Jól halad a városközpont építése!
Aki a városközpont felé jár mostanában, láthatja, hogy rohamtempóban
épül, szépül a Városháza új épülete
és a hozzá kapcsolódó művelődési
központ. Elkészült a tető és a teljes
homlokzatszigetelés. A hivatal épületében az összes régi ablak modern
műanyag nyílászáróra lett cserélve.
Az épület belsejében jelenleg a festési,
hidegburkolási és fűtésszerelési munkák folynak. Mivel elkészültek a homlokzati díszítő tagozatok, látható, hogy
városunk új büszkesége és egyben talán
legszebb épülete lesz az új művelődési
központ és a városháza épületegyüttese. A kivitelező rendkívül jó munkaszervezésének köszönhetően úgy tűnik,
hogy az eredetileg tervezett október
15-i befejezési határidő tartható lesz. Itt
azonban fel kell hívni a figyelmet, hogy

a kivitelezési munkák befejezési határideje nem jelenti a művelődési ház ünnepélyes átadásának időpontját is.
Október 15-ével az építőipari kivitelezési munkák készülnek csak el, melyeket a közbeszerzési eljárás alapján
megkötött generálkivitelezési szerződés tartalmazott. Ez azt jelenti, hogy a
helyiségek burkolása, alapfestése elkészült, működőképes a lift, és az egész
létesítmény használatra kész állapotban
átadásra kerül. Amikor a fővállalkozó
a munkáját elvégezve már levonult és
megtörténik a műszaki átadás, ezt követően kezdődhetnek csak meg azok a
munkálatok, melyek révén ez az épület
nemcsak egy nagy üres csarnok lesz,
hanem művelődési házként, színházteremként és galériaként tudja szolgálni
majd a közművelődést. Ezek a munkák
a belsőépítészet, a díszítő festés, a szín-
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házi hangtechnika, fénytechnika, a függönyök,
textíliák elhelyezése és a színpadtechnika. Ezeknek az egymással összefüggő rendszereknek
és esztétikai elemeknek a tervei elkészültek, a
szerződéseket megkötöttük. A kivitelezés, illetve a rendszerpróbák hozzávetőleg másfél-két
hónapot vesznek majd igénybe. Az ünnepélyes
díszelőadást, az új művészeti központ átadását
csak minden tervezett munkarész elkészülte után
szeretnénk megtartani. Akkor, amikor minden
rendszer rendeltetésszerűen, üzembiztosan működik. Ennek jelenleg látható reális időpontja ez
év december eleje.
Mivel az egész beruházás Európai Uniós pályázatból épül, ezért már két alkalommal tartottak

helyszíni ellenőrzést a minisztérium munkatársai. Az ellenőrzések során mindent a legnagyobb
rendben találtak, hiányosságról nem tesznek említést az elkészült jegyzőkönyvek. Kis büszkeségként azt is meg kell jegyezzük, hogy a bejáráson
elhangzott, hogy a velünk egy időben, hasonló
típusú pályázatot elnyert és hasonló fejlesztéseket megvalósító más települések közül messze mi
állunk a legmagasabb készültségi szinten. Sőt,
ezzel az előrehaladással megelőztük a 2007-ben
indított hasonló típusú pályázatok többségét is. A
pályázat keretében megvalósuló parkfelújítási és
parkoló építési munkák szeptember második felében kezdődnek meg, és november közepéig szeretnénk ezeket befejezni. A parkfelújítás keretében
néhány elöregedett, túlkoros illetve többségében
kiszáradt fát ki kell majd vágni a park területén.
Ezeket a fakivágásokat minden esetben erdészmérnök szakmai vezetésével fogják végezni. Jó
néhány új facsemete és cserje lesz majd ültetve
az ősz folyamán a parkba. Ezek megválasztásánál
szeretnénk azt a célt elérni, hogy egy kis botanikus kert hatása is legyen a központi parknak, így
jó néhány különleges, de őshonos európai cserje
és fafajjal találkozhatnak majd ősztől az erre sétálók. A sétányépítési, parkfelújítási munkák alatt is
kérjük majd az erre járók figyelmét.
Mezey Attila
alpolgármester

Helyi rendelet változások
Lakossági kérésnek eleget téve, újból közöljük a megváltozott égetési rendet településünkön. A megszokott keddi és pénteki égetést
el kell felejteni, már nincs érvényben! Minden lakókörzet hetente
csak egy napon, a saját körzete szemétszállítási napján égethet száraz
zöldhulladékot. Környezetünk védelme miatt, aki teheti, vegye igénybe az
ingyenes elszállítást, hogy ne kelljen égetni. Szeptember 16-án és 30-án,
október 14-én és 28-án, ill. november 11-én viszik el a zöld hulladékot.
Ugyancsak szigorodott az ebek közterületen történő sétáltatása. Minden
esetben kötelező a póráz és szájkosár használata! Függetlenül a kutya fajtájától
és méretétől. A gazdinak rendelkeznie kell a kutyaürülék
higiénikus eltakarítására alkalmas eszközökkel is.
Továbbra is kiemelt figyelemmel és szigorúsággal ellenőrzik közterület-felügyelőink
a Tófürdő és a Tőzeges-tó környezetét,
ahová szigorúan tilos kutyát bevinni.
Hodruszky Lajos
alpolgármester
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Gyömrő Város
Égetési Rendjének
Területi Felosztása
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2010 késő őszén a Petőfi Sándor Művelődési Házban beszélgettünk a következő év kulturális
programjairól Székely Attilával, Krakomperger Csillával és Tölgyes Tamással.
Ekkor vetődött fel az a gondolat, hogy megírnám-e Gyömrő himnuszát. Az ötlet gazdája Tölgyes Tamás volt. Úgy gondolom, hogy az egészséges lokálpatriotizmushoz ez is hozzá tartozik,
és igent mondtam a felkérésre. Néhány hét elteltével megszületett a vers. Az alkotásban szándékosan, – de mérsékelt módon – megjelenik némi pátosz, ahogy ez az ilyen jellegű vershez illik.
Igyekeztem a múlt hagyományait és a jelen életérzését is megjeleníteni munkámban.
A szöveget eljuttattam érintett barátaimhoz, egyben felkértem Andrássy Frigyest, a SZIRT
Együttes művészeti vezetőjét és Andrássy Krisztinát, az Operaház művészét, hogy komponáljanak zenét a vershez. Örömmel vállalták a feladatot, hiszen már több alkotásom is nyert általuk
zenei köntöst.
Így született meg a „Gyömrői dal”, Gyömrő város himnusza. Az ősbemutató a város születésének 10. évfordulóján, ez év augusztus 20-án hangzott el a Szabadság park színpadán a SZIRT
Együttes előadásában. A szöveget Andrássy Frigyes és Krisztina, valamint Sánta Jolán művésznő
énekelte.
A dal – himnusz – általános tetszést aratott, a közönség az ismétlésben együtt énekelte a művészekkel a szöveget.
Remélem, a szerzők által nagy szeretettel megírt alkotás elnyeri minden gyömrői polgár tetszését!

