Építjük az iskolát!

Egy régi álmunk válik valóra és teljesül az idén nyáron. A városvezetés a
legutóbbi választáson tett ígéretet arra,
hogy ebben a ciklusban megépíti az Erzsébet iskola for-fa épülete helyére az
új iskolaszárnyat. A képviselő-testület
május 25-én tartott ülésén hozta meg
döntését, és ezt követően kötöttük meg
a vállalkozási szerződést a kivitelezővel,
a gyömrői VEKTOR-BAU Kft-vel. Sok
szülő kérdezgette az elmúlt időszakban,
hogy igaz-e és tényleg megépül-e az idén
nyáron az új iskolarész. Most már, miután a bontási munkák megkezdődtek,
és várhatóan az újság megjelenésének
időpontjára már nyoma sem lesz a régi
for-fa épületnek, gondolom, mindenki
elhiszi, hogy igen, megépül az iskola.
Gazdasági válság ide, országos pénzügyi nehézségek oda, de itt Gyömrőn a
pénzügyi stabilitásnak köszönhetően,
amit elhatároztunk, véghezvisszük, s
amit ígértünk, teljesítjük. A fejlesztések
folytatódnak, városunk töretlen lendülettel fejlődik.

A kivitelezés során, melynek értéke
meghaladja a 200 millió forintot, nemcsak egy közel 1000 m2-es új iskolaszárny fog megépülni, hanem kívülről
és belülről is teljes körűen felújítjuk és
a mai kor igényeinek és elvárásainak
megfelelővé varázsoljuk az 1920-as
években épült régi iskolaépületet is.
Az új iskolaszárny kétszintes lesz, az
alsó szinten új ebédlővel, konyhával
és tornateremmel, a felső tetőtéri részen pedig új modern tantermekkel. Új
vizesblokkok lesznek kialakítva a régi
épületben, a nyílászárók javításával,
cseréjével és korszerű hőszigeteléssel.
A régi épület átalakításánál mindenhol körültekintően figyelünk a műemlék
jellegű épület stílusának, hangulatának
megőrzésére. Ez a szemlélet megjelenik
az új iskolaszárny terveiben is, ahol az új
modern részt szerves egységként a régi
iskola stílusához, hangulatához igazítva
terveztük meg. A homlokzati kialakításnál nem a funkcionalitás volt az elsődleges szempont, hanem az esztétikum,

Bontják az elavult iskolaszárnyat
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a hagyományos értékek megőrzése. Szerettünk
volna azzal a gyakorlattal szakítani, hogy egy
régi épület bővítésénél a használati szempontokat figyelembe véve csak hozzátoldanak egy modern kockaépületet a régi részhez, ezzel teljesen
tönkre téve az épület esztétikai műemlék értékét.
Jó, de inkább elrettentő példa erre városunkban
a Weöres Sándor Általános Iskola tornaterme,
melynek hatalmas szürke kockaépületét hozzáragasztották városunk legszebb, a régi főszolgabírói hivatal kastély jellegű gyönyörű épületéhez. Az eredmény elborzasztó. Ezt a 80-as évek
végi hibát nem kívántuk még egyszer elkövetni,
és remélem, hogy ősszel, amikorra elkészülnek

a munkálatok és a gyermekek birtokba vehetik
az épületet, mindenkinek az lesz a véleménye,
hogy célkitűzésünk sikerült, meg tudtuk őrizni
az iskola stílusát, hangulatát és kívülről egy régi,
de belülről egy modern és egy új intézményt
avathatunk. A munkák állásáról, előrehaladtáról
folyamatosan be fogunk számolni az újság hasábjain és a helyi televízióban. A forrás megteremtésében és a tervezésben is megköszönöm
a terület önkormányzati képviselőinek, Székely
Attilának és Kossuth Lászlónak, az iskolaépítés
élharcosainak lelkes segítségét.
Gyenes Levente
polgármester

Ilyen volt …

… ilyen lesz.

Június közepére lesz kész a körforgalom

Rövidesen, vagy talán mire az újság kikerül a postaládákba, már birtokba is vehetik az autósok, kerékpárosok, gyalogosok a város központjában épülő körforgalmat. A munkák kicsit megkésve, de határidőben
elkészülnek. Azért fogalmazok így, mivel a kivitelezői
szerződésekben június 15. szerepelt határidőnek, azonban szerettem volna, ha hat hét alatt, jóval a tervezett
határidő előtt, május végére elkészült volna a körforgalom. Sajnos nem minden sikerülhet úgy, ahogy az
ember tervezi, annak ellenére, hogy a kivitelezésben
résztvevők elismerésre méltóan mindent megtettek a
mielőbbi befejezés érdekében. Amint arról már beszámoltam az előző újságban, a hátráltató tényező elsősorban a közműáthelyezésekben keresendő. A remélt hat
hétből, így nyolc hetes kivitelezés lesz, de ez a két hét
remélem, mit sem ront örömünkön, hiszen az elkészült
körforgalmat még évtizedekig használhatjuk, és élvezhetjük előnyeit, valamint gyönyörködhetünk a városközpont megújult arculatában.
Mezey Attila
alpolgármester
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Vízmű hírek

Július elsején törvényi módosítás
miatt változik az
ÁFA kulcsa 20ról 25 százalékra. Ez sajnos azt
is jelenti, hogy
fogyasztóinknak
is többet kell fizetni szolgáltatásainkért. A sajtó
gyakran tévesen
úgy
fogalmaz,
hogy a szolgáltatók áthárítják a
megnövekedett
adóterhet a fogyasztókra. Csakhogy ez így nem
pontos. Egy termék vagy szolgáltatás árát a cégek nettóban állapítják meg
(sok szempont figyelembevételével) és alkalmazzák rá az aktuális ÁFA kulcsot. Az ÁFÁ-t
(általános forgalmi adó) gyakorlatilag mindig a
végfelhasználó fizeti meg. Ez az egyik legközvetlenebb adó, mértéke a központi költségvetés
étvágyától függ. Ellene tenni nemigen tudunk, a
szolgáltatás drágább lesz, de a többlet az APEH
kasszájában jelentkezik. Feladatunk azért van.
Az ÁFA-váltás miatt a fenti időpontban szinte egyszerre kellene leolvasnunk 8000 vízórát,
ami jelentős többletköltséggel járna és 6-8 plusz
emberrel is több hétig tartana. Ezért azt a megoldást választottuk, hogy a júniusi átalányt még
20%-os ÁFÁ-val számlázzuk, júliustól pedig
25%-kal. A későbbi tényleolvasások 25%-os
ÁFÁ-val kerülnek kiszámlázásra. Aki tényadatok alapján szeretné rendezni számláját, annak
lehetőséget biztosítunk arra, hogy aktuális óraállását eljuttassa hozzánk. Ez történhet levelezőlapon címünkre, vagy postaládánkba dobva,
e-mailben a vizmu.ugyfelszolg@monornet.hu
címen, vagy telefonon a (29)330-082 számon,
ahol a 111 melléken automata rögzítő fogadja
a bejelentéseket. Kérem, adja meg nevét, címét
(a települést is!), fogyasztói kódját és az óraállást! Amennyiben valakinek nehézséget okoz a
leolvasás, de jelzi felénk ezirányú igényét, akkor természetesen felkeresi leolvasónk. Fontos,
hogy a hónap utolsó napjáig érkezzen be hozzánk az óraállás.

