Már állnak a falak!

Május elején kezdődtek meg városunk új
művelődési házának építési munkálatai.
Mire ez az újság a postaládákba kerül, már
az első szint födéméig elkészül a falazás.
A kivitelezést végző gyömrői cég rendkívül jó munkaszervezéssel, sokak számára
meglepő gyorsasággal építi az épületet.
Nem szokatlan ez itt nálunk Gyömrőn, az
elmúlt években elkészült iskolák, óvodák
is mindig határidőre, igen rövid idő alatt
épültek fel, kifogástalan minőségben. A
gyorsaság sosem ment a minőség rovására! Ezt úgy a körforgalomnál, mint az elkészült közintézményeknél bárki láthatja.
Az építéssel párhuzamosan június végétől
megkezdődik a Polgármesteri Hivatal „B”
épületének felújítása is. A sportcsarnok
bővítése is része a városközpont felújítá-

sára nyert Európai Uniós pályázatnak. Itt
is május elején adtuk át a területet a kivitelezőnek, de mivel itt a művelődési házhoz képest kisebb épületről van szó, már
a tető ácsolásánál tartanak. A kivitelezési
munkák a strand megközelíthetőségét és
nyári üzemeltetését nem akadályozzák,
a tőfürdő főbejáratánál lévő tűzoltószertár elbontásával egy új nagyterületű parkolót nyitottunk meg a tófürdő vendégei
részére. Mindkét épület építési munkálatai
ugyanilyen lendülettel folytatódnak majd
a nyár folyamán ahhoz, hogy késő ősszel
az épület megkezdhesse rendes működését
és új otthont adhasson a helyi kulturális
életnek.
Mezey Attila
alpolgármester
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Újabb Európai Uniós pályázati siker!
Még a tavalyi évben nyújtottunk be pályázatot a Polgármesteri Hivatal „A” épületének, vagyis a műemlék
jellegű régi épületnek az energetikai korszerűsítésére.
A közelmúltban kaptuk meg az értesítést, hogy Európai
Uniós pályázati forrásból, mintegy 30 millió forintot
nyertünk ennek az épületnek a teljes körű energetikai
felújítására. A munkák magukban foglalják az épület
dryvit rendszerű hőszigetelését, a teljes körű nyílászáró cserét, födémszigetelést és a fűtés korszerűsítését. A
nyílászáró cseréknél és a homlokzati munkáknál különös figyelmet fordítunk arra, hogy az épület külső jellege ne változzon meg, továbbra is patináns műemlék
jelleget sugározzon. Az energetikai korszerűsítésnek
köszönhetően hosszútávon jelentős mértékben fog
csökkeni önkormányzatunk energiára fordított kiadása.
A kivitelezési munkák a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyár végén kezdődhetnek el.
M. A.

Az elmúlt néhány hónap tapasztalata alapján úgy tűnik,
városunkban is jól működik a nemrégiben bevezetett
szelektív hulladékgyűjtés. A lakosság túlnyomó többsége igénybe veszi a zöldhulladék elszállítási rendszert és az ingatlanok több mint 50%-nál kihelyezik
a szelektíven gyűjtött hulladékok tárolására szolgáló
sárga zsákokat az elszállítási napokon. Ha kis csúszással is ugyan, de megkezdődött a szelektív szigetek
kiépítése. Ezekre a szelektív szigetekre vihetik a város
területén a nem rendszeres időközökben keletkezett
nagyobb mennyiségű szelektív hulladékot, csomagoló papírokat, kartonokat. Ígéretünknek megfelelően
folyamatosan figyelemmel kísérjük a rendszer bevezetése óta felmerült problémákat és regisztráljuk a beérkezett kérdéseket is. Nézzük, mik a leggyakrabban
felmerült kérdések, melyekkel kapcsolatban ezúton
szeretném tájékoztatni városunk lakosságát:
A város területén a szemétszállítás igénybevétele
kötelező.
Ha valaki csak szelektíven szeretne gyűjteni, abban az esetben is meg kell fizetnie a minimális,
1 db legkisebb szállítóedényre vonatkozó szemétszállítási díjat. A szelektíven gyűjtött hulladékok,
habár feldolgozhatóak és értékesíthetőek, de nem
képviselnek olyan értéket, melyből a szemételszállítási rendszer működtetése fenntartható lenne. A sárga zsákokat is össze kell gyűjteni, el kell
szállítani Ceglédre. A zöld hulladék elszállítása is
beépül a díjba, ennek is jelentős költsége van. A
kukásautónak végig kell menni minden ingatlan
előtt. Ezeknek a költségeknek a fedezetére nem

elegendő a szelektív hulladékok értékesítéséből
befolyó csekély bevétel, ezért a közteherviselés
elve alapján, a jogszabály szerint minden ingatlantulajdonosnak meg kell fizetnie a szemétszállítás ráeső költségét.
Városunkban több helyen épültek társasházak.
Sajnos az is előfordul, hogy vannak, akik nem
fizetik a szemétszállítási díjat. Annak érdekében,
hogy a nem fizetők által kieső bevételeket ne a
többi lakos fizesse meg, ezért velük szemben behajtási eljárás indul, a kihelyezett kukát pedig
nem szállítják el. A társasházaknál ezért különösen fontos, hogy az ingatlanok elé kihelyezett
szállítóedényeken legyen feltüntetve a lakástulajdonos neve. A szállítást végző dolgozók csak így
tudják eldönteni, melyik kukát kell elszállítaniuk, illetve melyiket kell otthagyniuk egy társasház előtt.
Ha valaki kisebb szállítóedényt vásárolt, és abban helyezi ki a szemetet, akkor ennek tényét be
kell jelentenie az ügyfélszolgálaton! (Szt. István
út 33.) Csak ebben az esetben, a nyilatkozat kitöltését követően, fogják az alacsonyabb díjat számlázni a következő negyedév első napjától.
Amennyiben valakinek szemétdíj hátraléka van,
és emiatt nem ürítik ki az ingatlana elé kihelyezett kukát, a hátralék összege a számlán mindig
feltüntetésre kerül. Ennek rendezését követően
indul újra a szállítás.
Lakásvásárláskor az új tulajdonos mindig kérjen
igazolást arról, hogy az ingatlanon nincs felhal-
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mozott szemétdíj hátralék, ellenkező esetben a
szolgáltatás csak a hátralék rendezését követően indul újra. A felhalmozott hátralékok az ingatlanra terhelődnek, tulajdonos váltással nem
szűnnek meg.
A szállításról, a szállítás rendjéről, a fontosabb
tudnivalókról a számlalevélben kapnak értesítést
a fogyasztók, ezért kérjük, mindig olvassák el a
számlalevélen lévő információkat!
Az áprilisban kézbesített kis kétoldalas tájékoztatóban, melyet Ceglédről küldtek szét a lakosságnak, t é v e s i n f o r m á c i ó k jelentek meg a
helyi hulladékudvarról. A hulladékudvar, önkormányzatunktól független okok miatt, még nem
kapta meg az üzemelési engedélyt. Ezt a ceglédi
üzemeltetőnek kell rendeznie. Addig oda nem lehet semmit beszállítani, zárva van. A tájékoztatóban tévesen jelent meg, hogy ott építési sittet
1 köbméterig ingyenesen el lehet helyezni. Nem
erre a célra épült a néhány száz négyzetméteres
hulladékudvar, hanem szelektív konténerek tárolására. Sittet egyáltalán nem lehet majd lerakni
a jövőben sem! A téves tájékoztatásért a ceglédi
üzemeltető nevében is elnézést kérünk. A szórólapok kijavításának igényét jeleztük.

július:
sárga zsák

20.

zöld zsák

8., 22.

augusztus:
sárga zsák

24.

zöld zsák
				

5., 19.