Gyömrői dal

Lankás dombok ölelése
óvja ezt a tájat.
Aki hozzánk ellátogat,
az sok csodát láthat:
hősi harcok emlékhelye,
Rákóczi beszéde,
beleszőve színes képként
múltunk szőnyegébe.

A fájdalmas és dicső múlt
benne él szívünkben,
mint a kincset, megőrizzük
emlékezetünkben.
Városunkban gyermekzajtól
hangos minden utca,
ők a jövő reménysége,
ezt mindenki tudja.

Gyömrő, Gyömrő, szép városom,
új vagy, mégis régi,
ősi földön, új időben
nekem jó itt élni!

Gyömrő, Gyömrő, szép városom,
új vagy, mégis régi,
ősi földön, új időben
nekem jó itt élni!

Összefogva építkezni,
tettekkel szolgálni,
nem várni a sült galambra,
mert az nem fog szállni.
Ha mindnyájan megtesszük azt,
ami tőlünk telik,
szép városunk töretlenül,
mindvégig fejlődik!
Gyömrő, Gyömrő, szép városom,
új vagy, mégis régi,
ősi földön új időkben
szeretek itt élni!

Szabó László Dezső
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Ebben az esztendőben is megrendeztük az immár hagyományos, Szent István napi programot. Az Eskü téri rendezvényen kicsik és nagyok is találhattak kedvükre való szórakozási
lehetőséget.
Idén különös figyelmet fordítottunk arra, hogy
népszerűsítsük városunk nemsokára elkészülő új kultúrközpontját, és hogy megünnepeljük
Gyömrő várossá válásának 10. évfordulóját. Augusztus 19-én a Gyömrő Színház társulata előadta a Mágnás Miska című darabot! A tisztelt
nagyérdemű óriási tapssal jutalmazta az amatőr
színjátszó társulatot, hiszen fantasztikus előadással örvendeztették meg a kilátogatókat! A kissé
hűvös idő ellenére is több százan ülték végig a
majd három órás produkciót!
Másnap aztán benépesült a tér, kezdődött az
aszfaltrajzverseny, beindultak a körhinták, az ingyenes légvár is felemelkedett, így a lurkók nem
unatkozhattak a délelőtt folyamán.
Ebédidőre a vásárosok is kipakolták portékájukat, a képességfejlesztő fajátékok pedig lefoglalták a családdal érkezőket. A színpadra megér-
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kezett Leblancz Győző és Tóth Éva, akik operett
slágerekkel szórakoztatták az addigra kilátogató
idősebb korosztályt! A nyugdíjasklub rövid műsorral kedveskedett a nézőknek. Aztán volt egy
kis néptánc, később Shadows gitárvirtuózok
hozták vissza nekünk a 60-as, 70-es évek slágereit. A nap egyik fénypontja Csepregi Éva volt,
aki az elnyűhetetlen Neoton slágerekkel érkezett. Az énekesnő a szép számban összegyűlt közönséggel együtt énekelt és táncolt. A rajongók
megrohamozták az autogramokért... Késő délutánra rockosabbra váltottunk, többek között az
ez alkalomra összeállt Kamarás zenekar, a Live
Stoop, a Torzió, a Danúvia és a Blues Fire szaggatta a húrokat az addigra több ezresre duzzadt
tömeg nagy örömére! Eközben megkezdődött a
tűzijáték a Tófürdőn, ilyen szép és színvonalas
még sosem volt, köszönet a szervezőknek! Közeledett a nap csúcspontja! Király L.Norbit
vártuk 22 órára és meg is jött pontosan, s hozta
magával a rajongók tömegeit is. Aki ott volt, láthatta, ennyi embert még egy előadó sem vonzott
a térre! A Happy Gang egy kicsit késve érkezett,
de a tömeg nem mozdult és végig énekelte velük
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a jól ismert 90-es évek slágereit. Rudi rock n’roll
showjával zárult a buli, hajnalig táncolt, aki még
bírta! Aztán elcsendesült minden, a szervezőkkel
leültünk, hogy kifújjuk magunkat, és eldöntöttük, hogy jövőre folytatjuk ugyanitt!

A rendezvény támogatói:

B. P.

GYÖMRŐ 2000 KÖR, GYÖMRŐ ÉS TÉRSÉGE VIZIKÖZMŰ, GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA,
GK DIAMOND AUTÓALKATRÉSZ, SÁNDOR ZOLTÁN HENTESÜZLET, GARAMSZEGI CÉG, GYÖMRŐ SE, GO-WEST DIVATÁRU ÜZLET, VODAFONE,
SIMÓ KFT, HUDÁK KERESKEDŐHÁZ, CÓTI SÁNDOR, VIOLA VIRÁG, CBA MIKLÓS ABC, CBA JÓZSEF ATTILA U, CBA CENTRUM, CBA WEST SHOP,

Lakossági fórum! Lakossági fórum! Lakossági fórum!
Szabó László

Gyenes Levente

gyömrői őrsparancsnok

polgármester

„Önöknek- Önökért”
címmel lakossági fórumot tart
Téma:

Helyi bűnesetek
Bűnmegelőzési tanácsok
A lakosság és a rendőrség kapcsolata
2011. szeptember 22-én,
csütörtökön 18 órától
a Petőfi Sándor Művelődési Házban
Nyugalmuk, biztonságuk érdekében
feltétlenül jöjjenek el!