Cégünk kintlevőségei a válság hatására
ugyan nem növekedtek eddig, azonban azokat
lefaragni sem tudtuk. Folyamatosan keressük a
lehetőséget a helyzet kezelésére. Most egy új
módszert próbálunk ki első körben az egy éve
lejárt maglódi tartozásokon. Egy adósságkezelő
céget vontunk be. Ők az általunk szolgáltatott
adatok alapján megkeresik az adóst, és reményeink szerint a miénknél hatékonyabb módszerekkel behajtják az adósságot. Az eljárásnak
természetesen többletköltségei vannak, amik a
fogyasztót terhelik. Amennyiben a módszer beválik, alkalmazzuk majd a többi településen a
nagy összegű, vagy régóta fennálló díjtartozások kezelésére.
Végül egy jó hír. Az utcán már nyilván sokan
látták, hogy két új gépkocsival járnak szerelőink. A két jó öreg sárgát cseréltük le, amelyek
kiszolgálták az idejüket. Tizennégy év és sok kilométernyi futásteljesítmény áll mögöttük. Derekasan szolgáltak, de „nyugdíjba küldtük” őket. A
folyamatos szolgáltatáshoz megbízható autók kellenek. Egy üzemzavar elhárításánál nem mondhatjuk a fogyasztónak, hogy bocs, de épp javítják
az autót, majd holnapután kimegyünk. További
szempont a szervizköltség is, ami az idős autóknál
jelentős. Több típust megvizsgáltunk, sok kereskedővel alkudoztunk, végül az üzlet megköttetett.
Reméljük, az újakkal sokáig és megfelelő minőségben tudjuk biztosítani a szolgáltatást.
Kertész Gyula
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Rákos mezeje……az erdő helyén

Szomorú szívvel néztük, ahogyan Gyömrőt elhagyva, az egykor gyönyörű, fákkal szegélyezett
út hogyan válik durva csatatérré, később szikkadt pusztasággá.
Nyáron zöld és hűvös, télen pedig hollywoodi jeleneteket megszégyenítően szép, havas fák,
melyek szinte lugasként összeértek az út fölött.
És egy darabka a gyermekkorunk számháborúzásaiból. Most pedig reggelente elhaladva szinte oda sem tudok nézni. Rögtön nyomozásba is
kezdtem, hogy megtaláljam a válaszokat ezekre
a kérdésekre: Kik? Miért? Nemcsak nekem szúrt
szemet a dolog, hanem, mint később megtudtam,
sokakat érdekeltek ezek a kérdések, többek közt
egy vadásztársaságot, és egy egyetemi szaktekintélyt, valamint több természetvédő és civil
lakos is kíváncsian várta a válaszokat.
A terület a Rákos mezeje Rt. tulajdona és rendelkezik hivatalos vágási engedéllyel. És hogy
mi a jövőbeni terve a területtel kapcsolatban?
Íme:
A Rákos mezeje Rt. nem vette figyelembe,
hogy ez nem telepített erdő, hanem vaderdő. Sok
nyárfa és sok hatalmas tölgy volt a területen. De
ami még fontosabb, az az állatvilág. Jól tudjuk,
hogy ilyen korra esik a madarak költési ideje, és
a legtöbb erdei állat is leellette kicsinyeit. A területen járva több levert madárfészket is találtunk,
és a vadászok elmondása alapján róka és őz alom
is volt az erdőben. De ami a legszomorúbb, hogy
azelőtt igenis törődtek azzal, hogy olyan idő-

szakra engedélyezzenek erdőirtást, (főleg vaderdőt), hogy az a legcsekélyebb mértékben legyen
hatással az állatok, madarak életére. Október és
február volt az az időszak, amikor az erdőirtások
lezajlottak, ráadásul a lombkorona hiánya miatt,
ebben az időszakban, könnyebb dolguk is van.
Idézet az egyik felbőszült lakostól: „Rosszabbodott a helyzet emberek? Vagy csak én látom így?
Már semmi sem fontos? Ennyire kell az roh…..t
pénz?”
Hát valóban, ezek fontos kérdések. Miért nem
tudtak várni néhány hónapot? Azt is meg kell
gondolnunk, hogy a területet szinte körbeveszi
a Mánya-rét, amely természetvédelmi terület (a
Mánya-rét a Gyömrőt Üllővel összekötő országút
keleti oldalán, a két település között félúton található. A nagyobb kiterjedésű Nagy-rét az úttól
nyugatra a szántóföldek mögött terül el. Mindkét
területen a vizenyős rétekre és nádasokra jellemző élővilág figyelhető meg. Tavasszal a hazai
orchideafélék (kosborok) borítják, ősszel az őszi
vérfű és a festő zsoltina virít rajtuk. Számos védett madárfajjal is találkozhatunk itt). A fairtás
közvetlen szomszédságában pedig a Rákóczi emlékmű található, mely történelmünk egy fontos pillanatának állít emlékművet. Nem utolsó
sorban teszem az érveimhez, hogy Gyömrőn, a
telekbeépítések, az utcák elrendezése, valamint
a nagyobb parkok hiánya miatt nagyon kevés, és
egyre kevesebb a zöld terület. Sajnos az autóforgalom és a lakosok száma viszont rohamosan nő.
Így az volna a cél, hogy a külterületeken minél több zöld terület
megmaradjon, ha nem szeretnénk
pár éven belül egy szmogos városban élni. Van mire vigyáznunk, és mégsem tesszük, van mit
féltenünk, de nem törődünk vele,
vannak más lehetőségeink, de elmegyünk mellettük. Miért?
A KIGYE kezdeményezni fogja,
hogy a Gyömrő közigazgatásához tartozó területek egy részét
védett területté nyilvánítsák, valamint azt is, hogy a telepített és
vaderdőkben fakitermelést csak
egy bizonyos időszakban lehessen végezni.
KIGYE Környezet Ifjúság
és Gyermekvédelmi Egyesület
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XIII. ORSZÁGOS
RÁKÓCZI NAPOK

