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Rövidesen átadjuk  
a Szent Imre utcai keresztezõdést

2014 Szeptember

Idei évünk legnagyobb önkormányzati be-
ruházása zárul le rövidesen e hónap végé-
vel. Augusztus közepén kezdődtek meg a 
Szt. Imre – Szt. István – Nefelejcs út keresz-
teződésében az átépítési munkálatok. 

A kivitelezés, melynek keretében elkészült 
az egész város ellátását szolgáló víz főnyo-
mó vezeték cseréje és átépült a csomópont, a 
nálunk megszokott gyors ütemben zajlott. A 
rövid határidőt 
annak ellenére is 
sikerült tartani, 
hogy az időjárás 
sok esővel egy-
általán nem ked-
vezett a kivite-
lezőnek. A rövid 
határidő és a jó 
minőségben ké-
szült kivitelezés 
mellett büszkék 
vagyunk arra, 
hogy sikerült a 
m u n k á l a t o k a t 
úgy szervezni és 
ütemezni, hogy 
a Szt. István úti 
vasúti átjárót 
csupán egyetlen 
napra kellett tel-
jes egészében le-

zárni. Máshol lehet, hogy ilyen kivitelezésnél 
egy-két hétre lezárták volna, mi azonban na-
gyon ügyeltünk arra, hogy a lakosságot és az 
erre közlekedőket a lehető legkisebb mérték-
ben akadályozzuk. Itt szeretném megragadni 
az alkalmat, hogy megköszönjem az erre köz-
lekedőknek azt a türelmet és megértést, melyet 
az építési munkák alatt tanúsítottak. Nap, mint 
nap érzékelhető volt az a pozitív hozzáállás és 
jó közhangulat, mely a fejlesztéseket övezi itt 

nálunk, Gyöm-
rőn. Sokan jöt-
tek oda hozzám 
is, és mondták, 
hogy mennyi-
re jó, hogy el-
készül, milyen 
szép lesz, és 
már nagy szük-
ség volt erre az 
átépítésre. Még 
a kivitelezés-
ben részt vevő 
munkások is el-
mondták, hogy 
kevés helyen, 
ahol dolgoz-
nak, találkoznak 
ilyen pozitív, 
türelmes hozzá-
állással a lakos-
ság részéről az 
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építkezések során. Úgy gondolom, ez is egy 
olyan dolog, ami jellemzi városunkat, és amire 
büszkék lehetünk. Jó látni, hogy itt Gyömrőn 
értékeljük és örülünk annak, ha valami épül, 
szépül, és szerencsére sok ilyen dolog van. Az 
építési munkák során nemcsak a vízfőnyomó 
vezeték cseréje készült el, hanem a csatorna 
vezeték javítása és a régi útburkolat alatti süly-
lyedések kijavítása is. Csaknem két méterrel 
szélesítettük ki a vasút felé vezető útszakaszt. 
A sarkon lévő romos épület le-
bontásával a Szent Imre utca 
kereszteződésében a burkolat 
szélessége eléri a 15 métert, így 
jó rálátást és a forgalom aka-
dályozása nélküli biztonságos 
és kényelmes befordulást tesz 
lehetővé a Szt. Imre utcába ka-
nyarodók számára. Az utcát a 
kerítéstől-kerítésig elv alapján 
alakítottuk ki, így elkészült a 
térkövezett járda, az utat pedig 
mind a két oldalról szegélykő 
fogja közre. Az eredetileg ter-
vezett egyrétegű aszfaltozás he-
lyett a jobb minőség érdekében 
két réteg aszfalttal láttuk el. Szeptember 6-tól 
az autósok birtokba vehették az új kereszte-
ződést. Mivel a sokszor használt szlogen sze-
rint „Gyömrő a zöld város”, ezért mindig nagy 
hangsúlyt fektettünk a zöld területekre. Ennél 
a kereszteződésnél is az elbontott ház telkét a 
közterülethez csatoltuk, ahol egy kis parkot 
szeretnénk kialakítani. A termőföld elterítése 
már elkészült, a kertészeti, parkosítási munkák 
az időjárás függvényében szeptember végére, 
október elejére fejeződnek majd be. Ennek a 
beruházásnak köszönhetően az eddigi romos 
épület és kátyús, szűk útburkolat helyett egy 
városunkhoz méltó szép, esztétikus és bizton-
ságos területtel bővült Gyömrő. 

Természetesen nemcsak erre az egy beru-
házásra koncentráltunk a nyár végén, hiszen 
már megszokott, évről-évre visszatérő fel-

adatot jelentett az iskolakezdés előkészítése. 
Fontosnak tartjuk, hogy a város oktatási intéz-
ményeibe járó gyermekek szeptember 1-jén 
tiszta, rendes, szép környezetben kezdhessék 
meg a tanévet. Az ütemezésnek megfelelően 
elkészültek a tervezett festési és belső felújí-
tási munkák. Több helyen szükséges volt az 
épületek bejárati és homlokzati felületének a 
kijavítása is.  Ezek is elkészültek az első ta-
nítási napra. Több intézményben történt je-

lentősebb fejlesztés is. Még 
év elején elkészült a központi 
iskola sportudvara és játszóte-
re, tanévnyitóra pedig szilárd 
burkolatot kapott a Csokonai 
iskola sportpályája. Ugyanitt, a 
Csokonai iskolában rövidesen 
elkészül az udvar egy részének 
térburkolása is. Akik erre jár-
nak, láthatják, hogy idén erre az 
iskolára picit nagyobb figyel-
met fordítottunk, így megújult 
a játszótér és új festést kapott 
az utcafronti kovácsoltvas kerí-

tés. Minden évben van egy-egy 
intézmény, amely a gördülő fel-

újítási terv szerint jelentősebb fejlesztésben 
részesül. Az igazgatókkal folytatott beszélge-
tésből kiderült, hogy jó döntést hoztunk ak-
kor, amikor megtartotta önkormányzatunk az 
oktatási intézmények üzemeltetését. Nálunk, 
itt Gyömrőn, minden évben sokmilliós fej-
lesztéssel, kifestett, felújított épületekkel vár-
juk a diákokat. Elhangzott, hogy a tankerület 
más intézményeibe, ahol az állam vette át a 
fenntartást, egy ecsetvonás sem történt. Úgy 
vélem, Gyömrő ebben is jó úton jár, és szá-
momra a jövőben is fontos, hogy a feladatokat 
ne lepasszoljuk, hanem minél magasabb szín-
vonalon ellássuk, hiszen ezekbe az intézmé-
nyeinkbe az államosítástól függetlenül a mi 
gyermekeink járnak.

Mezey Attila
alpolgármester  

Mezey Attila  
alpolgármester
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Teljesen megújult a városi sportcsarnok
Évtizedek óta szolgálja a Weöres Sándor Ál-
talános Iskola diákjait, valamint a Gyömrő 
VSK sportolóit a városközpontban találha-
tó Ignácz Ilona Sportcsarnok. 

Több száz iskolás gyermek tornaórái után dél-
után és este a kézilabdázóink veszik birtokba 
a csarnokot. Az átadása óta sajnos sok felújí-
tás nem történt, így az 
utóbbi években nagyon 
rossz állapotban fogad-
ta a sportolókat, gyere-
keket. A tető sok helyen 
beázott, a sportpadló 
kemény és balesetve-
szélyes volt, az öltözők 
és vizesblokkok pedig 
egészen elszomorító 
képet festettek. 

