minden bizonnyal szerepet játszott, hogy országos szinten is
példaértékűen egyedül városunkban
működik eddig még önkormányzati üzemeltetésű vasútállomás. Ezt
az úgynevezett „Gyömrői modellt”
szeretné a MÁV vezetésének szándékával összhangban a szövetség
minél szélesebb körben elterjeszteni.
Emellett az utazóközönség érdekeit

szolgáló menetrendi egyeztetéseknél a hatékonyabb
érdekképviselet is szerepel a célok között. A közelmúltban kétszer is rendeztünk városunkban fórumot
MÁV vezetők részvételével olyan önkormányzatok
polgármesterei számára, akik megkeresték városunkat
azzal a céllal, hogy ők is átvegyék a helyi vasútállomásaik üzemeltetését a MÁV-tól. Reméljük, ennek az
elnöki pozíciónak köszönhetően a polgármesterünk
az ország vasutas településeinek képviselete mellett,
Gyömrő érdekeit is jobban tudja képviselni és érvényesíteni majd a vonattal közlekedők érdekében.
M.A.

Elfogadták a dohányzás szigorításáról szóló törvényt
A törvénymódosítás eredményeként jövő év januárjától a kijelölt helyek kivételével nem szabad
dohányozni közforgalmú intézmény nyilvánosság
számára nyitva álló helyiségeiben, közösségi közlekedési eszközön, munkahelyen, a gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt
légterű közforgalmú közlekedő, összekötő terekben,
valamint közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül. Ugyancsak tilos lesz rágyújtani a vasúti
pályaudvarok utasok által használt területein, így pl.
a peronokon, vasúti aluljárókban, továbbá a busz,
villamos és trolibuszmegállókban és azok 5 méteres
távolságán belül.
Közoktatási, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
intézményben, továbbá az egészségügyi szolgáltatóknál, így például a háziorvosi és szakorvosi rendelőkben, kórházakban még nyílt légtérben sem jelölhető
ki dohányzóhely. Ugyanakkor a büntetés-végrehajtási intézményekben a fogvatartottak – köztük a kóros
elmeállapotúak – számára, valamint a pszichiátriai

intézetben a pszichiátriai betegek számára zárt légterű
dohányzóhely is kijelölhető.
Azokon a munkahelyeken, amelyeket a munkáltató nem nyilvánított nemdohányzó munkahellyé, nyílt
légterű dohányzóhelyet kell kijelölni. A közös használatú, zárt légterű helyiségben való dohányzás tilalma a
társasházakra, lakásszövetkezetekre is kiterjed, ha az
összes tulajdonos, vagy lakásszövetkezeti tag legalább
négyötöde másként nem dönt.
Újdonság az úgynevezett szivarszoba, amely a
vendéglátóhelyeken, szállodákban a most elfogadott
módosítás hatálybalépésekor már működő, engedélyezett zárt légterű dohányzóhely lehet. Itt azonban
étel vagy ital nem szolgálható fel. Továbbá a szolgáltatást igénybevevő dohányzó vendégek ott tartózkodása alatt a munkavállaló nem kötelezhető arra, hogy
ebben a helyiségben munkát végezzen.
A törvény betartását a Népegészségügyi Intézetek, ill. a Fogyasztóvédelmi Hatóságok és Közterületi
szervek fogják ellenőrzi.
ÁNTSZ Monori Nagykátai kistérségi Intézet
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Vízmű hírek

Március végén járt le négy éves ügyvezetői kinevezésem
a vízmű élén. A tulajdonos önkormányzatok meghos�szabbították újabb öt évre. Az első ciklus leteltével egy
kis számvetést végzek, mi minden történt ezalatt. Azonnali feladat volt a szennyvíziszap elhelyezési szerződés
véglegesítése. Ezzel elhárult a végső akadály a szennyvíztelep vízjogi üzemeltetési szerződésének megszerzése
elől. Végre 15 évi építés, bővítés módosítás után hivatalos engedélyek birtokában üzemelhetett a telep.
Következő erőpróbánk a Kóczán úti terület víziközmű
beruházása volt. Itt egy magáncég megbízásából építettünk meg 4.2 km ivóvízvezetéket. Ilyen nagyságrendű
építés még nem volt társaságunknál. Ennek bevétele alapozta meg a gépcseréket illetve a géppark bővítését is.
További építések csak felsorolás szintjén: Öreghegyi út, Gyömrőy Aurél út csatornahálózatának befejezése. A Mendei úti kút gépészete, a bekötővezeték
egyes szakaszainak megépítése. A körforgalom alatti
víz és csatornacsomópont átalakítása. AIR-PARK
iparterület víz és csatornagerinc kialakítása.
Központi épületünket saját forrásokból és javarészt
saját erőből korszerűsítettük. A külső homlokzat megújult: szigetelést, színezést kapott. A nyílászárókat kicseréltük, a fűtésrendszert részlegesen korszerűsítettük. Nem csupán szebb és komfortosabb lett az épület,
de a gázfogyasztásunk is a felére csökkent.
Az elmúlt években az elhasználódott 10-15 éves
szerelő és „lótifuti” autókat valamint az egyik munkagépünket újakra cseréltük. Az építési, fenntartási munkákhoz bővítettük gépparkunkat: talajfúró, döngölő,
aggregátor, utánfutó, elektrofitting hegesztő stb.
Cégünk tagja a Magyar Víziközmű Szövetségnek
(MAVÍZ). Ennek rendezvényein rendszeresen részt
veszek. Az ezévi tisztújító közgyűlésen a MAVÍZ etikai bizottságába is beválasztottak, amit azért is nagy
megtiszteltetésnek érzek, mert nem régóta vagyok a
vizes szakmában.