Július 4. szombat

8 órától 17 óráig Rákóczi díjugrató lovasverseny a Teleki kastély parkjában
10.30 Vendégek fogadása a Weöres Sándor
Általános Iskola aulájában
11 óra Hivatalos megnyitó a Weöres Sándor
Általános Iskola aulájában
Ünnepélyes testületi ülés Regéc és Gyömrő
polgármestereinek és képviselőinek részvételével
Beszédet mond: Kormos István Regéc
polgármestere és Gyenes Levente Gyömrő
polgármestere
A testvértelepüléssé nyilvánítás ünnepélyes aláírása

11.40 Koszorúzás a Rákóczi szobornál
Beszédet mond: Szende Márta a Rákóczi
Szövetség gyömrői szervezetének elnöke
Közreműködik: Szabó Gábor – tárogató,
Szabó László Dezső – vers
15 óra „MESEORSZÁG GYERMEKPROGRAM” A MEGÚJULT TÁJHÁZBAN
Hahota Színház előadása: Pázmán lovag
Kézműves foglalkozások a Kosbor Kézműves Műhellyel
Programjegy: Felnőtt: 700 Ft, Gyermek 500Ft,
Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerektől): 2000 Ft
18 óra Mánya réti megemlékezés
Beszédet mond: Rakó József az id. Pál Mihály Hagyományőrző Művészeti Kör elnöke
II. Rákóczi Ferenc Gyömrői beszéde:
Beszterczei Attila színművész előadásában
Közreműködnek: Angyal Jenőné, Takácsné
Tóth Hajnalka, Németh János
Koszorúzás
Ünnepi tábortűz

21 óra Komolyzenei hangverseny a Békés
Megyei Szimfonikus Zenekar közreműködésével
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel
Műsor:
Mendelssohn: Hebridák nyitány
Brahms: 2. szimfónia IV. tétel
Händel: Vízizene
Händel: Tűzijáték-szvit
Brahms: Magyar táncok 1. 6. 5.

Impozáns környezetben, a Teleki kastély parkjában, rossz idő (eső, szél) esetén a koncertet
a művelődési házban tartjuk.

Július 5. vasárnap
10 óra Ünnepi istentisztelet a Református
templomban
Igét hirdet: Nagy Gábor tákosi lelkész
(Bereg megye)
11 óra Beregi keresztszemes kézimunka kiállítás megnyitója a református gyülekezeti
teremben (tákosi hímzőkör munkái)
A kiállítást megnyitja: Reiter Szilvia újságíró
11.30 Ünnepi szentmise a Nepomuki Szent
János Katolikus kistemplomban
15 óra Eszterházy Pál Katolikus Énekkar
hangversenye a Nepomuki Szent János kistemplomban
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Tájházunk ünnepélyes megnyitója

Takácsné Tóth Hajnalka éneke, a Weöres Sándor Általános Iskola néptánccsoportja, valamint
az ecseri Zöldkoszorúk- és a monori Strázsák
néptáncegyüttes rövid táncbemutatójával színesítve nyitotta meg Bereczki Ibolya, a Szentendrei Skanzen főigazgató-helyettese a megújított
gyömrői tájházat.
A gyűjtemény 2008-ban ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját, amelyre méltón emlékezett
az alapítók nevében Rakó József az id. Pál Mihály Hagyományőrző és Művészeti Kör elnöke.
Gyenes Levente polgármester köszöntőjében kiemelte a település életében fontos szerepet betöltő falu páratlan építészeti értékeit.
A megnyitó ünnepséget a Regősök Zenekar
játéka, valamint a Kosbor Kézműves Műhely
foglalkozásai tették igazán hangulatossá és élővé. Megelevenedett a ház és az udvar a benne
lévő sok látogatóval, a mézeskalácsok illatával,
a vidám zenével, a fiatalokkal, a jóízű pálinkával
és a finom pogácsával.

Bereczki Ibolya
A megújított gyűjteményért és a tájházért végzett önzetlen munkáért köszönetünket fejezzük
ki minden egykori és jelenlegi adományozónak
és segítőnek!
Köszönet a támogatásért: Gyömrő Város Önkormányzatának, az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak, a Nemzeti Kulturális Alapnak,
a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak,
valamint a Magyarországi Tájházak Szövetségének.
A fotókat Kováts Gábor készítette.
(Kovács Edina)
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KÖZELEDIK AZ ÉRETTSÉGI
Tanévzáró és vizsgák a gimnáziumban

ÉRETTSÉGI
A középszintű szóbeli érettségi vizsgák június
15-30. között zajlanak országszerte, így iskolánkban is a három érintett osztályban június 15.
(12/A), június 18. (12/B) és június 22. (12/E)
kezdettel.

GLORIA VICTIS
A Rákóczi Szövetség hagyományos, tavasztólőszig tartó többfordulós versenyén iskolánkat
Tomcsányi Luca, Ivánkó Zsanett és Kelemen
Zsófia képviselik. A reformáció és a katolikus
megújulás korának történelme, kultúrpolitikája a
témája az írásbeli fordulónak.
A Kárpát-medence legjobb 10 középiskolás csa-

pata kerül majd az őszi fővárosi (szóbeli) döntőbe.
POSTAFORDULTÁVAL
Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulójára a Magyar Irodalmi Hagyományápolók Egyesülete levélíró versenyt hirdetett. Iskolánkból
ezen a versenyen 5 tanuló vett részt, a következők: Kelemen Zsófia, Takács Bettina, Vári Csaba, Garamszegi Judit, Láda Viktória.
Legeredményesebben Kelemen Zsófia szerepelt, így őt meghívták a május 29-31 között
Tápiógyörgyén rendezendő nagy Kazinczy emlékünnepségre.
BEIRATKOZÁS
Június 22-23-án várjuk a beiratkozásra leendő
hetedikes és felvételt nyert kilencedikes diákjainkat. A 2009/2010-es tanévtől a kilencedikesek,
mint „nulladik évfolyam”, a szakközépiskola
nyelvi előkészítő tagozatos osztálya lesznek.
Ezzel a tradicionális gimnáziumi képzésünk átalakul, öt évfolyamos, érettségit és szakmát adó
szakközépiskolai képzéssé. A félreértések és
félinformációk elkerülése végett: nem szűnik
meg a gimnázium, csak a képzési formák alakulnak át...
Forgács Attila