Hosszas tervező mun-
kát követően a Gyöm-
rő Városi Sportklub és 
Önkormányzatunk egy 
háromlépcsős felújítási 
tervet dolgozott ki. Első 
körben a tető teljes fel-
újítása – így a beázások 
megszüntetése – volt a 
cél, majd a teljes sport-
padló kicserélése. Az 
utolsó, ám legnagyobb 
volumenű munka pedig egy új, modern öltöző 
és vizesblokk megépítése volt. A tervek meg-
valósításához sikerült megfelelő anyagi for-
rásokat találni, egyebek mellett az ún. TAO-s 
pályázati lehetőségnek köszönhetően.

2012-ben megtörtént a teljes tetőfelújítás, 
melynek köszönhetően megszűntek a beázá-
sok, és  sokat javult a csarnok hőszigetelése. 
2013-ban a régi, felkeményedett padló helyére 
egy modern, minden előírásnak maximálisan 
megfelelő sportpadló került. A sportolók sze-

rint egészen kiváló a minősége, sokkal kisebb 
a sérülésveszély is. Mindezek mellett ebben 
a szűk két évben rengeteg új sporteszköz vá-
sárlása történt meg, illetve kialakítottak egy új 
sportirodát is. Továbbá a csarnok belső festése 
is lezajlott. 

A harmadik ütem néhány hete, augusztus 
végén fejeződött be. Ennek keretében épült 

egy 300m2-es öltöző és 
vizesblokk, valamint 
teljes egészében fel lett 
újítva a sportbírói öl-
töző és a szurkolókat 
kiszolgáló mellékhe-
lyiség is. Az új épület-
részben kialakítottak 
hazai és vendégöltözőt, 
valamint külön öltöző-
ket a tornaórára érkező 
diákoknak. Az energia-
takarékosság jegyé-
ben sok világító ablak 
került az épületbe. A 
tusolók és wc-k is ki-
magasló minőségűek 
lettek, ezzel szolgálva 
a gyerekeket és sporto-
lókat egyaránt.

Önkormányzatunk 
számára azért is volt 
roppant fontos ez a 

többlépcsős beruházás, mivel naponta több 
száz gyermek tornázik a csarnokban, mos-
tantól pedig mindezt kulturált körülmények 
között tehetik. Mind a pálya, mind pedig az 
öltözők kifogástalan állapotban várják a tor-
naórára érkező gyerekeket. Nem utolsó sorban 
pedig a kézilabda-bajnokság keretében váro-
sunkba látogató csapatok olyan körülmények 
között érezhetik magukat, ami igazán egye-
dülálló, és talán ezzel is jó hírét viszik váro-
sunknak.                                                     HA
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Nyertes pályázataink
Az önkormányzati ciklus végéhez közeledve 
mintegy számvetésként, összefoglaljuk a Gyöm-
rő Város Önkormányzata által 2007- 2014 kö-
zött elnyert és véghezvitt Európai Uniós forrá-
sokból, pályázatokból megvalósult projekteket. 
Az alább röviden ismertetett és véghezvitt pá-
lyázatok az elmúlt időszakban 2 és félmilliárd-
nyi vagyongyarapodást hoztak a városnak. Ilyen 
mértékű gazdagodás – bátran kimondhatjuk – 
sohasem volt Gyömrő életében.

A Mesevár Óvoda 199 757 189 forint Eu-s tá-
mogatással és az ezen felül saját költségvetésből 
biztosított 10.513.536 forintból épült. Az óvodát 
2014. január 6-án adtuk át, a gyerekek azóta bir-
tokba vették.

2014. május 23-án fejeződött be a KEOP 
energetikai pályázatának a köszönhetően a vé-
dőnői szolgálat, valamint a rendőrőrs épületé-
nek felújítása, energetikai korszerűsítése. Erre 
összesen 26.664.627 forintot biztosított a pályá-
zat, önkormányzatunk pedig 4.705.522 forinttal 
járult hozzá. Itt a rendőrőrs épületének elhanya-
goltsága miatt szükséges volt még további 12 
millió forint ráfordítás is. Így most az utolsónak 
hagyott közintézményünk is méltóképpen fo-
gadhatja lakosainkat. 

Az önkormányzati szervezet személyi és inf-
rastrukturális fejlesztésére sikeresen pályáztunk 
egy ÁROP-os szervezetfejlesztési pályázaton. 
Ennek keretében 21.999.575 forintot nyertünk 
2014-ben a polgármesteri hivatal munkájának 
hatékonyságfejlesztésére. 

A Magyar-Szlovák Határon Átnyúló Együtt-
működési Program 2007-2013 keretén belül 
2014. március 20-án átadtuk a Gyömrői Vál-
lalkozássegítő Inkubátorházat, amely a régión 
belüli kis- és középvállalkozásoknak nyújt se-
gítséget a megerősödésben. Ehhez az unió 138. 
473.099 forintot biztosított, az elszámolható 
költségekhez a magyar állam 16.290.953 forint-

tal, míg az önkormányzatunk 8.145.476 forinttal 
járult hozzá.

2011-ben KEOP pályázatban a régi polgár-
mesteri hivatal épülete is energetikai korszerű-
sítésen esett át 21.082.782 forint összértékben, 
melyhez az önerő 6.065.516 forint volt. Ennek 
keretében az épület külső homlokzatának hőszi-
getelése és a díszítőelemek elhelyezése történt 
meg a korábbi elemekkel összhangban. Továb-
bá a nyílászárók cseréje műanyag, légkamrás 
nyílászáróra és a kazán cseréje is ekkor valósult 
meg.

Szintén 2011-ben KMOP pályázat keretében 
újult meg a városközpont, melynek rehabilitá-
ciója során a Weöres Sándor Általános Iskola 
sportcsarnokának bővítése mellett megépült a 
Hankó István Művészeti Központ, megújult és 
bővült a Polgármesteri Hivatal, megszépült és 
számos parkolóval bővült a közvetlen környeze-
te, de a Fő tér parkosítása, felújítása is ekkor zaj-
lott. A beruházásra az Unió 454.926.890 forintot 
biztosított, amely az összköltség 79 százalékát 
fedezte.

2010-ben, a két fordulóban megvalósult 
KEOP pályázatban, három új kúttal, hat utcá-
ban vízvezetékek minőségi cseréjével, valamint 
a vízműtelep felújításával gazdagodott a város. 
A projekt célja az ivóvízminőséget volt hiva-
tott javítani. Ez a beruházás 743.094.286 forint 
összköltségű volt, melyből önkormányzatunk 
126.223.649 forintot biztosított.

Szintén 2010-ben az Arany Óvoda energe-
tikai korszerűsítésére pályáztak sikerrel egy 
KEOP pályázaton, ahol a nyílászárók és a fűtés 
fejlesztésére 25.600.485 forintot ítélt oda a pá-
lyázat kiírója.

2009-ben a „Norvég pályázat”-on is sikert 
értek el, melynek keretében számítástechnikai 
eszközök beszerzése, valamint oktatási intézmé-
nyek felújítása valósult meg. A projekt megítélt 
támogatása 420.784.385 forint volt.  
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 A vasútállomásnál megépült P+R parkoló 
szintén EU-s forrásból valósult meg, erre a célra 
a MÁV és az önkormányzat konzorciuma össze-
sen 560 millió forintot nyert.

