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Fókuszban a közlekedésbiztonság!

2014 November/2

Az elmúlt hetekben, hónapokban sajnála-
tos módon több súlyos, valamint egy halá-
los közlekedési baleset is történt városunk-
ban. Legutóbb az Erzsébet utcai iskolánál 
ütöttek el egy kislányt, aki szabályosan 
kelt át a zebrán. Ebben a balesetben ösz-
szesen öten - köztük négy gyermek - sérül-
tek meg. A balesetekben közös, hogy szinte 
minden alkalommal kijelölt gyalogátkelő-
nél történtek, és a vonatkozó KRESZ sza-
bályok betartásával megelőzhetőek lettek 
volna. 

A helyzet egyértelművé vált: lépnünk kell a 
közlekedésbiztonság javítása érdekében! Ön-
kormányzatunk 
keze ebben a 
kérdésben alap-
vetően meg van 
kötve, ám a vi-
szonylag szűk 
mozgásterünk 
ellenére is ér-
demi lépéseket 
szeretnék tenni. 
Felkértem a kép-
viselő-testület 
Jogi, Ügyrendi 
és Közbiztonsá-
gi Bizottságának 
elnökét, Sas Zoltánt, hogy külső szakértők be-
vonásával kezdjék meg azt a szakmai munkát, 
melynek eredményeként konkrét, szakmailag 

is alátámasztott és reálisan megvalósítható ja-
vaslatokat tesznek le az asztalomra ebben a 
témakörben. A kibővített bizottságban helyet 
kap a rendőrség, a polgárőrség, a közútkezelő, 
valamint közlekedés mérnök és közlekedés-
biztonsági szakember is. A bizottság feladata 
lesz a szükséges helyszíni szemlék lefolyta-
tása városunk közlekedési gócpontjain, így a 
többi között a nevelési-oktatási intézmények-
nél, illetve a balesetek szempontjából legin-
kább érintett kereszteződéseknél. 

Az elmúlt hetekben különböző fórumokon 
nagyon sokan kifejtették véleményüket a té-
mában, megosztották velem, velünk javasla-
taikat. Ezt ezúton is köszönöm! Nekünk most 

az a feladatunk, 
hogy olyan 
megoldásokat 
találjunk, me-
lyek szakmailag 
megalapozottak 
és kivitelezhető-
ek. Ettől függet-
lenül, ahogy ed-
dig, úgy ezután 
is, a polgárőre-
ink próbálnak a 
lehetőségeikhez 
képest minél 
több iskolánál, 

óvodánál szolgálatot teljesíteni, hogy segítsék 
gyermekeink közlekedését. Ám összesen 16(!) 
nevelési-oktatási intézmény van városunkban, 
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nem tudnak mindenhol ott lenni. Sokan felve-
tették a lámpás kereszteződések kialakítását is. 
Valóban van egy-két olyan neuralgikus pont, 
ahol ez indokolt lehet, vizsgáljuk a lehetősé-
geket. Az viszont biztos, hogy nem leszünk a 
közlekedési lámpák városa, hiszen ez arány-
talanul akadályozná a forgalmat, arról nem 
beszélve, hogy egy lámpás kereszteződés ki-
építése 3-5 millió forintba kerül. Lehetséges, 
hogy bizonyos helyekre ún. fekvőrendőröket 
telepítünk, de én magam a Mesevár óvoda 
Kossuth utcai épületénél azt tapasztalom, hogy 
annyira nem hatásos. Természetesen amennyi-
ben a  szakértők javasolják, megépítjük. 

Azzal is tisztában vagyok, 
hogy rendőreink kapacitása is 
véges. Ennek ellenére igényel-
ni fogom a Monori Rendőrka-
pitányságtól, hogy a jövőben le-
gyen rendszeres sebességmérés 
Gyömrőn, ezzel is lassításra sar-
kallva a notórius száguldozókat. 
Sőt, állandó traffipax biztosítá-
sát fogom kérni városunkban, 
amely váltakozó helyeken telje-
sítene szolgálatot. 