Magyar-olasz kultúrcsere Gyömrőn
2008 októberében egy komoly kapcsolat fűződött
a gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és a
lanciano-i G. Mazzini Állami Iskola között, mely
Hámoriné Kasza Eszter
és Di Campli Concetta
tanárnő szervezésében
jöhetett létre. Nagyon
örülök, hogy bár végzős
diákként, de mégis lehetőséget kaptam résztvenni
ezen a programon. Egy
csodálatos hetet tölthettünk el Olaszországban,
miközben megismertük
Lanciano városát, az
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Abruzzói Nemzeti Parkot és természetesen az
olasz családok szokásait, és a néha elég egyszerűnek tűnő életmódjukat. Idén fordult a kocka,
ugyanis mi láttuk vendégül az olasz csapatot.
Április 2-án érkezett meg az olasz busz a
város központjába (20 diák, 2 tanár és az olasz
iskola igazgatója, valamint 2 sofőr érkezett
hozzánk). Vendégeink gyömrői családoknál lettek elszállásolva. Az első napon Gyenes Levente polgármester üdvözölte a csapatot, majd az
iskolagyűlés keretében is bemutatták az olasz
tanárokat és osztályukat. Délután bemutattuk
városunk nevezetességeit és természetesen a
magyar-olasz kapcsolatra utaló Canova-relieffet
is a református templomban.
Megmozdult a város, mindenki ott akart
lenni és segített: az iskola, a szülők, a Halászkert étterem, az Aranykerék vendéglő, a Rábai
pékség, ifj.Baranyai Pál, a Rehor család, Illés
Hajnalka, Földesi József és Gyömrő város Önkormányzata.
Az ő segítségítségükkel valósulhatott meg ez
az európai szintű kulturális diákcsere.

Kulturális diákcsere Gyömrőn
Az ötnapos program egyik legszebb napja, amikor Budapestet mutattuk be.
A Parlamentben megcsodálhatták nemzeti jelvényeinket, az Operaházban pedig Rossini Sevillai
borbélyát tekintettük meg. Ezen kívűl szerepelt a
Városliget és a Vásárcsarnok is, majd este a Budai
Várban sétáltunk, és az esti panorámát is megnézhették a Citadelláról. A következő napon útunk egy
kicsit északra fordult, ahol Szentendrén és Visegrádon jártunk. Visegrád és Lanciano között is szoros
kapcsolat van, ugyanis a lanciano-i hagyományörző
szervezet, a Mastrogiurato rendszeres részvevője a
Visegrádi Palotajátékoknak. A negyedik napon a
Kunsági Majorban vártak minket, ahol a tipikus
magyar puszta szokásaival, lovasbemutatóval, sétakocsikázással lehettünk gazdagabbak.
Nagyon hálás vagyok Eszti néninek, hogy én
is résztvehettem e fantasztikus kultúrcserén. Kicsit
más körülmények között élünk, mint az olasz családok. De legyen akármennyire is nagy különbség
közöttünk, a baráti kapcsolatok mindennél fontosabbak a mai világban.
Szabó Attila

Polgári védelmi gyakorlat

Vészhelyzet-kezelési gyakorló foglalkozás zajlott a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Ez 2 részből
állt: egy elképzelt tűzriadót és egy földrengés utáni befogadást mutattak be az iskola tanulóinak segítségével a polgári védelem szakemberei a térség, valamint városunk intézményeiből jelen levő érdeklődőknek,
vezetőknek. Az imitált tűzhöz kiérkező tűzoltók és mentők
munkáját is megtekinthette a nézősereg. Az összehangolt
munka rendkívül fontos a balesetek, tűzesetek, katasztrófahelyzetek kialakulása során, erre láthattunk jó példát. Ez a
bemutató igen hasznosnak bizonyult, hiszen mintát láthattak az egybegyűltek egy esetlegesen bekövetkező probléma
kezelésére. A nap sikeréhez hozzájárultak: Nagy Sándor
polgári védelmi szakember és Hornyacsek Júlia polgári védelmi őrnagy, Monor Város Polgári Védelmi Kirendeltségének vezetője. Ők irányították, szervezték a programot.
Tóthné Gúth Gizella
intézményvezető

OKTATÁS
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Kerékpárverseny az Arany Óvodában!
Utcai versenyfutamok a pünkösdi királyságért!
Ilyen még nem volt, ezt is kipróbáltuk! Új hagyományt
teremtettünk az óvodánkban.
Évről-évre csaknem 180 minden szépre, jóra nyitott
és fogékony kisgyermeket nevelünk játékkal, mozgással. Saját kerékpárparkunk városunkban egyedülálló,
néha már ez is kevésnek bizonyul. Az aktív sportot
kedvelő szülők gyermekükkel, kerékpárral érkeznek
az óvodába.
Az egyik reggel több mint harminc otthonról hozott kétkerekű sorakozott az udvaron.
„Hát mindent bele!” Elhatároztuk, hogy birtokba
vesszük az utcánkat, az Arany János utcát. Hat futamban, három korosztályban, négy versenyszámban
indítottuk el a gyermekeket a Nefelejcs és a Rózsa
utca közötti útszakaszon. Városunk polgárőrsége biztosította a zavartalan területet, segítségüket ezúton is
köszönjük!
A jó szomszédok megértően, óvodásainkkal együtt
bíztatták a versenyzőket. A futamokat Gönczy István,
városunk jól működő kerékpár szakosztályának vezetője vezette fel, teljes versenyszerelésben. A rendezvényt a picik futóversenye zárta.