Gyömrő Város Önkormányzata

A következő hónapok szelektív napjai:

június:
sárga zsák

22.

zöld zsák

24.

Május végén a Klotild telepen sokan tapasztalták, hogy alig csordogál vagy egyáltalán nem is jön víz a
csapból. Szerencsétlen eset, hogy ez éppen vasárnap dél körül volt, amikor sokan tartózkodnak otthon
és főzni, mosogatni szeretnének. A hiba jellege miatt azonnal ki kellett zárni. A hibaelhárítás nem volt
különösebben bonyolult feladat, de nagy területet kellett leüríteni, majd feltölteni, légteleníteni, mosatni.
Ilyen esetben sajnos nagyszámú és többféle (egyébként jogos – de kezelhető) fogyasztói panasz érkezik
hozzánk: nincs víz, levegő jön a csapból, zavaros a víz. Mi a fogyasztó teendője?
Ha nincs víz, érdemes megkérdezni a szomszédokat,
mert ha ott sincs, akkor kizárás van. Ha a szomszédban van víz, akkor valószínűleg az ingatlan bekötővezetéke sérült. Ez esetben be kell jelenteni a hibát
a vízműnek. Ha a csapból levegő jön, akkor épp feltöltés alatt áll a rendszer, ilyenkor utcai tűzcsapoknál légtelenítünk. Célszerű 10-15 percet várni, míg
a gerincvezetékből kimegy a levegő. A fogyasztónál
csak a bekötővezetékben, illetve a belső hálózatban
lévő pár liternyit kell kiengedni. Hasonló a helyzet a
zavarosságnál. A zavaros víz nagy részét kieresztjük
a tűzcsapokon. Ha fogyasztónál zavaros a víz 10-20
liter kiengedése után nem tisztul, kérem, jelentse be
a vízműnél és a kollégák kimennek mosatni! A zavarosságot egyébként nem külső szennyezés, hanem a
vízből a csőfalra kicsapódó anyagok (főleg vas) nyomásingadozás miatti leválása okozza. Ez nem egész-

ségkárosító, de tény, hogy nem gusztusos. A jelenség
szerencsére ritka, de előfordul, csőtöréseknél vagy
tűzcsapról intenzíven (nyomásváltozást okozva) vételezett víz esetén. Egyébként a tűzcsapokat kollégáink
félévente kötelesek ellenőrizni, de alkalomszerűen a
tűzoltók ellenőrzés, oltás vagy gyakorlat céljából is
megnyitják.
Cégünknél megint jelentősen megnőtt a kintlévőség. A nem fizető fogyasztókkal először levelezünk,
majd fogyasztást korlátozunk, esetleg kizárunk. Az
esetek egy részében a fogyasztó törekszik a tartozás
rendezésére, de átmeneti gondjai vannak, máskor csak
az időt húzza. Már több olyan esetünk volt, amikor a
fogyasztó jelentős tartozást felhalmozva eladta ingatlanját, és a vevőn csak a díjhátralék kis részét tudtuk
behajtani. Akik pedig éveken keresztül nem fizetnek,
ne panaszkodjanak, hogy korlátozzuk a vizet! Olyan
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eset is előfordult, hogy egy vendéglátóipari egység,
nemhogy az esedékes díját nem fizette, de illegálisan
használta a csatornát. Ezesetben nem szűkítés, hanem
kizárás történt. Ilyenkor a megfelelő hatóságok eljárnak a működési engedélyek bevonása ügyében. A
szolgáltatás korlátozása vagy szüneteltetése minden
esetben az ÁNTSZ értesítése mellett történik. Az alapvető cél a biztonságos üzem fenntartása, amelynek
költségeit a bevételek fedezik. A nemfizetőkre jutó
költséget nyilván nem szívesen vállalnák át a többiek.
Lakossági bejelentés alapján sikerült vízlopás elkövetőjét is felderítenünk. A közkút arra való, hogy
az utcán járókelők szomjukat olthassák, vagy a bekötéssel nem rendelkezők havi átalány fizetése mellett
kannával, vödörrel vételezzenek vizet. A tartályos
szállítás csak a vízmű külön engedélyével, díjfizetés
mellett szabályos. Az illegális vételezés szankciója
lakossági fogyasztó esetén 200 ezer, közületi esetén
400 ezer Forint + ÁFA. A mellékelt képen szereplő
módszer nem csupán a díjfizetés elmaradása miatt
szabálytalan, hanem higiéniai szempontból is, hiszen
a felcsatlakoztatott slag bakterológiai állapota nem ellenőrzött. Vajon ki vételezne egy pohár ivóvizet erről
a kútról a slag levételekor?

Megkezdtük az esedékes óracseréket. Kollégáink
hétköznap és hétvégén egyaránt látogatják a fogyasztókat. Kérem, segítsék munkájukat a mérőhelyekre
való bejutás biztosításával! Az óracsere alkalmával
jegyzőkönyv készül. Az utólagos viták elkerülése
érdekében kérem, hogy a jegyzőkönyvben szereplő
adatokat a fogyasztó ellenőrizze! Általában célszerű
elolvasni mindent aláírás előtt.
Kertész Gyula

Csak egy gondolat a vízmű adminisztrációjáról.
– Frissen vételeztünk számlapapírt és borítékokat. A képen látható mennyiség több mint egy
köbméter. Ez kevesebb mint fél évre elegendő
a havi számlázáshoz. Az egyéb levelezés, fizetési felszólítók levélpapírját nem tartalmazza ez
a szállítmány.

Kedves Adományozók!

Az „EGYÜTT A BÖLCSŐDÉÉRT ALAPÍTVÁNY” 13 éve működik, a Gyömrői Bölcsisek javára. Évi
kb. 4-500 ezres pénz forgalmat bonyolít le. Önkéntesek vesznek részt az alapítvány működtetésében. 2010ben a szülők összesen: 166 430 Ft-tal támogatták az alapítványt, amit ezúton is szeretnék megköszönni.
Előző évről 330 ezer Ft maradt a gyerekek játék- és fejlesztő eszközeinek pótlására.
A 2009-es SZJA 1%-ot, a 93 671Ft-ot nem 2010-ben, hanem 2011-ben fogjuk felhasználni a karácsony
előtti játék vásárláskor. Jelenleg a számlánkon: 314 930 Ft van.
Eddigi segítségüket megköszönve, továbbra is szívesen fogadjuk
támogatásaikat.
Számlavezetőnk:Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
Gyömrői Kirendeltsége.
Számlaszámunk: 65100084-10086748
Adószámunk: 18679023-1-13
Kalocsai Pálné
Az alapítvány kuratóriumi elnöke
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Jó nap volt a gyereknap!
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Több ezer kilátogató, több ezer ajándék a „10 éves város” rendezvénysorozatunk eme állomásán is!
Reggel fél nyolctól gyermek horgászverseny kezdődött a Tőzegesen. A Tour de Gyömrő első futama pedig reggel 9-kor indult. A verseny biztonsága miatt
a fél várost le kellett zárni, nehogy baleset történjen.
Közben már délelőtt elfogyott az a hektónyi tej és sok
kiló sajt, amelyet a Fincsi Tej jóvoltából ingyen ihattak és ehettek a kilátogatók. A gyermekpolgármester
választás során a gyerekek a város kulcsa és az ajándékok átvétele után Mezey Attila alpolgármesterrel és
hivatali segítőivel egy „igazi” képviselő-testületi ülést
tartottak. Már délelőtt megtelt a népi játékok parkja érdeklődő gyerekekkel és szülőkkel. Most is nagy sikere
volt a felelevenített hagyományoknak, sőt az idén még
több kézműves játékon vehettek részt az érdeklődők.
Oldalakat töltene meg az a sok állomáshely és lehetőség felsorolása, amelyet azért szerveztünk, hogy a kilátogató családok még kellemesebben töltsék el ezt a