Ezzel együtt sem vagyok a bír-
ságolások híve, így más irányba 
is elmozdulunk a jövőben: nö-
velni kívánjuk a gyalogos köz-
lekedési biztonságot. Ennek érdekében már 
folyamatban van több gyalogátkelőhely en-
gedélyeztetése. Zebrát szeretnénk létesíteni 
a Dózsa György út – Szent István utca ta-
lálkozásánál, a Bajcsy-Zsilinszky utca – Kis-
faludy utca valamint a Kossuth Lajos utca 
– Béla utca kereszteződéseknél (SPAR áru-
háznál). Az engedélyeztetési eljárások folya-
matban vannak, a Pest Megyei Közútkezelő 
döntésére várunk. Akárcsak a 3111-es úton, a 
Kóczán úti autóbuszöböl kiépítése kapcsán. 
Rajtunk egyik megvalósítása sem múlik, 
ahogy megkapjuk az engedélyeket, azonnal 
nekilátunk!   

Viszont azt látnunk kell, hogy hiába a zeb-
ra, hiába bármilyen forgalomlassítási eszköz, 
ha a közlekedők nem figyelnek egymásra, 
nem tartják be a vonatkozó előírásokat, akkor 
elkerülhetetlenek lesznek a balesetek. Alap-
vetően tehát szemléletváltásra van szükség! 
Mindenkinek, aki részt vesz a közlekedésben, 
legyen akár gyalogos, kerékpáros, motoros 
vagy autós, sokkal jobban oda kell figyelnie 
a másikra. És mindenkinek, hangsúlyozom 
mindenkinek, be kell tartania a KRESZ elő-
írásait. Ha nem, akkor pedig viselnie kell 
annak következményeit büntetések formá-
jában. Abban egészen biztos vagyok, hogy a 

rendőrség mostantól szigorúbb 
lesz. Emlékezhetünk rá, hogy 
városunkban sokáig 40km/h-s 
sebességkorlátozás volt érvény-
ben. Ezt aztán lakossági kérésre 
megszüntettük, hiszen nagyon 
sokan azzal érveltek, hogy nincs 
erre szükség, aránytalanul lassít-
ja a forgalmat. Most van, aki azt 
mondta: legyen újra 40, akkor 
majd mennek ötvennel. Szerin-
tem ez nem így működik. Most 
is csak ötvennel lehet menni, a 
zebráknál, ha gyalogos van, meg 
kell állni, ahol pedig sebesség-
korlátozás van (pl. Kóczán úti 

lakó-pihenő övezet), ott a korlátozást be kell 
tartani.

Bár egyre népesebb városunk, alapvetően 
mégis egy kisebb közösség vagyunk. Ahogy 
mondani szokás: mindenki ismer mindenkit. 
Lehet, hogy ha valaki ma nem enged át egy 
gyalogost a zebrán, az másnap a boltban talál-
kozik vele és szóvá teszi. 

Önkormányzatunk megteszi a szükséges lé-
péseket, de csak akkor érhetünk célt, ha ebben 
minden lakosunk partner lesz. Figyeljünk oda 
egymásra, tartsuk be a szabályokat, és akkor 
mindenki épségben hazaér!

Gyenes Levente 

Gyenes Levente 
polgármester
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Esküt tettek a külsõ bizottsági tagok
November 6-án tartotta soron következő ülé-
sét Gyömrő Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete. A képviselők elfogadták az új 
Szervezeti és Működési Szabályzatot, mely 
növelte a bizottsági tagok létszámát, valamint 
csökkentette a képviselői alap tiszteletdíjak 
összegét. Ez utóbbi havi bruttó 35.000 forint 
lesz, ehhez jönnek hozzá a bizottsági tagságo-
kért valamint elnöki pozíciókért járó díjak. 

A bizottsági tiszteletdíjak mértékét növelték, 
ami összecseng azzal az elvvel, mely szerint 
az érdemi munka a bizottságokban zajlik. A 
következő öt éves ciklusban is öt bizottság 
működik majd: Ügyrendi, Jogi és Közbizton-
sági-; Pénzügyi és Városfejlesztési-; Telepü-
lésügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi-; 
Vallási, Oktatási, Kulturális és Sport- valamint 
Szociális és Egészségügyi Bizottság.

