Felavattuk a városközpontot!
Átadtuk a körforgalmat, immár ünnepélyes keretek között is. Az autósok –
remélhetőleg nagy örömére – már június közepe óta használhatják a központban lévő vadonatúj körforgalmat. Azóta kicsit szépítgettük még a környékét,
s a Szent István és Táncsics Mihály út kereszteződése immár városunknak
olyan része lett, melyre méltán büszkék lehetünk.
Július negyedikén a Rákóczi nap ünnepségsorozatának részeként ünnepélyes keretek között felavattuk városunk
új központját. A városháza gyönyörűen
felújított, régi épülete előtt rezesbanda,
óriásbábosok és ingyen ugrálóvár várta
a lakosokat és a gyermekeket a közös
ünneplésre. A körforgalom átadására
csaknem ötszázan jöttek el. A három történelmi egyház lelkésze közösen megáldotta az új kereszteződést. Gyenes Levente polgármester ünnepi beszéde után
a Nemzetőr Lovas Bandérium hintója
és lovasai hajtottak át a körforgalmon.
Utánuk a majorettek látványos bemutatója következett. Régi hagyományok

szerint az új hidak avatásakor egy söröshordót gurítottak át a hídon. Ezt a hagyományt folytatva a polgármester és a
képviselő-testület tagjai ugyancsak egy
söröshordót gurítottak körbe közösen a
körforgalomban. Természetesen ennek
a hordónak a tartalmát utána ingyen
kimérték a jelenlévők között. Minden
ünnepségen résztvevő örömmel és nagy
elismeréssel nyilatkozott az elkészült
munkákról. Reményeink szerint hosszú
évekre növeltük a kereszteződés biztonságát. Az pedig már csak hab a tortán,
hogy látványnak sem mindennapi az elkészült beruházás.
M. A.
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XIII. ORSZÁGOS
RÁKÓCZI NAPOK

Az idei év júliusának első hét végéje még sokáig emlékezetes
marad mindenki számára, aki a
város több pontján folyamatosan zajló események valamelyikén tiszteletét tette. A kastély romantikus parkjában, a Dísztéren,
a Tájházban, a templomokban
és a Mánya réten is különböző
műsorok, programok szórakoz tatták az odalátogatókat.
2009. július 4-5-éhez kapcsolódott II. Rákóczi Ferenc
gyömrői beszédének 304. év fordulója, Gyömrő-Regéc testvértelepüléssé nyilvánítása, a
megújult városközpont és körforgalom ünnepélyes átadása,
valamint Pest Megye Millenniuma.
K. E. és K. Cs.

Beszterczei Attila színművész előadásában hangzott el II. Rákóczi
Ferenc gyömrői beszéde

AKTUÁLIS – ESEMÉNY
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Németh János gyönyörű éneke
a régmúlt időket idézte
Rakó József az id. Pál Mihály Hagyományörző és
Művészeti kör elnöke elismerő oklevelet ad át a
Mányaréten „Gyömrő Örökségének őrzője” címmel

„Pest megye 1000 év” ünnepségsorozatához
kapcsolódva Gyenes Levente polgármester átveszi
a millenniumi zászlót Pogácsás Tibortól, az
Országzászlónál

Kormos István Regéc és Gyenes Levente Gyömrő
polgármestere kézjegyével látja el a testvértelepülési nyilatkozatot

A napi programokat már fél 9-től gólyalábas
kikiáltók hirdették a város fő útján
A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar közös
produkciója városunk kórusával

A fotókat Kamarás Géza készítette

4

AKTUÁLIS

Épül az Erzsébet iskola!

Július közepére szinte teljes körűen
elkészül az Erzsébet telepi iskola régi
épületrészének felújítása. Az intézmény teljes régi szárnya modern, hőszigetelőburkolatot kap, és az összes
nyílászáró modern műanyag ablakra
lesz cserélve. Ezek a korszerű ajtók,
ablakok rendkívül jó hőszigetelésűek
és nagyon tartósak. A külső felülete ket olyan bevonattal látják el, hogy
látványukban a megtévesztésig hasonlítanak a fa nyílászárókra. Ezzel
is szerettük volna megőrizni az épü let műemléki jellegét. Minden belső
burkolat, járófelület vadonatúj lesz.
A külsőszínezés, mely egységes lesz
az újonnan épülőszárnnyal, megőrzi
az épület eddigi hangulatát. Az új iskolarész építése is az eredeti ütemezésnek megfelelően halad,
elkészültek a földszinti falazások, és lassan megkezdődik a tetőtéri rész építése. Miközben a tető
készül, a földszinten már dolgoznak a villany- és
vízvezeték szerelők, burkolók. A munkafolyamatok jó összehangolása teszi lehetővé azt, hogy az
épület kevesebb, mint négy hónap alatt elkészülhessen. A kivitelező rendkívül precíz és gondos
munkát végez, a műszaki ellenőr eddig elismerés sel nyilatkozott a munkákról.

Óvodabővítések városszerte!
Megkezdődtek a falusi óvoda és a Kossuth Fe renc utcai Mesevár Óvoda bővítési munkálatai.
A 2-2 új csoportszobát szeptembertől használhatják majd a gyermekek. Az Arany János utcai
óvodában belső átalakításokkal bővül a csopor tok létszáma. A kivitelezést az önkormányzat saját forrásból biztosítja.
Mezey Attila
alpolgármester

Tilos a dohányzás városunk játszóterein!