napot. Déltől indultak el a színpadi műsorok. Ovisok,
sulisok műsora után a KIT-es tudásportál eredményhirdetése következett értékes ajándékokkal. Délután
Kállay-Saunders András fellépése dobogtatta meg a
tini lányok szívét. A népmesékből jól ismert igazság
sem maradhatott ki a Gyömrő Színház jóvoltából.
Tölgyes Tamás rendezésében az „Itt járt Mátyás király” mesejátékot nézhették meg az érdeklődők. Akik
lemaradtak az előadásról, nemsokára a Gyömrő TV-n
is megnézhetik a színdarabot. Estére női sztárt hívtunk
meg, Tolvai Renáta személyében. Úgy gondolom, jó
választás volt, mert megtelt a parkban felállított színpad környéke, s nagy ováció közepette a legjobb, legnépszerűbb dalokat hallhattuk tőle élőben. Az időjárás
kegyes volt hozzánk, a nézők hálásak. Egy napra csak
a gyerekekre figyeltünk mindannyian!
Hodruszky Lajos

A Gyömrő 2000 Kör ajándéksátra

A népi kézműves foglalkozások sem
maradhattak ki a programból

Az óriási színpadot teljesen megtöltötték
a kis ovisok

Gyermek horgászverseny résztvevői
és szervezői

Itt járt Mátyás király – mesejáték
a Gyömrő Színház előadásában

KIT-es tudásportál bemutatása

Mindig telt ház volt az ingyenes
ugrálóvárban

Sinka Brigitta 83 éves sakkmesternő
szimultánt adott a gyerekeknek

A nagyobbacskák légpuskával is
kipróbálhatták ügyességüket

Köszönjük a támogatást és a részvételt: Városi Önkormányzat, Gyömrő 2000 Kör, Jó Hátszelet Alapítvány, Petőfi Sándor Művelődési Ház, Gyömrő Színház, Gyömrő TV (SIGNAL TV), Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Monori Polgárvédelem, Gyömrő
SE, K.I.Gy.E., Kulturiszt, Polgárőrség Tűzoltó egysége, Rendőrség, Árvácska Állatvédő Egyesület, Fincsi Tej Kft., Kétbalkéz Hobby bolt, Mikka-Makka Játszóház, Gyermekmentő Alapítvány, Weöres Sándor Ált. és Műv. Iskola, Fekete István Ált. Iskola, II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Mesevár óvoda, Bóbita óvoda, Brand-Sec Kft, Gyarmati Tanoda és még sok kedves, önzetlen segítőnknek.

6

KULTÚRA

XV.

Országos Rákóczi Napok
Július 2.
10 óra: Ünnepélyes megnyitó a Polgármesteri Hivatal előtti Dísztéren
köszöntőt mond: Gyenes Levente polgármester
közreműködik: Búzakalász férfikórus (Porcsalma),
Szabó Gábor – tárogató
koszorúzás
térzene – Abonyi Fúvószenekar
11 óra: Ünnepi konferencia a Szatmári Békekötés 300. évfordulója alkalmából a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornatermében
előadást tart: Balogh Béla történész (Nagybánya), Alyhin Viktor
(Salánk – Kárpátalja)
15 óra: Vagabanda: A pokolból visszahozott királylány – gólyalábas vásári mesejáték
16 óra: Ecseri Zöldkoszorú Néptáncegyüttes műsora
17 óra: Vagabanda: Vándormutatványosok – gólyalábas vásári
komédia
18 óra: Görbetükör Színház: Falu végén kurta kocsma
Szereplők: Galambos Lilla, Lejtényi Ágnes, Kéringer András,
Kéringer Dávid, Kovács Róbert
17.45 órakor ingyenes buszjárat indul a Szabadság térről (Ártézi
kút megállóval) a Mánya rétre
18 óra: Megemlékezés a Mánya réten
köszöntőt mond: ifj. Gellér Nándor
Rákóczi beszéd: Kotány Bence
közreműködik: Szabó Gábor – tárogató
koszorúzás
emléktábortűz
21 óra: Gyömrő Színház: Mágnás Miska előadása a Szabadság
téri parkban

Július 3.
10 óra: Ünnepi istentisztelet a református templomban
igét hirdet: Gellén Sándor lelkész (Magyarberkes – Erdély)
16 óra: Maszk Bábszínház: Mátyás király bolondos bolondja –
marionett előadás
17 óra: Langaléta Garabonciások: Parádé című gólyalábas műsora és moldvai táncház
21 óra: GyömrőSzínház: Mágnás Miska előadása a Szabadság
téri parkban
Mindkét napon kézműves kirakodóvásárral és büfével (meleg ételekkel) várunk mindenkit!
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Családi mesedélután a Tájházban

2011. május 21-én szombaton a tájházban „A tulipán” című bábmese előadást tekinthették meg a szülők és
gyermekek Jandó Luca, Tölgyesné Varga Evelin és Vargáné Palotai Aranka előadásában. A rajzolás, színezés,
papírhajtogatás mellett a csodálatos szép időben zsíros kenyérrel, gyógyteával töltötték a délutánt mindazok,
akik kilátogattak a tájházba.
A felnőttek a tájház időszaki kiállítását a „Felemelő Század” Kossuth hagyomány Gyömrőn és vonzáskörzetében címmel tekinthették meg, a gyermekek népi játékokat játszva a régi idők gyermekvilágát elevenítették fel.
A gyermekek mosolygós arccal hagyták maguk mögött a régmúlt idők házát, a tájházat. Köszönjük a tartalmas
délutánt Varga Sándor gondnok úrnak és a szereplőknek!
Ha vannak olyan csoportok vagy vállalkozó kedvű baráti társaságok, akik szívesen adnának elő, mutatkoznának be pl. előadással vagy kreatív foglalkozásokkal, akkor szeretettel fogadjuk és megszervezzük programjukat,
időpont egyeztetéssel. Íjász szakkör minden szerdán 16.30-18.00 és szombaton 14.30-16.00 a Szent László
Lovagrend szervezésében.
Érdeklődni Varga Sándor gondnoknál 20/342 48 45,
vagy a művelődési ház telefonszámán 29/330 093.

Itt járt Mátyás király

Új művelődési házunk építésével párhuzamosan a művelődési ház
szervezésében több kulturális program, illetve színházi előadás kerül
bemutatásra, a pályázat adta keretek között.
Ezek az előadások az építkezést végigkísérő eseményként, mint
a pályázat kísérő programjai szép és nagy feladatokat állítanak városunk amatőr színjátszói, a GyömrőSzínház tagjai elé. A sort május 29én Balogh Géza: Itt járt Mátyás király című mesejátéka nyitotta meg
a városi gyereknap alkalmából. A nagysikerű előadást nagy tapssal és
széles mosollyal köszönte meg a nagyérdemű! A GyömrőSzínház kereke tovább forog és július 2-3-án, a Rákóczi napok alkalmából Szirmai Albert Mágnás Miska című operettjének bemutatójára készül.