Gyömrő Város Önkormányzata a fenti időszak-
ban jól láthatóan kiválóan teljesített a pályázások 
során. Összességében az önkormányzatunk és 
tagintézményei által megvalósított pályázatok 
összege meghaladja a 2 milliárd forintot. Ne 

feledjük, hogy ezek csak az uniós forrásokból 
megvalósult pályázati eredmények. Ezekre va-
lóban büszke lehet önkormányzatunk, nem utol-
sósorban figyelembe véve azt a tényt, hogy váro-
sunkat egy politikailag független civil szervezet 
irányítja. Ez alátámasztja továbbá azt a tézist is, 
hogy politikai hovatartozás nélkül, becsületesen, 
szakmai szempontok alapján is lehet pályázni és 
nyerni.                                                       MGM
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Közös erõvel városunk 
közbiztonságáért!

Önkormányzatunk rendőrséggel való együtt-
működésének eredményeképpen városunk 
közbiztonsága kiemelkedően jónak mondha-
tó. Az elmúlt időszakban végzett ingatlan- és 
járműpark fejlesztés nagy segítséget jelentett 
a rendőrőrs dolgozóinak az eredményes mun-
kában. Az elmúlt időszakban azonban soro-
zatban több betörés is történt városunkban. A 
rendőrség információi szerint úgy tűnik, hogy 
egy néhány főből álló bűnözői csoport kisze-
melte célpontként településünket. A nyomo-
zók dolgoznak az elkövetők kilétének felde-
rítésén és elfogásán. A legfontosabb azonban 
ezekben az esetekben a megelőzés. Rendőrőr-
sünk parancsnoka megerősített járőrszolgálat-
tal és az akciókra más településekről idevezé-
nyelt megerősítő erőkkel igyekszik megelőzni 
a további betöréseket. Fontos azonban, hogy 
ebben a munkában ilyen helyzetben támoga-
tó segítséget nyújtsunk a rendőrség részére. 
A városi polgárőrség szokásos járőrözési fel-
adata mellé a Gyömrő 2000 Kör is felajánlotta 

segítségét a megerősített járőrözésben. Csak-
nem tíz évvel ezelőtt már volt egy akció, ami-
kor a városban hirtelen elszaporodtak az autó 
feltörések. Folyamatos járőrözéssel akkor 
is hatékonyan sikerült megszüntetni azokat 
a bűncselekményeket. A mostani betörések 
megelőzését szolgáló akcióhoz is csatlakoztak 
a Gyömrő 2000 Kör tagjai. Az elmúlt két hét-
ben minden éjszaka két autóval és négy fővel 
vesznek részt a járőr szolgálatokban. Az éjsza-
kai eligazítást követően hajnalig folyamatosan 
járják a város utcáit és jelzik a rendőrjárőr felé, 
ha bármi gyanúsat észlelnek. Az aktív járőrö-
zésnek köszönhetően örömmel jelenthetjük, 
hogy az elmúlt két hétben egyetlen betörés, 
vagy rendzavarás sem történt városunkban. 
Amennyiben bárki úgy érzi, hogy csatlakoz-
ni szeretne a polgárőrséghez, vagy részt kí-
ván venni a Gyömrő 2000 Kör által szervezett 
civil járőrszolgálatokban, jelezze a cikk után 
olvasható e-mail címen vagy telefonszámon a 
polgárőrség felé.  

24 órás
ügyelet a gyömrői lakosokért!
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A képviselő szemével
A képviselőkkel készült interjú-sorozatunk utolsó 
részéhez érkeztünk. Gyenes Levente polgármester 
- egyben a 8-as számú körzet képviselője - immá-
ron 12 éve vezeti városunkat. A harmadik ciklus 
végéhez közeledve adja magát a kérdés: mennyire 
elégedett ezzel a négy esztendővel?

Gyenes Levente: Aki ismer, az tudja, hogy a mun-
ka terén általában 110%-ot várok el magamtól és a 
kollegáimtól is. Ez már előre vetíti, hogy teljes mér-
tékig elégedett sosem vagyok, leszek. Egy város 
vezetése bizonyos értelemben nem 
sokban tér el egy kertes ház és egy 
család fenntartásától: be kell osztani 
a bevételeket, tervezni a kiadásokat 
és elvégezni a ház körüli munkákat. 
De akárcsak egy kertes háznál, úgy a 
városban is mindig előjönnek újabb 
és újabb problémák, amelyeket sze-
retnénk megoldani, de olykor rangso-
rolni kell. Ahogy egy családi kassza, 
úgy az önkormányzat anyagi forrásai 
is végesek. Jól kell tudni sáfárkodni a 
meglévő erőforrásokkal. Azt hiszem, 
ebben a négy évben a lehetőségekhez 
képest ez sikerült is. Megépítettük 
a Művészeti Központot, ami egész 
Gyömrő büszkesége lett. Ezzel pár-
huzamosan megújult a városközpont is, beleértve a 
polgármesteri hivatal épületeit. A vállalkozóknak ún. 
inkubátorházat építettünk, hogy segíteni tudjuk őket 
az indulás nehéz időszakában. Teljes körűen felújítot-
tuk a védőnői szolgálat épületét, illetve a rendőrőrsöt 
is. Játszótereket újítottunk fel, ahol ma már sok-sok 
gyerek játszik. A mentőállomást társadalmi munká-
ban, komoly helyi összefogással varázsoltuk újjá. És 
persze történt sok, lakosaink számára talán kevésbé 
észrevehető beruházás is, mint pl. az ivóvíz-minőség 
javítása csőcserékkel, kutak fúrásával. 

Azért ez nem rövid felsorolás. Ennek ellenére zz
nem elégedett?

Gy. L.: A felsorolás nem is teljes… Természetesen elé-
gedett vagyok, hiszen Gyömrő fejlődött, szépült, az itt 
élők számára még komfortosabb, élhetőbb lett. És ez a 
legfontosabb! De szerencsére egy elég aktív, a városért 
tenni akaró ember vagyok, akinek mindig sokkal több 
ötlete van, mint ami négy év alatt megvalósítható. 

Talán éppen ezért hirdetett május 1-jén 7 éves zz
városépítő és karbantartó programot?

Gy. L.: Részben igen. Gyömrő most 
minden szempontból olyan szinten áll, 
ami jónak mondható. Ám hátradőlni 
nem lehet, mert fenn kell tartani ezt a 
szintet, és persze bizonyos területeket 
fejleszteni is kell. Az említett 7 éves 
programban szerepel az oktatási-ne-
velési intézmények további bővítése, 
felújítása. Minden iskolára és óvodá-
ra vannak elképzeléseink, amelyeket 
meg szeretnénk valósítani. Utak, mint 
például a Sárkány vagy Puki utca asz-
faltozása, illetve meglévő utak (Határ 
út, Akácfa utca stb.) újra szőnyege-
zése. Nagyon sikeres volt, ezért min-

denképp folytatni szeretném a járda 
programot. Idén a faluban sikerült egy 

átfogó járdaépítést megvalósítani. Ezt szeretnénk ki-
terjeszteni a városközpontra és az Erzsébet telepre is, 
természetesen akadálymentes kereszteződésekkel. Ha 
minden jól alakul, még idén új székháza lehet a focistá-
inknak, de szükséges további fejlesztés a sportpályánál 
is. A piaccal valamit mindenképpen kezdenünk kell, ja-
vítani kell a szolgáltatások színvonalát.  Összességében 
egy olyan tervet állítottam össze, ami a teljes várost 
érintő, valóban átfogó program. Éves szinten mintegy 
100 millió forintos költségvetési vonzata lenne, amit 
jelen állás szerint kigazdálkodhatónak látok. 

Gyenes Levente
polgármester
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Gondolom terveznek Európai Uniós pályázati zz
forrásokkal is.