A képviselők a júniusi testületi ülésen elfogadták
azt a rendeletet, melynek értelmében tilos a dohányzás Gyömrő területén minden játszótéren.
Ezzel a döntéssel is szeretnénk, hogy ha lehetőleg minél kevesebb helyen találkoznának a kisgyermekek a cigarettával.
Végéhez ért az iskolák, óvodák valamint a
nyugdíjas klub étkeztetésének biztosítására kiírt pályázat bírálása. Ennek értelmében sorrendiséget állapítottak meg, melyben első helyen a
Junior Vendéglátó Zrt. végzett, míg a második
az Újhalászkert Kft. lett. A szerződés megkötése
után tehát a Junior fogja étkeztetni az összes ide
tartozó intézményt (kivéve a Weöres Sándor Iskolában, ahol új pályázatot kell kiírni).
A képviselők elfogadták az újonnan alakuló
Ingatlanfejlesztő és Vagyonkezelő Kft. üzleti
koncepcióját. Ez a 100%-ban önkormányzati
tulajdonú cég lesz hivatott arra, hogy a különféle fejlesztési területeken a földterületeket

megvásárolja, majd átminősítése után értéke sítse. A városvezetés ettől azt várja, hogy az
ott realizálódó haszon városunk kasszájában
jelentkezzen.
A nemrégiben felújított Tájházban immáron
igazán impozáns kiállítás várja az érdeklődőket.
Mivel igen komoly anyagi költségekkel jár a folyamatos állagmegóvás, belépődíj bevezetésére
kerül sor. Az árak a következőképpen alakulnak:
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Felnőtt:
Felnőtt csoportos (10 fő fölött)
Gyerek, diák, nyugdíjas:

400Ft/fő
300 Ft/fő
250 Ft/fő

Gyömrői lakhellyel rendelkezők számára:
Felnőtt:
250 Ft/fő
Felnőtt csoportos (10 fő fölött) 200 Ft/fő
Gyermek, diák, nyugdíjas:
150 Ft/fő
Gyömrői diákcsoportoknak a belépés ingyenes.
16 igen és egy nem szavazat mellett a testület
felhatalmazta a polgármestert, hogy 250 millió

forintos fejlesztési hitelt vegyen fel. Ebből az
összegből finanszírozza városunk az Erzsébet
utcai iskola átépítését, valamint a Csokonai utcai
iskola bővítését. A hitel törlesztése különböző
forrásokból most is biztosított.
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat,
hogy a polgármesteri hivatalban 2009. július
13-tól 17-ig, valamint augusztus 10-től 14-ig
igazgatási szünet lesz. Ezalatt az ügyfélfogadás
szünetel.
Hauser Antal

Vízmű hírek

Mint azt a városban közlekedők már jól tudják,
elkészült a körforgalom. Az építésből cégünk is
kivette a részét. Az ivóvíz és szennyvíz hálózat
szempontjából is fontos ez a csomópont, elosztó
illetve gyűjtő pont. A 31-es út feletti felső tározó
töltővezetéke is itt halad át. Nagy keresztmetszetű és a város víziközmű hálózata szempontjából nélkülözhetetlen csöveket kellett kiváltani,
áthelyezni. Ez szerencsére sikerült komolyabb
üzemszünet nélkül. Miután ez a nagy alapmunka lezajlott, szinte minden napra jutott valami
kisebb nagyobb építenivaló, ahogy a járda és az
úttest készült. Hol egy vízbekötést kellett átépíteni, hol egy csatornát, a parki öntözőrendszert
megtáplálni vagy egy tűzcsapot áthelyezni. Vagy
egy fedlapot emeltünk szintre, vagy besegítettünk valamelyik másik kivitelezőnek. Nemigen
volt olyan nap, hogy a vizes autók valamelyike
ne állt volna az építési területen. Végre elkészült,
megyünk tovább más munkákra.
Illetve már mentünk is. Amint felszabadult
a kapacitás, nekiláttunk a Gyömrőy Aurél utcai hiányzó csatornaszakasz megépítéséhez. Ez
ugyan nem komoly nagyságrendű munka, de az
ott élőknek fontos. Az építés az önkormányzat
és a vízmű közös beruházásában épült. Közben
kiderült, hogy az egyik társasház bekötővezetéke
szabálytalanul át lett alakítva: a mélyebben fekvő lakások miatt lesüllyesztették, emiatt „kontrás”, nem szállítja jól a szennyvizet. A hibát kijavítottuk, a felelőst a költségek megtérítése miatt
keressük.
Van még a településen néhány csatornával
ellátatlan terület, az önkormányzattal közösen,
ütemezetten ezekre is sort fogunk keríteni.
Itt a nyár, ilyenkor van a legmelegebb, ilyenkor vannak a leghevesebb esőzések is. A hosszan
tartó kánikula esetén a vízfogyasztás növekedésével kell számolnunk, de ez az idén még nem

Az épülő körfolgalom

volt jellemző. A heves záporok jelentős többletterhelést okozhatnak a csatornarendszeren a még
mindig előforduló illegális csapadékvíz bevezetések miatt. Egy 150 m2 területű tetőről, egy
hirtelen erős zápor esetén mondjuk 40 mm-rel
számolva 6 m3 víz zúdulhat le. Ha a gyömrői kb.
5000 ingatlanból csak 100 ilyen van, az 600 m3
egy negyedóra vagy félóra alatt. A szennyvíztelep kapacitása 3500 m3/nap a három településre.
A telep és az oda vezető hálózat nem alkalmas
az ilyen többletterhelés elviselésére, a kiöntés
ilyen esetben biztos. A hálózat károsodása és a
fertőzésveszély elkerülése miatt a csapadékvizek bevezetését meg kell akadályoznunk, meg
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A Gyömrőy Aurél utcai építkezés

kell szüntetnünk. Ezért kérjük a lakosságot a
megszüntetésre és vetünk ki pótdíjat az általunk
felderített esetekre. Többszázezer forintot spó-

rolhat meg az, akit nem mi szólítunk
fel arra, hogy az ereszcsatornáját ne a
közcsatornába kösse. Az ereszcsatorna az
ingatlan része, annak állapota a tulajdonos
felelőssége.
Visszatérő probléma az óracseréknél és
a leolvasásoknál, hogy a vízóra aknák nincsenek a megfelelő állapotban. A leggyakoribb hibák: nem megközelíthető, nincs
benne létra, föld mosódott bele, szemetes, rothadó rongy van benne, zöldséget,
krumplit tartanak benne stb. A vízóra akna
kialakítása és karbantartása a fogyasztó
feladata (az ő ingatlanán van és a fogyasztói szerződés is így rendelkezik). Ha a fenti hiányosságok miatt a leolvasó nem tudja
elvégezni a munkáját és a műszaknak kell
kimenni, a későbbiekben erre felszámítjuk a kiszállási díjat is.
Kertész Gyula