Közhasznú beszámoló
a Prause József Szociális Alapítvány 2010. évi működéséről

A Prause József Szociális Alapítvány 2010-ben jött létre, hogy a segítő szeretet eszköze legyen városunkban.
Hivatása, hogy híd legyen a segítségre szorulók és a segítők között Gyömrőn, azaz összegyűjtse a jószívű adakozók adományait és segítsen a látókörébe került vagy hozzá forduló rászorulóknak.
Tevékenységi körében megfogalmaztuk, hogy bevételeiből hátrányos helyzetű fiatalokat, nagycsaládosokat, munkanélküliségtől sújtott családokat, magányos időseket támogat. Gyermektáborok, életvezetést segítő csoportok, iskolarendszeren
belüli képzések, iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző közösségek szervezésével járul hozzá a hátrányok
csökkentéséhez.
A 2010. év az alapítással járó ügyintézéssel telt el, szakmai tevékenységünk, egyéb pénzforgalmunk nem volt.
Kérünk minden jószándékú embert, legyen segítőnk és juttassa el adományát hozzánk.
Köszönjük bizalmukat és támogatásukat!
Számlaszámunk: 65100084-11350385
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
Prause Alapítvány kuratóriuma
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A gimnázium hírei
EMLÉKPONTOK: INTERJÚTÁR

Elkészült a TÁMOP 3.2.9. Audiovizuális emlékgyűjtés c. pályázatunk utolsó filmdarabja is. A 25 interjú
elkészültével elérkezett az ideje a számvetésnek is:
összegzések, záró foglalkozások, egy, a munkafolyamatot, a stábot bemutató verkfilm, weblap készül. Egy
kisebb osztálylétszámnyi diákcsapat dolgozott folyamatosan a kamera, mikrofonvég, számítógép mögött.
Egy őszinte program, egy, az embersgéről szóló, az
embert középpontba állító pályázat zárul hamarosan...
de nem zárul le a folyamat. Tanítási órákon, foglalkozásokon, a mindennapokban jelen lesznek nemcsak
ibnterjúalanyaink és történeteik... hanem a korszellem,
a felidézett történelem, az átélt gyermek- és fiatalkor
vagy felnőttkor. Ez az ő életük, az ő történeteik... nekünk fontosak. Remélhetően a kedves Olvasóknak is!
Kérem, látogassák érdeklődve a www.emlekpontok.
hu oldalt! Garantáltan izgalmas filmélményekben lesz
részük. Valami elindult, aminek a végét (hál’ Istennek)
nem látjuk. Egy országos archivum készül, mozaikszerűen Gyömrő is beépül az építménybe. Köztiszteletnek örvendő ismert és kevésbé ismert, de tiszteletreméltó hölgyek és urak (köztük 3 kollégánk is)
osztják meg velünk élettörténetüket. A világháborútól,
a kettős megszálláson át az ötvenes évekig... a kádári
konszolidációtól a 70-es és 80-as évek mindennapjáig.
És a rendszerváltás. Sokféle téma, idősík, szereplők.
A riportalanyokkal egykorúaknak megélt történelem. Közkincs. Köszönet érte, hogy ezt megosztották
velünk.
Június végén egy záró rendezvényen összegezzük
tapasztalatainkat, remélhetőleg minél több riportalany
társaságában...
Forgács Attila

Karitatív munka, látogatás az idősek otthonában vagy
éppen találkozás fogyatékossággal élő társainkkal,
kirándulás az Állatkertbe... megannyi élmény, amely
egy formálódó kis közösség, egymással kapcsolatokat kereső intézmények ismérve. Akár bevezetik az új
közoktatási törvényben a karitatív, az érettségi előfeltételeként teljesítendő önkéntes munkavégzést, akár
nem... mindez nem tántorítja el középiskolásainkat.
A Harmónia idősek otthona, a Szivárvány Ház kedves lakói, a közös programok, az állatkerti kirándulás... a csoport tagjai, Csepregi Teréz intézményvezető
és Kuruczné Kiss Éva tanárnő vezetésével belecsöppentek az ott lakók mindennapjaikba: sok élménnyel,
új kapcsolatokkal, értékekkel gazdagodtak.
Élményeiket, mint egy -egy belső monológot, személyes hangvételű írásaikban és fotókkal osztották
meg velünk tizedikes diákjaink. Őket már nem kell
meggyőzni.
Őket már megnyertük, egy ügynek. Egy nagyon
fontos ügynek. Nemcsak februártól májusig, ahogy
épp lezajlott. Hanem az év minden napján. Egyenértékűek a fogyatékossággal élő társaink, megbecsülendők és tiszteletre méltók az országot (és újra és újra)
felépítő szépkorúak. Ezt igazolták vissza tinédzser
korú középiskolásaink. Ez az élmény kitörtölhetetlen,
a sikerélmény, tapasztalat el nem vehető tőlük, aprópénzre sem váltható. Köszönjük! Mindenkinek, aki részese, aktív részese volt. Ez pályázat nélkül is nyertes.
Emberségből nyert, összegben ki nem fejezhető támogatást. Köszönet érte!
F.A.

Nyári napközis tábor minden gyömrői gyereknek!

Gyömrő város önkormányzata koordinálásával az általános iskolák nyári napközis tábort szerveznek.
A gyerekeket az alábbi időpontokban és helyeken várják:
Augusztus 1 – 5. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Augusztus 8 – 12. Fekete István Általános Iskola
Augusztus 15 – 19. Weöres Sándor Általános Iskola
A programokból: játékos tanulás a Tudásportál segítségével, ügyességi és sportversenyek, zene, tánc, játékok, kirándulás, kézműves foglalkozások. Az egyhetes turnus ára 13.000 Ft/gyerek, mely magában foglalja a napi háromszori étkezést.
A részvételi díjat július 5-én és 18-án lehet befizetni. Kérjük, abban az iskolában fizesse be a díjat, ahova a gyereket vinni szeretné!
Minden szülő július 18-a után kap értesítést arról, hogy megvan-e a tábor indításához szükséges minimális létszám.
HA
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Matekverseny

Május 23-án városi matematika versenyt rendeztünk a Weöres Sándor
Általános Iskola Csokonai Egységében

Ezen a napon, a matematikát kedvelő alsó tagozatos gyömrői
gyerekek nagy izgalommal regisztráltak iskolánkban a versenyre. Mind a négy évfolyamon indultak a kisdiákok, évfolyamonként 21 fővel.
A megnyitó után csengőszó jelezte, hogy elkezdhetik a feladatok megoldását. 45 perc elteltével le kellett tenni a ceruzát és
beadni a feladatlapokat.
Ezután egy kis pihenés következett, a gyerekeket az ebédlőben szendvics és tea várta.
A tanító nénik ez alatt az idő alatt javítottak, előkészítették a
szép jutalomkönyveket, okleveleket. Minden versenyző emléklapot kapott.
A négy évfolyamon kitartóan dolgoztak a tanulók. Legnagyobb próbatételt mégis az elsősök állták ki, hiszen
életükben először versenyeztek. Dicséret érte!
Köszönet a szülőknek, diákoknak, pedagógusoknak, hogy részvételükkel megtisztelték iskolánkat!
Minden versenyzőnek, felkészítő pedagógusnak gratulálunk!