Egyhangúan döntött úgy a testület, hogy 
Hodruszky Lajos képviselőt kistérségi ta-
nácsnoknak választják. A korábbi alpolgár-
mester feladata lesz az önkormányzat térségi 
feladatainak ellátása, annak ellenőrzése. Ez-

zel együtt őt delegálta a testület a Gyömrő és 
Környéke, a Vecsés és Környéke, valamint a 
Monor és Környéke Többcélú Önkormányzati 
Társulásokba.

A testületi ülés végén, a házasságkötő te-
remben tettek esküt a képviselő-testület előtt 
a bizottságokba választott külső tagok. Össze-
sen tizenöten kerültek így a bizottságokba. Az 
eskü elmondása után az esküokmány aláírásá-
val váltak hivatalosan is bizottsági tagokká. 

Mivel a képviselők módosították a 2014. 
II. félévi munkatervet, a következő ülésre no-
vember 24-én hétfőn kerül majd sor. Ekkor 
lesz az éves közmeghallgatás is.             H.A.
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Õszi-téli átállás – 
Közlekedésbiztonsági tippsorozat

Gumiabroncsok cseréje

A legtöbb gépkocsivezető a nyári gumiabron-
csok cseréjét általában a havazáshoz időzíti. 
Amikor beköszönt a rossz idő, leesik az első hó, 
akkor mindenki megrohamozza a hozzá leg-
közelebb eső gumiszerelő műhelyt. De biztos, 
hogy ekkor van ennek az ideje? 

A nyári gumiabroncs 7 Celsius fok alatti hőmérsék-
letnél megkeményedik, nem tapad megfelelően és 
¬ függetlenül az aszfalt nedvességétől – csúszóssá 
válik. Ilyenkor megnő a fékút (fékhatás megkez-
désétől a megállásig megtett út) és ezzel együtt a 
féktávolság (az akadály észlelésétől a megállásig 
megtett út) is. A téli gumiabroncs alapanyaga kü-
lönbözik a nyári gumiabroncs anyagától, amely 
ennek következtében alkalmassá teszi a megválto-
zott körülmények közötti használatra.

Nézzünk meg néhány szemmel látható különbsé-
get a nyári és téli gumiabroncs között:

Mintázat:zz  A téli gumiabroncsnak magasabb a 
csatornázottsági aránya, mint a nyárinak. A téli 
hónapokban több és 
másfajta csapadékra 
kell számítani, mint 
az év többi hónapjá-
ban, ezért a mintázat-
nak ennek megfele-
lően kell a kerekek 
alól a csapadékot „el-
vezetnie. 
Lamellák száma: zz A 
téli gumiabroncson 
lényegesen több la-
mella található, mint 
egy nyári gumiabron-
cson. Ennek lényege, 
hogy így az útburko-

laton lévő tömörödött hóval sokkal több éllel 
tud a gumiabroncs kapaszkodni, így a tapadás 
és az iránytartás fokozódik.

Mit is várunk a téli gumiabroncstól?
Sokan úgy keresnek gépkocsijukra téli gumiab-
roncsot, hogy a tapadása hóban és jégen is ugyan-
olyan legyen, mint a nyári gumiabroncsnak normál 
aszfalton. Ilyen gumiabroncs azonban nem létezik. 
El kell fogadnunk, hogy a gumiabroncs nem vezet 
helyettünk, csupán lehetőséget ad arra, hogy foko-
zott óvatossággal, de biztonsággal közlekedjünk. 

Ugyan még számíthatunk 10 Celsius fok felet-
ti hőmérsékletre, azonban már egyre gyakrabban 
lehűlhet a hőmérséklet 7 Celsius fok alá. Ezért 
kérünk mindenkit, hogy a gépkocsiján lévő nyári 
gumiabroncsait cseréltesse le jó minőségű, 3 évnél 
nem öregebb téli gumiabroncsokra.

 Mindannyiunk felelőssége és kötelessége, 
hogy fokozott óvatossággal közlekedjünk, hiszen 
mindenkit hazavárnak!

Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság
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Mi a baj a vízzel a Petõfi telepen?
Az utóbbi hetekben sokaknak feltűnt, hogy több 
alkalommal előfordult, hogy időszakosan nem 
volt víz a Petőfi telep egyes részein, illetve zava-
ros víz folyt a csapokból. Az ok kettős: több cső-
törés is volt a környéken, illetve előre tervezett 
felújítási munkálatok is zajlanak. Mindezekről 
Kertész Gyulát, a DAKÖV Gyömrői kirendelt-
ségének vezetőjét kérdeztük.