Gy. L.: Mindenképp! Kicsit mosolyogva olvasom 
azokat a negatív kritikákat különböző pártpolitikai 
kiadványokban, hogy itt Gyömrőn nagyon sok min-
den uniós pályázati pénzekből valósult meg. Ez baj? 
Szerintem egyáltalán nem! Az elmúlt 12 évben csak-
nem 3 milliárd forintnyi EU-s pénzt sikerült Gyöm-
rőre hoznunk, és itt helyben elköltenünk. Az elnyert 
pályázatok számát tekintve a régió abszolút élme-
zőnyében vagyunk. Minden településvezető tudja, 
hogy fejleszteni, nagy volumenben beruházni leg-
inkább uniós pénzekből lehet. Sajnos egyetlen ön-
kormányzat sem áll úgy anyagilag, hogy saját zseb-
ből építsen 500 millió forintért művészeti központot. 
Nem fogok szégyenkezni azért, mert sikeresen pá-
lyázunk, és sok mindent meg is valósítunk. Ahogy 
eddig, úgy ezután is kiemelten figyeljük a lehetősé-
geket. Persze csak olyan pályázatokat adunk be, me-
lyek valóban adnak valami pluszt Gyömrőnek. Re-
mek csapat dolgozik a pályázatok megírásán, nincs 
kétségem afelől, hogy érkeznek még városunkba 
uniós források.          

Említette a játszóterek felújítását. Korábban zz
olyan ötlete is felmerült, miszerint egy nagyobb 
méretű „játszóparkot” hoznának létre.

Gy. L.: A játszóterek felújítása egy örök körforgás. 
Részint a játékok amortizálódnak, de meg kell küzde-
nünk az értelmetlen rongálásokkal is. Ezek megelő-
zősére kezdtük bekeríteni és éjszakára zárni a játszó-
tereket. Szerencsére sikerült sok játszóteret felújítani, 
új játékokat beszerezni. Valóban van egy olyan elkép-
zelésem – és ez a 7 éves tervben is szerepel – hogy 
egy központi játszóparkot hoznánk létre. Ez egy nagy 
területen elhelyezkedő, egyszerre legalább 2-3 kü-
lönböző korcsoportot kiszolgálni képes park lenne. 
A megfelelő területről már vannak elképzeléseim. De 
persze a sok szükséges játék igen komoly anyagi rá-
fordítást tesz szükségessé. Itt nem tartom kizártnak 
külső partner bevonását, illetve uniós forrás igénybe 
vételét. 

Kevesebb mint egy hónap van már csak hátra zz
ebből a ciklusból. Hátradől és számot vet, vagy 
bizakodva tervezi a folytatást?

Gy.L.: Először is köszönetet mondok a kollégáimnak, 
akik az elmúlt négy évben segítették a munkánkat. 
Sokszor elmondtam már, hogy én a csapatjátékban 
hiszek. A polgármesteri hivatal dolgozói nélkül nem 
tudtunk volna ilyen szintű munkát végezni. Az em-
ber persze akaratlanul is értékeli nemcsak ezt a négy, 
hanem az egész 12 évet is. De igazából nem nekem, 
nekünk kell megítélni, hogy jól dolgoztunk-e. Ez a 
lakosok feladata, akik majd október 12-én tudomá-
sunkra is hozzák a véleményüket. Ezzel együtt is azt 
gondolom, hogy Gyömrő óriási fejlődésen ment ke-
resztül. Nincs olyan porcikája a városnak, amelyhez 
ne nyúltunk volna hozzá, amelyet ne fejlesztettünk 
volna. Mindezt próbáltuk legjobb tudásunk szerint 
tenni. Persze voltak hibáink, vannak dolgok, amelye-
ket a mai eszemmel biztosan másként csinálnék. 

Milyen kampányra számít a választásokig?zz
Gy.L.: Semmi jóra nem számítok, kiindulva a nyár 
eleji lejárató hadjáratból. Jól eső érzés volt, hogy na-
gyon sokan voltak a szimpátia tüntetésen. Én a ma-
gam részéről ott és akkor lezártam ezt a dolgot, mert 
a munkámra akartam koncentrálni. A csapatom és 
én is kizárólag azzal fogunk kampányolni, amit ed-
dig elértünk, megvalósítottunk. Illetve a terveinkkel. 
Meggyőződésem, hogy a lakosok az alapján hoznak 
döntést, amit a városban látnak, tapasztalnak. Mi 
a fejlődés útján szeretnénk tovább menni, és azt hi-
szem elég jó a referenciánk. Azt sajnálom, hogy eddig 
még senki mástól nem olvashattam valódi programot, 
Gyömrő fejlesztését célzó ötleteket. Mint ahogy ar-
ról sem hallottam, hogy kik és mit tettek a városért, 
akár rendezvények területén vagy társadalmi munká-
ban. Én egészen biztosan nem küldtem volna el sen-
kit magam mellől, amikor a játszótereken festettem, a 
mentőállomáson dolgoztam vagy épp fákat ültettem. 
Tizenkét év tapasztalatából mondom: egy várost ve-
zetni hatalmas felelősség, sok munka és nagy kihívás. 
Gyömrő pedig több mint város, ez az otthonunk.
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Lecsófesztivál  
– Az év meghatározó rendezvénye

zA Gyömrő 2000 Kör teljeskörű támo-
gatásával az idei sorozatunk legna-

gyobb rendezvényét bonyolítottuk augusz-
tus utolsó szombatján, melyen csaknem 10 
ezer ember vett részt a nap folyamán. Rö-
viden jellemezve: hatalmas siker volt!  

A KULTURISZT lelkes tagjai hónapokon 
át, néha erőn felül azért dolgoztak, hogy az 
V. Lecsófesztivál olyan legyen, amilyen-
nek megálmodtuk. Most már elmondhatom, 
hogy megérte a sok munkát. Jó volt látni a 
felhőtlenül szórakozó gyerekeket, családo-
kat, barátokat. Finomabbnál-finomabb éte-
lek rotyogtak a bográcsokban és tudomásom 
szerint senki nem ment haza éhesen, még 
akkor sem, ha nem a lecsó volt a kedvenc 
étele.

Új ötletünk, a parasztudvarban felállított 
Pajtaszínpad igazi csemege volt kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt.  A Társulat a Világjáró 
Hermelinhez és a Csemetekert tagjai repítet-
ték a mesébe egész nap az ide látogató nagy-
érdeműt.

A főzőcsapatok (70 csapat) a tér egy elkü-
lönített részét kapták meg, de természetesen 
őket sem hagytuk cserben. Az Ő jó hangu-
latukat a Vasadi Hagyományőrzők, a Szent 
László Hagyományőrző Egyesület, valamint 
Pék Zsuzsi és a Burdon Bohémia tagjai bizto-
sították – és valljuk be, nagyon jól csinálták!

Hagyományőrző kézműveseinktől idén 
is sokat tanulhattunk. A figyelmesen sétáló 
látogatók elleshettek néhány apró trükköt, 
egy-két helyen akár ki is próbálhatták, ho-
gyan készülnek a régi idők majd elfeledett 
tárgyai.

Parasztolimpia-Ki a város legnagyobb zz
parasztja?

A nap második fő programja, a Parasztolim-
pia idén is nagy sikert aratott, ami igen me-
lengette szívünket, hiszen munkánk elérte 
célját, vagyis: felhőtlen jókedv és szórakozás 
uralta a teret.