Élő bárzene a tó közepén
Nyári zenés estek vasárnaponként a Körbárban

Akik szeretik a karaokét, azok számára nem
cseng ismeretlenül Szundi (Gál Álmos) és barátai neve. Lelkes munkájának köszönhetően
2000-től Gyömrőn is diadalútjára indult ez a
műfaj. Később már majdnem minden szórakozóhelyen találkozni lehetett a karaokéval nálunk.
A karaokéból továbblépve megalakította idén
zenekarát, a Sleepy Heads-t (Álmos Fejek).
Debütáló fellépésük a Tószépe verseny keretei
között volt. A május végi dermesztő hideg ellenére forró hangulatot varázsoltak a közönség
közé. A régi 60-as, 70-es, 80-as évek külföldi
és magyar slágereivel, a háromtagú női vokállal
teljesen megbabonázták közönségüket.
Itt született az ötlet, hogy a régóta tervbe vett
„ötórai tea a Körbárban” előadásra pont ők legyenek felkérve. A bemutatkozó koncert, a széles
repertoár miatt, elnyerte a közönség tetszését. Elton Johntól kezdve, Stewie Wonderen keresztül
Bonie Tylerig a külföldi előadók színes skáláját hozta, amíg a magyar előadók közül hallhattuk
Zorán, Koncz Zsuzsa, Illés, Szécsi Pál, Fonográf, Bikini, s sorolni is hosszú lenne a több mint
négyórásra sikeredett program megszemélyesített előadóit.
Egész augusztus végéig minden vasárnap 18 órától ingyenesen lehet eljönni a Tófürdő közepére a Körbárba a koncertekre. Célunk ezzel az, hogy egy kiveszett szórakoztató műfajt
hozzunk vissza, elsősorban a közép- és idősebb korosztály számára. De azokat a fiatalokat is
szívesen látjuk, akik szeretik a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereit.
H.L.

PÁLYÁZAT
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Egymilliárd forintos pályázat
ivóvízminőség javításra!
– Milyen jelentősebb pályázati források állnak
városunk lehetőségére?
Mezey Attila: – Néhány évvel ezelőtt önkormányzatunk elfogadta pályázati stratégiánkat,
mely tartalmazza, hogy milyen pályázatokon
szeretnénk indulni. Két nagyobb pályázatról
tudok beszámolni: az egyik egy norvég finanszírozású pályázat, míg a másik – amelyik még
nagyobb volumenű – az ivóvíz minőség javítási pályázat, az úgynevezett K.E.O.P 7.3.0., ami
egy sikeres kandidálás esetén hosszú évtizedekre
meghatározhatja a város ivóvíz minőségét. Ennek az előkészítésére nyertünk 26 millió forintot.
Ez gyakorlatilag az előszobája a második fordulónak, ahol közel egymilliárd forintra pályáztunk. Ebből a pénzből szeretnénk megvalósítani
hosszú évekre nyúló kihatással a város ivóvizének javítását.
– Ha sikeres lesz a pályázat, akkor az milyen
beruházásokkal jár majd?
– Nagyon reméljük, hogy sikeres lesz, mindent
meg fogunk tenni ennek érdekében! Két év alatt
szeretnénk megvalósítani az elképzeléseinket.
Az idei első évben a tervezésé a főszerep, el kell
készíteni rengeteg dokumentációt, engedélyeket
kell benyújtani stb. Ezt követően közbeszerzési
pályázaton ki kell választani a kivitelezőket. Ha
ez megtörtént, akkor várhatóan jövő év márciusában kezdődhet meg a kivitelezés: kutak fúrása,
szakaszos hálózati munkák, csőcserék, valamint
azok a fejlesztések, melyek ahhoz szükségesek,
hogy a mendei úton minél több kutat tudjunk
bekötni. Ezekkel szeretnénk kiváltani a régi,
nitrittel, nitráttal szennyezett kútjainkat.
– Mi tette szükségessé a pályázaton való indulást?
– Részint egy ideje a különböző, nem éppen
vízbe illő anyagok határérték közelében voltak,
így feltétlenül szükséges az új kutak feltárása,
bekötése. Az ÁNTSZ többször felszólított minket arra, hogy javítsunk a víz minőségén. Saját
forrásból ilyen mértékű beruházást nem tudunk
megvalósítani, ezért pályáztunk. Nagyon örültünk annak, hogy az első fordulóban nyertünk,
és reménykedünk benne, hogy a második forduló is sikeres lesz. Sok kollégám dolgozik ezen a
pályázaton. Ha minden jól alakul, akkor a pályá-