FOVEA OPTIKA, AGORA RUHÁZAT, MR.BIG,
FRI-ZO HÚSBOLT, BINNER EXPRESSZ KFT, KÉK
HÁZ LOTTÓZÓ,TELENOR,IBI CUKRÁSZDA,HORGÁSZBOLT,COMPUTER
SZERVÍZ,NOSZTALGIA
BÁR, CSILLAG PRESSZÓ, KLEIN VIRÁG, HAMBI BÜFÉ, ZANAKÓ RUHÁZAT, KISS NÁNDORNÉ
GYERMEKRUHÁZAT, NÓCI SZOLÁRIUM, A-NIKÓ
RUHÁZAT, HORVÁTH KÁROLYNÉ FAGYIZÓ, ERDÉLYI ÉS TSA.PÉKSÉG, BOZÓKY ZÖLDSÉGES,
SZABÓ ZÖLDSÉGES, ÁGI KONYHAFELSZERELÉS,
ZÖLDAJTÓS PIZZÉRIA, DZSUNGEL PIZZÉRIA,
NAP-HÁZ SZOLÁRIUM, REÁL ABC, PITYPANG VIRÁGBOLT, HARMÓNIA USZODA, GYÖNGY FOTÓ,
KLEOPÁTRA ILLATSZER, FASHION BOX ÜZLETHÁZ, LAKÁSTEXTIL ÜZLET, HORGÁSZ EGYESÜLET, FÁBIÁN ABC, OLGA 2000, CATERINA UTAZÁSI IRODA, TÖLLI LÁSZLÓ, KERTÉSZ GYULA
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NÉPSZÁMLÁLÁS 2011.
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy a 2009. évi CXXXIX. törvény
alapján Magyarország területén a 2011. október 1-jén 0 órakor
fennálló állapot alapulvételével n é p s z á m l á l á s t
kell tartani, amelynek sikeres végrehajtásához kérjük az Önök
együttműködését!
Az adatvételre 2011. október 1-je és október 31-e között

a településen található lakásokban, lakott üdülőkben, lakott egyéb lakóegységekben és a közösségi szálláshelyeken kerül sor. A népszámlálás során kérdőívet töltenek ki a lakóhelyről és mindenkiről, aki ott életvitelszerűen él. Az adatszolgáltató a népszámlálási kérdőívet kitöltheti
önállóan interneten vagy papíron, valamint a számlálóbiztosnak válaszolva. Az internetes
és a papír alapú önkitöltésre 2011. október 1. és 2011. október 16. között van lehetőség.
Az adatszolgáltatás név nélkül történik és a válaszadás kötelező, kivéve a nemzetiségre, az
anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdéseket. A kitöltött kérdőívek adatai csak statisztikai célra használhatók.
A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a személyi igazolvnnyal együtt érvényes igazolván�nyal rendelkeznek, hivatalos személynek kell tekintetni őket.
Kérjük, hogy akik adatszolgáltatási kötelezettségüknek a fent meghatározott időszak alatt
nem tettek eleget, azok 2011. november 1. és 8. között jelentkezzenek népszámlálási összeírás
céljából a lakóegyséük szerint illetékes polgármesteri hivatalban.
Felhívjuk szíves figyelmüket - a 2011. évi népszámlálás sikeres lebonyolítása érdekében -,
hogy a házszámokat, ajtószámokat postaládájukon helyezzék el, annak érdekében, hogy 2011.
szeptember 27-e és 30-a között a számlálóbiztosok el tudják juttatni Önökhöz az adatszolgáltatási csomagot.
Egyben tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy az adatszolgáltatási csomag nem reklám vagy
szóróanyagot tartalmaz, hanem a népszámlálás nélkülözhetetlen nyomtatványait.
Felhívjuk továbbá a T. Lakosság figyelmét, ha valaki az adatszolgáltatást megtagadja, vagy
szándékosan és nyilvánvalóan hamis adatot szolgáltat, a felülvizsgáló jelentése alapján a települési népszámlálási felelős a törvényes következményekre való figyelmeztetés után felszólítja a
megtagadó személyt az adatszolgáltatásra. Ha az összeírandó személy a figyelmeztetés ellenére
sem hajlandó közreműködni, illetve megadni a valóságnak megfelelő adatokat, az esetet jelenteni kell a KSH megyei igazgatójának, emellett a felülvizsgáló jelentése alapján a települési
népszámlálási felelős jogosult a szabálysértési eljárás megindítására az 1999. évi LXIX. törvény
82. §-a alapján. A szabálysértési bírság megfizetése nem mentesíti az adatszolgáltatót az adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésétől.
A népszámlálással kapcsolatban a www.nepszamlalas.hu internetes honlapon a teljes körű
tájékoztatatás megtalálható.
A számlálóbiztosokkal történő együttműködésüket előre is köszönöm!
Varga Ernő s.k. jegyző,
mint települési népszámlálási felelős
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Augusztus végén az egyik intézményből jött a
telefonhívás, miszerint itt valakik a belső csatornahálózatot akarják tisztítani. Állítólag az összes
intézményben ők végzik a munkát, méterenként
ára x Ft. Rögtön tudtuk, hogy ismét csalók tűntek fel a településen. Felvettük a kapcsolatot a
rendőrséggel és vártuk az újabb telefonhívást.
Rövidesen jött is. Azonnal mozdultunk, de lekéstük pár perccel. Ha már csak ennyin múlott, kollégáink elkezdtek keresgélni a környéken és rá
is találtak az elkövetőkre. Szóval tartották őket a
rendőrség megérkezéséig. Tettenérés ugyan nem
volt, de sikerült őket igazoltatni. A zalaegerszegi
csapat személyi és gépkocsi okmányai nem voltak rendben, így az ügy előállítással, feljelentéssel végződött.
Pár nappal később egy másik, most siófoki
csoport próbálkozott hasonlóképp. Itt a bejelentés egyből a rendőrségre ment és gyorsan reagálva ők is meglettek.
Mindkét csapatról van adat a rendőrségi nyilvántartásban. Jelenleg Gyömrőn károsultakról
nem tudunk, de ha valakitől pénzt csaltak ki, keresse fel a rendőrséget!
Ebből az apropóból ismételten tájékoztatom a
tisztelt fogyasztókat, hogy az ingatlanon belüli
csatornaszakasz rendszeres tisztítására, fertőtlenítésére vonatkozóan nincs semmiféle köte-