 A parasztolimpia valójában egy kemény 
sportverseny, melyben régi népi hagyomá-
nyokat felelevenítve népi eszközöket, hasz-
nálati tárgyakat felhasználva tíz számban 
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mérik össze erejüket a versenyzők. Komoly 
erőpróba ez, ahol parasztasszony cipelés, to-
jás célbadobás, zsákban futás, szalmabála 
gurítás, szénakupacba fejest ugrás az elrejtett 
tojásokért és még sok tréfás szám gondosko-
dik a közönség szórakoztatásáról. Rengeteg 
néző szurkolja végig minden évben ezt a szó-
rakoztató, izgalmas versenyt. Aki a legtöbb 
számot megnyeri és a legtöbb pontot szerzi, 
az elnyeri a „város legnagyobb parasztja” cí-
met és az ezzel járó vándorserleget. Az elmúlt 
két évben a városvezetés csapata nyerte el ezt 
a rangot. Az idén nyolc kihívó csapattal szem-
ben kellett megvédeniük a címet, ami sike-
rült is. Idén is igen magas pontkülönbséggel 
újra a városvezetés csapata nyert, megvédve 
ezzel címvédő helyüket. Mint mondták, ez 
nagyobb erőpróba volt, mint az októberi vá-
lasztás, és rendkívül büszkék, hogy újabb egy 
évig viselhetik a város legnagyobb parasztja 
címet.

Köszönjük mindenkinek, hogy velünk 
szórakozott és természetesen köszönjük tag-
jainknak és segítőinknek az emberfeletti erő-
feszítést. Megérte!

Köszönet támogatóinKnaK: 

Gyömrő és Térsége Viziközmű szolg. Kft, 
Centrum Computer, Gyömrői Polgárőr 

és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Újhalász-
kert Kft, Zabhegyező Lovasiskola, Maya-
land, Séf Bácsi bisztró, Gyömrő Gyöngye, 
Tunyogi Péter, Tesco, Jenei Fogászatok, 
Bagoly fogadó, Pannónia Utazási Iroda, 
Horváth cukrászda, Hisztéria cukrászda, 
Gusto Trattoria étterem, Profi Solár, Bo-
dócs József, Dohnál Béla, Vajna Tamás, 
Csemetekert színtársulat, Gyömrő szín-
ház, Jacek művek, Weöres Sándor Ált. Is-
kola, Vasadi Hagyományőrzők és a Kultu-
riszt  teljes csapatának,

hogy ötletünk nem csak ötlet maradt!
Szabó Zsolt 

a KULTURISZT elnöke
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Kitüntetettjeink
Gyömrő Város Önkor-
mányzatának képviselő-tes-
tületi döntése alapján – a 
hagyomány szerint – ismét 
augusztus 20-án adták át 
a kitüntető címeket. Az el-
ismeréseket három kategó-
riában vehették át a jutal-
mazottak, a Hankó István 
Művészeti Központban – a 
rossz idő miatt.

Gyenes Levente polgármester köszöntő beszédében 
kiemelte a közösség erejét, az összefogást, amelyek 
lehetővé teszik az elképzelések megvalósítását. La-
katos Tibor lelkész megáldotta az Új kenyeret. Majd 
az odaítélt kitüntető díjak átadása következett. 

Közéleti munkáért elismerésben részesült:
id. Baranyai Pál (asztalos kisiparos, munkái 

több helyen is díszítik városunk köztereit, a Gyöm-
rői Kézilabda Baráti Kör egyik alapítója, a városért 
és a város lakosságáért végzett munkája elismeré-
seként)

Gaál Csaba (nyugalmazott pedagógus, az Er-
zsébet telepi intézmények környezetének megújítá-
sának fő közreműködője, a városért és a gyermeke-
kért végzett munkája elismeréseként)

Papp Gyula (sportoló, sportvezető, fafaragó 
mester, munkái több helyen díszítik városunkat pl. 
szerelmesek padja, a hagyományok ápolásában, a 
város szépítésében végzett munkája elismerése-
ként) Családi okok miatt távolmaradt.

Rehor János (aranykoszorús mester, a Gyömrő 
Gyöngye vállalkozás alapítója, a városi rendezvé-
nyek támogatója, a városért és a város lakosságáért 
végzett munkája elismeréseként)

Szabó István (a Helló Gyömrő Alapítvány ala-
pító- és kuratóriumi tagja, a helyi kézilabda és 
sportélet meghatározó alakja, a sport- és közösségi 
munkában nyújtott kiemelkedő teljesítménye elis-
meréseként)

Mihalusz Zoltán (színész, a GyömrőSzínház 
tagja, a Csemetekert Gyermekszínház alapítója, a 
város kulturális életében, fejlődésében, a gyermek-
színházban végzett munkája elismeréseként)

ifj. Rada Ferenc (erdész, a település szépítésé-
ben, a környezet építésében és védelmében végzett 
áldozatos munkájának elismeréseként)

Gyömrő Város Nevelési, Oktatási és Közműve-
lődési Díját kapta:

Angyal Jenőné (nyugdíjas pedagógus, ifjúság-
nevelő munkásságának elismeréseként)

Rehor Jánosné (nyugdíjas óvónő, ifjúságnevelő 
munkásságának elismeréseként)

Kuti Arbert (nyugdíjas pedagógus, a helyi népi-
tánc oktatás meghatározó alakja, kiemelkedő peda-
gógia- és hagyományőrző tevékenysége elismeré-
seként)

Gyömrőért kitüntető díjban részesült:
Spaitsné Rónaszéki Mária (pedagógus, intéz-

ményvezető, nevelő-oktató munkája, a település 
fejlődésében tanúsított elhivatottsága, a gyerme-
kek nevelése során elért eredményei elismerése-
ként)

id. Sas Zoltán (építész, a település fejlesztésé-
ben tanúsított elhivatottsága elismeréseként)

ifj. Gellér Nándor (Gyömrő kulturális fejlődé-
sének szolgálatáért, Gyömrő múltja megőrzésének 
elismeréseként)

MGM
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TELGISZ hírek
Szeptember 1-jén megkezdődött a tanítás a Te-
leki László Gimnázium és Informatikai Szakkö-
zépiskolában is.

Büszkék vagyunk arra, hogy – noha a kö-
zépiskolás korú gyermekek aránya országszer-
te alacsony ezekben az években – gimnáziumi 
osztályunk mégis 26 fővel, az in-
formatikai szakközepes osztály 
pedig 37 fővel indult el az idei 
tanévben. Köszönjük a bizalmat 
minden kedves szülőnek és di-
áknak, aki minket választott!

A sikeres tanévkezdésben nem 
kis szerepet játszottak a Gyöm-
rő Város Önkormányzata által rendelkezésünk-
re bocsátott hirdetési és médiafelületek, melyek 
segítségével Gyömrő és a környező települések 
lakossága több információt szerezhetett intézmé-
nyünkről, az itt folyó munkáról.

Nagy népszerűségnek örvend tanulóink kö-
rében az immáron második éve választható bel-
ügyi-rendészeti fakultáció is, melyből a gyerekek 
érettségi vizsgát is tehetnek.

Az előző tanév érettségi vizsgái rendben lezaj-
lottak. A 2013/14 es tanév végén 45 diák kezd-
te meg az érettségi vizsgát. Ezt követően sokan 
mentek különböző OKJ-s képzésekre.

Amire az egész tanári kar rendkívül büszke, 
hogy 22 végzős tanulónk adta be jelentkezését 

különböző főiskolai és egyete-
mi képzésre, akik közül 16-an 
sikeres felvételi után tanulhat-
nak tovább a Pécsi Tudomány-
egyetem, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, a Károli 
Gáspár Református Egyetem, a 
Pázmány Péter Katolikus Egye-

tem, valamint a Szegedi Tudományegyetem ber-
kein belül.