Az eredményhirdetésre már az óvodánk egyre
szépülő udvarán került sor. A legjobbak között nyolc
Pünkösdi király koronát osztottunk ki. A két abszolút
győztes aranyérmet vehetett át.
Mi már régóta tudjuk, ezért hirdetjük is: Nem lehet
elég korán elkezdeni!
Az Arany Óvoda Nevelőtestülete nevében
Tajti Ágnes óvodapedagógus

A Városi Könyvtár könyvajánlója
Néhány csemege újdonságaink közül:
1. Rosamunde Pilcher: Az ikrek jegyében
2. Robin Pilcher: Újrakezdés
3. Stephenie Meyer: Új hold
4. Karie Ford: Hív Amszterdam
5. Judith Merkle Riley: A párizsi látó
6. Esther Vilar: A férfi joga két nőre
7. Carl R. Rogers: A tanulás szabadsága
8. Ken Goddard: Máglyatűz
9. Rachel Carson: Néma tavasz
10. Paulo Coelho: A győztes egyedül van
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11. Singer Magdolna: Lelke rajta: a tetoválás pszichológiája
12. Szendi Gábor: Depresszióipar
13. Sven Nordqvist: Amikor Findusz kicsi volt és eltűnt
14. Sven Nordqvist: Pettson sátorozik
15. Popper Péter: Hordaléktalajon: naplórészletek, versek, novellák és egyéb írások
Térjen be hozzánk, látogasson meg minket, legyen az olvasónk! Várjuk szeretettel!
Szótér Andrea

Könyves stand a strandon
A könyvtár június közepétől kiköltözik a gyömrői Tófürdőre. Az állományból kivont, feleslegessé lett könyveket a könyvtár eladásra kínálja! A strandon egy kis standot fogunk felállítani, ahol
az érdeklődők megtekinthetik a könyveket, s 50-200 Ft-os értékben megvásárolhatják azokat.
Mindemellett játékokkal, érdekes és izgalmas vetélkedővel, totóval kedveskedünk olvasóinknak! Keressen meg bennünket! Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat standunkon!

Ismét megválasztották Gyömrő Szépét!
A szokatlanul zord időjárás ellenére is megtelt
a Tófürdő szabadtéri színpada május 30-án este,
amikor immáron negyedik alkalommal választották meg a Tó Szépét. A szervezők a kezdés
előtt bő egy órával még a felhőszakadás után
megmaradt jeget lapátoltak, de fél hétkor a
Flash&Dance együttes táncával megkezdődött
a műsor. Gáspár András színművész műsorvezetése mellett 14 lány lépett színpadra, akik a hideg
ellenére is tűzbe hozták a közönséget. A szabadon választott ruhás fellépés után előbb hastáncshow, majd a menyasszonyi ruha bemutató szórakozatta a nagyérdeműt. Ezt követően a lányok
bikiniben léptek színpadra
– az urak nagy örömére. Az
utolsó, alkalmi ruhás felvonulás előtt koszorúslány ruhákat
csodálhattak meg a helyszínre
kilátogatók. A nyolctagú zsűri
nehéz helyzetben volt, hiszen
idén is sok csinos lány indult a
versenyen. Végül megszületett
a döntés: a maglódi Gohér Nikolettát választották 2009 Tó
Szépének. Első udvarhölgye
szintén maglódról érkezett:
Nagy Cintia Virginia. A második udvarhölgy a gyömrői színekben induló Udvardi Hedvig
lett. Természetesen a közönség
is szavazott, ők Kapás Krisztinát találták a legszebbnek.

A monori lány kapta a legtöbb voksot. A csípős
hideg ellenére is nagy sikere volt az estét lezáró
Sleepy Heads együttesnek, akik élőben játszották az elmúlt évtizedek legnagyobb slágereit.
Idén sem távozott senki üres kézzel a lányok
közül, hiszen egy Tófürdő valamint szolárium
bérlet minden indulónak járt. A királynő egy
swarowski kristályokkal díszített korona mellett (melyet a tavalyi királynő, Farkas Adrienn
adott át) egy utazással, portfólióval és megan�nyi ajándékkal lett gazdagabb. Az udvarhölgyek
fotónyomtatót, mobiltelefont, vacsorákat és még
felsorolni is nehéz mennyi mindent nyertek.

GYÖMRŐI KÖZÉLET
Az idén nyáron vélhetően majd’ mindenki találkozik Gohér Nikolettel, hiszen a Királynő jelen lesz sok rendezvényen és persze a Tófürdőre
is kilátogat.
Bízunk benne, hogy 2010-ben a jubileumi
ötödik Tó Szépe versenyre még többen látogatnak ki, és az időjárás is kegyesebb lesz a versenyzőkhöz!
A versenyt hamarosan teljes egészében megtekinthetik a Signal tévében!
Köszönjük támogatóinknak, akik nélkül idén
sem lehetett volna Tó Szépe:
Gyömrő Város Önkormányzata
Micropolis Menedzseriroda Bt.
Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft.
Gyömrő Városi Település Üzemeltető és Fejlesztő Kft.
Negresco Grill & Terasz
H-Busz Kft.
Újhalászkert étterem / Club Allure
Bambusz Szolárium
Ace Group Utazási iroda
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Klein Virágüzlet
PassTre WorkWear Kft.
Álom – kép (Horváth Sándor)
J – Sound
Petőfi Sándor Művelődési Ház
Palantír dekor
Családi kör üzletház
Optikai szalon (Simon M. tér)
Kosárfonó Bt.
Vénusz szépségszalon
Hipoxy szépségszalon
Q GSM
Party People
Fortanto nyelviskola
Stylus Design Kft.
Zöldajtós Pizzéria
Erika esküvői ruhaszalon
Médiatámogatóink:
R&I Reklám és Információ
Signal TV
Pátria TV
Gong Rádió Gyömrő

Tábornyitás
Több éve már, hogy részt veszünk az Általános Iskola Speciális Szakiskola Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon szakiskolás tanulóival a káptalanfüredi tábor nyitási előkészületeiben. Ebben az évben összekötöttük a nyári szakmai gyakorlati idővel
az ott töltött munkaidőt, tehettük ezt azért is, mert a munkálatok nagy része a 3 napos május1-i
hétvégére estek. A táborvezetés kérése alapján dolgoztunk, figyelembe véve a munka szükségességének menetét. Elsődleges feladat volt az ősszel lehullott falevelek összegereblyézése,
majd elszállítása, de fontos volt a fűnyírózás, palántázás is. Tanulóink még az esőtől sem ijedtek
meg, a cél érdekében kihasználtak minden időt, hogy végezzünk a lehetőségre álló időn belül.
Úgy gondoljuk, hogy munkánkkal
most is példát mutattunk sok olyan
gyömrői lakosnak, aki a nyár folyamán elmegy oda nyaralni és látni
fogja a szép környezetet, a virágzó
növényeket, a balkonládákból lelógó virágokat, jusson akkor eszébe,
hogy mindez kiknek köszönhető.
Több éves munkánk elismeréseként a nyár elejére üdülési lehetőséget kaptunk a táborban, melyet ezúton szeretnék minden támogatónak
megköszönni.
Kívánok mindenkinek jó pihenést a nyárra.
Zsemberi Andrásné
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Tisztelt Lakosok!
Belterületi ingatlanokon,
közterületeken tapasztalt
- szemetelés, szemétlerakás
- tiltott időben égetés vagy nem
növényi hulladék égetése
- játszótér, közpark, közút rongálása
- a lakosság nyugalmát zavaró
tevékenység
vagy egyéb szabálytalanság esetén
hívja a nap bármely szakában
közterület-felügyelőinket:
06/30 8709317, 06/30 5422636