EREDMÉNYEK:
Első évfolyamon

Második évfolyam

Harmadik évfolyam

Negyedik évfolyam

I. Szikorszky László
W. S. Erzsébet Isk.

I. Benczur Tibor 2.a
W. S. Csokonai

I. Rozs András
Fekete István Ált. Isk.

I. Nervetti Benedek 4.a
W. S. Csokonai

II. Puha Dániel
W. S. Erzsébet Isk.

II. Kenyó Kristóf 2. a
W. S. Csokonai

II. Haraszti Gyula Dávid
W. S. Erzsébet Isk.
II. Szántay Benedek
Fekete István Ált. Isk.

II. Seprős Bence 4.a
W. S. Csokonai

III. Pomlényi Márton 1.a
W. S. Csokonai

III. Horváth Kimberli
W. S. Erzsébet Isk.
III. Prostyák Bence
W. S. Erzsébet Isk.

III. Csatlós Gergely
W. S. Erzsébet Isk.

III. Szabó Erik
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.

Dicséret a helyezéseket elért tanulóknak!

Földvári Lászlóné

ÉVZÁRÓ

Az Általános Iskola Speciális Szakiskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon nehéz tanévet tudhat maga mögött. A sok negatív
hatás ellenére büszkén mondhatjuk,
hogy a kollégák hozzáállásával és a
külső segítségekkel tartalmas évet
zárhattunk. 3 megyei versenyt rendeztünk, amit a felkészültség, vendégszeretet jellemzett.
Az iskola falain kívül is részt
vettünk olyan programokon, ami
gyermekeink örömét szolgálta.
Szakiskolásaink munkáját láthatják a város több pontján, reméljük, a sok szép
virág, a rendezett környezet, színesíteni fogja mindennapjaikat! Szeretnék köszönetet mondani néhány
intézménynek és magánszemélynek, akik anyagilag
és erkölcsileg is támogatták munkánkat, nélkülük,

ez az év, nem lehetett volna tartalmas, programokkal
dúsított. Köszönjük a Szent Vitus Alapítványnak, a
Bölcsődékért Óvodákért Közalapítványnak, az Elhagyott és Fogyatékos Gyermekekért
Alapítványnak a Roland Pékségnek, Kulcsár Gézának és társainak,
Mikola Gábornak, Godány Gyulának, Bodócs Józsefnek, a Gyömrő
2000 Kör tagjainak és még sok más
embernek! Szeretnék köszönetet
mondani a szülőknek is, hiszen
támogatásuk nélkül semmit sem
tudtunk volna magvalósítani terveinkből! Reméljük, ez a jó kapcsolat megmarad a jövőben is és bízhatunk abban, hogy gondjainkkal fordulhatunk Önökhöz továbbra is! Kívánok mindenkinek
kellemes pihenést a nyárra!
Zsemberi Andrásné
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COMENIUS KINCSES
Erdőkerülő
teljesítménytúra
SZIGET 2010-2012
Történet egy csodás utazásról

Képzeljétek, Lancianoban jártam! Hogy hol is van ez
a város? Közép-Olaszországban, Rómától három órányira keletre, majdnem az Adriai-tenger partján.
A történet ez év május nyolcadikán kezdődött, amikor is könnyes búcsút véve az itthon maradottaktól,
elindultunk a hosszú útra.
A buszon osztoztunk a székelykeresztúri barátainkkal, akiket öröm volt újra látni. Az éjszakai utazás után
megérkeztünk Velencébe. A középkorban létrehozott
város lagúnáiról és gyönyörű középületeiről híres.
Másnap reggel folytattuk az utunkat Lanciano felé.
Megérkezvén a városba, elámultunk a szépségén.
Vendéglátóink nagy szeretettel fogadtak bennünket.
A lancianoi gyerekekkel már nagyon vártuk a találkozást, ugyanis tavaly ősszel ők voltak a mi vendégeink és nagyon megkedveltük egymást.
A gyerekek a fogadó családokhoz kerültek, míg a
felnőttek kolostorba vonultak, ugyanis ott volt a szálláshelyük.
Láttuk a város nevezetességeit, köztük a San
Francesco templomban található ereklyéket is, amitől ez a hely zarándokhellyé vált. Meglátogattuk az
iskolát, ahol rézkarcokat készítettünk és állatos képeket ragasztottunk vendéglátóink segítségével.
Láttuk Rómát is, benne a Colosseumot, a Trevikutat, a Spanyol lépcsőt, II. Viktor Emánuel emlékművét, a Forum Romanumot és nem utolsó sorban a
Szent-Péter Bazilikát.
A pályázatban előírtaknak megfelelően láthattunk színházi előadást is a lancianoi gyerekek jóvoltából. Nagyon ügyesek voltak, de mi sem és a
székelykeresztúri gyermekek sem maradtunk alul a
néptánc, illetve ének bemutatónkkal.
A búcsúvacsorán a szülők kitettek magukért, igazi
olasz ételeket készítettek. Még egy nagy tortát is kaptunk. A búcsúzás nagyon nehezére esett mindenkinek,
sírtunk, mert el kellett válnunk. Ugyanakkor örültünk
is, mert jöttünk haza a családjainkhoz.
Eddig tartott a kis történetem.
Rehor Marci a Comenius csoport nevében

Egy új kezdeményezés keretében „Erdőkerülő” terepfutó és gyalogló teljesítménytúrát szerveztünk egy
gyönyörű tavaszi napon, május 14-én. A cél az volt,
hogy a természetjárók előtt jobbára még mindig ismeretlen Gyömrő és térsége számtalan szépségét ismerhessék meg a résztvevők. Mivel a teljesítménytúra
nem verseny, ezért mindenki az erőnlétének megfelelő
távot választhatta, amelyek: 3,3 km, 11 km, 14,5 km
és 19,5 km hosszúak voltak. A regisztráció, az indulás
és az érkezés a Fekete István Általános Iskola és Szakiskolában volt. A legrövidebb távon indulók a Tőzeges tavat és a strandot kerülték meg, a hosszabb távot
választók már érintették a Vadászházat, az Óhegyet,
a Pataki lakótelepet, a leghosszabb távot teljesítők a
Kőtojást is.
A kezdeményezés sikeres volt, csaknem 100-an teljesítették a különböző távokat, ki gyalogolva, ki futva.
Minden résztvevő egyetértett abban, hogy a program
nagyszerű és folytatni kell, nagyobb nyilvánosságot és
reklámot biztosítva, hogy minél többen mozogjanak a
szabad levegőn.
Köszönetet mondok a program lebonyolításában
résztvevő valamennyi kollégának és szakiskolás diáknak. Külön köszönet és elismerés illeti a kezdeményezés létrehívóját, Horváth Sándort, aki a főszervezői
feladatokat is ellátta. A nevezési díjból befolyt összeg
az iskola alapítványának vagyonát gyarapította.
Hajdú András
Fekete István Általános Iskola
és Szakiskola igazgatója