Jól érzik a lakosok, hogy mostanában több a zz
csőtörés és a vízkimaradás a Petőfi telepen?

Kertész Gyula: Az átlagosnál valóban több csőtö-
rés volt az utóbbi időszakban, ami főként a Petőfi 
telepet érintette. Amíg ezeket a hibákat kijavítjuk, 
az érintett szakaszokat ki kell zárnunk a szolgálta-
tásból, ami értelemszerűen azt jelenti hogy nincs 
víz. Minden esetben próbáljuk a leggyorsabban el-
hárítani a hibát, de természetesen adott esetben, ha 
csak egy órán át nincs vízszolgáltatás, a lakosok-
nak már az is soknak tűnhet.

Milyen egyéb munkákat végeztek a területen?zz
Annak érdekében, hogy a jövőben egy csőtörés 
esetén ne kelljen az egész területet kizárni a szol-
gáltatásból, úgynevezett tolózárakat építettünk be. 
Ezek segítségével jóval kisebb területeket tudunk 
kizárni, nagyságrendekkel kevesebb háztartást fog 
érinteni egy-egy csőtörés utáni helyreállítás, és a 
kizárások időtartama is kevesebb, hiszen a kisebb 

szakasz leürítése, mosatása, légtelenítése gyorsab-
ban megtörténik. A szakaszoló tolózárakkal egy-
időben tűzcsapokat is építünk be. Ezek részben a 
tűzoltók munkáját segítik, részben a hálózat légte-
lenítésére, mosatására szolgálnak.

A munkák során adódhatnak nem várt esemé-zz
nyek?

A fenti műveleteket a szolgáltatás minőségének 
biztonsága, javítása érdekben végezzük, annak 
reményében, hogy a fogyasztók a későbbiekben 
a lehető legkevesebb esetben és minél rövidebb 
ideig szembesüljenek a szolgáltatás szünetelésé-
vel. Természetesen a műveletek kellemetlensé-
gekkel járnak. Próbáljuk ezt minimalizálni. Oly-
kor olyan is előfordul, hogy az elvégzett munka 
után a nyomás visszaadásakor keletkezik egy 
újabb csőtörés, ami miatt újabb 2-3 órát szünetel 
a szolgáltatás.

Ilyen jellegű munkálatok után a háztartásokban zz
„furcsa színű” víz szokott folyni. Jelent ez ve-
szélyt a lakosokra nézve?

A legtöbb esetben ilyenkor zavarosodás keletke-
zik, ezzel szembesülnek a fogyasztók. A zavaroso-
dás egyébként nem külső szennyezés bevitele, ha-
nem a nyomásingadozás miatt a cső faláról leváló 
magas vastartalmú üledék. Nem káros az egész-
ségre, de az élvezeti értékét rontja.

HA

Meghívó közmeghallgatásra
Gyömrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete ezúton 
hívja meg a tisztelt lakosokat a 2014.évi közmeghallgatásra.

Időpont: 2014. november 24. (hétfő) 18 óra
Helyszín: Hankó István Művészeti Központ  

Furuglyás Géza színházterme (Gyömrő, Fő tér 1/b.)
A közmeghallgatás keretében beszámolót hallhatnak  

a 2014-ben elvégzett munkákról, valamint a testület ismerteti a 
2015-ös terveket. Az érdeklődők ezen felül  

kérdéseiket is feltehetik.
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Az idén 15 órától 
találkozhatnak a Gyerekek 

az igazi Mikulással  
Gyömrô utcáin!

December 5-én 15 órától a város 12 pontján várja a Mi-
kulás a gyerekeket, s szokásához híven, ajándékokkal 
lepi meg az aprónépet. Az Anyukáknak, Apukáknak 
sem lesz oka panaszra: a krampuszok és segítőik forró 
teával fogadják majd őket a Mikulás-járat állomásain.

19 órától a Manóerdei Mono Manó zenekar várja a Gyerekeket a Hankó István Művészeti 
Központban. 