zatnak köszönhetően legalább 10 évig nem lesz
problémánk a gyömrői ivóvízzel!
– Akkor tehát a lakosok számára ez lesz a legfontosabb hozadéka a beruházásnak.
– Így van! Ez egy olyan munka, amelyre nagyon büszkék vagyunk, és örülünk a pályázat
nyújtotta lehetőségnek, de persze nem olyan látványos, mint egy aszfaltozás vagy iskolaépítés.
Ellenben az egészségünk szempontjából sokkal
fontosabb, mint bármilyen más beruházás az elmúlt időszakban! Nagyon fontos, hogy a városban jó minőségű ivóvíz legyen!
– Hol tart ez a pályázat pontosan?
– Az előkészítés szakaszában vagyunk. Most
dolgozzuk ki a tanulmány terveket és a kiviteli terveket. Ezt követően nyújtjuk be a részletes
megvalósíthatósági tanulmányt. Ha ezt elfogadják, akkor indul a második szakasz. Amennyiben
arra is megkötöttük a szerződést, akkor azonnal
munkához látunk.
– Ideális esetben mikorra lehet kész a teljes
beruházás?
– Ha nem csúszunk meg semmivel, akkor
2010 végére szeretnénk az új kutakból kiváló
minőségű vizet szolgáltatni.
– A lakosok találkozhatnak-e majd olyan munkálatokkal, melyek ehhez a beruházáshoz kapcsolódnak?
– A tervekben szerepel egy víztorony építése,
ami valljuk be, igencsak látványos. Erre azért
van szükség, hogy ne kelljen a vizet ide-oda
pumpálni, minél rövidebb idő alatt és minél rövidebb úton jusson el a fogyasztókhoz. Így a lehető legkisebb a minőségromlás. Ezen felül – ahol
szükséges – csőcseréket fogunk eszközölni. De
a legjelentősebb része a beruházásnak gyakorlatilag „láthatatlan” lesz, hiszen csak a végeredményt érzékelik majd a lakosok: jobb minőségű
víz folyik a csapból.
– Ha visszagondolok az elmúlt évekre, akkor
igen sok pályázaton indult városunk, de ez az
egyik legnagyobb volumenű.
– Igen, valóban. Ekkora pénzt még soha nem
nyertünk. Nagyon bízunk benne, hogy sikerrel
járunk ezen a pályázaton, hiszen mint említettem
csaknem egymilliárd forintot ér el a pályázati
összeg.
H. A.
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Beszámoló a Bóbita Óvoda 2008/2009. évi tevékenységéről
Ebben az évben 157 kisgyermekkel kezdtük meg a nevelőmunkát,
6 csoportban, május végére ez a
létszám 174-re nőtt.
A magas csoportlétszámok ellenére igyekeztünk minél változatosabbá tenni az óvodai életet.
Ennek érdekében sok programot szerveztünk,
volt, amit közösen óvodán belül és kívül is.
Minden csoport részt vett az alábbi programokon:
Az óvodánkba látogatott:
Palinta Társulat,
Gézengúz Együttes
„Óz”, a nagy varázsló,
Vidám Vándorok.
Óvodán kívüli programok:
„Tükörbohócok” c. előadás Budapesten,
Budapesti Bábszínház „Diótörő” c. előadása,
„Süsü” a budapesti József Attila Színházban.
Egyéb közös programok:
Mikulás várás,
Karácsonyi készülődés a szülőkkel közösen,
egy hangulatos délutánon,
Farsangi mulatság,
A városi Tarka-esten való részvétel,
Sportnap rengeteg ügyességi játékkal,
Gyermeknap rendőr- és tűzoltó autóval, sok
játékkal.

Ezeken kívül voltak olyan programok, amelyeket a csoportok maguknak szerveztek, így
gyermekeink ellátogathattak a Fővárosi Állatés Növénykertbe, a Jászberényi Állatkertbe, a
Vasúttörténeti Parkba, a Planetáriumba és nem
utolsó sorban gyalogtúráztak a Gyömrői Lovas
tanyára.
Egész évben igénybe lehetett venni az alábbi
szolgáltatásokat:
Úszásoktatás,
Tartásjavító torna,

OKTATÁS

Balett,
Szivacs kézilabda,
Népi tánc.
Ezek a tevékenységek sok gyermeket vonzottak, magas részvételi aránnyal működtek egész
évben. Terveink megvalósításában nagy segítségünkre volt az óvoda alapítványa. Az adó 1%ából és egyéb bevételekből az idén két csoportszobában tudtuk kicserélni a bútorokat.
Pályázaton nyertünk 100.000 Ft-ot, amelyet
fejlesztő játékok vásárlására fordítottunk. A ballagó gyerekek tarisznyáját immár hagyományo-

san az alapítvány vásárolja, ez az idén 15.000 Ftba került. A gyermeknapi rendezvényen fellépő
művészeknek, dekorációra, egyéb játékeszközökre 70.000 Ft-ot költöttünk. A jutalomkiránduláson az iskolába készülő nagyokat pizzával
leptük meg, ennek költsége 13.800 Ft volt.
Reméljük, a következő nevelési évben is sok
mindent meg tudunk valósítani, ebben számítunk a szülők segítségére is, hisz mindannyiunk
számára az a legfontosabb, hogy gyermekeink
esztétikus, modern környezetben tudjanak felszabadultan játszani.

MESE MESE MÁTKA…

A városi mesemondó versenyt az idén a
Weöres Sándor Általános Iskola és Művészeti Iskola Csokonai alsó tagozata rendezte.
Jó ötlet volt, hogy az évek óta ugyanazokat a
versenyeket megrendező iskolák cseréljenek.
Így kicsit változatosabb, újszerűbb helyzetekkel kellett megbírkózniuk a tanulóknak.
Népmesét és monda részleteket lehetett
előadni. A gyerekek jobbnál jobb, tréfásabbnál tréfásabb mesékkel szórakoztatták a közönséget, no és persze a zsűrit. Ők is nagy
elismeréssel szóltak a kis mesemondókhoz.
Igyekeztünk kartársaimmal olyan zsűrit választani, akik igazán hozzáértők. Tapasztaltabb kartársaink Rupp Andorné, Tóth Istvánné
és Poroszkai Józsefné, valamint a mai városi
közéletben munkálkodó Kovács Edina, a Művelődési Ház munkatársa és Szótér Andrea, a
Városi Könyvtár vezetője látták el ezt a nem
könnyű feladatot. Szeretetteljes bírálataikkal
biztos, hogy még kedvesebbé tették gyermekeink körében a meseolvasást.
Az ajándékot a Duna Televízió ajánlotta
fel a legjobbaknak.
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Eredmények:
1-2. osztály

Bajusz Attila
Ordasi Vivien
Pataki Izabella
Rozs András
Bezzeg Márton
Potondi Melinda
Aszódi Anna

Fekete I. Isk.
Fekete I. Isk.
WSÁI Csokonai Isk.
Fekete I. Isk.
II. Rákóczi F. Isk.
WSÁI Csokonai Isk.
WSÁI Erzsébet Isk.

I.
II.
II.
III.
III.
IV.
V.

3-4. osztály

Nagy Bernadett
Szántai Szidónia
Suba Imola
Kugler Nikolett
Erényi Vanessza
Juhász Cintia
Hajdú András Pál
Fejős Eszter

WSÁI Erzsébet Isk.
Fekete I. Isk.
Fekete I. Isk.
WSÁI Erzsébet Isk.
WSÁI Csokonai Isk.
WSÁI Erzsébet Isk.
Fekete I. Isk.
WSÁI Csokonai Isk.