lezettség. Az esetek többségében nincs is szükség külön karbantartásra, magától tisztul. A nem
megfelelő kiépítés, fokozott igénybevétel miatti
lerakódás vagy dugulás esetén a fogyasztó az
általa választott szerelővel háríttathatja el a problémát. Célszerű ismert (hivatalos, leinformálható) szerelőt hívni, aki a munkát legálisan végzi,
számlát ad, garanciát vállal. Az utcai hálózaton
végzendő munkák a szolgáltatóra tartoznak,
azért külön díjat nem számolunk fel. Ha a fenti esethez hasonló gyanú merül fel, kérem, hívja
fel telefonon a vízművet! Kollégáink tudnak arról, ha hivatalosan külsősök dolgoznak a hálózaton, ha pedig valami szabálytalanság történik,
megtesszük a szükséges intézkedéseket.
Bár lassan véget ér a kánikula, az illegális
vízvételezés még sajnos aktuális. A legutóbbi
felderítésünk alkalmával egy kft. területén locsolták fel a port tűzcsapról vételezett „olcsó”
vízzel. Kollégáink észlelték, lefotózták, jegyzőkönyvezték az esetet. A díjrendelet idevonatkozó
része a közületek esetén az illegális vízvételezést
400.000 Ft + ÁFA pótdíjjal szankcionálja.
Felderítéseink egy része kockázatelemzésen
alapul. Bizonyos szempontok (amelyet a hatékonyság növelése miatt nem hozok nyilvánosságra) szerint választjuk ki az ellenőrzési helyeket. Más esetekben lakossági bejelentés alapján
járunk el. Sokakat
bánt, hogy ők tisztességgel megfizetik a
díjat, míg mások ingyen vesznek igénybe szolgáltatást, a
közösséggel fizettetve meg annak árát. A
harmadik kategória
még kicsi, de reményeim szerint növekvő szegmens: az
üzemviteli automatika jelzései a hálózat
bizonyos pontjairól
szokatlan nyomáscsökkenés vagy fogyasztásnövekedés
esetén. Ez a jövő, de
még sok helyen kell
megfelelő műszereket beépíteni.
Kertész Gyula

KULTÚRA
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Több mint fél évszázad után
ismét Mágnás Miska!

Tisztelettel meghívjuk Önt
és kedves Családját az
Aradi vértanúk kivégzésének alkalmából
rendezett
„…él még nemzetem!”
című városi megemlékezésünkre
2011. október 6-án, csütörtökön, 18 órakor
az Eskü térre
Közreműködik: a GyömrőSzínház társulata
Megjelenésére feltétlenül számítunk!

***

Tisztelettel meghívjuk Önöket
az 1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából rendezett városi
megemlékezésre
„El nem küldött levél…”
a Gyömrői Ifjúsági Kör előadása
2011. október 23-án, vasárnap 17 órakor
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház

***

Közvéleménykutatás!!! Közvéleménykutatás!!!
Tisztelt Gyömrőiek!
2011. szeptemberétől a Petőfi Sándor Művelődési Ház munkatársai az új művelődési intézmén�nyel kapcsolatos kérdőívvel keresik meg Önöket telefonon.
Kérjük, ne vegyék tolakodásnak, és a felmérés sikerességének érdekében válaszukkal segítsék munkánkat!
Köszönettel: Székely Attila,
a művelődési ház igazgatója

A Mágnás Miska című operett első bemutatója 1916.
február 12-én, Pesten a Király Színházban volt. A szövegkönyv Bakonyi Károly, a versek: Gábor Andor,
a zene: Szirmai Albert nevéhez fűződik. Gyömrőn
1947. augusztus 10-én és 15-én a katolikus templom
kertjében felállított szabadtéri színpadon került színre.
Valószínű, hogy ez volt az első bemutatója helyben.
A következőre 64 évet kellett várni. 2011. július 2-án
és 3-án, majd augusztus 19-én este 21 órakor újra kigyulladtak a színpadi fények, felcsendültek az ismerős dallamok, a Hoppsza Sári…, vagy a Cintányéros
cudar világ.
E cikkben essen szó azokról, akik bár nem voltak
jelen a színpadon, mégis nagyon fontos szereplői az
előadásoknak.
A zenész. Az országosan ismert Ki mit tud? döntős
és Humorfesztivál győztes Petrik Balázs zenész-parodista városunkhoz való kötődése-közeledése hatalmas
nyereség a GyömrőSzínháznak. Az operettekhez készített zenei alapok, valamint az „élőben” történő zenés kíséretek elengedhetetlen feltételei a nagysikerű
előadásoknak.
A koreográfiát a komoly szakmai múlttal rendelkező Horváth László készítette. 1982-ben a KISZ
Központi Együttes profi Stúdiójában kezdett táncolni.
A hivatásos előadó-művészeti diploma megszerzése
után profi táncosként dolgozott 1996-ig: 26 országban
turnézott, rengeteg TV és színházi szereplés van a háta
mögött. A tánc mellett oktatással kezdett foglalkozni:
néptánc majd jazz műfajban. (Színház és Filmművészeti Egyetem, Toldy Zeneiskola Tánccentrum igazgató.) 2001-ben szerezte meg táncpedagógus diplomáját, azóta színházi produkciók koreográfusa: Egy csók
és más semmi, Aranycsapat, stb.
A GyömrőSzínház magasra tette a mércét a Mágnás Miska című operett bemutatásával. A szereplők
mostanára már majd’ mindegyikéről elmondható a
tehetség és mesterségbeli tudás. Ez, mint láttuk: összhangban nyilvánul meg. Köszönet érte, és köszönet
mindazért, amit láthattunk, hallhattunk!
ifj. Gellér Nándor
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Országos Könyvtári Napok - 2011. október 3-9-ig
Néhány ízelítő programjainkból:

• Az egyhetes programsorozat ideje alatt amnesztia-

hetet hirdetünk: ami azt jelenti, hogy akinél lejárt
határidejű kikölcsönzött könyv van, az büntetlenül
visszahozhatja, elengedjük a késedelmi díjat.
• Ezen a héten ingyenes beiratkozási lehetőséget
biztosítunk!
• A könyvtár helytörténeti gyűjteményéből kiállítást
rendezünk, egész héten várjuk az érdeklődőket.