Kedves Gyerekek! Lepjétek meg a Mikulást valami aprósággal: énekkel, verssel, rajzzal, 
hisz ő is szeret ajándékot kapni! Reméljük, így a jövő évben sem felejtkezik meg városunkról, 
és az itt lakó gyerekekről!

Bízunk benne, hogy a csomagok tartalmának összeszedése, csomagolása és kiosztása, a Mi-
kulás-kocsi díszítése és a járat lebonyolítása – a sok-sok manó segítségével – a korábbi évekhez 
hasonlóan zökkenőmentesen fog sikerülni. Előre is szeretnénk köszönetet mondani mindenki-
nek, aki ebben részt vesz!

Mikulás-járat útvonala:
15 óra: Eskü tér

15.30 óra: Petőfi-telepi buszforduló

15.50 óra: Piac főbejárat (Szent Imre út)

16.10 óra: MÁV állomás

16.35 óra: Simon Mihály tér – Üzletház parkoló

17 óra: Vízmű sarok (Szt. István-Dózsa Gy. út sarok)

17.20 óra: Katolikus kistemplom – Bajcsy-Zsilinszky út

17.45 óra: Péteri buszforduló

18.10 óra: Harmónia uszoda - parkoló

18.25 óra: Aranykerék Vendéglő

18.40 óra: Csütörtöki piactér

19 óra: Hankó István Művészeti Központ főbejárata

19 órától: Mikulás-várás a Mono Manó zenekarral

                 a Hankó István Művészeti Központban
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2014. november 28. 20 óra

Kardos-Horváth János
a Kaukázus frontembereként ismertté vált dalszerző-énekes egyéni 

estje, és – a 12 év munkáját összefoglaló –  
„40 mínusz” címmel elkészült lemezének bemutató estje
Az est vendége a Dharma zenekar akusztikus műsora

2014. november 28-án, pénteken 20 órától
a Hankó István Művészeti Központban 

Jegyek 1 200 Ft-os áron megvásárolhatók
(az ár egy ajándék CD-t is magában foglal)

Információ: hi.muvkozpont@gmail.com, 06-30/652-10-52, 06-30/652-0690

***
Szeretettel várjuk Önöket

2014. december 19-én, pénteken 18 órára
a Hankó István Művészeti Központba

az Eszterházy Pál kórus karácsonyi koncertjére
a kórus 20. jubileumi koncertjének anyagával

***
December 21-én 16 órától

Mindenki Karácsonya
városi rendezvény a Hankó István Művészeti Központban!

16 órától: a Domján Edit Dráma- és Színházművészeti Stúdió karácsonyi műsora
18 órától: gyömrői gyerekek betlehemes előadása

a pécsi Babits kórus karácsonyi koncertje
Közben: 17 órakor: Adventi gyertyagyújtás a Fő téren

***
Reggae Előszilveszter 

a Hankó István Művészeti Központban december 30-án

20.00 Selecta Áfonya (Rasztaműhely, Sound System
20.30 The Mighty Fishers – jamaicai rocksteady 
21.30 Ladánybene 27 koncert
23.00 Selecta Áfonya after party, feat. CéAnne
00.30 Kapuzárás
Jegyek 3 500 Ft-os áron decembertől megvásárolhatók!
Részletek hamarosan a plakátokon, és az interneten! Ladánybene 27
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Elõzze meg a bajt – ellenõriztesse kéményét!
Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy Gyömrőn a kéményseprők az ünnepek 

alatt is állandó ügyeletet tartanak.
Állandó ügyeletben: Wahab Raszul

Elérhetőségei: 06-70/249-14-66 vagy 06-29/739-087, Gyömrő, Bercsényi u. 20.
 

További  elérhetőségek:
 Onodi László : 06-30/49-44-247 vagy 06-70/776-79-13, 06-29/332-829,  

Gyömrő,  Szent Imre utca 117/c
 

A kéményseprő ipar felett a  katasztrófavédelem 2012 de-
cemberétől ellenőrzést gyakorol. A törvény kötelező éven-
kénti kéményellenőrzést ír elő minden ingatlantulajdonos 
számára. Ennek elmulasztása esetén  a katasztrófavédelem 
5000 - 30 000 Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki.