Intézményünk ebben a tanévben ünnepli fenn-
állásának 20. évfordulóját, melyet színes progra-
mokkal fogunk megünnepelni.

Szeptemberben hagyományainkhoz híven ta-
nulóink egy része Olaszországba megy tanulmá-
nyi kirándulásra, melyről a következő számban 
tudósítunk.

Gyömrõi diákok Fülesden
A Weöres Sándor Általános Iskola érdeklődő 
és táborozni szerető tanulói nyolcnapos hon-
ismereti táborban nyaraltak a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Fülesden. 

Gólyafészkes, virágos falusi szálláson lak-
tak, ahol ízelítőt kaptak a helyi ételkülön-
legességekből. Csónakáztak a Túr folyón, 
fürödtek a Túr-Tisza bukógátnál, gyö-
nyörködtek a mesebeli vidék szépségei-
ben. Jártak Szatmárcsekén a Kölcsey-em-
lékek nyomában. Tiszacsécsén Móricz 
Zsigmond életével és munkásságával is-
merkedtek. A csodás környéket lovas sze-
kéren járták be. Az autóhoz szokott gyere-
kek számára ez igazi kuriózum volt.

 Számtalan élménnyel gazdagodva tértek 
haza, hogy egyszer mindezt továbbadhassák 
gyermekeiknek, unokáiknak.

Kohári Erzsébet
 magyartanár, a honismereti tábor vezetője
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Könyvtári Hírek!
A Beszédművelő kör foglalkozásaira továbbra is várjuk a rejtvé-
nyek és nyelvi játékok kedvelőit. A feladatokhoz nem kell nyelv-
tani zseninek lenni, bárki rájöhet a megoldásra! Ha szeretne egy 
kicsit kimozdulni otthonról, és megismerkedne egy vidám csa-
pattal, akkor jöjjön el kéthetente szerdán fél négykor a Városi 
Könyvtárba!

2014. szeptember 30-án kedden ünnepeljük a Magyar Nép-
mese napját. Ebből az alkalomból keressük könyvtárunk Mesemondóit. 14 órakor várunk gyermekeket és 
felnőtteket egyaránt, akik elmondanak vagy felolvasnak egy mesét vagy egy meserészletet. Minden részt-
vevő egy apró meglepetést kap ajándékba.

Ha ősz, akkor jönnek az Októberi Könyvtári Napok. 2014. október 14-18. között várunk minden ked-
ves érdeklődőt! A beiratkozás egész héten ingyenes és a késedelmi díjat is elengedjük! Egy kis ízelítő a 
programjainkból: 

– Élő emlékezet - múltunk értékei
Gyömrő történelmébe pillanthatnak be. Előadó: Gellér Nándor
– Korai nyelvtanítás
Ismerje meg mit kell tudni a nyelv korai elsajátításáról! Előadó: Gál Ivetta
– Együtt az egészségünkért! 
Ismeretterjesztő előadás az egészségről iskolásoknak. Előadó: Kiss Henrietta
Elérhetőség: gyomroikonyvtar.eoldal.hu honlapon és facebook-on a Gyömrő Városi Könyvtár néven.

Választási mûsorok a SIGNAL tévében
Szűk egy hónappal az önkormányzati választások előtt a térségi SIGNAL tévé is választási üzemmódra 
kapcsol. A csatorna tematikus műsorokat indít, melyek a helyi választásokra fókuszálnak majd. Minden 
polgármester-jelölt számára lesz lehetőség bemutatkozásra, illetve a jelölő szervezetek is kapnak felüle-
tet a tévében. A SIGNAL tévé szerkesztősége arra törekszik, hogy a lakosok a lehető legtöbb informáci-
óval rendelkezhessenek a választások előtt. 

Az önkormányzati választások estéjén élő választási műsort láthatnak majd, melyből elsőként tud-
hatják meg a helyi eredményeket. Az adás vendége lesz a megválasztott polgármester, a képviselők és a 
jelölőszervezetek képviselői is. 

Választási élő műsor a SIGNAL tévében: október 12. (vasárnap) 20:15-től. 
A televízió adása mindhárom szolgáltatónál (Digi, T-Home, UPC) elérhető! A műsorokat interneten is 

megtekinthetik: www.signaltv.hu                                                                  SIGNAL TV szerkesztősége

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik Dr. KOVÁCS LÁSZLÓ teme-
tésén megjelentek. Emléke szívünk-
ben örökké él.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2014. augusztus 7-én 
KOVÁCS PÁL temetésén megjelentek, sírjára virágot tettek, 
fájdalmunkban, gyászunkban osztoztak. Továbbá köszönetünket 
fejezzük ki Garamszegi Sándornak és munkatársainak a temetés 
lebonyolításáért.                                               A gyászoló család
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Engedjünk-e az égetõ problémáknak?
Lakosaink észrevétele alapján

Ősz közeledtével újra 
előkerülnek az égetési 
tilalommal kapcsola-
tos dilemmák telepü-
lésünkön. A nagyobb 
kerttel rendelkező la-
kosainknak gondot 
okoz a zöldhulladék 
összegyűjtése, s az 
ingatlan elé hordása. 

Mennyiségileg is jelentős a képződő növényi 
szárak, levelek száma és tömege. Lakossági ké-
résre, városvezetőségünk fontolóra veszi, hogy 
olyan megoldási javaslatot dolgozzon ki, amely 
jelentősebb környezetszennyezés nélkül tudja 
orvosolni a problémát.

Mint köztudomású, civil szervezetünk, a 
Gyömrő 2000 Kör 2001-ben elsőként emelte fel 
a hangját az akkori városvezetés szándéka ellen, 
miszerint egy veszélyeshulladék égetőművet épí-
tettek volna településünkre. Azóta is városvezeté-
sünk és tagságunk előtérbe helyezi környezetünk 
védelmét, amely munkánkban és döntéseinkben is 
tükröződik (szemétszedési akciók, fatelepítések, 
szelektív hulladékgyűjtés stb.). Nem hiába szüle-
tett a szlogenünk: „Gyömrő, a zöld város”.

Ezzel párhuzamosan, megpróbáljuk azon la-
kosaink érdekét is szem előtt tartani, akik a nagy, 

leginkább város peremterületein fekvő ingatlan-
juk kezelésében szükségesnek tartanák az égetés 
egy-egy alkalommal történő engedélyezését úgy, 
hogy az a környezetükre minimális zavaró hatást 
okozzon.

Azzal is tisztában vagyunk, hogy igazából 
nem is az égetés a legzavaróbb, hanem a vele 
járó füstképződés. Mert ha mindenki csak és ki-
zárólag a csontszáraz leveleket és szárakat éget-
né el szélmentes időben (meg nem akkor, ami-
kor a szomszéd a száradó ruháit terítette ki vagy 
éppen szellőzteti lakását), nem lenne akkora 
probléma belőle. Sajnos, sok lakosunk nemcsak 
a száraz zöldhulladékot égette el, hanem egyéb 
műanyag és gumi származékot is a tűzre dobott 
ilyen-olyan szándékkal. Az sem volt kellemes, 
hogy a megázott, befülledt leveleket, kaszálékot 
éjjel-nappal próbálták eltüzelni. Ilyenkor tele-
pülésünk szmogfelhőbe burkolódzott. Nos, ezt 
a problémát tiltó rendeletünkkel sikerült meg-
oldani.