I.
II.
II.
III.
III.
IV.
IV.
V.

Nagyon szép délutánunk volt.

Nemesné Kálló Tünde

EGY KIS ISKOLA, EGY KIS KÖZÉLET

A Csokonai iskola tanítói körében fogalmazódott meg a gondolat, hogy nagyrabecsülésünk
jeléül valahogyan emléket állítunk azoknak az
elődeinknek, akik itt tanítottak a Csokonai iskolában. Így találtuk ki az Emlék-fal létrehozását.
A Csokonai iskola folyosójának falán helyeztük
el azokat a képeket, amelyeket a még élő kartársainktól vagy hozzátartozótól kaptunk. Hatalmas élmény volt már a képek összegyűjtése
is, de amikor június 5-én 17 órakor az Emlék-fal
felavatására érkeztek a valamikori tanító nénik,
tanító bácsik, mindenki érezte, hogy az öröm pillanatai ezek. Kis pedagógusnapi köszöntő után
kötetlen beszélgetéssel fejeződött be a nagy találkozás. Ez az este igazán biztató és lendületet
adó volt nekünk, a most tanítóknak. Mint ahogy
az emlékfal indító verse szól:

„Fújjad a sípot,
Fújjad!
Dalodat meg ne unjad!
Madárka lakik
A sípban,
Kirepül belőle nyomban”
Hálás szívvel köszönöm minden meghívottnak,
hogy szívesen fogadta meghívásunkat. Köszönet az elhunytak hozzátartozóinak, hogy ők is
velünk tudtak emlékezni, örülni. Az emlékfal
indító szavai és a csodafa Simon László keze
munkáját dicséri.
Köszönet Kamarás Gézának a rugalmas fotós
munkájáért, Gellér Nándornak a régi fotókért.
Végül, de nem utolsó sorban az iskolavezetésnek, akik kezdeményezésünket (hiszen a tanítók felkutatása még folyik) támogatták, velünk
együttműködtek.
Nemesné Kálló Tünde

OKTATÁS
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Itt az év vége

Az Általános Iskola Speciális Szakiskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Diákotthon
és Gyermekotthon tanulói számára a második
félév teli volt sportversenyekkel, ahol az előző
évekhez méltóan kiválóan szerepeltek tanulóink.
Februárban a farsangi eseményekkel töltöttük az
időt. Megszerveztünk és lebonyolítottunk három
megyei versenyt. A HÚSVÉT jegyében hagyományőrző játszóházat szerveztünk az alsós diákoknak. Többször látogattunk el az idősekhez
műsorainkkal. Szakiskolásaink ezen a tavaszon
is megmutatták a város lakosainak, milyen munkát tudnak végezni, hogyan tudják szebbé tenni a
városi környezetet. Május 21-én a 12. évfolyam
szakiskolás tanulói, valamennyien sikeres szakmai vizsgát tettek. A DÖK szervezésén belül került megrendezésre a gyermeknap, ahol mindenki
találhatott magának kedvére való programot. A
DÖK vezetője több alkalommal szervezett színházi kirándulásokat tanulóinknak és a felnőtteknek is. Május 29-én lehetőséget kapott az iskola
valamennyi állami gondozott tanulója a Magyar
Nemzeti Nagycirkusz előadásának megtekintésére. Köszönhető ez a Gong Rádió munkatársainak. Garádi István támogatásával június 10-én,
a napközis tanulók és az 5. osztály a Fővárosi
Nagycirkusz műsorát tekinthette meg. Minden
osztálynak lehetősége volt az osztálykirándulások megszervezésére. Nagyon emlékezetes
esemény volt ebben az évben is a szakiskolások
szalagavató, majd ballagási ünnepélye. Június
12-én ünnepélyes keretek közt a 8.-os tanulóink
ballagásán vehettünk részt. A tanévzárót június
15-én tartottuk.

Tisztelt támogatóink, ezúton szeretném iskolánk
tanulói és kollégái nevében megköszönni mind
azt a támogatást, mellyel megsegítették mindennapi életünket az év folyamán!
Zsemberi Andrásné

Érettségik után
Tétel

Lezajlottak a középszintű szóbeli érettségi vizsgák. Két nappali tagozatos osztályunk magas
létszámban, az alsóbb éves, előrehozott érettségi vizsgázókkal kiegészülve 55 illetve 43 fővel.
Egyaránt 21-21 fő végzős hallgató volt. A 43 esti
tagozatos között is felerészt alsóbb éves, előrehozott érettségiző volt.
Először szerepelt a vizsgarendben és jelentett
színes élményt, felejthetetlen légkört a testnevelés tantárgy gyakorlati és elméleti (szóbeli)
illetve az ének-zene szóbeli vizsgarésze. Az esti
tagozatosok esetében az élő idegen nyelv vá-

lasztható tárgy volt, utoljára. A következő tanévtől – a jogszabályok értelmében – a kötelező
tárgyak közé kerül.
Emelt szinten is több diákunk tett sikeres
vizsgát, az erre kijelölt oktatási intézményekben.
Matematika, földrajz, német, angol nyelv és informatika tárgyakból.

Szakma

A 2009/2010-es tanévben az érdeklődő érettségizettek két OKJ-s szakmát tanulhatnak: a 2 éves
gazdasági informatikus és a szintén 2 esztendős

12

SZABADIDŐ

internetes alkalmazásfejlesztőit. A június 30-i
határidőt esetleg elmulasztók részére 2009. augusztus 25-től pótjelentkezés lehetséges (a szükséges formanyomtatvány az iskolában beszerezhető, hétfőtől péntekig 8.30 - 15.00 óra között).

is, a legfontosabb, az egész éves „születésnap”.
Iskolánk jubileumi, 15. tanéve kezdődik majd
szeptemberben. Egész évben rendezvényekkel,
színes programokkal igyekszünk felejthetetlenné
és gazdaggá tenni.