Ennyit a múltról. Pár szót szólnék a jövőről is. Mik
a terveim?
Elsődleges szempont a hálózat megfelelő műszaki
állapotának fenntartása. A lehető legkevesebb üzemszünettel megfelelő minőségű szolgáltatás biztosítása.
Ezzel összefügg az ügyfélkapcsolati munka is, amin
még szeretnék javítani. Fontos előttünk álló feladat a
vízminőség javító projekt, ami új kutakat, gépészeti
és hálózati felújításokat jelent. További feladatomnak
tekintem az ivóvízzel vagy csatornával még el nem látott területek becsatolását a szolgáltatásba.
Az előttem álló öt év hosszú időnek tűnik, elvileg
sok mindenre elég. Vannak aggályaim is. A feladatok
végrehajtásához sok pénz kell. A lakosság nem terhelhető tovább, az önkormányzatok egyéb kötelezettségeikkel le vannak terhelve, a pályázati lehetőségek
szűkülnek. Csak magunkra számíthatunk.
Kormányzati szinten napirenden van az új
víziközmű törvény, amelynek bizonyos elvei, részletei
már ismertek a szakmában, a végleges (vagy ahhoz
közeli) változat még nem publikus. Az előzetes hírek
szerint a szolgáltatói struktúra változni fog, a kis szolgáltatók el fognak tűnni. Tény, hogy nagyobb üzemméret gazdaságosabban és biztonságosabban működtethető, de egy-egy településnek kisebb beleszólása lesz
a saját víziközmű ügyeibe. Nyilván nem lesz mindenütt
helyben műszaki személyzet, ügyfélszolgálat stb. Nem
tudjuk még, mikortól él az új törvény, milyen átmeneti rendelkezések lesznek, mennyire közvetlenül érinti
majd fogyasztóinkat, dolgozóinkat. Ha új cég szolgáltat, új szerződéseket kell kötni, új engedélyeket beszerezni stb. Ez rövid távon jelentős többletköltséget is
jelent. Várjuk a törvény megszületését, kihirdetését.
Akkor kiderül, hogyan tovább, mennyire kell újragombolni a kabátot. Tesszük a dolgunkat az aktuális szabályok szerint.
Kertész Gyula
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10 éves Gyömrő város
GYERMEK- ÉS CSALÁDI NAP – 20. Tour De Gyömrő
2011. május 29. vasárnap
Gyömrő, Szabadság téri park
PROGRAM:
07.30
09.00
09.15
09.30
10.00
10.45
11.00
11.15
11.45
11.50
11.55
12.00
12.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.30
17.30
18.00
18.15
18.30
19.00
19.30
20.00

Gyermek horgászverseny indulása a Tőzegesen
Ünnepélyes megnyitó - Mazsorettek
Gyermek polgármester és képviselő-testület választás, „eskü tétel”
– Egy napig gyerekek vezetik a várost
Tour De Gyömrő – első futam (Serdülő I. fiú-lány, 1 kör Gyömrőn, 5 km)
Tour De Gyömrő – második futam (Serdülő II, Ifi, Senior, 2 kör Gyömrőn, 10 km)
Tour De Gyömrő – harmadik futam (Ovis futam)
Tour De Gyömrő – negyedik futam (Családi futam)
Gyermek horgászverseny eredményhirdetése
Tour De Gyömrő – ötödik futam (80 km, kb. 2 óra)
Tour De Gyömrő – hatodik futam (30 km, kb. 45-50 perc)
Tour De Gyömrő – hetedik futam (20 km, kb. 30 perc)
Óvodák színpadi műsora
Tour de Gyömrő befutók
Iskolák színpadi műsora
Gyömrő Tudásportál (KIT-es) eredményhirdetés
Tour De Gyömrő eredményhirdetés
Kállay-Saunders András a színpadon
„Itt járt Mátyás Király” színpadi előadás (Gyömrő Színház)
Hastánc bemutató
Mini Sztárok a színpadon: KARAOKE gyerekekkel
Starlight Dance Company Crazy Time csapatának bemutatója
Break Dance bemutató
Akrobatikus Rock & Roll bemutató
Kaeshi Waza önvédelmi klub tüzes törés bemutatója
Tolvai Renáta előadása

Műsorvezetők: Tarapcsák Péter (kerékpárverseny); Szabó Zsolt (gyereknap)

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK:
– Ingyen ugráló vár a kicsiknek
– Vidámpark
– Kirakodóvásár
– Kürtöskalács, vattacukor, aszalt gyümölcs, perec,
lufi, arcfestés, fagyi, édességek, játékok, kenyérlángos, palacsinta, ajándéksátor
– Kihelyezett tájházi játszóház – kokárda gyöngyből,
Kossuth-bankó, stb.
– Játékos gyermekfoglalkoztató az iskola aulájában 3
éves -12 éves korig (10h-15h-ig) (Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében)
– KIT-es sátor
– ügyességi játékok
– szimultán sakkverseny
– légpuska lövészet
– polgárvédelmi akadályverseny
– K.I.Gy.E. kreatív és játéksátor, X-Box verseny,
virtuális focibajnokság, tombola

– kézműves foglalkozások: viaszfestés, krumpli
nyomda, termés kép, gipszfestés, origami, tészta
láncfűzés, szélforgó készítés
– Népi játékok: golyózás, karika hajtás, tojásfutás, csirkepofozó, zsákba futás, dióleső, hordó lovaglás, stb.
– tűzoltóautó bemutató
– rendőrautó bemutató
• terepjáró bemutató
• állatsimogatás, póni lovaglás
• ingyenes tej- és sajtkóstolás
• könyvsátor
• Mikkamakka játszóház
• Büfé
Tour de Gyömrő rendező: Jó Hátszelet
Alapítvány, Gyermeknap rendező:
Gyömrő 2000 Kör
A rendezők a programváltoztatás jogát
fenntartják!