Köszönjük!
Ezúton szeretnénk megköszönni minden lelkes segítőnek és résztvevőnek a közreműködését, akik 2011. május 14-én jelenlétükkel,
munkájukkal segítették és hozzájárultak az
I. ERDŐKERÜLŐ Teljesítménytúra sikeréhez!
Név szerint:
Hajdú András, Hodruszky Lajos, Gyömrői Polgárőr Egyesület,
Péteri Borbarát Kör Egyesület, László Péter,
Samu Gyula, Karsai Éva,Herbályné Zsiros Andrea,
Nagy Ibolya Ágnes,Horváthné Rendek Beatrix,
Kaszáné Daragó Tímea,Tóth Andrea,Gál Marietta,
Bátonyi Szilárd,Fekete György,Koncsik Dóra,Vámos Viktória
Köszönettel: Horváth Sándor szervező

12

OKTATÁS

Szakma Sztár Fesztivál

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2011-ben
negyedszer rendezte meg a Szakma Kiváló Tanulója
Versenyt, melynek országos döntőjére „IV. Szakma
Sztár Fesztivál” elnevezéssel 2011. április 18-20. között Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont G és F
pavilonjában került sor.
2011-ben a következő szakmákban került sor a versengésre:
Szolgáltatás csoport:
Élelmiszer- és vegyiáru-eladó, ruházati eladó,
műszaki cikk eladó, fodrász, kozmetikus, kereskedő
Villamos ipari csoport
Gépipari csoport
Faipari csoport
Könnyűipari csoport
Vendéglátó ipari csoport
Az érdeklődő iskolák diákjai az osztályok, csoportok – a korábbiakhoz hasonlóan – egy napos szakmai
kirándulás keretében ingyenesen vehettek részt a rendezvényen.
A Fekete István Általános Iskola és Szakiskola jóvoltából a 9., 10., 11., osztályos tanulók közül 38 fő
vehetett részt a Szakma Sztár Fesztiválon.
Minden szakma versenyzőit megtekintettük, nekem
a legjobban a fodrászok versenye tetszett. Látványos
volt, ahogy előttünk készítették el a frizurákat.
Láthattuk, hogy milyen fontos szerepet játszik a
tudatosság a pályaválasztási döntés során. Alaposan
át kell gondolni, hogy melyik szakma illik leginkább
a személyiségünkhöz, hiszen a szakmaválasztásnál
döntő jelentősége van a képességeknek, az érdeklődésnek. A hasonló rendezvények segítséget nyújthatnak azoknak, akik még nem tudták eldönteni, hogy
milyen szakmát kívánnak tanulni.
A programok megtekintése közben megerősödött
bennem, hogy jó szakmát választottam, egyéniségemnek megfelelőt. Ahhoz, hogy lelkiismeretes, szakmámat magas színvonalon végző eladó lehessek, az iskolámban kapott oktatás, szakmai felkészítés minden
feltételt biztosít. Remélem, jövőre ismét részt vehetünk ezen a rendezvényen.
Danyi Alexandra, 9. osztály
Fekete István Ált. Isk. és Szakisk.

Szakmai nap
a Bóbita óvodában

Május 10-én a Kistérségi Tehetséggondozó Tanács
Óvodai Munkaközösségének tagjaiként bepillantást
nyerhettünk a Bóbita óvoda Micimackó csoportjának munkájába, megismerkedhettünk a helyi nevelési
programjuk szellemiségével.
A csoport összetétele heterogén, rugalmas rendszerben, egyéni képességekhez-, életkori sajátosságokhoz mérten segítik a gyermekek személyiségfejlődését. A csemeték érdeklődésére építve, a komplexitás
módszerének szem előtt tartásával kezdeményezi az
óvodapedagógus az egyes tevékenységeket, teret engedve a spontaneitásnak, a gyermeki szabadságnak.
Kicsik és nagyok számára párhuzamosan történik
a fejlesztés, magas szintű szakmai munkát, nagyon
átgondolt szervezést és tervezést kíván az óvodapedagógustól. A változatos formában történő tapasztalatszerzés eredményeképen a gyermek játszva tanul, és
ezek az ismeretek sokkal mélyebben elraktározódnak.
Miközben a gyermek virág alakú formákkal manipulál, mélyül a szám- és mennyiségfogalma, fejlődik
a kifejezőkészsége, szín- és formaérzéke. Fátylakban
burkolózva rengeteg ismerethez jut környező világáról. A mese fejlesztő hatása kiemelt, fejleszti az igazságérzetet, képzeletet, erkölcsi ítélőképességet és még
sorolhatnám.
A közös játék és a közös élmények hatására a gyermekek nyitottak, a nagyobbak példaértékűen nyújtanak segítséget kisebb társaiknak, gazdagodik érzelemviláguk és empátiás készségük.
Családias, nyugalmat és biztonságot adó szeretetteljes légkörben, sokoldalú fejlesztési lehetőségek
tárházát mutatta be nekünk Ráczné Varga Gyöngyi
óvodapedagógus. Köszönjük munkáját!
Acsainé Fazekas Éva
Kistérségi Tehetséggondozó Tanács Óvodai
Munkaközösségének tagja
Arany óvoda
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OKTATÁS – SZABADIDŐ

MENNYI IDŐ 15 PERC?
Jót enni nagyon kevés, de a tűzoltókra várni rengeteg.

2010-ben újjáalakult Gyömrőn az önkéntes tűzoltó
egyesület. Ezzel elérhető lett a gyömrői, mendei és
maglódi tűz- és káreseteknél az, hogy a más káresetnél
küzdő monori hivatásos tűzoltók 20-25 perc helyett
5-10 perc alatt kiérkezzenek a helyszínre.
A 15 perc különbség jelentős, ennyi idő alatt egy
tűz hatalmas károkat okozhat. Szakmai tapasztalatok
szerint a munka akkor a leghatékonyabb, ha a beavatkozás a tűzeset első 10 percében megtörténik.

JÉGGEL NEM LEHET TÜZET OLTANI

Sajnos anyagi okok miatt a gyömrői önkéntes tűzoltók csak nyáron tudnak dolgozni, mert tűzoltó szertár
hiányában fagypont alatti hőmérsékletnél a víz belefagyna a járműbe. A szertár megépítése jelentős anyagi kiadást jelent. Az önkéntes tűzoltók fizetést nem
kapnak munkájukért.

OLDJUK MEG KÖZÖSEN

Hisszük, hogy a lakosság segítségével megoldható
lenne ez a probléma. Ingatlanonként évi ezer-kétezer
forintos segítséggel tűzoltóink egész évben riasztásra
készen állnának.

ÍGY TUD SEGÍTENI A TŰZOLTÓKNAK

A Monor és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
bankszámlára utalással a 65100084-11261003 szám-

laszámra. Az egyesület kiemelten közhasznú, így a
támogatás összegéről – kérésre – igazolást tudunk
kiállítani adójóváírás érvényesítéséhez.