• A heti program díszvendége Deákné B. Katalin
írónő, gyermekfejlesztési és pedagógiai szakíró,
előadó, pedagógus. Számos könyve megtalálható a
könyvtárunkban.(Anya, taníts engem,Ilyen a jó gyerek, Kiskamaszok akcióban, vagy a Tudatos szülő
sorozatai.)
Szeretettel várunk mindenkit!
Könyvtárosok

OKTATÁS
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WEÖRES SÁNDOR ISKOLÁSOK ANGLIÁBAN

Az Eco - Maths Comenius Program keretében az a
megtiszteltetés ért bennünket, hogy részt vehettünk a
Comenius találkozón Swindonban. Kísérő tanáraink:
Németh Zoltánné Kati néni, Tusor Éva néni és Csontos
Emese néni voltak. Budapestről Londonba indultunk,
majd busszal tovább Swindonba. Dél körül értünk a
szállásra, a Lidyard Hotelbe, amelyhez egy gyönyörű
park tartozott. A délutáni séta után megérkeztek a német partnereink, Gustav, Paul, Michael és a két kísérő
tanár. A lengyel partnerek később érkeztek.
Másnap az iskolában megismerkedtünk a többiekkel, akik már nagyon vártak minket. Cserepartnereink,
Mollie és Rachel fogadott bennünket, akiknek nagyon
kedves családjuk volt. Ivett partnere, Rachel már hatodikos. A gyerekek óvodától hatodikig járnak az első
iskolájukba (Primary School), utána kezdik a második
iskolát (Secondary School). Az angol gyerekek nem
használnak könyveket, csak matek füzetük van. Kivetítőn és interaktív táblákon dolgoznak. Egy órán több,
három-négy tanár is bent van, segít a tanításban. Reggelente olvasással kezdődik a nap, majd iskolagyűlés
következik. Az iskolának külön egyenruhája van. A
gyerekek nagyon fegyelmezettek.
Aznap este találkoztunk a többi cserediákkal is, a
német fiúkkal és a lengyel lányokkal.
Szerda volt az egyetlen nap, amikor esett az eső
ottlétünk alatt, de akkor is csak permetezett. Az iskolával elvittek minket egy Stonehenge-hez hasonló régi
temetkezési helyre, Avebury-be, ahol hatalmas kövek
álltak, amely a megalit-kultúra emléke.
Csütörtökön állatkertbe mentünk. Utána búcsúvacsorát rendeztek nekünk. A találkozó alatt a partner
gyerekekkel és természetesen az angol partnereinkkel

is csak angolul beszéltünk, amely nagyban fejlesztette
a nyelvi tudásunkat.
Pénteken korán reggel Londonba indultunk. Még
aznap elmentünk a Hyde parkba és a Madame Tussaud’s múzeumba. Szombaton a London Eye-ra ültünk föl, később a Buckhingham Palota, a Westminster Apátság és a Big Ben volt a látnivaló. A következő
helyszín a Tower Bridge volt, ez a híd London egyik
jelképe. Éppen láttuk, amint felhúzzák, hogy a hajók
el tudjanak menni. Késő este a Trafalgar téren és a Piccadilly-n is voltunk. Másnap indultunk haza.
Már várjuk a februárt, amikor Gyömrőn lesz a projekttalálkozó, és ismét találkozhatunk a partner gyerekekkel, de addig még nagyon sok közös munka vár
bennünket!
KÖSZÖNJÜK AZ ISKOLÁNKNAK, A WEÖRES
SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁNAK, HOGY A
COMENIUS PROGRAM KERETÉBEN ELJUTHATTUNK ANGLIÁBA!
Tóth Rita és Grandpierre Ivett;
Weöres Sándor Általános Iskola

Tájházi látogatás – kicsit másként…

A Fekete István Általános Iskola és Szakiskola 7. b
osztályával augusztus 17-18-án egy rendhagyó tájházi
látogatáson vettünk részt.
A felújított Tájház és a rendezett környezet biztosított lehetőséget arra, hogy ott sátorozhassunk.
A sátrak felállítása után „elfoglaltuk”, belaktuk az
egész Tájházat. Varga Sándor gondnok megmutatta a

Tájház minden zegét-zugát. Ezek után már nem
jelentett gondot a munkáltató füzetek megoldása.
Miközben a szülők a vacsorát készítették, számháborúzni mentünk a strand körüli erdőbe. A „harcosok” rutinos küzdő felekként a csatákat döntetlennel zárták. Mire visszaérkeztünk, meleg vacsorával
vártak bennünket a segítő szülők. Korán kelésről
szó sem lehetett, néhány gyereket csak a meleg
kakaós csiga illatával lehetett felébreszteni. A délelőtt íjászkodással telt. Voltak egészen ügyes próbálkozások, de megállapítottuk: ha ezen múlna az
elemózsia megszerzése, sokszor aludnánk el korgó
gyomorral.
Remekül éreztük magunkat!
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Petőfi Sándor Művelődési Ház vezetőségének a lehetőséget és
Varga Sándor gondnoknak a sok-sok segítséget.
Bebizonyosodott, hogy sokrétűen kihasználható a Tájház, ajánljuk mindenkinek!
Tóth Mátyás és a 7.b osztály
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Másodszor is belecsaptunk a lecsóba!

2011. szeptember 3-án második alkalommal rendeztük meg a Gyömrői Lecsófőző és Hagyományőrző Fesztivált és Parasztolimpiát.
A verőfényes szeptemberi nyárban 45 lelkes csapat mérte ös�sze lecsó készítési tudományát.
Volt ott pikáns, habart, csülkös, de még kakas tökös lecsó is.
Voltak profik és persze lelkes amatőrök, de minden csapatnak egy
volt a célja, mégpedig lenyűgözni a szigorú zsűrit és persze a kóstolni vágyókat. Ezen a napon senki nem maradt éhesen, több mint
600 adag kóstoló adagot osztottak szét a kondérmesterek, így
minden érdeklődő találhatott kedvére való lecsós alkotást.
Az idei győztes csapat az Ízharmónia csapata volt, Ínyenc
lecsójukkal. Gratulálunk nekik!
Természetesen aki nemcsak kóstolni szeretett volna, az is válogathatott a különböző néptáncosok, népzenét játszó együttesek
vagy gyermekeknek szóló bemutatók között, melyek reggeltől estig szórakoztatták a kilátogatókat.
A kereskedői sátrak alatt nem csak a vásárfiát lehetett beszerezni, hanem néhány hagyományőrző népi mesterség fortélyait,
akár ki is próbálhatták az érdeklődők.
A délután folymán megrendezett Parasztolimpia nagyon sok
érdeklődőt és szurkolót vonzott a pálya szélére, mindenki látni
akarta, kik lesznek „2011 legnagyobb paraszt olimpikonjai”. Nagy
izgalommal vette kezdetét a megmérettetés. Minden erejüket be-