6

KULTÚRA

A Városi Gyermeknap keretében,
a Szabadság téri parkban
2011. május 29-én, 16.30 órától

Gyömrő Színház
bemutatja

Balogh Géza

Itt járt Mátyás király

Szereposztás:
Mátyás király: Takács Gábor
Beatrix királyné: Hodruszky Julianna
Fityisz, udvari bolond: Zainkó András
Zsuzska, komorna: Kamarás Ivett
1. asszony: Benkőné Kókai Valéria
2. asszony: Székelyné Kavalecz Ágnes
3. asszony: Takácsné Tóth Hajnalka

Kerge Samu, főbíró: Maka Zsolt
Eulália, hitvese: Szántayné Hrutka Klára
Anci, lánya: Hodruszky Bianka
Manci, lánya: Bozzay Mirtill
Franci, lánya: Eller Barbara
Sanda, rendőrfőnök: Orosz Dávid

Zene: Petrik Balázs
Díszlet: Hortobágyi Ferenc, Kardos Mónika, Krakomperger Csilla, Molnár Antal, Varga Sándor
Kosztüm: Benkőné Kókai Valéria
Koreográfia: Benkőné Kókai Valéria
Technika: Jacek, Krakomperger Csilla, Székely Attila, Székely Dávid
Rendezte: Tölgyes Tamás

Május Gyömrőn

Elárasztják a várost a virágok,
a fák, a kertek színei kacagnak,
tulipánok, nárciszok gyöngyvirágok
himnuszt zengenek a szép tavasznak.
A meggyfák óriási csokrok,
szűzi fehérük a kék égre néz,
a hársak és gesztenyék virágán
ott illatozik a sárga méz.
Búgnak a gerlék, a rigófüttytől
hangos a rózsaszínű hajnal,
mint egy ékszer, olyan az utca,
a tavaszt hirdeti nagy diadallal.
Új levelek nyújtóznak a fényre,
zöld színük, mint remény-palást
selymesen simítja szíveinket
hirdetve örök megújulást.
Mint egy király, hímes palástom
magam köré terítem szépen,
minden fűszál, virág, rigófütty
az én gazdagságom egészen.
Tavasz van, május, zsong az élet,
magot vetettünk, csírázik szépen.
Ha jő az est ember, virág, madár
elszenderül a langyos éjben.
Szabó László Dezső
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Magyar filmek a Signal Tévében!

Igazi újdonsággal kedveskedik nézőinek a városi televízió! Június 4-től minden szombaton 17 órától megtekinthetnek egy-egy klasszikus magyar filmet. A vetítés előtt rövid beszélgetést
láthatnak az alkotókról vagy magáról a filmről.
Júniusban az alábbi filmeket láthatják:
Június 4. – Lúdas Matyi (rajzfilm, 1979)
rendezte: Dargay Attila
Június 11. – Az örökös (1969)
rendezte: Palásthy Gyögy
Főszereplők: Pécsi Sándor, Zenthe Ferenc, Sinkovits Imre, Almási Éva,
Gobbi Hilda, Latinovits Zoltán
Június 18. – Fizessen nagysád! (1937)
rendezte: Ráthonyi Ákos
Főszereplők: Kabos Gyula, Jávor Pál, Latabár Kálmán, Muráti Lili, Dénes György
Június 25. – Csínom Palkó (1973)
rendezte: Mészáros Gyula
Főszereplők: Haumann Péter, Hűvösvölgyi Ildikó, Huszti Péter, Márkus
László, Agárdi Gábor, Tordy Géza
A filmek kezdési ideje minden szombaton 17 óra!
Várjuk Önöket a képernyő elé!

BEMUTATKOZIK A MONOR TÉRSÉGI TEHETSÉGSEGÍTŐ
TANÁCS ISKOLAI MUNKAKÖZÖSSÉGE
Az Iskolai Munkaközösség első alakuló ülésén részt vett
iskolák /Monor Nemzetőr Ált Isk., Gyömrő TELGISZ,
II. Rákóczi Ferenc Ált Isk. és Weöres S. Ált. Isk. / megfogalmazták, hogy a munkaközösség hatékony segítséget szeretne nyújtani a térségünkben élő gyerekeknek,
fiataloknak tehetségük felismeréséhez, kibontakoztatásához. Ennek érdekében az intézmények együttműködnek a településeken is átívelő tehetséggondozó programok kidolgozásában. A közös együttműködés során a
térségben áttekinthetőbbé válik a tehetségsegítés különböző tartalmi és szervezeti keretei. Megszervezhetővé
válik a tehetségesek megfelelő programokba irányítása,
mentorálása, a tehetségesek követése, ezáltal csökkenhet
az elkallódás veszélye (pl. esetleges iskolaváltás esetén,
vagy lakóhelyváltozás következtében).
A szülők számára tanácsadással szeretnénk megkönnyíteni a tehetségesnek talált gyerekekkel kapcsolatos kérdéseik, problémáik megoldását.
Munkaközösségünk kisiskolás kortól serdülőkorig foglalkozik tehetségszűréssel, tehetségfelméréssel
és tehetségfejlesztő programok biztosításával, azaz a
tehetséges gyerekek felkutatásával, felkarolásával, támogatásával.
Programjainkat az átlagosnál értelmesebb, ötletesebb, érdeklődőbb gyerekek számára tervezzük, céljuk, hogy a tehetséges gyermekek megkaphassák azt a
pluszt, amelyre képességeikből eredően igényük van,
ezáltal biztosíthassuk a gyerekeknek a személyiségükhöz igazodó, szabad fejlődési lehetőséget.
Érdeklődni, jelentkezni a 06202590676 telefonszámon lehet Csontos Emesénél.

Munkaközösségünk tevékenységének másik alapvető eleme a folyamatos információcsere, a helyi
értékek (tehetséges fiatalok, mentorok, kezdeményezések, jó példák, a segítség bármilyen formája)
közvetítése, alkotó alkalmazása régiónk településeinek iskoláiban.
Hálózatépítés keretében április 18-án a monori
NEMZETŐR Általános Iskola REÁLEST-jére, a
természettudományos tanulói kísérletek börzéjére látogattunk el. A tanulók látványos, szórakoztató, közérthető és átélhető módon mutatták be a természet
törvényeit, a fizika csodálatos és meghökkentő világát, amivel mindenkinek feledhetetlen élményt nyújtottak.
Májusban a gyömrői Teleki László Gimnázium
és ISZ mutatja be a Tanács tagjainak az intézményükben folyó tehetséggondozás jó gyakorlatát.
Csontos Emese
Iskolai Munkaközösség irányítója
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Gyömrő a gyömrői gyerekek szemével régen és most!
Történetíró és Rajzpályázat
Tudsz rajzolni? Szeretsz alkotni? Van egy jó történeted? Ne hagyd ki ezt a lehetőséget!