EGY EZRES KEVESEBB, MINT EGY EBÉD ÁRA

Mégis hozzá tud járulni, hogy nyugodtan ebédelhessen. Ha baj van, mi segítünk.
Köszönjük, hogy Önök is segítenek nekünk.
Gyömrői Önkéntes Tűzoltók

Német nyelvtanfolyam Ausztriában

A Weöres Sándor Általános Iskola német nyelvi tábort szervezett Ausztriába, Saalbachba májusban. A napirend mindennap azonos volt: délelőtt tanulás német nyelven osztrák tanárokkal, délután kirándulás, a
környék szépségeinek megtekintése. Hétfőtől-csütörtökig jártunk iskolába, ami Saalfeldenben volt. Nagyon kedves női tanárt kaptunk, aki
játékosan tanított bennünket. Hétfőn és kedden rendesen tanultunk,
szerdán városnézésre vittek el. Megmutatták a város ősi parasztházát,
kultúrházát és egy katolikus templomot. Csütörtökön készítettünk egyegy kiselőadást. Pénteken egész nap kirándultunk.
Hétfőn az iskola után Zell am Seebe mentünk, ott megnéztük a város
híres tavát. A keddi kiránduláson ellátogattunk Taxenbachba, ahol egy
gyönyörű szurdokban túráztunk, majd elmentünk Ausztria legmagasabb
hegyéhez, a 3.798 m magas Großglocknerhez, amely mellett egy izgalmas vadasparkban néztünk szét. Szerdán Kitzbühelt csodáltuk meg,
csütörtökön pedig Leogangban jártunk. Pénteken meglátogattuk Európa
legnagyobb vízesését Krimmlben, ahol fantasztikus táj tárult elénk. A
vízesés mellett egy vízi csodavilág parkot ismerhettünk meg közelebbről, itt játékos módon érzékelhettük a víz erejét, egy 15 perces dokumentumfilmet is mutattak a természet világáról. Visszafelé jövet pedig
elmentünk Zell am Seebe, ahonnan felvonóval felvittek minket 2.000 m magasra, innen remekül ráláttunk
a sok magas, hófödte hegyre.
Csodálatos helyeken jártunk, ráadásul az egy hét alatt a német tudásunk is rengeteget fejlődött.
Földi Laura és Kácsándi Barbara W.S.Á.I.
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KÖZLEMÉNYEK

Gyömrôi
Horgásztábor
2011
a Gyömrői Horgász Egyesület
szervezésében
A tábor időpontja: 2011. július 4–8., naponta 9–16
óráig, kivétel 8-án, pénteken 20.00-ig!
A tábor helyszíne: Gyömrő – Tőzeges-tó partja
A gyerekek teljes ellátást és a horgászathoz felszerelést kapnak a táborban.
Tervezett programok:
Látogatás az EXNER úszógyárban, ahol
a világbajnokok által használt úszók készülnek
Vízi- és vízparti élővilág megismerése
A vízparton való tartózkodás
és a csónakhasználat veszélyei, szabályai
Horgászat – elméleti és gyakorlati ismeretek
elsajátítása
Személyes találkozás és élménybeszámoló
a 2011-es Horgász Világbajnokkal
Tábori akadályverseny, Horgászverseny
és Búcsú est
Várjuk minden 7-14 éves kor közötti gyermek jelentkezését, aki szeretne megismerkedni a horgászat szépségeivel, és gyönyörű környezetben, jó hangulatban
szeretne hasznosan eltölteni egy hetet!
Jelentkezés:
Gyömrőn a Zénó Horgászboltban
Pató Zoltánnál (Gyömrő, Munkás u. 3.),
Sporthorgász Centrumban – Gyömrő, Táncsics
és Liszt ferenc u. sarok
Jelentkezéseket csak a férőhelyek számáig bezárólag
tudunk elfogadni!

SPORT

5 érem a hazai judo versenyen
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Nagy örömmel értesítjük a küzdősportot kedvelőket, hogy a Kaeshi
Waza Harcművészeti Egyesület sikerrel vett részt első JUDO versenyén, az UTE szervezésében Budapesten. Ezen a versenyen a kisebb
korosztály képviseltette magát (6-tól 12 éves korig) csaknem 120 indulóval. Mi tíz versenyzővel neveztünk. A versenyzők: Bognár Márió,
Freind Ervin, Freind Karola, Harangozó Mercédesz, Hrutka Adél, Kiss
Márton, Piricz Barna, Pfeffer Zsolt, Seprős Ádám, Seprős Bence.

Eredmények:

Harangozó Mercédesz aranyérem,
Seprős Ádám és Seprős Bence ezüstérem,
Pfeffer Zsolt és Hrutka Adél bronzérem
Természetesen minden versenyző saját kor- és súlycsoportjában érte
el ezeket az eredményeket. Az örömbe sajnos egy kis üröm is vegyült,
mivel Seprős Ádám az aranyéremért folytatott küzdelme során megsérült. Ezúton is kívánunk neki mihamarabbi gyógyulást, és várjuk
vissza a csapatba. Ez a verseny ismét nagy előrelépés, hiszen a Kaeshi Waza tagjai bebizonyították, hogy nem
csak a Karate, hanem a Judo versenyeken is megállják helyüket. Könnyedén tudnak idomulni az éppen aktuális
szabályzathoz, és az adott stílus technikai elemeihez, ezzel is bizonyítva a gyakorolt szakág sokoldalúságát.
Dicséret minden tanítványnak a kitartó felkészülésért, és a szép eredményekért.
Hegymegi Szilvia és Lozsi Ákos edzők

Bringás hírek

Az idei május vége
rendkívül zsúfolt volt
csapatunk
számára.
28-án a Strázsahegyi
Tekerőn vettünk részt,
29-én itthon, a 20. Tour
de Gyömrőn és Szilvásváradon, a szokásos
Maratonon álltunk rajthoz.

Talán mondanom sem kell, hogy a hazai verseny a
legkedvesebb számunkra. Itthon mutathatjuk meg,
hogy milyen gyorsak, ügyesek vagyunk, hogy hova
lehet eljutni kitartással, szorgalommal. Jó látni a sok
gyereket, a felnőtteket, az idősebbeket, hogy hogy
versengenek és örülnek egymás sikerének, aztán megfogadják, hogy jövőre többet edzenek majd!
A SZERVEZŐKNEK, TÁMOGATÓKNAK
KÖSZÖNET A SEGÍTSÉGÉRT!
Köszönet annak a lelkes kis csapatnak, akik évek óta
felvállalják a gyömrői tömegsportot és sikeresen megmozgatják a város apraját-nagyját! Erre a hétvégére közösséggé kovácsolódik a sok önkéntes, és estére fáradtan, de elégedetten nyugtázzák, hogy megint sikerült!
A sok szép siker közül az a alábbiakat érték el csapattagjaink: Első helyen végzett Habram István, második helyen Fördős Kata, Borda Ági, Gönczy Judit, Kostenszki Kristóf, bronz érmet szerzett Kodaj
Ádám és Molnár Ádám. A Strázsahegyen Fördős
Kata, Fördős Gergő és Kis Jenő aranyérmet, Kármán József bronzérmet, a Szilvásvárad Maratonon
Kocsi Sándor bronzérmet szerzett.
G. István

Gyere és Sportolj velünk
a 2011-es nyáron is!
2011. július 11- től ( hétfő)
2011. július 29-ig (péntek)

Akár egy teljes hónapra, akár csak egy hétre, vagy
talán egy-két napra is látogass el a gyömrői sporttáborba.
A táborban zajló foglakozások során többféle
sportággal lehet megismerkednetek. Pl. kézilabda,
foci, kosárlabda, testnevelési játékok, népi játékok.
Eddigi tapasztalatunk alapján tudjuk, hogy fürödni
szerettek legjobban, amire szintén lehetőségetek van,
mivel városunk csodálatos tó-strand fürdőjét rendszeresen fogjuk látogatni.
A tábor alkalmával meghívjuk a helyi küzdősportokban kiemelkedő eredményeket elért harcművészeket, szervezünk nektek lovaglást, számháborút és igen
sok játékot, melynek alkalmával szórakozva erősödtök és erősödés közben szórakoztok.
A táborban kétszeri étkezést biztosítunk.
Helyszín: Gyömrő városi sportcsarnok
A tábor költsége: 8500 Ft/hét, amely tartalmazza a
kétszeri étkezést is.
A sportfoglalkozások reggel 8-tól délután 4-ig tartanak.
Fontos!
Kérlek benneteket, hogy a jelentkezésnél vagy a befizetés alkalmával gyermekorvosi igazolást (miszerint
közösségbe mehettek) hozzátok magatokkal!
Táborral kapcsolatos szülői értekezlet:
2011. június 20. Városi Sportcsarnok. 18 óra.
Jelentkezés: 06-30/381-73-20.
Réka, Zsuzsi, Pityu, Robi
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ARANYLÁNYOK
Bajnoki cím a kispadról nézve....