Még mielőtt döntenénk, társadalmi vitára bo-
csátjuk a kérdést, hiszen számunkra az a legfon-
tosabb, hogy minél több lakos legyen elégedett 
munkánkkal.

Az alábbi email címre várjuk észrevételeiket a 
témával kapcsolatban: info@gyomro.hu

Hodruszky Lajos,  alpolgármester

Patikák hétvégi és ünnepnapi ügyeleti rendje
Hétköznapokon a Szent Erzsébet Patika ügyel este 10 óráig. Ünnepnapokon a gyógyszertárak fel-
váltva tartanak nyitva, délután 4 óráig.

Szeptember 20–21. Szent Erzsébet Patika
Szeptember 27–28. Kehely Patika
Október 4–5. Humanitás Patika
Október 11–12. Szent Erzsébet Patika
Október 18–19. Kehely Patika
Október 23. Kehely Patika
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Városi Kisállat 
Kiállítás  
és Vásár

2014. szeptember 27-én, a Gyömrői II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskolában kisállat 
kiállítást szervezünk, 9 órától 16 óráig.

A kiállítást 11. alkalommal szervezzük 
(idáig Pécelen tartottuk), a Péceli Állatba-
rátok Egyesülete összefogásával, melynek 
vezetője, Csörgi Zsolt.

Programjainkban szerepel többek kö-
zött:

 a termekben állatkiállítás, vásár,zz
vetítés, oktató filmek,zz
foglalkoztató terem gyerekeknek,zz
rajz kiállítás,zz
ásványkiállítás,zz
kedvenc szépségverseny,zz
kutya szépségverseny,zz
kutyás bemutató,zz
lovaglás, lovas hintózás az iskola körül,zz
kisállat simogató…..zz
A kiállított állatokat zömében a gyerekek 

hozzák be, de különlegességek is színesítik 
a kiállítást (pókok, hüllők…). Kiállításunk 
ingyenes!

Montovay Zsuzsanna

Városi 
patkányirtás
Önkormányzati képviselőink több terü-
letről is jelezték, valamint lakossági be-
jelentés is érkezett arról, hogy valamilyen 
okból elszaporodtak városunk területén a 
patkányok. A probléma megoldása sürge-
tő, mivel a hideg idő közeledtével ezek a 
rágcsálók egyre inkább az épületek felé 
fognak húzódni. Önkormányzatunk eseti 
szakbizottságot hoz létre a probléma meg-
oldására és az ezzel kapcsolatos tevékeny-
ségek koordinálására. Októberben a város 
egészére kiterjedő közterületeken végre-
hajtott patkányirtást fogunk végeztetni. Ez 
az irtás akkor lehet hatékony, ha az ingatla-
nok tulajdonosai is lehetőségükhöz mérten 
csatlakoznak ehhez az akcióhoz. Kérünk 
ezért minden ingatlan tulajdonost, hogy aki 
patkányok jelenlétét tapasztalta a környe-
zetében, lehetőségéhez mérten helyezzen 
ki októberben kereskedelmi forgalomban 
kapható, engedélyezett irtószert, melyet a 
rágcsálók elfogyasztva elhullanak. A pat-
kányok elszaporodását megelőzendő arra 
kérjük Önöket, hogy szüntessék meg azo-
kat a helyeket (sitt kupac, szemétkupac, 
rőzsekupacok), melyek fészkelő helyként 
szolgálhatnak számukra. Csak így, lakos-
sági összefogással tudunk hatékony ered-
ményt elérni a patkányok kiirtásában.

Gyömrő Város Önkormányzata



17KÖZLEMÉNYEK

Hulladékkezelési hírek
Figyelem ünnepi szállításváltozás!

Következő ünnep: október 23. csütörtök. Az érintett területen a szállítás az ün-
nepnapot követő pénteken, azaz október 24-én lesz. Kérünk minden érintett terü-
leten lakót, hogy a jelzett napon helyezze ki az elszállítandó hulladékot.
Az ünnepi szállításváltozásokat a számlalevélen is közöljük. Reméljük, így teljesebb a 
tájékoztatás és ezzel is javítjuk a szolgáltatásunk színvonalát.
Figyelem! A hulladék begyűjtési rend változása miatt a kukás autó az eddig meg-
szokottól eltérő időben közlekedhet. Kérünk minden lakost, hogy a kukát ezt figyelem-
be véve tegye ki.

Sárga zsák szállítási időpontok 2014:
• Szeptember 19
• Október 17

• November 21
• December 19

NAGYSZABÁSÚ INGYENES 
HASZNÁLT RUHA OSZTÁST 
rendez a MOFA ALAPÍTVÁNY 

az Erzsébet telepi Eskü tér 2. 
alatti Szolgáltató Házában:  

2014. szeptember 23-án /ked-
den/ és 24-én /szerdán/  

09- 14 óráig. 
Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk !!!!!
Szabó Tibor

Felhívás!
Az augusztusban meghirdetett 
KERTBARÁT KÖR első összejö-
vetele az Erzsébet utcai iskolában 
lesz, szeptember 22-én, hétfőn 17 
órakor. 

Telefon: +36 20 525 78 16 vagy a 
(29)264 261 telefonszámokon, sze-
mélyesen pedig Gaál Csaba Gyöm-
rő, Erzsébet u. 21/B. (1-es csengő)

Szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklődőt, jelentkezőt!

         Gaál Csaba, szervező
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Siker és pályafelújítás
Örömmel számolunk be arról, hogy június 
14-én Bajnokok Tornája győztes lett az UFC 
Gyömrő U21-es csapata! Gyömrő góljait Hor-
váth László Dávid (2) és Fá-
bián Zsolt szerezte, mely győ-
zelem egyben azt jelenti, hogy 
az UFC Pest megye legjobb 
U21-es csapata lett! Az elő-
re meghirdetett programmal 
ellentétben egy meccs dön-
tött a torna győzelemről, mely 
meccset a Gödi SE U21-es 
csapatával játszotta Gyömrő. 
A gödiek az északi csoport-
ban végeztek az első helyen, 
14 mérkőzésből 11 alkalom-
mal nyertek, kétszer játszot-
tak döntetlent és mindössze 1 
vereséget szenvedtek. 

A fényes siker mellett 
több lényeges pálya felújí-
tási program is megkezdő-
dött, melynek keretében új 
kispadokat építenek és labdafogó hálókat 
helyeznek el a kapuk mögött. Mindemellett 
a székházat is kiürítették a hamarosan meg-
kezdődő felújításhoz, melyről már korábban 
is beszámoltunk. Lényeges elem, hogy be-
fejeződött a kerítés megépítése a strandot 
érintő oldalon, melynek köszönhetően a pá-
lyát elzártuk, és azt csak az UFC Gyömrő 
játékosai használhatják. Természetesen a 
későbbiekben lehetőség lesz pályabérlésre, 
melynek feltételeiről szintén tájékoztatást 
adunk. A munkákban részt vettek az után-
pótlás és felnőtt csapatok játékosai és edzői, 
mely mellett külön szeretnénk megköszönni 
a segítséget Lovász Zoltánnak, Takács Ró-
bertnek, Heincz Balázsnak, Fehér Attilának, 
ifj. Ujj Csabának, Kuprák Jánosnak, Molnár 

Tamásnak illetve az anyagok biztosítását a 
Maka Tüzépnek.