Bekerülhetsz a Gyömrőről szóló 10 éves jubileumi könyvbe!
A Gyömrői Kulturális és Turisztikai Egyesület Gyömrő Város Önkormányzatának
felkérésére, rajzpályázatot hirdet,
6 és 14 éves, városunkban élő vagy tanuló gyerekek számára.
A pályamű címe: Gyömrő a gyömrői gyerekek szemével régen és most
Az alábbi 3 témakör közül bármelyiket választhatod, amely városunkkal kapcsolatban Téged legjobban
megihlet:

1. városunk látványosságai: kastély, templomok, tájház, stb.
2. természeti értékek: Tőzeges-tó, Tófürdő, stb.
3. városi programok: sport, kulturális, stb.
Rajzodat A/4-es méretben, bármilyen technikával készítheted, és akár több pályamunkát is beadhatsz!
Ha a rajzodról eszedbe jut egy történet, egy kedves mese, vagy csak leírnád, miért szereted városodat, miért
szeretsz itt élni, akkor ne habozz, azt is oszd meg velünk! A történetek terjedelme maximum 2500 karakter lehet
szóközökkel, gépelt formában.
A pályamunkákat, A/4-es borítékban, A/4-es méretű papíron kell benyújtani. Az alkotások hátlapján fel kell
tüntetni a készítő pontos nevét, címét, felkészítője nevét, intézménye nevét, címét.
Amennyiben történetet is írtál, kérjük, juttasd el csatolt file-ban a kulturiszt@gyomro.hu e-mail címre a
hozzátartozó rajz megjelölésével.
A borítékra illetve az e-mail tárgyában tüntesd fel: „Rajzpályázat, Gyömrő a gyömrői gyerekek szemével
régen és most”
Kérdéseiteket Nagy Zsuzsanna várja: 06 30/398-7651 telefonszámon és a kulturiszt@gyomro.hu e-mail címen.
Beadási határidő: 2011. május 30.
Leadás helye: Gyömrő Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal B épületének recepciója (2230 Gyömrő
Szabadság tér 1.), valamint minden iskola igazgatójánál.
Eredményhirdetés: 2011. augusztus 20.
Pályázat értékelése: Minden pályamű nyer és jutalmat kap, mert hisszük, hogy a belefektetett munka, képzelet,
idő jutalmat érdemel!
A Kulturiszt és az Önkormányzat közös csapatának zsűrizése alapján kerülnek kiválasztásra a legjobb pályamunkák, melyek bekerülnek az Önkormányzat felkérésére készülő, Gyömrő a gyömrői gyerekek szemével
című könyvbe. Ez a könyv várossá avatásunk 10. évfordulójára készül, melynek bemutatása a 2011. augusztus
20-i ünnepségen lesz.
Nagy szeretettel és kíváncsisággal várjuk a jelentkezők rajzait, írásait:

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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Központban a gyermek: Gyermeknap a
60 éves Városi Könyvtárban
Szeretettel várunk mindenkit 2011. május 28-án,
szombaton délelőtt 9 órától Gyermeknapra a Városi
Könyvtárba! Programjaink közt szerepel:
könyvtári totó
kvíz játék és vetélkedő
origami
arcfestés
jó idő esetén aszfalt rajzolás a könyvtár épülete
előtt.
Minden gyermek meglepetés ajándékot kap! Jöjjenek el, mert megéri!

További híreinkről, újdonságainkról (mint pl.:
Szendi Gábor: Paleolit táplálkozás és korunk betegségei; Meg Cabot: Olthatatlan vágy; Paul Lendvai:
Az eltékozolt ország; Christine Feehan: Sötét vágyak:
Kárpátok vámpírjai c. könyvekről) tájékoztatást kaphatnak személyesen a könyvtárban, vagy a www.
gyomroikonyvtar.eoldal.hu oldalon, valamint a
Facebookon Gyömrő Városi Könyvtár néven!
Kis-Szótér Andrea

*

Ismeritek Röpkét? Láttátok már? Ha igen, mutassátok meg nekünk is! Pályázatot hirdetünk – a nagy
sikerre való tekintettel – gyerekeknek, 6-10 éves korig
Fülöp Monika: Röpke – Egy lombtündér igaz története c. mesekönyvének illusztrálására (ami lehet rajz,
festés, báb, egyéb kézműves munka).
A legjobbakat könyvjutalomban részesítjük. A pályaművek leadási határideje: 2011. június 11. szombat, 12 óra, Városi Könyvtár, Táncsics M. út 43. Eredményhirdetés: 2011. június 18-a, szombat, de. 10 óra.
Az írónő könyve megtekinthető és kölcsönözhető a
könyvtárban.

BALLAGÁSTÓL ÉRETTSÉGIIG – VIZSGÁK ÉS
KÖZELGŐ TANÉVZÁRÁS A GIMNÁZIUMBAN
Mozgalmas és eseményekben bővelkedő tavaszi hónapok jellemzik a tavaszi szünet után általában is a
gimnázium mindennapjait. A ballagás és az érettségi
alapvetően meghatározza a hétköznapokat is. A vis�szatekintés mégis egy április végi eseménytől indul...
GÓLVONAL
Elfogultan hangzik, de csapatunk inkább
elveszítette az aranyérmet… A Húsvét
Kupa idén meglehetősen kései, április
végi tornáján jól szerepelt iskolánk focicsapata. A körmérkőzéses tornán, kevés
gólos mérkőzések, szoros eredmények
születtek: végül ezüstéremmel zártunk.
Bognár Szilárd pedig a torna legjobb kapusa címet kapta. Gratulálunk a győztes
Rákóczi Ferenc Általános Iskola csapatának és a díjazottaknak.
MÉRÉS
A hagyományoknak és az országos trendeknek megfelelően május végén ismét

lesz kompetenciamérés: ez a 8. és 10. évfolyamokat
érinti. A szövegértés és matematika feladatlapokon túl
az egyik tizedikes osztály „duplázik”, egy próbamérésen is megmérettetnek majd.
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BALLAGÁS
Április utolsó péntekén nagy érdeklődés mellett
zajlott a végzősök ballagása. A kedvező időjárás is
támogatta az ünnepélyes eseményt. Kovács Gyula
iskolaigazgató útravaló mondatai, a végzősök és a
tizenegyedikes évfolyam búcsúbeszédei, a jelképes stafétaátadás jelentette a műsort, az érettségit
megelőző, négy illetve hat éve várt nagy napot.
Rutkovszky Melinda és Balázs Gábor osztályfőnökök tanítványai május első hetében az írásbeli vizsgán mérettettek meg...
MATÚRA
...amely vizsgák hagyományosan a magyar nyelv és
irodalom, matematika, történelem, angol, német nyelv
és a választott tárgyak írásbeli vizsgáit jelenti május
első felében. A szóbeli megmérettetés a szorgalmi időszakot követően, június 15-től kezdődik.