BESZÁMOLÓ
Teleház Egyesület Gyömrő
2008. évi tevékenységéről
A közhasznú egyesület fő tevékenysége a Gyömrő Városi Televízió üzemeltetése, ezen kívül üzleti tevékenységet is folytat. Az egyesület ORTT besorolása non-profit műsorszolgáltató.
Az egyesület 2008. évi forgalma:
Bevétel (ezer forintban):
Üzleti tevékenység: 3.704
Gyömrő Polg. Hivatal: 4.000
ORTT pályázatok:
7.806
Adományok:
23
Bank kamat:
16
Jöv. adózás alá nem vont: 996
Tárgyi eszk. ért.:
208
Összesen: 16.754.000 Ft
Kiadás (ezer forintban):
Anyag és áru beszerzés: 7.590
Személy jellegű ráfordítás: 1.113
Értékcsökkenés:
5.757
Beruházási kiadások:
7.589
Egyéb költség:
529
Összesen: 22.578.000 Ft
Egyszerűsített mérleg főösszeg: 7.852.000,- Ft
Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény:
1.199.000,- Ft
Kötelezettségek (rövid lejáratú): 626.000,- Ft
Tóth Péter
elnök

Külterület esetén tapasztalt
- szemétlerakás, szennyvíz leeresztés
- fakivágás
vagy egyéb gyanús tevékenység esetén
hívja mezőőrünket: 06/30 6555197
Munkatársaink a bejelentők adatait teljes
diszkrécióval kezelik.
Fogjunk össze közösen
a környezetünket rongáló, nem becsülő
személyek ellen!

Tájékoztató a Családsegítő
Szolgálat ellátásairól
A Családsegítő Szolgálat családgondozói rendelkezésre állnak ügyintézésben, tájékoztatásban. Kapcsolatot tartanak helyi és országos
társ-intézményekkel, hivatalokkal. Szükség esetén közvetítő szerepet is vállalnak. Információt nyújtanak a családok által igényelhető
lehetséges támogatásokról.
Családgondozóink foglalkoznak az aktív korú nem foglalkoztatottakkal, annak elősegítése érdekében, hogy mielőbb vis�szakerülhessenek a munkaerőpiacra (önéletrajzírás, álláskeresési
technikák).
Előzetes bejelentkezés alapján ingyenes jogi tanácsadás és
mediációs konfliktuskezelő módszer igényelhető intézményünkben.
Közösségi szenvedélybeteg ellátás keretein belül: minden hétfőn 13.00-órától egyéni tanácsadásra van lehetőség, akár a hozzátartozók számára is.
A munkatársak szívesen fogadják a lakosság és a helyi cégek,
szervezetek adományait. Miután intézményünk a Bölcsőde épületében működik - az ÁNTSZ megkötései miatt – raktározásra nincs
lehetőségünk, telefonos közvetítéssel igyekszünk eljuttatni azokat
a rászorulóknak.
Szintén felajánlásoknak köszönhetően, előre meghirdetett ingyenes ruhaosztási akciókat szervezünk a lakosság számára.
Terveink közt szerepel egy heti rendszerességgel tartandó életmód klub szervezése, melyre érdeklődőket és javaslatokat szívesen
fogadunk.

A következő ruhaosztásunkat 2009. június 29 - július 1-ig
a Weöres Sándor Általános Iskola aulájában szervezzük
(2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/b.). Adományokat az első
két napon tudunk átvenni. Az önkéntesek csak tisztára
mosott, jó állapotban lévő ruhaneműt vesznek át, így garantáltan jó minőségből válogathatnak az érdeklődők.
Az olvasottakkal kapcsolatban hétfőtől péntekig 8.00-16.00
óráig és pénteken 8.00-12.00 óráig érdeklődhetnek a 0629/330-077;
0630/656-6164 telefonszámokon, vagy a Tompa u. 21. szám alatti
irodánkban.
Büki László
szakmai vezető

Kovácsné Magyari Angéla
családgondozó

KÖZLEMÉNYEK
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Gyömrői TÜF KHT 2008. évi
mérlegbeszámolójának kivonata

Az Ófalui Óvodatámogató
Alapítvány 2008. évi beszámolója

A Gyömrő Városi Település Üzemeltető és Fejlesztő Közhasznú Társaság (Gyömrői TÜF Kht.) 2002.
12. 16-án alakult. Egyszemélyes KHT, a társaság
alapítója Gyömrő Város Önkormányzata. A társaság alapító vagyona 3.000.000 Ft pénzbeli betét.
Előtársaságként működött a cégbírósági bejegyzésig
2003. 02. 26-ig. A közhasznú társaságot határozatlan
időre alapították.

Az alapítvány 2008. évben az alapító okiratban meghatározott célok szerint tevékenykedett. Fő célja az óvodába járó gyermekek
egészséges testi, lelki és szellemi fejlődése,
valamint korszerű játékok vásárlása, megfelelő környezet kialakítása.
Az alapítvány bevétele:
- Szülői támogatás: 203.155 Ft
- Rendezvény bevétele: 200.000 Ft
- Szja 1%: 87.417 Ft
Az alapítvány kiadása:
- öltöző szekrények mindhárom öltözőbe:
550.000 Ft
- csoportszobai és udvari játékok: 35.000 Ft
- ballagó gyermekek tarisznyája: 11.000 Ft
- festés, díszítés: 21.350 Ft
- bankköltség: 15.203 Ft
- egyéb költség: 48.940 Ft

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
A KHT saját tőkéje 30. 437 e Ft.
A KHT szabad pénzeszköze 13366 e Ft.
A közhasznú társaság befektetett eszközállománya
ingatlanok, műszaki berendezések, gépek, járművek és
egyéb berendezések, felszerelések.
A társaságnak mérlegen kívüli kötelezettsége nincs.
A KHT vagyontárgyai per-és tehermentesek.
Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
A KHT. a vonatkozó külön jogszabály szerint cél
szerinti tevékenységből ill. vállalkozási tevékenységből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja
nyilván.
Közhasznú tevékenységből származó árbevétele 139. 203 e Ft.
Vállalkozói tevékenységből származó bevétele 19. 839 e Ft.
Alapítótól a tevékenységre kapott támogatás 84. 041 e Ft.
Rendkívüli bevétele 1602 e Ft térítés nélkül átadott tárgyi eszközökből származó bevétel. Rendkívüli ráfordítása nem volt.
A Kht. a beszámolási időszakban 4.428 e Ft mérlegszerinti
eredményt ért el.