vetve tolták a talicskát, ették a szalonnát vagy gurították a szalmabálát. A tavalyi győztes csapat nem szívesen akart megválni a
vándorkupától, de a Postások csapata bebizonyította, hogy nem
csak a levélhordáshoz értenek. Gratulálunk nekik!
És aki a fárasztó nap után még talpon tudott maradni, az egy
fergeteges utcabálban mutathatta meg, hogyan kell mulatni kifulladásig.
Bízunk benne, hogy minden kilátogató kellemesen és tartalmasan töltötte ezt a napot. Köszönjük a támogatóknak és a közreműködőknek a segítséget!
Találkozunk 2012-ben!
Gyömrői Kulturális és Turisztikai Egyesület

Együtt KönnyEB(b)!

Városi összefogás a Gyömrői Árvácskák Állatotthon lakóiért!
2011. október 8-án, szombaton, az Eskü téren, reggel 10
órától színes családi programokkal és neves előadókkal várjuk az
állatbarátokat és minden kedves érdeklődőt! Jöjjön el és álljon a
kezdeményezés mellé, amelynek sikerét többek között olyan sztárok szavatolják, mint Zalatnay Sarolta, Szöllősy-Csák Gergely (Dumaszínház), Mr. Basary, a Kormorán zenekar volt énekese vagy a
Jóban Rosszban színészei. Látogasson ki a programokra, hogy
elmondhassuk: „Együtt valóban könnyebb!” Mindenkit sok szeretettel vár a szervező Gyömrői Ifjúsági Kör, valamint a Gyömrői Árvácskák Állatotthon önkéntesei és lakói.

Eskü tér – 2011. október 8. de. 10 óra

Programok:
• gyermekprogramok: kézműves foglalkozások, kvíz, társasjáték,
beszélgetés a felelős állattartásról, rajzverseny, arcfestés
• a Rákosmenti Kutyaiskola bemutatója
• kutyasimogató
• körhinta és gyermekjátékok
• kutyaszépségverseny (keverék kutyáknak is!)
• I. Apukupa (játékos vetélkedő apáknak)
• jóslás
• táncbemutatók
• Kaeshi Waza bemutató
• mazsorett-bemutató
• továbbá kereskedők és kézműves sátrak várják a kilátogatókat!
Közönségtalálkozó Madár Veronikával és a Jóban Rosszban
sztárjaival!

Fellépők: Zalatnay Sarolta, Madár Veronika és Ruzicska Zsolt,
Szöllősy-Csák Gergely (Dumaszínház), Mr. Basary – Örökség zenekarból (a Kormorán együttes volt énekese), Ördögszekér Blues
Band, Miluman, Danuvia Rock Band, Stereodiva
A kutyaszépségversenyre előzetes jelentkezés Maszló
Györgyné Zsuzsánál a 06-20-353-3442-es telefonszámon, de
nevezés a helyszínen is lehetséges!
Az I. Apukupára pedig várjuk a leendő, ill. 0-6 éves korú gyermeket nevelő apukák jelentkezését az ifjusagikor@upcmail.
hu e-mail címen vagy a helyszínen, a rendezvény délelőttjén!
A rendezvényről további információért figyeljék a Signal Tv-ben
Fogadj be! című műsorunkat, a kihelyezett plakátokat, a www.
fogadj-be.hu honlapot és szórólapjainkat, melyeket igyekszünk
mindenkihez eljuttatni!
Észrevételeikkel, kérdéseikkel hívják
a 06-30-606-3078-as telefonszámot!
A szervezők a változtatás jogát fenntartják. Rossz idő esetén
a rendezvény elmarad.
Gyömrői Ifjúsági Kör
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FELHÍVÁS MŰANYAG
KUPAKOK GYŰJTÉSÉRE!

Mint a mozgáskorlátozottak szervezetének
és alapítványának elnöke, azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Lakossághoz, hogy
a műanyag üvegeknek csak a kupakját ös�szegyűjteni és az Erzsébet telepi Eskü téren
lévő Szolgáltató Házunkba elhozni szíveskedjenek.
Nagyobb mennyiségért házhoz megyünk!
A kupakokért kapott összeget a szolgáltatóházunk fenntartására, az épület további
fejlesztésére szeretnénk fordítani.
Megértésüket és fáradozásaikat előre is
megköszönjük!

Szabó Tibor
Mozgáskorlátozottak
szervezetének-alapítványának
elnöke

Egy újabb sportolási lehetőség
7-10 éves lányok és fiúk részére asztalitenisz iskola indul Gyömrőn a Fekete István Általános Iskola és Szakiskola tornacsarnokában. A foglalkozások kedden és
csütörtökön 17-19 óra között lesznek. Az
edzéseket Bánlaki Zsolt, volt sokszoros
válogatott asztaliteniszező tartja. A havi
tagdíj összege 1.000,-Ft, melyet a jelentkezéskor kell befizetni az iskola titkárságán
szeptember 23-ig.
Az első foglalkozásra, amely szeptember 27-én lesz, szeretettel várjuk a gyerekek szüleit is. Bővebb felvilágosítás a
331-311-es telefonszámon kérhető munkaidőben.
H a j d ú András
igazgató