KAMERALÁZ
A www.emlekpontok.hu oldalon folyamatosan
bővül iskolánk interjútára. A 25 felvétel elkészült, az
utómunkálatok még zajlanak. A pályázati kiírásnak
megfelelően egy „Így készült...” típusú verkfilm, egy
internetes blog is készül majd, az összegző tanulmányok és sajtócikkek mellett.
A weboldalra feltöltött filmek száma folyamatosan
változik, a pályázati anyagok elbírálása hosszadalmas,
időigényes. Az országos akció mégis egyedülálló, talán világrekord is lesz. Ilyen mennyiségű forrásanyagbázis nem készült, ismereteink szerint sehol a világon.
A következő évtizedek országos kutatásaihoz, történelemtanításhoz, helytörténethez jelentős mennyiségű
és léptékű forráskiegészítést jelent a 68 pályázó iskola
több ezer filmanyaga.
Forgács Attila

Egy verseny születése
Iskolánk (W.S.Á.I.) keresi a lehetőséget, hogy a gyömrői
diákok minél több lehetőséget kapjanak saját tehetségük
megmutatására. A képzőművészet területén is sok lehetőség kínálkozott az alkotó diákoknak arra, hogy kibontakozhassanak. Idén a TÁMOP-pályázat keretén belül
a hagyományos szavaló verseny és rajzpályázat mellett
egy új kezdeményezést is szárnyára indítottunk.
A városi szinten 5-8. osztályosok számára meghirdetett vetélkedővel célunk az volt, hogy a diákok a
művészettörténet, műelemzés területén is kipróbálhassák magukat. Ezzel nemcsak rajztörténeti tudásuk nő,
hanem kapcsolatot tudnak teremteni a tantárgyi tudások (zenetörténet, irodalom, történelem) között, előadói készségüket is fejleszthetik. A fordulók során (két
írásbeli és egy szóbeli) a csoportok illusztrálták munkáikat, powerpoint bemutatókkal kísérték előadásukat.
A verseny idei tapasztalatait átgondolva hagyományt
szeretnénk teremteni. Reményeink szerint ez a verseny
is beépül majd a gyerekek és az iskolák versenynaptáraiba egy újabb lehetőséget teremtve az együttlétre.
5. évfolyam:
I.hely: Csini Einsteinek csapat -146 pont
II.hely: Kaméleonok csapat -144 pont
III.hely: Mona Lisa csapat -142.5 pont
6. évfolyam:
I.hely: Reneszánszok csapat -148 pont

II.hely:Varjú Rékáék csapata -165 pont
III.hely: Cé-sek csapat -145 pont
7. évfolyam:
I. hely: Manók csapat -158.5 pont
II hely: Fakanál csapat -157 pont
III.hely:Rákóczi 3OH -152 pont
8.évfolyam:
I. hely: Pudingok csapat -151 pont
II.hely: Katedrálisok csapat -129 pont
A résztvevőkre nagyon büszkék vagyunkk és gratulálunk nekik!
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Április, a környezetvédelem
és a szaktárgyi versenyek hónapja

Iskolánk az Ökoiskola cím elnyerésével vállalta, hogy diákjainak nevelésében
kiemelt szerepet kap a
környezettudatos magatartás. Ezért is fontos a felső tagozaton
a 3 hetes project. Idén
a gyerekeknek legjobban tetsző programok:
honfoglaló
számítógépes csapatjáték,
interaktív vetélkedők
az iskola épületében
elrejtett
feladatokkal, tablók készítése,
Happy-hét a vízivás népszerűsítésére.
A 4. hét záróakkordjaként április 16-án az egész
tanítás a téma jegyében zajlott. Minden tanár összekötötte környezetvédelmi játékokkal, rejtvényekkel,
érdekes tudnivalókkal az aznapi szaktárgyi tananyagot. A szünetekben az összegyűjtött PET-palackokat
lapítottuk a Taposs a laposra! – akció keretében,
természettudományos kísérleteket tekinthettek meg
és hajthattak végre a gyerekek az aulában, ásvány-

kiállítást rendeztünk, kerékpáros lassúsági versenyt
szerveztünk. Emellett elem-, papír-, kupakgyűjtést
folytatunk. A támogatók segítségét és a résztvevők aktivitását köszönjük!
A felső tagozatosaink számára a legtöbb tanulmányi versenyt is áprilisban rendezik. Intézményünk területi szavaló és városi meghirdetésű képzőművészeti,
matematika, futó versenyt és táncházi-színjátszó találkozót rendezett az iskolai fordulókon kívül.