Tájékoztató kiegészítő adatok
A KHT. 2003 januárjától foglalkoztatott alkalmazottakat. A 2008. évi statisztikai létszám 41 fő. A
vezető tisztségviselők előlegben, kölcsönben nem részesültek, nevükben garanciát nem vállaltak. A társaságnak peres ügye nincs.

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

Június 13-14.
Június 20-21.
Június 27-28.
Július 4-5.
Július 11-12.

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

Ezúton is köszönjük a szülők segítségét,
akik 2008. évben támogatták alapítványunkat, valamint mindazoknak, akik felajánlották adójuk 1%-át.
Ófalui Óvodatámogató
Alapítvány Kuratóriuma

FIGYELEM!

Június 1-től szeptember 30-ig avart és növényi
hulladékot égetni tilos! Aki megszegi a szabályt,
pénzbüntetésre számíthat! A közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrzik az önkormányzati
rendelet betartását.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik Morovik Jánost, szeretett férjemet utolsó útjára kísérték és a kegyelet virágaival búcsúztatták. Köszönjük
a Szomorú Szív Kft. minden dolgozójának kegyelettel
teljes munkáját.
Morovik Jánosné és Morovik Zsuzsa

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetem fejezem ki mindazoknak, akik szeretett
élettársam, Reiner Kálmán, temetésén részt vettek, fájdalmamban osztoztak. Rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, a nyugdíjas kultúrgárdájának és az összes
nyugdíjasnak. Köszönöm a Szomorú Szív Kft. minden
dolgozójának kegyeletteljes munkáját.
Pálinkás Pálné
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Indul a tánctábor

A Starlight Dance Company tánciskola két tánctanár Borsi Anett és Tóth Tamás tánciskolájának
egyesülésével jött létre 2005-ben. A tánciskola 2006-tól tart tánctanfolyamokat Gyömrőn.
Kezdetben a Csokonai úti iskolában, később a
Központi iskola régi épületében és az Erzsébet
telepen, 2008-tól pedig már a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola tornacsarnokában is folyik az
oktatás.
A korosztály teljesen változó, az öt évesektől
egészen a huszonévesekig terjed. Egyesületünk
legfőbb célja a mozgásra nevelés, hogy a gyerekek jó környezetben, barátok között töltsék el
szabadidejüket, hogy a táncolás a hobbijukká
váljon és a későbbiekben ne a csavargás legyen
az iskola utáni elfoglaltságuk.
A táncórákon a Hip Hop és a Dance stílusú
koreográfia megtanulása mellett játékosan fejlesztjük ritmusérzéküket, állóképességüket. Tapasztalataink szerint a gyerekek megszokják a
fellépéseken a szereplést, és legyőzik a belső félelmüket, ami később akár az érettséginél illetve
más vizsgáknál előnyükre válhat. A tánc magabiztosságot ad, és segít a tudatosság fejlesztésében. Ezeket a tulajdonságokat később az élet más
területein is tudják hasznosítani. Ezért is szeretnénk minél több fellépést szervezni nekik.
A kezdő és középhaladó csapatainkat a
START DANCE CUP amatőröknek szóló táncversenyen indítjuk, ahol már dobogós helyezéseket is elértek. A haladó csoportok a Moderntánc.
hu országos táncversenysorozaton érnek el sikereket. Ezeken a versenyeken mérettetünk meg
mi is, a tánctanárok. Ezért is tölt el nagy büszkeséggel, hogy tanítványaim ilyen kiemelkedő teljesítményt nyújtanak ezeken a magas színvonalú
versenyeken.
A gyömrői táncosok már egy nagy családot
alkotnak, és lelkesen készülünk a neves rendezvényekre. Már-már szokássá vált a Karácsonyi

és a Nyári Évzáró Gála, melyen tanítványaink
megmutathatják mennyit tanultak az adott évben, milyen eredményekkel gazdagodtak. Emellett minden nyáron megrendezésre kerül a Napközis Tánctábor, mely fejlődést, és nagyon jó
szórakozást nyújt minden táncosoknak egyaránt.
Az idei tánctábor július utolsó hetében kerül
megrendezésre (július 27-31-ig). Szívesen látunk teljesen kezdő gyerekeket is, tehát akik szeretnék jól érezni magukat és mozogni egy kicsit
a nyáron, jelentkezzenek bátran!
Hajzer Dóra
Elérhetőségek:
Gellér Angelika Tánctanár
II. Rákóczi Ferenc Ált.Isk : 06 70 613 42 82
Hajzer Dóra Tánctanár
Csokonai úti iskola: 06 30 264 44 35
Szabó Nikolett Tánctanár
Erzsébet úti iskola: 06 70 941 56 50
Tóth Tamás, a Tánciskola vezetője
Központi iskola: 06 70 310 50 22

Nemsokára itt a nyár, a sporttábor téged vár !

Idén is megrendezésre kerül a Gyömrői Városi Sport Klub szervezésében a több éve működő Sporttábor.
Időpont: 2009. július 6-tól 2009. július 31-ig Helyszín: Gyömrő városi sportcsarnok
A tábor teljes idejére, valamint heti turnusokban is lehet jelentkezni.
A tábor költsége: 7.500 Ft/hét, mely tartalmaz 2-szeri étkezést, tízórait és ebédet.
A sportfoglalkozások reggel 8-tól délután 16 óráig tartanak.
Minden általános iskolás gyereket és azokat a fiatalokat, akik mozgásra vágynak, szeretettel várunk!
Programok: labdajátékok, lovaglás, kerékpározás, íjászat, strandolás, sportági bemutatók.
Érdeklődni lehet: Béki István 06-30-820-4654, vagy Török Réka 06-20-9-8151-54.
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K&H Országos Tenisz Diákolimpia
Balatonboglár, 2009. május 29-június 1.