Amint az szintén jól látható volt, a „Segít7ek” 
elnevezésű tábor keretében, 
melyet a Hetednapi Adventis-
ta Egyház gyömrői gyüleke-
zete szervezett, az ifjú önkén-
tesek lecsiszolták és fehérre  
festették a pályát körülvevő 
kerítést. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni munkájukat és 
fáradozásukat! 

A 2014/2015-ös szezon au-
gusztus 17-én elindult, mely-
nek során a csapat 2:1-es győ-
zelmet aratott az Aranyszarvas 
SE ellen idegenben! Minden-
kit szeretettel hívunk a saját 
nevelésű, fiatal gyömrőiek-
ből álló felnőtt csapat hazai, a 
pom-pom lányok előadásával 
színesített bajnoki mérkőzé-
seire, az alábbiak szerint:

7. forduló: szeptember 27.
UFC GYÖMRŐ – Ecser KSK 16:00
9. forduló: október 11.
UFC GYÖMRŐ – Nagykáta SE 15:00
11. forduló: október 25. 
UFC GYÖMRŐ – Zsámbok SE 13:30

Várjuk a jelentkezőket pártolói klubtag-
ságunkba, mely a felnőtt csapat minél jobb 
működési feltételeit hivatott szolgálni! Ezzel 
kapcsolatosan további információ a honlapon, 
a futballpályán és Kuprák János csapatveze-
tőnél. Végül, de nem utolsósorban megújult a 
csapat honlapja, www.ufcgyomro.hu címen, 
mely naprakész információkkal várja a kedves 
látogatókat. 

UFC Gyömrő



19SPORT

Kézilabda-siker: gyömrõi 
szakember a régióválogatott élén!
Évek óta tudatos, magas szintű szakmai mun-
ka zajlik a Gyömrő VSK kézilabda utánpótlás 
csapatainál. Már egészen óvodás kortól be-
vonják a gyerekeket a játék-
ba, köszönhetően a szivacs-
kézilabdának, majd egyre 
idősödve az utánpótlás csa-
patokba kerülnek a játéko-
sok. A legjobbaknak pedig 
lehetőségük van felkerülni a 
felnőtt csapatokhoz. Az után-
pótlás szakmai munkájáért 
Valenta Eszter felel. Az ál-
tala végzett (sikeres) mun-
kára már a kézilabda szövet-
ségnél is felfigyeltek! A Pest 
Megyei Kézilabda Szövetség 
felkérte a 2000-es születésű 
lányokból álló Kovács Lász-
ló Régióválogatott vezetésére. A keret tagjait 
a 2000-ben és 2001-ben született, Pest megyé-

ben játszó lányokból válogatják össze. Au-
gusztus közepén már részt vehettek két elővá-
logató edzésen, illetve a Budapesti Kézilabda 

Fesztiválon. A Valenta Eszter 
vezette válogatott több hazai 
és nemzetközi tornán is részt 
vesz a közeljövőben, így ott 
lesznek egyebek mellett a 
decemberi régióválogatottak 
tornáján is.

Nemcsak a gyömrői szak-
ember, hanem a városi sport-
csarnok is bekapcsolódik az 
országos vérkeringésbe. A 
Pest Megyei Kézilabda Szö-
vetség ugyanis elfogadta a 
Gyömrő VSK pályázatát, így 
a dabasi sportcsarnok mellett 
az Ignácz Ilona Városi Sport-

csarnok ad majd otthon a régióválogatott ha-
vonta lezajló edzéseinek.                           HA 

Gyömrõi rögbiedzések – gyerekeknek
A rugby – magyarosítva rögbi – az amerikai focival rokon sportág, melynek van 
kontakt és kontaktmentes verziója is. A labdát rúgni és dobni is lehet, így rendkí-
vül sokrétűen fejleszti a gyermekek képességeit mindamellett, hogy fegyelemre 
és kitartásra nevel.

Az edzéseket vezeti: Péczely Ákos, a Magyar Testnevelési Egyetemet és a Magyar Rögbi Szö-
vetség által hitelesített edzői képzést is elvégzett - korábban a válogatottal is együttműködő szak-
ember.  Maglódon 2 éve, Monoron 1 éve oktat rögbit. A gyerekekkel Diákolimpiákon illetőleg a 
Magyar Rögbi Szövetség által szervezett rendezvényeken vettek részt és már dobogós, illetőleg 
bajnoki eredményeket is szereztek. Célja, hogy a rögbit népszerűsítse, lehetőséget nyújtson min-
den sportolni vágyó gyermeknek, hogy kipróbálhassa magát ebben a sportágban. Távolabbi célja, 
hogy egyfajta utánpótlás bázist létrehozzon, és a gyerekek továbbtanulása után is segítse a rögbi-
ben való fejlődésüket, melyre kiváló lehetőség a Kispesti Torpedó Sport Egyesület. 

Az edzések a Fekete István Általános Iskolában lesznek hétfőn 17.30-18.30-ig, pénteken 
16-17.00- ig. Az első két edzés ingyenes.  

Minden sportolni vágyó és kihívást kereső gyermeket nagy szeretettel várnak. 
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Szivacskézinyár 2014

Az idei nyáron immáron negyedik alkalommal 
vehették birtokba a Gyömrő VSK szivacské-
zilabdázói egy hétre az Ignácz Ilona Városi 
Sportcsarnokot! A város összes általános is-
kolájának alsó tagozatán, több óvodájában, 
valamint a környező te-
lepülések intézményei-
ben az év mindennapját 
kézilabdával töltő kis-
gyermekek június végén 
öt napon át hódolhattak 
kedvenc játékuknak Va-
lenta Eszter, Striczki 
Regina, Volcz Ákos ké-
zilabdaedzők, valamint 
Balogh Bettina kézilab-
dázó közreműködésével. 
A kislurkók időjárástól függően napi három 
(mozgáskoordinációs/erő és gyorsaságfejlesz-
tő; zenés; egyéni- és csapat képzésen; strand-
kézilabda illetve úszó-vízi játékos) edzésen 
vettek részt óriási lelkesedéssel!

Mindennapjaikat itt is, mint évközben, a ki-
tartó „munka”, s a felhőtlen jókedv jellemez-
te!

Volt jópár, a szárnyait még bontogató új 
táborozónk is, de a társaság zömét azok a 
„rutinos” kis játékosaink alkották, akik hét-

ről-hétre, hónapról-hónapra már bajnoki ver-
senyrendszerben szerepelnek, nem is akármi-
lyen eredményekkel!

A 2013/14-es Országos Nyílt Szivacskézi-
labda Gyermekbajnokság két korosztályában 

is indultunk mindkét 
nemben. A mérkőzések 
nagy részét Pest me-
gyén belül, Budapesten, 
illetve Fejér megyében 
játszottuk le „több-még 
több” kellemes emlék-
kel és sikerrel! U8-as 
kislányaink és U9-es 
kisfiaink számtalan 
győzelemmel, mi több 
2005-ös fiaink, illet-

ve 2004-es lányaink is veretlenül zárták az 
évet!!! Ennek eredményeképpen június köze-
pén a Magyar Kézilabda Szövetség emlékér-
mét vehették át a gyerekek!

Most a jól megérdemelt pihenésé a fősze-
rep, de szeptembertől reményeink szerint újra 
felpezsdül majd a falak között az élet! Újra 
szól majd a „csapatinduló”, pattognak a lasz-
tik, repkednek a gólok!!!

Valenta Eszter 
utánpótlásvezető, edző Gyömrő VSK

Vakáció, szikrázó napsütés, perzselő homok, kézilabda teremben, homokban, 
vízben….mindenütt, ahol csak lehet!!!