A Weöres Sándor Ált. Isk. diákjai, nevelőtestülete

Április 22-én óvodánk idén is méltóképpen megemlékezett a FÖLD NAPJÁRÓL.
A gyerekek a saját kezükkel ültették otthonról hozott virágaikat. Az anyukák és az apukák is segédkeztek
a munkában. Az időjárás kegyes volt hozzánk. Az óvoda szebb lett, a gyerekek pedig gazdagabbak egy élménnyel, ami valószínűleg hozzájárulhat ahhoz, hogy szeressék a természetet.
Ezúton szeretném megköszönni minden kedves szülő és kisgyermek segítségét, mellyel hozzájárult az
Arany Óvoda színesebbé tételéhez, növényvilágának gyarapodásához, környezetünk szebbé és esztétikusabbá tételéhez.
Lőrincz Katalin programszervező óvodapedagógus
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„Jó gyakorlat” bemutatása a Bóbita óvodában
Május 10-én óvodánkba látogattak a Kistérségi Tehetséggondozó
Tanács Óvodai Munkaközösségének tagjai. A Micimackó csoportba
mentek, ahol 11 óráig figyelték a tehetséggondozást.
Helyi óvodai programunk a „Játék-mese” és „Lépésről-lépésre” országos programok elemeit felhasználva készült. A délelőtt folyamán a
következő tevékenységeket tudták megfigyelni a vendégek, amelyek a
színek témakör köré épültek. Az egyik összetolt asztalnál „varázsfestéket” kevertünk, mindenki saját elképzelése szerint kísérletezhetett a színekkel. Így készültek a „varázsképek”, amelyek nagyon megmozgatták
a gyermekek fantáziáját. Közben színes selyemkendőket helyeztünk el a
szőnyegen egy „varázsdobozban”, amelyet fantáziájuk szerint használhattak a gyerekek játékukban. Így a fehér fátyolból „Jégherceg”, a pirosból „tűz”, a sárgából „nap”, a feketéből „sötétség”, a kékből pedig „eső
és tenger” lett. Később „tündérekké” váltunk, táncoltunk, énekeltünk,
színes virágokat gyűjtöttünk, számoltunk, párosítottunk.
Egy külön asztalnál kolléganőmmel sakkoztak az érdeklődő, tehetségígéretes gyerekek, fiúk, lányok vegyesen.
Ezután következett a mese. A „Három kívánság” című népmesét
végig átszellemülten, lelkesen, érdeklődve hallgatták a gyerekek és a
felnőttek is.
Ráczné Varga Gyöngyi
Bechlerné Tarsoly Anikó óvodapedagógusok

Egy gyönyörű kiállítás története…..
A kiírás így szólt:

„SZÁZSZORSZÉPEK”

Csodaszépen hímzel, vasat kovácsolsz, modelleket, maketteket „varázsolsz”,
tojást patkolsz, a te „bonsaiod” van a legszebben metszve,
gyönyörű képeket festesz, gyöngyöt fűzöl…,
eddig titokban.

Itt az idő!

Kérlek, ne legyél irigy! Hagyd, hogy mi is láthassuk a különleges munkáidat!
Eddig a gyerekek által készített rajzok, barkácsolások
díszítették az óvodánk folyosóit, most itt volt a lehetőség, hogy a szülők mutassák meg a munkáikat.
Szépen lassan olyan szerteágazó technikával készült, stílusgazdag készlet gyűlt össze, amelyet már
csak esztétikus módon egymás mellé kellett helyezni
és kész a „Százszorszép” kiállítás.
A látogatók szavazhattak a legszebb, legötletesebb,
a legtöbb munkát, kreativitást igénylő tárgyra. Így alakult ki a népszerűségi sorrend:
Különdíjat kapott a „Jelmezcsodák” névre hallgató
„cukrászda”, „zöldséges”, „mesefa”, „templom” négyes.
A harmadik legtöbb szavazatot az egyik család
nagyszülei által készített gyöngyfűzés és faragott tárgyak együttese vihette haza.

A második legnépszerűbb alkotás egy háromárbocos hajó makettjének metszete volt.
A legtöbb szavazatot a tegola technikával készült
„cserépváros” kapta.
Aki elhozta az otthon készített, barkácsolt tárgyait
és hatalmas vizuális élményhez juttatta a kiállításon
sétálókat, fogadja óvodánk köszönetét.
További örömteli barkácsolást kívánunk!
Mesevár Óvoda dolgozói
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
Gyömrői TÜF Nonprofit KFT
2010. évi mérlegbeszámolójának
kivonata

A Gyömrő Városi Település Üzemeltető és Fejlesztő
Közhasznú Társaság (Gyömrői TÜF Kht.) 2002. 12.
16-án alakult. 2009. júniustól törvényi rendelkezés
szerint megszűnt a Kht., mint cégforma, új cégformát
kellett választani. Az átalakulást követően, továbbra is
a nonprofit változatot választotta a tulajdonos, így mint
nonprofit Kft. működik tovább a városgazdálkodás. Új
név: Gyömrő Városi Település Üzemeltető és Fejlesztő
Nonprofit Kft. (Gyömrői TÜF Np. Kft).
Egyszemélyes KFT, a társaság alapítója Gyömrő Város Önkormányzata.
A társaság alapító vagyona 3 000 000 Ft pénzbeli
betét. Előtársaságként működött a cégbírósági bejegyzésig, 2003. 02. 26-áig.
A nonprofit társaságot határozatlan időre alapították.
Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
A TÜF KFT saját tőkéje 34. 349 e Ft.
A TÜF KFT szabad pénzeszköze 7592 e Ft.
A nonprofit társaság befektetett eszköz állománya
ingatlanok, műszaki berendezések, gépek, járművek és
egyéb berendezések, felszerelésekből áll.
A társaságnak mérlegen kívüli kötelezettsége nincs.
A nonprofit társaság vagyontárgyai per-és tehermentesek.
Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Közhasznú tevékenységből származó árbevétel 164. 358 e Ft.
Egyéb tevékenységből származó bevétel 80. 490 e Ft.
Alapítótól a tevékenységre kapott támogatás 78. 151 e Ft.
Rendkívüli bevétel 344 e Ft térítés nélkül átadott tárgyi eszközökből származó bevétel, rendkívüli ráfordítás
nem volt.
A Kht. a beszámolási időszakban 1.609 e Ft mérleg
szerinti eredményt ért el.
Tájékoztató kiegészítő adatok
A Nonprofit Kft. 2003 januárjától foglalkoztatott alkalmazottakat. 2010-ben a statisztikai létszám 35 fő. A
vezető tisztségviselők előlegben, kölcsönben nem részesültek, nevükben garanciát nem vállaltak. A társaságnak
peres ügye nincs.

Várjuk a véleményüket!