Korcsoportjában harmadik helyezést
ért el a május végén Balatonbogláron
megrendezett Országos Tenisz Diákolimpia döntőjében a monori József Attila Gimnázium két tanulója:
a gyömrői Lipták Júlia (a képen
jobbról a második) és monori Hajdu
Eufrozina (a képen jobbról az első).
Lipták Júlia a Gyömrői Sportegyesület Tenisz Klubjának a tagja,
amelynek vezetője, Erőss Erzsébet
döntő szerepet játszott a lányok Diákolimpiára való felkészítésében is.
Köszönjük Böbe! A lányoknak gratulálunk az elért szép eredményhez,
és további sportsikereket kívánunk
nekik!

KAESHI WAZA
HARCMŰVÉSZETI KLUB ISMÉT TÁBORT SZERVEZ AMATŐRÖKNEK
TÁBOR IDEJE: 2009. JÚLIUS 6-12. • FOGLALKOZÁSOK IDEJE: 9.00-15.00
TÁBOR HELYE: PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ
TÁBOR KÖLTSÉGE: 8400 FT/ FŐ
VÁRUNK MINDEN HARCMŰVÉSZET IRÁNT ÉRDEKLŐDŐT 6 ÉS 16 ÉVES KOR KÖZÖTT! A TÁBOR
IDEJE ALATT MINDENKI BETEKINTÉST NYER A KÜZDŐSPORTOK VILÁGÁBA, ÉS MEGISMERKEDHET
A VÉDŐFELSZERELÉSEKKEL, FEGYVEREKKEL, TECHNIKÁKKAL. A TÁBOR IDEJE ALATT MINDEN NAP
FINOM, KÉTFOGÁSOS EBÉD VÁRJA A JELENTKEZŐKET!
ÉRDEKLŐDNI LEHET: LOZSI ÁKOS VEZETŐ EDZŐNÉL: 06 70 231 3101
HEGYMEGI SZILVIA SEGÉDEDZŐNÉL: 06 70 261 1121 TELEFONSZÁMON.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2009. JÚNIUS 30.

Családi nyaralás

a Gyömrői Ifjúsági táborban Balatonalmádi-Káptalanfüreden!
Időpont: 2009. június 27-től folyamatosan heti turnusokban
Elhelyezés komfort nélküli faházakban, vizesblokk külön, házias ételek, tábori büfé, programajánlatok!
Családi csomag: 83.000 Ft/család/hét/teljes ellátással
(2 felnőtt+2 gyermek) további gyermekek esetén kedvezmény életkortól függően.
Egyéni jelentkezőknek: 3.400 Ft/fő/éj/teljes ellátással
Összkomfortos, 12 személyes ÜDÜLŐHÁZ ideális elhelyezés családoknak ill. baráti társaságoknak.
ÁR: 105.000 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
Bővebb információk találhatók a tábori honlapunkon: www.gyomro.hu/tabor
E-mail: gyomroitabor@freemail.hu
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Szeszélyes május

Legutóbb még annak örültek a gyömrői bringások, hogy milyen kellemes áprilissal kedveskedett nekik az időjárás, most pedig azon bosszankodhattak, hogy amit elmulasztott egy hónappal
ezelőtt, azt most kamatostul bepótolja!
Szerencsére a hónap eleje még kellemes,
napos idővel várta a montisokat Komlón, ahol
a Magyar Kupa futamon Petrán Fanni arany,
Szikora Márk ezüst érmet szerzett. Országúton Dancs Marci a Kínok Kínja elnevezésű
viadalon bronz érmet pedálozott össze. Május
23-án még mindig pompás időjárás fogadott
minket Monoron, a Strázsahegyi Tekerő nevű
versenyen, ahol Petrán Fanni, Kovács Dóra,
Gyurján Adrienn és Bencsik Ákos aranyérmet,
Bencsik Márton, Herbánszki Péter ezüstöt,
Kugler Bence pedig bronzérmet szerzett.
Másnap, 24-én már néhány esőcsepp kísérte útjukra a Győr Maraton indulóit, de itt még
csak a Cuha patakon kellett néhányszor átgázolni, hogy ne ússzuk meg szárazon a napot. Itt
Gönczy Gergő gyűjtötte be a menetrend
szerinti bronz érmét, fivére Dávid alig egy
perccel maradt le a dobogóról! Aztán a
már emlegetett mostoha időjárás a rákövetkező hétvégén keményen megleckéztette bringásainkat...
Május 30-án tartották az országúti hegyi OB-t, ahol Kékestető volt a cél. Ekkor már jelentősen lehűlt a levegő, esett
az eső, sőt, mire felértek a bringások az
ország tetejére, ott heves jégeső fogadta
őket! Ilyen kemény körülmények között
Szolnoki Szandrának sikerült ezüst érmet szereznie az Országos Bajnokságon!
Dancs Marci a heves jégesőben későn vette észre a célt, és centiméterekkel maradt
csak le a harmadik helyről!
A csapadék másnapra sem állt el, így
már a reggeli rajtnál sártenger fogadta a
Szilvásvárad Maraton résztvevőit. A több

mint 1600 nevezőből csak 1200 vállalta az indulást, és végül alig ezren tudták befejezni a
versenyt! Mire Bánkútra felért a bőrig átázott
mezőny, viharos szél és 5 fokos hőmérséklet
fogadta őket, és mire célba értek, kivétel nélkül
mindenki átfagyott. A 39 km-es távon Gönczy
Gergő és Kovács Dóri bronz érmet szereztek.
70 km-en Pintér Tamás egy láncszakadás után
szerezte meg a 3. helyet, Gönczy Dávid előtt. A
117 kilométeres távot csapatunkból Kis Jenő teljesítette, aki 7 óra 15 percen keresztül dagasztotta
a sarat, ázott, fagyoskodott és végül a 13.helyen
célba ért. Kitartásból, tűrésből jelesre vizsgázott
mindenki, aki aznap itt versenyzett, függetlenül
az elért helyezéstől.
Ezek után reménykedünk, hogy az időjárás
nem fordít hátat a biciklistáknak és a természet
szerelmeseinek! Remélem, legközelebb napos
híreim lesznek, különös tekintettel a Tour de
Gyömrő versenyünkre!
G. István

Kis Jenő több mint 7 óra sárdagasztás után
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