Új nemzedék a gyömrői
FIDESZ élén

Augusztus 26-án tartotta tisztújító közgyűlését a FIDESZ
gyömrői alapszervezete. A
nagyarányú támogatást maga
mögött tudó, frissen megválasztott elnökség új fejezetet nyithat a csoport
életében.
A kormánypárt gyömrői szervezetének
közgyűlése az elnöki teendőkkel Ducsai
Sándort, az alelnöki feladatokkal pedig Bobák Szabolcsot és Kaszai Sándort bízta meg.
A megválasztott tisztségviselők felsőfokú
államigazgatási-, és média-végzettséggel
rendelkeznek, valamint egyetemi tanulmányokat folytattak szociológia és történelem
szakokon. Iskolai végzettségük mellett politikai tapasztalataik is vannak.
A fiatalokból álló vezetőség a többi között a helyi döntéshozatal átláthatóságát, a
gyömrői családok támogatását és a város
versenyképességének erősítését tűzte zászlajára, amiben nem csak a szervezet tagjainak,
hanem minden felelősen gondolkodó helybélinek is számít a segítségére.
Megbízatásuk, a szervezet alapszabálya
értelmében minimum két évre szól.
Elérhetőség: gyomro@fidesz.hu

Köszönetnyilvánítás

Köszönetemet szeretném nyilvánítani Herczig
Józsefnek és családjának, Garamszegi Sándornak és a Szomorú Szív Temetkezési Kft.
dolgozóinak, hogy Oszlányi Károlyné temetését becsülettel, tisztességgel elvégezték.
Külön köszönet minden szomszédnak és
ismerősnek, aki a temetésen részt vett és a
sírra virágot helyezett.
Külön köszönet Tarr Sándor péteri virágosnak a sok szép koszorúért és csokorért.
Család hangjából,
Joli

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazon
rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak akik
részvétüket fejezték ki László József temetésén.
Balogh Lászlóné
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Kézilabdázóink a bajnoki rajt küszöbén…
Női csapatunkkal, megnyerve a 2010/11-es megyei
felnőtt bajnokságot, immár egy osztállyal feljebb, a
Nemzeti Bajnokság 2. osztályából várjuk a folytatást!
Július végén a fiatalok, illetve augusztus elején a
felnőttek számára is kezdetét vette a kőkemény felkészülés! Kihasználva városunk, s a Tófürdő adottságait, napról-napra bőven nyílt lehetőségünk a
Sportcsarnokon kívüli, „kellemesen izzasztó” labda
nélküli mozgások gyakorlására! Augusztus közepén
Tápiószentmártonban edzőtáboroztunk. Napi három
edzéssel, több tíz kilométerrel a lábainkban az Attila domb erejében bízva próbáltuk megmozgatni
rejtett energiatartalékainkat, több-kevesebb sikerrel!
Most már így szeptember elején, túl az alapozás sokszor kellemetlen, de elengedhetetlenül fontos hos�szú-/rövidtávú állóképesség, valamint erőfejlesztő
edzésein a technikai, taktikai illetve
gyorsaságfejlesztő edzések kerülnek
előtérbe. Bízva Csapatunkban, nagy
várakozással tekintünk a 2011/12-es
bajnoki szezonra. A bajnokság átszervezése következtében az NB II
Dél Keleti csoportjába kerülve új,
számunkra eddig még ismeretlen
csapatokkal mérkőzünk majd. Az
első idegenbeli túránk szeptember
18-án Szegedre vezet majd, de utazunk még az év folyamán többek között Makóra, Kistelekre, Szarvasra.

Férfi csapatunk besorolása a tavalyihoz hasonlóan alakult, így ők továbbra is az NB II-es Bajnokság Közép
csoportjában versenyeznek majd.
Hazai mérkőzéseink szeptember/október hónapban a következőek:
09.24. Gyömrő VSK-Lajosmizse
09.25. Gyömrő VSK-Lajosmizse
10.01. Gyömrő VSK-Albertirsa
10.08. Gyömrő VSK-Abony
10.15. Gyömrő VSK-Salgótarján
10.29. Gyömrő VSK-Vecsés
10.30. Gyömrő VSK-Kistelek

Férfi 18:00
Női 15:00
Férfi 18:00
Női 16:00
Férfi 18:00
Férfi 18:00
Női 15:00

Junior 16:00
Junior 17:00
Junior 16:00
Junior 18:00
Junior 16:00
Junior 16:00
Junior 17:00

Minden szurkolót, kézilabda barátot szeretettel várunk!
Valenta Eszter, Gyömrő VSK

X. Amatőr Strandröplabda Bajnokság Gyömrő Tófürdő
2011. augusztus 21.
Idén minden a 10-es szám körül forog. 10 éves a város,
X. Amatőr Strandröplabda Bajnokságot rendeztük.
Nekem az idei volt az első Strandröplabda bajnokság, melyen, mint rendező részt vettem.
Idén rekord számú csapat nevezett be a bajnokságba, 16-an voltak összesen. Az eddigiektől eltérően,
most minden csapat választhatott magának egy tetszőleges színű egyen pólót, melyet a mérkőzések alatt viselt. Így az egységes ruházat is mutatta, hogy milyen

egységben és milyen egyetértésben zajlik a már majdnem „Profi” rendezés.
Ezen a napon, miután strandolók is szép számmal
voltak jelen, nem csak nekünk, hanem a pihenni vágyóknak is élvezetes szórakoztatást nyújtottak a mérkőzések. Igazi „party” hangulatot varázsoltak nekünk
Hodruszky Matyiék. A csoport mérkőzések után a helyosztók nagyon izgalmasra sikerültek. A csoport elsőséggel bekerülő csapatokról már nem mondhattuk, hogy
amatőrök, nagyon komolyan vettek minden meccset.
A döntő igen szorosra sikeredett, amelyet egy hivatásos röplabda bíró vezetett le, látván, hogy men�nyire komolyan veszik a játékot a csapattagok.
Külön díjban részesült a Karfiol nevű csapat, mely
gyömrői fiatal iskolásokból állt, a legtechnikásabb játékos címét pedig Juhász Viktor nyerte el.
A X. Amatőr Strandröplabda Bajnokság eredménye:
I. helyezett: Mixer
II. helyezett: Helló csajok csapata
III. helyezett: Másnaposok
Jövőre találkozunk!
„Sportladyk ”
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Hegyen-völgyön versenyen

A cím most nemcsak földrajzi értelemben érvényes.
Mikor versenyzőink jól szerepelnek, akkor a hegyeken járunk, mikor nem jönnek az eredmények, akkor
úgy érezzük , mintha egy völgyben bringáznánk.
Több versenyzőnk sérüléssel kezdte, illetve nem
kezdte meg az augusztusi versenyek sorát. Így történt,
hogy a Bükk Maratonon Kocsi Sándor 4., Bencsik
Ákos 5., Minárovics Krisztián 8. helye volt a legjobb,
amit elértünk. 13-án az ország legmagasabb hegye
várt ránk, a Kékesi Csúcstámadás elnevezésű versen�nyel. Aki Gyöngyösről Kékestetőre egy óra alatt felér,
egy sárga trikót kap jutalmul!
A mi sárga trikósaink idén:
Habram István:
0:47:12, Gönczy Gergő:
0:48:03, Minárovics Krisztián: 0:51:42, Kodaj
Ádám: 0:59:45 idő alatt értek fel a csúcsra!