Önkormányzatunk ismét Önökhöz fordul! Kérjük, írják meg nekünk, hogy milyen (személyes) tapasztalataik vannak az orvosi ügyelettel kapcsolatban! Men�nyire elégedettek az ügyelet és az ott dolgozó orvosok
munkájával? Természetesen nem csak a negatívumokra, hanem a pozitív dolgokra is kíváncsiak vagyunk!
Véleményüket ide küldhetik:
velemeny@gyomro.hu
Nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatal „B” épületének portáján adhatják le, ebben az
esetben kérjük, írják rá: „Orvosi ügyelet véleményezése”! Kérjük, minél többen írják meg tapasztalataikat, véleményüket, hogy minél valósághűbb
képet kaphassunk!
Segítségüket köszönjük!
HA

Májustól a gyömrőieket is ingyen viszi egy
busz a maglódi Auchan áruházhoz. A menetrendet az alábbiakban közöljük. A megadott
időpontok hétfőtől szombatig érvényesek.
Vasárnap 17.40-kor indul az utolsó busz.

PATIKAI ÜGYELET
Hétköznapokon továbbra is a Szent Erzsébet Patika tart ügyeletet este 10 óráig. Hétvégeken a három patika felváltva tart nyitva.
A következő hétvégék és ünnepnapok ügyeleti
rendje a következőképpen alakul:

Május 21-22.
Május 28-29.
Június 4-5.
Június 11-12.
Június 13. hétfő
Június 18-19.
Június 25-26.

Humanitas Patika
Kehely Patika
Szent Erzsébet Patika
Humanitas Patika
Szent Erzsébet Patika
Kehely Patika
Szent Erzsébet Patika
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KÖZLEMÉNYEK
GYÖMRŐ ÉS VONZÁSKÖRZETE
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
FOGLALKOZTATÁSÁÉRT
ALAPITVÁNY
2010. ÉVI KÖZHASZNÚ
TEVÉKENYSÉGÉNEK
BESZÁMOLÓJA

Mindennapi tevékenységét Gyömrőn az Erzsébet
telepi Eskü téren lévő Mozgáskorlátozottak, Egészségkárosodottak Szolgáltató Házában végzi. Egyének felvilágosítása - széleskörű információkkal való
ellátása, egyének és családok mindennapi életvitelének segítése, fogyatékossági támogatások intézése, közlekedési és gépkocsi vásárlási támogatások
intézésének segítése, lakás akadálymentesítésének
tanácsadása, támogatások intézése, gyógyászati
segédeszközök kölcsönzése folyt.

Hulladékkezelési hírek
Figyelem! Ünnepi szállításváltozás!
Következő ünnep: június 13., hétfői nap. Az érintett
területen a szállítás az ünnepnapot követő pénteken,
azaz június 13. helyett, június 17-én lesz. Kérünk
minden érintett területen lakót, hogy a jelzett napon
helyezze ki az elszállítandó hulladékot!
A jövőben az ünnepi szállításváltozásokat a
számlalevélen is közöljük. Reméljük, így teljesebb
lesz a tájékoztatás, és ezzel is javítjuk a szolgáltatásunk színvonalát!
Figyelem! A hulladék begyűjtési rend változása miatt a kukás autó az eddig megszokottól eltérő
időben közlekedhet. Kérünk ezért minden lakost,
hogy a kukákat ezt figyelembe véve tegye ki!

Az Alapítvány 2010. évi gazdasági mérlegének
főbb adatai:
– Közhasznú tevékenység összes bevétele: 3331 e. Ft
– Közhasznú célú működésre kapott támogatás: 208 e. Ft
– Központi költségvetésből kapott támogatás: 43 e. Ft
– Magánszemélyek és vállalkozók támogatása: 160 e. Ft
– NCA működési célú pályázat támogatása: 275 e. Ft
– Vállalkozási tevékenység bevétele: 4 e. Ft
– Közhasznú tevékenység ráfordítása: 2680 e. Ft
– Vállalkozási tevékenység ráfordítása: 12 e. Ft
Az Alapítvány vagyona 2010. december 31-ig
9846 e. Ft volt.
A térítés nélkül végzett munka becsült értéke:
8989 e. Ft.
Az Alapítvány teljes vagyona 2010. december
31-én:
18835 e. Ft.
Bízunk abban, hogy a kitűzött célunk következetes
megvalósításával, a velünk kapcsolatban álló egyénekkel és közösségekkel a Gyömrőn és vonzáskörzetben lakó mozgáskorlátozott egészségkárosodott
– fogyatékkal élő gyermekek és felnőtt sorstársaink
javára további eredményes munkát tudunk végezni
a jövőben is.
Szabó Tibor
mozgáskorlátozottak
szervezetének-alapítványának elnöke

Köszönjük!

A Mesevár a Gyermekekért Alapítvány köszöni
minden kedves támogatójának, hogy SZJA 1%-át
alapítványunknak ajánlotta fel.
A 2009. évi SZJA 1% felajánlásokból, 2010.
évben alapítványunk 390 602 forintot kapott.
Az előző évből tartalékolt összeg: 167 758 forint volt. 2010-ben az összegből nem költöttünk,
így összesen, kamattal együtt 2011-ben 584 747
forint áll rendelkezésünkre. Felhasználása - az
alapítványban meghatározott célokra - folyamatban van.
A Mesevár a Gyermekekért Alapítvány
kuratóriuma

SPORT

A Gyömrő SE hírei
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Edzőváltás a felnőtt labdarúgóknál!

A labdarúgó szakosztály vezetősége május 1-től Balogh Istvánt nevezte ki a felnőtt csapat vezetőedzői
posztjára. A 44 éves budapesti szakember Márton
Zoltánt váltja, aki bő 3 évig irányította együttesünket. Márton Zoltánnak a vezetőség köszöni az eddigi
lelkiismeretes munkáját és további sikereket kíván a
szakmai (főleg az U13-as csapat edzőjeként) és magánéletben egyaránt!
Bajnoki mérkőzések:
22. forduló (április 17.) Alsónémedi-Gyömrő 2-0
(Ifi: 3-2)
23. forduló (április 23.) Gyömrő-Sülysáp 0-3
(Ifi: halasztva)
24. forduló (május 1.) Pereg-Gyömrő 4-1 /gólszerző:
Földváry/ (Ifi: 1-5)
25. forduló (május 7.) Taksony-Gyömrő 2-2 /gólszerző: Lénárt, Péterfi/ (Ifi: 0-2)

***

U16-os serdülőcsapatunk idén újra (zsinórban már
harmadszor) megnyerte bajnokságát!
Kuprák János edző „fiai” még pontot sem veszítettek,
így már a bajnokság vége előtt 4 fordulóval megszerezték az aranyérmet!