Tizenöt

Vakáció

Különleges évnek ígérkezik a 2009/2010-es tanév. A beiratkozó új és régi diákjaink új típusú
képzésekkel (nyelvi előkészítő, ún. „nulladik”
évfolyam, szakmai képzés illetve kompetenciaalapú oktatási programok) találkozhatnak. Még-

Minden kedves Olvasónak a magam és munkatársaim, az intézmény nevében kívánok kellemes
nyarat, jó pihenést. A jubileumi tanévünk első
cikke szeptemberben várható.
Forgács Attila

Olasz tábor

A Weöres Sándor Általános Iskola és Művészeti Iskola életének már hetedik éve hagyományát képező olaszországi kirándulása idén sem
maradhatott el. A tábor helyének a Cavallino
félszigeten fekvő, Jesolo városához közel lévő
Ca’Savio nevű kisváros adott otthont.
Reggel 8 óra körül értünk Trieszt városába,
ahol a reggeli robogós és autós csúcsforgalmon keresztüljutva megnézhettük a gyönyörű
Habsburg kastélyt és kertjét. Egy kis séta után
máris indultunk tovább szállásunk helyszínére
Ca’ savio városába, ahol azonnal el is foglaltuk
szállásainkat, melyeket összkomfortos lakókocsikban biztosítottak számunkra. Természetesen
nem tudott legyőzni minket a fáradtság, és rögtön nekiláttunk környezetünk felfedezésének, és
mihamarabb szerettük volna már a tengert „meghódítani”. Ez utóbbi rövid időn belül sikerült
is, és egy nagyon kellemes
délutánt töltöttünk el a tengerparton.
Másnap Jesolo városába utaztunk, ahol a híres viziparkban (www.
aqualandia.it) töltöttük a nap
nagy részét. Ezen a napon
szerencsénk volt az időjárással, csodálatos napsütésben
élvezhettük a medencék frissítő vizét, a pálmafák árnyékát, a csúszdák szórakoztató
és közülük néhánynak az adrenalinszint-növelő hatását,
illetve a helyi stáb rendkívül
színvonalas bemutató programjait. Ezek közül elsőként
a Pán Péter előadást láthat-

tuk, de volt ezen kívül slamball-, kalóz-, papagáj
show is.
Az ezt követő napon hajóztunk Velencébe,
ahol a főbb nevezetességeket megnézhettük, és
hallhattunk róluk egy kis előadást is. Megtekinthettük a Vogalonga nevű hajóskarnevált, aminek
kapcsán magyarországi csapatokkal is találkoztunk és szurkolhattunk nekik.
Mindannyiunk bánatára elérkezett a hazaindulás napja. Az utazás rövidnek tűnt, az Olaszországban töltött idő viszont még rövidebbnek.
Mindenki nagyon jól érezte magát, gyermeket
és felnőttet beleértve. Csodálatos utazásban volt
részünk, ahol bepillantást nyerhettünk egy másik
ország kultúrájába, életébe legalább egy pár nap
erejéig.
Tamás Krisztián

ELŐZETES

13

Ha Szent István nap – akkor Eskü tér!

Augusztus 20. meghatározó momentum életünkben és nemzeti ünnepeink sorában. Lévén, hogy
ilyenkor még javában tart a nyár, számos szabadtéri rendezvényt látogathatunk meg. Azonban mi
mindenkinek a gyömrői eseményeket ajánljuk!
Jöjjön el családjával, barátaival, hogy együtt ünnepelhessünk! Az Eskü téren idén is az immáron hagyománynak számító magas színvonalú és
változatos programokkal várjuk a kilátogatókat!
Ezen a napon várhatóan ismét megtelik a tér,
és a családok kedvükre szórakozhatnak, kikapcsolódhatnak egy kicsit.
Reményeink szerint idén is olyan jól érzik
majd magukat az idelátogatók, mint az elmúlt
években. A hangsúlyt most is arra helyeztük,
hogy a családok lehetőleg együtt szórakozhassanak, s kicsik és nagyok egyaránt megtalálhassák
a nekik tetsző programot.
A hagyomány
folytatódik, ebben
az esztendőben is
a legkisebbek nyitják a bulit. Reggel
aszfalt rajzverseny
lesz, majd a délelőtt
folyamán további
gyermekprogramokkal kedveskednek a kicsiknek.
Délután a felnőttek
is játszhatnak egy
kicsit.
Az elmúlt több mint 3 évtized alatt jó néhány
fellépő megfordult az Eskü tér színpadán. Szinte
mindannyiunknak van ezzel kapcsolatos meghatározó élménye. Idén sem lesz másképp. A stílusok széles palettája színpadra lép. Jön Solymos
Tóni a népszerű
Expressz slágerekkel, Mosonyi Ferenc
Máté Péter dalait
eleveníti fel. A Strázsahegyi néptáncosok is bemutatkoznak, itt lesz a Sun
shine on the Moon
együttes, a Sokol 69
zenekar magyar slágerekkel rock-os feldolgozásban. Fellép
még az Arstar Rock
and Roll csapat, a

Torzió, és a PancseRock. A nap egyik fénypontja
a Bon-Bon. Fergeteges rock and roll bulit ígér
a Jerry Luise Emlékzenekar is. És még számos
fellépő várja az érdeklődőket a nap folyamán!
Hogy a gyerekek levezethessék fölös energiáikat, a megszokottaknak megfelelően most is
lesz légvár. A fiatalok kipróbálhatják az erejüket
az Üsd a fejét! boxgépen és az ügyesebbek megülhetik a rodeobikát is.
Végezetül egy fontos információ: a büfé egész
nap működik majd. A háziasszonyok nyugodtan
félredobhatják a fakanalat és a kötényüket, ők
is kedvükre szórakozhatnak, ugyanis déltől ínycsiklandozó falatokat szolgálnak majd fel!
Az ESKÜ TÉRI Szent István Napi Vígasság
részletes programja: 2009. augusztus 20.
Aszfalt rajzverseny gyerekeknek
Délelőtt további gyerekprogramok (kötélhúzás, dinnyeevő verseny és még sok
minden más)
Ünnepi beszédet mond városunk
10.00
polgármestere, Gyenes Levente
Ökumenikus kenyérszentelés a három
történelmi egyház gyömrői vezetőjével
Solymos Tóni fellépése
14.30
Mosonyi Ferenc Máté Péter dalokat énekel
15.30
A monori Strázsahegyi néptáncosok
16.15
bemutatkozása
Sun shine on the Moon együttes zenél
17.00
Sokol 69 zenekar magyar slágereket
18.00
énekel rockos feldolgozásban
Tombola számos nyereménnyel
19.00
Arstar Rock and Roll
19.30
Torzió
22.15
PancseRock
23.00
24.00-tól Bon-Bon zenekar
Jerry Lee Lewis Emlékzenekar fergeteges rock and roll party
Sleapy Heads házibulit varázsol a térre
9.00