Országúton a Mátra-kör kör következett, ahol
Habram István nem kapott defektet, így magabiztosan nyerte kategóriáját. Gyurján Adrienn egy újabb
bronzéremmel lett gazdagabb. Gönczy Gergő élete
első 80 km-es versenyét szenvedte végig, és végül 4.
helyen ért célba kategóriájában.
Az idei szezon még hátralévő versenyei remélhetőleg hoznak még érmeket, dobogós helyezéseket csapatunknak!
Látogassák meg csapatunk honlapját: http://gyomroksz.hu/h2011.php. Beszámolókat, képeket találnak
csapatunk versenyeiről, edzéseiről.
(A fotón: Gyurján Adrienn látható)
G. Pityu

Aztán hogy a csúcsok érzését ne feledjük, arról
Gyurján Adrienn gondoskodott! A kitartó munka és
szorgalom gyümölcse beérni látszik, és az idei Pályakerékpáros Magyar Bajnokságon három ezüstérmet
szerzett Adrienn! 3000 méteren, a scratch versenyszámban és a sprint csapatban, Fáy Krisztina versenyzőnővel az oldalán szerezte az idei év legrangosabb
helyezéseit!
Az idei szezon utolsó montis maratonján, a Mátra
Maratonon Minárovics Krisztián egy bronz éremmel
örvendeztette meg csapatunkat! Talán ha Gönczy Gergő, és Habram Pisti nem kap defektet...na majd jövőre!

Sikeres sporttábor

Idén a Gyömrői Sporttábor sikerességét mutatja, hogy
a 3 hét alatt csaknem 100 gyermek töltötte szünidejét
hasznos sportolással.
Az egész város gyerekeire koncentrálva alakítottuk ki programjainkat, figyelembe véve az egészséges
életmódra való nevelést, a mozgáskultúra kialakítását.
Nagy előnyünk volt, hogy ezt a gyönyörű környezetet,
amiben élünk, tudtuk felhasználni a programok kialakításában.
A rossz idő ellenére is érdekes programok és feladatok várták a gyerekeket. Napi programjainkat korosztálynak megfelelően szakmai szempontok alapján
építettük fel. Labdajátékok, népi játékok, erősítő és
futó feladatok mellett részt vettek a gyerekek kerékpár

KRESZ oktatásban is, amit látható módon alkalmaztak
a kerékpár túráinkon. A Gyömrői állatkert látogatása ismételten nagy sikert aratott a gyerekek körében. A tábor
híre már elérte Maglódot, Ecsert, Péterit, a környező
településeket, de külföldről érkező táborozóink is voltak. Bízunk benne, hogy nevelői munkánkkal a nyári
szünidő alatt az utcán csellengő gyermekek létszámát
csökkenteni tudtuk. Köszönjük a szülőknek azt a sok
pozitív visszajelzést, amit folyamatosan, hétről hétre
vetítettek felénk. Köszönjük a gyerekek és a szülők nevében Gyömrő Város Önkormányzatának támogatását,
valamint köszönetet mondunk a Gyömrői KSK Utánpótlás Alapítvány vezetésének is.
T. Réka
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Elindult a centenáriumi szezon!

Megkezdődtek a 2011/2012-es labdarúgó bajnoki küzdelmek, és ha minden így halad tovább, akkor a versenysorozat végén méltó módon ünnepelhetjük meg az 1912-ben alapított
Gyömrői Sportegyesület fennállásának 100.
évfordulóját!
Felnőtt és ifjúsági csapatunk egyaránt három-három győzelemmel startolt! A rég nem
látott jó rajt mindenkit felvillanyozott, a játékosokban óriási a nyerni akarás! Reméljük, minél
hosszabb ideig sikerül ezt a győzelmi szériát
folytatnunk szurkolóink legnagyobb örömére!
A 17 év alatti korcsoportban Serdülőink szintén szép győzelemmel rajtoltak és az Öregfiúk
is nagyszerűen szerepelnek bajnokságukban a 3
meccsen szerzett 6 pontjukkal!
Csapataink tehát minden „fronton” sikerrel képviselik a gyömrői színeket és minden
támogatást megérdemelnek, ezért látogassuk
a mérkőzéseket minél többen és szurkoljunk
a gyömrői focistáknak, hiszen ők a gyömrőiekért játszanak, nekik akarnak dicsőséget szerezni! Szeretnénk, ha a meccsrejárás a
Gyömrőn élők fix programja lenne! Egy olyan
esemény, amiben mindannyian egyetértünk, a
közös oldalon állunk, együtt vagyunk! Sőt, ha
mindez győzelemmel is párosul, akkor ebből

a felemelő érzésből a mindennapokban is erőt
meríthetünk!

***

A nyáron megalakult Labdarúgó Baráti Kör működésének első látványos eredményeként megújultak a nézőtéri padok. Köszönjük a VAPFA
Asztalosipari Kft és a Budavári Vas-műszaki
Bolt önzetlen támogatását, melyet a felújításhoz
nyújtottak!

***

Kövesse weblapunkat is figyelemmel! A mérkőzések beszámolói mellett mostantól értékelheti játékosaink teljesítményét, megválaszthatja a hónap
legjobbjait vagy akár vezetőedzőnk saját blogjában is tehet fel kérdéseket. Játékunk keretében a
mérkőzések eredményeire lehet tippelni, a szezon
végén a legügyesebb tippelők értékes nyereményekben részesülnek! www.gyomrose.hu

***

Gyenes Levente polgármester felajánlásának
köszönhetően felnőtt és ifista labdarúgóink egy
délután folyamán kipróbálhatták a Gyömrői
Tófürdő új kedvencét, a Lake-boardozást azaz
vizisízést! Nagyszerű élmény volt!
K. L.
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