Amint azt a kézilabda rajongók bizonyára tudják, a Gyömrő VSK.
női csapata megnyerte a 2010-2011-es megyei felnőtt bajnokságot,
az ifjúsági csapat pedig második lett a kiírásban.
Az előzményekről annyit, hogy három évvel ezelőtt, amikor az NB2bajnokságból kiesett a felnőtcsapat, generációváltást határozott el a
szakosztályvezetés. Az ifjúsági bajnokságban harmadik helyen végzett
csapatból a lányok felkerültek a felnőttekhez és így indultak a pest
megyei bajnokságban, ahol a bajnokság felénél a hatodik helyen várták a folytatást. Tavasszal vettem át a csapat irányítását és a célunk a
dobogóra kerülés volt. Egy hajszállal maradtunk le, a negyedik helyet
sikerült elcsípnünk.
Az idei kiírásban egyértelmű célként tűztük ki a feljutást a Nemzeti Bajnokság 2. osztályába. Láttam a lányokon az elszántságot, az
alapozást becsülettel végigdolgozták /higgyék el nekem fájt, de később
meg lett az eredménye.../, aztán jött az első meccs, és persze kikaptunk Cegléden. Egy szétesett csapat benyomását keltettük. Sok szurkoló elkísért minket és látta szenvedésünket, talán egy páran feltették
a kérdést, hogy akarunk mi ilyen játékkal feljutni?! Hát én is pontosan
ezt kérdeztem a lányoktól /igaz, nem éppen irodalmi stílusban/, de a
fejmosásnak meglett az eredménye és az alapszakaszban már több
meccset nem vesztettünk el, és a legtöbb gólt dobva, a legkevesebbet
kapva az első helyről vártuk a rájátszást!
Ezután meggyőző játékkal sorra nyertük a meccseket. Igaz, Gödöllőtől kikaptunk 3 góllal idegenben, de aztán egy tizest közéraktunk
hazai pályán, így eljutva a bajnoki döntőig, ahol már tudtuk, hogy az
eredménytől függetlenül teljesült az álmunk, magasabb osztályba léphetünk! Az ellenfél az a gödi együttes volt, akit még soha nem sikerült
legyőznünk. Nem szeretnék jelzőkkel dobálózni, de amit a csapat ezen
a két meccsen nyújtott, az egészen fantasztikus volt! Adva volt a lehetőség, amiből nincs sok az ember életében, tehát illik megragadni! A
taktikai felkészítésen kívűl ezt próbáltam a lányokkal megértetni, ami
a két győzelem tükrében, úgy gondolom sikerült is.
Szeretnék egy pár sort írni A CSAPATRÓL, így csupa nagybetűvel,
mert remek az öltözői hangulat, nincs klikkesedés, széthúzás, acsarkodás, ami azért valljuk be, a csapatsportoknál előfordul, s az edzőknek talán a legnagyobb problémát okozza! A kapuban Bozsó Brigi és
Fülöp Kriszti kergette őrületbe az ellenfeleket. Bal szélen Karkossják
Enci megbízhatóságát kell kiemelnem, védekezésben és témadásban
is nagy hasznára volt a csapatnak. Jobb szélen Kelemen Inez gyors
elfutásaival, kiismerhetetlen cseleivel a legjobbak között kell említenem, nem csodálkoznék, ha magasabb osztályból felfigyelnének a
tehetségére.Beállóban Molnár Zsuzska tarthatatlan, ha a labda hozzá
kerül, a védők többségének esélye sincs ellene, védekezésben pedig
rengeteg lövést besáncol. Jobb oldali átlövőként Böjtös Eszternek az
idén több lehetőséget adtam és maximálisan élt is vele, játéka letisztult, felgyorsult, védekezése erőszakosabb lett, a döntőben az utolsó
másodpercekben lőtt góljára még sokáig emlékezni fogunk. Bal átlövőben Ráduly Viki szerepelt, csapatkapitányként űzte, hajtotta társait,

hálószaggató bombáival az egyik legeredményesebb játékosunknak
bizonyult. Irányító poszton Valenta Eszti határozta meg a játék ritmusát, játékinteligenciájával, óriási rutinjával a csapat eszeként mozgatta
a pályán lévőket, a büntetőket biztos kézzel értékesítette, bízom benne,
hogy sokáig játszik még gyömrői szinekben! Ki kell még emelnem
Borbás Krisztit, aki nagyon sokat fejlődött, édesanyja vénáit örökölte,
aki szintén nagyszerű kézilabdás volt. Olyan cseleket tud, amit kevesen. Csereként szóhoz jutott még Kosztyu Ági, Striczki Niki és Regi,
Tunyogi Zsófi. Amikor pályára kerültek, mindent megtettek a győzelem érdekében. És itt vannak utánpótlásunk büszkeségei Balogh Betti,
Háfra Noni, Kozma Domcsi, akik 12-14 éves korukra, itt kopogtatnak
a felnőttcsapat öltözőjének ajtaján. Pár év múlva szeretném őket rendszeresen játszatni a felnőttek között, addig is az ifjúsági csapat meghatározó játékosává kell válniuk! Szeretném megköszönni Erősné Marika
áldozatos munkáját, nagy segítségemre volt és köszönöm a sportcsarnok gondnokainak együttműködését is!
Tehát megvan a bajnoki cím, a 2011-12-es kiírásban NB2-ben
fogunk szerepelni, visszük tovább városunk jó hírét! Mindez nem sikerülhetett volna támogatóink nélkül: Gyömrő Város Önkormányzata,
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet, Fri-ZÓ húsbolt, Sporttrend, CBA,
Nóci Szoli, Bíner Trans, SIGNAL TV és persze a szurkolók, szülők,
barátok, akik hihetetlen hangulatot varázsoltak. A gödi bajnokavatást
soha nem fogjuk elfelejteni, fantasztikus volt!
Három dolgot szerettem volna elérni. 1. Alkossanak a lányok egy
jó közösséget, válljanak CSAPATTÁ! 2. Töltsék meg a szurkolók a
csarnokot! 3. Nyerjük meg a bajnokságot!
Hát ez bizony háromból három lett! Köszönöm mindenkinek, aki
segített benne és kívánom minden edzőkollégának, bármilyen sportágról is legyen szó, hogy hasonló vagy még nagyobb sikereket éljen át
csapatával, tanítványaival!
Sok napsütést, jó pihenést kívánok mindenkinek!
Baranyai Pál
edző
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