Déltől mindenkit ínycsiklandó falatokkal várunk!
Egész nap büfé, csapolt sör, hűtött üdítők, légvár, interaktív vetélkedők, bemutatók és vásárfia
várhatók!
A program rendezői fenntartják a jogot a műsorváltozás lehetőségére és szélsőséges időjárás
esetén a rendezvény beszüntetésére!
Mindenkit nagy szeretettel várnak
a Szervezők!
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Indul a parlagfű kommandó!

Június 30-tól az egész országban elindultak az ellenőrzések. Akinek a portáján parlagfüvet találnak, büntetésre számíthat. Az ellenőrök – a tulajdonos akarata
ellenére is – bárhova bemehetnek, s kényszerkaszálást
végezhetnek. Ennek díját a tulajdonossal fizettetik meg.
Akár 5 millió Ft is lehet a bírság (a terület nagyságától
függően). Az összeg befizetését szinte lehetetlen megúszni, mert azt adók módjára az APEH hajtja be.

De miért is fontos a parlagfű-mentesítés?
Az allergia a negyedik legfontosabb nem fertőző betegség világszerte. Bárki, bármely életkorban allergiássá válhat. A légúti tüneteket döntően olyan anyagok
okozzák, amelyek a környezeti levegőből belégzés útján kerülnek a szervezetbe. Ide tartoznak a virágporok,
gombák, állatok szőre, tolla, különböző testváladékai.
Lakókörnyezetünk elhanyagolása, ápolatlansága,
a mezőgazdasági művelésre szánt földterületek nem
megfelelő gyom-mentesítése, vagy parlagon hagyása
következményeként akadálytalanul fejlődhetnek a különböző gyomok, fűfélék. Közülük több veszélyezteti
az egészséget, allergiás megbetegedést vált ki. A parlagfű pollenje a legveszélyesebb allergiát kiváltó tényező. Egyéves, kifejlett növényként 20-150 cm magas,
felálló szárú, dúsan ágas. Igénytelen a talajjal szemben.
Virágzáskor rengeteg pollen, azaz virágpor keletkezik
egyetlen növényen is, mely mikroszkóp alatt nézve
tüskés gömbformát mutat, elsősorban emiatt allergizál.
Virágzása késő őszig elhúzódik. A növény képes átlag
3000-4000 csíraképes magot érlelni. Mélyebb talajban
a magvak csíraképességüket megőrzik 30-40 évig is.

Alapvető szempont, hogy a növényt ne hagyjuk
virágozni, illetve már bimbózni se. A védekezés lehet
mechanikai és vegyszeres. A mechanikai védekezés
során kaszálással (gépi fűnyírással) évente – az időjárástól függően – több alkalommal kell irtani. Figyelni
kell arra, hogy a lehető legkisebb szárcsonk maradjon
a föld felett, mert abból is képes oldalhajtásokat hozni
és virágozni. Leghatásosabb a tavaszi megjelenéstől
kezdve gyökérrel együtt történő kihúzással irtani.
A parlagfű, illetve a gyomok elleni védekezési kötelezettséget jogszabályok írják elő. A parlagfű-mentesítés elmulasztása miatt 20.000-től 5 millió Ft bírság
szabható ki.

ÁNTSZ Monori, Nagykátai
Kistérségi Intézete

Családi nyaralás

a Gyömrői Ifjúsági táborban Balatonalmádi-Káptalanfüreden!
Időpont: 2009. júliustól 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

KÖZLEMÉNYEK

OLVASÓI LEVÉL…
…avagy gyömrőiek tüsténkedése a tarthatatlan mendei szennyvízelhelyezés kapcsán…
Egyformán kötődöm mindkét településhez, így el
is olvasom azok közösségi orgánumait. Hónapok
óta itt is-ott is cikkek jelennek meg a mendei közigazgatási területen, annak nyugati oldalán, évtizedek óta megtűrt szennyvíztó ügyében.
Mára a pártpolitika is újból belenyúlt a témába; országgyűlési képviselőt, parlamenti bizottsági alelnököt, illetékes minisztert is megnevezve.
Engem ez azokra az időkre emlékeztet, amikor
uram-bátyámék intézték - rájuk jellemző módon
- az ügyeket. Őket azok követték, akik másként
hívták egymást, de az ügyeket ugyanúgy intézték,
mint elődeik. Ezért is tartunk itt.
Ha Gyömrőről Szolnokig vonaton utazunk, a
14 vasúti megállóhelyből, település/rész/ből csak
kettőn /Nagykáta, Újszász/ van megoldva többékevésbé a csatornázás és szennyvíz tisztítás. Előre
mondom, hogy a felkért politikusok sem fognak
tudni vízen /szennyvízen/ járni. Emlékezzenek;
Gyömrőn sem ment ez tizenvalahány éve olyan
egyszerűen. Még turbános indiai maharadzsa is
próbálkozott a mű megépítésével.
Amúgy a gyömrőiek aggodalma megalapozott, hiszen a közelmúltban tolódott ki a gyömrői
ivóvízbázis határterülete keleti irányba. A söprögetést viszont kinek-kinek a saját udvarán kéne
folytatnia.
Tudják-e, hogy a gyömrői Teleki Kastélyban
működő oktatási intézményből havonta 150-200
köbméter szennyvíz kerül kezeletlenül a talajba,
vagy hogy a volt gyömrői laktanyából és a környező objektumokból ma is patakban folyik a
szennyvíz az erdőbe?
Kedves gyömrői zöld aktivisták! Tessék ezekre
a helyekre is személyesen ellátogatni, fórumokat
rendezni, nyomást gyakorolni! A történtek után
ez lenne a korrekt! Aztán ott van a Pevdi telep.
Mindehhez Mendének semmi köze.
Tóth László
mendei és gyömrői lakos