***

Április 30-án a focipályán kispályás tornát rendeztünk, amelyen 5 baráti társaság csapata küzdött a felajánlott serlegért. A győztes végül a Korona Söröző
együttese lett!
Ugyanezen a napon, a képen szereplő gyömrői
Öregfiúk is tornát rendeztek, amelyet sikerült is megnyerniük a budapesti Tabán Fc és az Angliából érkező
Leeds United (szurkolói) csapata előtt!
K.L.

KÉZILABDÁS LÁNYAINK A BAJNOKI DÖNTŐBEN!!!
Megvan, igen!!! Női felnőtt kézilabda csapatunk egy osztállyal feljebb, újra az NB II–ben!!!

Két magabiztos győzelem (70-28) Mogyoród ellen,
egy izzasztó küzdelem (29-27), majd örömjáték (3819) Dunakeszivel szemben! Végül két igen emlékezetes mérkőzés az elődöntőben Gödöllővel: idegenben
egy pofon (22-25), majd hazai pályán egy fergeteges
hangulatú meccs fölényes győzelemmel (29-19), mely
nemcsak a bajnoki döntőbe jutást, hanem a biztos NB
II-be való feljutást is eredményezte!!!
Óriási örömünkre, célunkat elérve, a
rájátszás utolsó köréhez érkezve, így már
teher nélkül, felszabadultan léphetünk
pályára a bajnokság döntőjében Göd
csapata ellen! A sorsolás eredményeképpen az első mérkőzést itthon játsszuk, s
május 21-én (szombaton) idegenben dől
el, hogy arany - vagy ezüstéremmel zárjuk ezt a bajnoki évet!
Még mondják, hogy a sors nem ismétli önmagát?! Ifjúsági szinten kísértetiesen hasonló a helyzet! Utánpótlás
csapatunk veretlenül menetelve a rájátszásban, az elődöntőben Cegléd ellen
vívhatta ki a döntőbe jutást, ahol szintén Göd csapatával mérkőzik majd!

Két fiatal, lendületes, igazán szép kézilabdát
játszó együttes csap össze, mind felnőtt, mind ifjúsági szinten! Két-két igen parázs csata ígérkezik, s
hogy milyen végkimenetellel, azt csak a pillanatnyi forma határozza majd meg! Bízzunk a legjobbakban…
Valenta Eszter Gyömrő VSK
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Ismét külföldön arattak sikert a gyömrőiek!
A Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület ismét indult egy Európa-kupán az
IBF keretein belül. Idén 16 versenyzővel
vettünk részt ezen a megmérettetésen.
Versenyzőim formagyakorlatban és küzdelemben is indultak. Legnagyobb ellenfeleink a küzdelmek során az ukrán és
lengyel csapat harcosai voltak. A délelőtt
folyamán 2 arany, 1 ezüst és 1 bronz érmet szereztünk a formagyakorlatainkkal.
Délután 3 arany, 1 ezüst és 1 különdíj
gyarapította a gyűjteményt, amelyeket
küzdelemben szereztek a versenyzők.
A versenyzőim közül 12-en hoztak haza
érmet, ami nagyon jó eredmény, külföldi
viszonylatban is. Sok tanítványt ki tudnék emelni a teljesítményéért, viselkedéséért, küzdőszelleméért és sportszerűségéért, de ez
a cikk kevés lenne felsorolásukhoz. Mind a 16 versenyzőre büszke lehet a gyömrői lakosság és a szülők
is, mert városunkat és országunkat méltón képviselték
fiataljaink külföldön.
Eredmények:
Formagyakorlat:
Hegymegi Sándor – bronz érem
Hegymegi Szilvia, Hegymegi Sándor,
Huber Máté – arany érem
Rohonczy Dániel, Czeglédi Árpád,

Kiss Buda Richárd – ezüst érem
Harangozó Mercédesz, Molnár Ferenc,
Harangozó Tamás – arany érem
Küzdelem:
Hegymegi Szilvia – arany érem+ különdíj
Fodor Zoltán – arany érem
Erényi Martin – arany érem
Vojácsik Ádám – ezüst érem
Köszönet a támogatásért Gyömrő Város Önkormányzatának és a Gyömrő VSK-nak, valamint az utazás kényelméért a Földesi Travelnek.
L.Á.

Családi nyaralás

a Gyömrői Ifjúsági táborban Balatonalmádi-Káptalanfüreden!

Időpont: 2011. június 15-től folyamatosan, egész nyáron.
Elhelyezés komfort nélküli faházakban, vizesblokk külön, házias ételek, tábori büfé, programajánlatok!
Családi csomag: 85.000 Ft/család/hét/teljes ellátás
(2 felnőtt+2 gyermek) további gyermekek esetén kedvezmény életkortól függően.
Egyéni jelentkezőknek: 3.600 Ft/fő/éj teljes ellátással
Összkomfortos, 12 személyes ÜDÜLŐHÁZ ideális elhelyezés családoknak, ill. baráti társaságoknak.
ÁR: 110.000 Ft/hét/ház ellátás nélkül
Ellátás igényelhető!
Esküvők, születésnapok, családi rendezvények lebonyolítását is vállaljuk! Üdülési csekket elfogadunk!
Érdeklődni: Sigmond Zsolt táborvezetőnél 06 30 216 9791; 06 70 4198130
Bővebb információk találhatók a tábori honlapunkon: www.tabor.gyomro.hu
e-mail: gyomroitabor@freemail.hu

GYÖMRŐ

Közéleti és információs magazin 2011/5
Felelős kiadó: Teleház Egyesület Gyömrő
Főszerkesztő: Király Erzsébet • Nyomda: Kozo Print
Megjelenik 5400 példányban.
***
Észrevételeiket az
e-mail címre várjuk.
A magazin a www.gyomro.hu weboldalon is olvasható.

ujsag@gyomro.hu