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Bíró Istvánnét utolsó útjára kísérték és
a kegyelet virágaival búcsúztatták. Köszönjük a
Szomorú Szív Kft. minden dolgozójának kegyelettel teljes munkáját.
Bíró László és családja
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Olvasói levél...
A Mende közigazgatási területén található
szennyvíztóval kapcsolatban szeretnék megjegyezni két dolgot.
1. Ha jól értettem, Mende polgármestere eddig
a jelenlegi megoldás költségeit a csatornázás
költségeivel hasonlította össze, és erre hivatkozva tartja fenn a jelenlegi állapotot. Felmerült bennem, hogy esetleg lenne-e más megoldás ebben a kérdésben: például lehetne-e a
gyömrői szennyvízkezelőbe hordani a mendei
szennyvizet. Nem tudom, lenne-e elég kapacitása a létesítménynek, de azt gondolom, hogy
az a pár kilométer többlet a szennyvízszállítók költségeit nem növelnék meg jelentősen,
legalábbis a későbbi környezeti helyreállítási
költségekhez képest biztosan nem.
2. Eddig csak a szennyvíztóról olvastam, de
arról senki sem ejtett szót, hogy a szennyvíztó tövében, a kutyás kalandpark és a tó
között egy mezőgazdasági termelő műveli a
területet évek óta. Tessék belegondolni, mi
lehet azokban a zöldségekben-gyümölcsökben. Melyik mendei vagy gyömrői család
asztalára kerülnek ezek a termékek?
Szöllős Ákos

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:

Július 11–12.
Szent Erzsébet Patika
Július 18–19.
Humanitas Patika
Július 25–26.
Kehely Patika
Augusztus 1–2. Szent Erzsébet Patika
Augusztus 8–9.
Humanitas Patika
Augusztus 15–16.
Kehely Patika
Augusztus 20.
Szent Erzsébet Patika
Augusztus 21.
Humanitas Patika
Augusztus 22–23. Szent Erzsébet Patika
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SPORT

„Szépen csillog a bronzérem(is)!”
A labdarúgó bajnokságok végeredményei

Ez a közhely felnőtt labdarúgóink esetében igaz, hiszen egy küzdelmes, magas színvonalú bajnokságban,
újoncként sikerült a 3. helyet megszerezniük. Az őszi
teljesítményt felülmúlva: 9 győzelem - 3 döntetlen és 1 vereséggel, 34 rúgott és 20 kapott góllal zárták
fiaink a tavaszi idényt.
Ez a 3. helyhez volt elegendő, csak gólaránnyal (2
gól!) lemaradva a második helyről.
A bajnoki átszervezések miatt, az újonnan létrejövő MEGYE I.B.OSZTÁLYBAN folytathatja jó szereplését a gyömrői gárda. Ez még kiegyensúlyozottabb, erősebb mezőnyt fog jelenteni, de csapatunk már
bizonyította, „nem ijed meg az árnyékától!”
Az ünneplésre sok idő nincs, mivel augusztus elején már bajnoki mérkőzés vár a labdarúgóinkra.

A többi csapatunkról is röviden:

Mint ahogy a Gyömrő SE összes korosztályos csapata, így az ifjúsági csapatunk is érmes lett. Bronzéremmel gazdagította klubunkat. A második helyezett
Tápiógyörgye itt is csak a jobb gólkülönbségének
köszönhette ezüstérmét. Fiataljaink egész évben versenyben voltak a bajnoki címért és a 26 meccs alatt
mindössze 3-szor szenvedtek vereséget.
Gratulálunk az egész évben nyújtott teljesítményükhöz, a pozitív, lelkes hozzáállásukhoz. Kellemes
gonddal töltheti el a gyömrői labdarúgó vezetést, hogy
a felnőtt csapat ilyen utánpótlásra támaszkodhat a jövőben. Sok sikert! Jövőre irány a bajnoki cím!
Serdülőink is bajnokok lettek saját korosztályukban! Sőt! A megyei szuper döntőt is megnyerték! Így
Pest megyében miénk a legjobb serdülő csapat! Reméljük jövőre is ilyen eredményesen szerepelnek!
Az öregfiúk csapatunk az egyetlen, amelyik az idén
önmagához képest a várakozáson alul teljesített! Ők a
szerény 10. helyen zártak!
Itt szeretnénk köszönetet mondani szurkolóinknak és szponzorainknak, akik egész évben segítették
szurkolásukkal és önfeláldozó munkájukkal a szakosztályt!

Köszönetett mondunk:

Hodruczky Lajos alporlgármesternek
Agócs Zoltánnak, a TÜF KHT. vezetőjének
Hajdú András igazgatónak
Gyarmati Györgynek, a Gyarmati tanoda vezetőjének
Lesták Zoltánnak, a Korona presszó tulajdonosának
Benkő Péternek, a Dzsungel pizzéria tulajdonosának
Szűcs Richárdnak
Integnál BT-nek
Hochrein Dezsőnek, a H-S TRANS KFT
ügyvezetőjének
Bognár Csabának, a DELIVER KFT ügyvezetőjének
Molnár Zsoltnak
Dóczi Istvánnak
Bori Gábornak
Váczi Ferencnek, a KO-VA 21 KFT ügyvezetőjének
Lajkó Krisztinának, a Sport büfé tulajdonosának
Hochrein Zsoltnak, a La Luna söröző tulajdonosának
Újvári Csabának
Kossuth Pálnak
Kossuth Lászlónak
Takács Józsefnek, a Színtek vezetőjének
Fekete Sándornak a nyomdai munkáért
Kanyó Tibornak, a Legea sportbolt tulajdonosának.
Mindenkinek kellemes pihenést és jó vakációt
kíván a Gyömrő S.E.
labdarúgó szakosztály vezetősége
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