Kérjük, akinél  idén még nem történt meg az éves kémény-
ellenőrzés, egyeztessen időpontot a fenti telefonszámok va-
lamelyikén. Együttműködésüket előre is köszönjük.
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Városi szövegértési verseny
Elkezdődtek az alsó tagozatos diákok számára a 2014/2015-ös tanév  

városi szintű tanulmányi versenyei.

A nyitó megmérettetés a Weöres Sándor iskola 
Erzsébet utcai egységében rendezett szöveg-
értési verseny volt. Városunk minden isko-
lája képviseltette magát évfolyamonként 3-3 
tanulóval. A tanulók 45 percig dolgozhattak a 
feladatlapokon, majd utána uzsonnázással, já-
tékkal töltötték az eredményhirdetés előtti vá-
rakozás izgalmas perceit.

Minden résztvevőnek és felkészítő tanítóik-
nak gratulálunk a szép eredményekért.

Fekete István iskola:
Vass Bozsó Benedek 2.oszt.   III. helyezés
Kurkó Bence 3.oszt.  I. helyezés
Vass Virág 3.oszt. I. helyezés
Cserna Boglárka 3.oszt. III. helyezés

II. Rákóczi Ferenc iskola: 
Murár Noémi 2.oszt.   I. helyezés

Weöres Sándor iskola:
Kovács-Király Gergő 2.oszt.   II. helyezés
Sági Csenge Katalin 2.oszt.   III. helyezés
Zsoldi Boglárka 2.oszt.   III. helyezés
Somogyi Eliza 2.oszt.   III. helyezés
Juhász Bence 4.oszt.   I. helyezés
Leszkovics Kíra 4.oszt.   I. helyezés
Ujvári Kamilla 4.oszt.   II. helyezés
Tóth Márton 4.oszt.   II. helyezés
Piti Mira 4.oszt.   III. helyezés

Lóczi Zsuzsa, munkaközösség vezető

Hírek a Weöres Sándor Általános Iskola  
és AMI életébôl

Programokban, lehetőségekben  gazdagon in-
dult a tanév intézményünkben. A nyár végén 
adtuk be Mentor Intézményi pályázatunkat 
és október elején értesültünk, hogy sikeresen 
pályáztunk. A  Mentor Intézményi cím elnye-
résével  a tanév során havonta szervezünk to-
vábbképzéseket, amelyeken Kézérné Sárvári 
Gyöngyi és Tóth Józsefné mutatja be az álta-
luk alkalmazott kéttanítós modell módszerta-
nát  az érdeklődő pedagógusoknak.

Az előző tanévben kezdődött egy szakmai 
együttműködés a budapesti  Szent László 
Gimnáziummal az Öveges projekt keretében. 
A pályázat keretében a gimnázium kialakított  
a mai kornak megfelelő természettudományos 
labort. A laborgyakorlatok elvégzéshez  ké-
szült tananyagfejlesztésekben intézményünk-
ből  is részt vett  kolléga. A pályázat megva-
lósítása során három kollégánk végzett el 30 
órás továbbképzést a természettudományos 
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FELHÍVÁS 
A MOFA   ALAPITVÁNY nagyszabású ingyenes  
használt gyermek és felnőtt ruhaosztást rendez  

az Erzsébet telep, Eskü tér 2. szám alatti Szolgáltató Házban   
2014. december 9-én /kedden/   

és 10-én  /szerdán/   09–14 óráig.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

oktatáshoz kapcsolódóan. Több alkalommal 
vittük el diákjainkat projekt nap keretében la-
borgyakorlatokra, fizika-, biológia órákra. Az 
ötödik és hatodikos diákjaink  érdekes szak-
köri foglalkozáson vehettek részt. Diákjaink 
nyitottak és érdeklődőek voltak a gyakorlatok 
során. Tanulóink érdekes programnak ítélték 
meg ezeket a délelőttöket. A szakmai együtt-
működés továbbfolytatódik és tervezünk  a 
második félévben is hasonló projekt napokat.

Október 10-13-a között zajlott intézmé-
nyünkben   a Tündérkert nevet viselő Come-
nius pályázat  találkozója, amelyben vendégül 
láttuk  olasz, erdélyi és török barátainkat. A 
találkozó programokban gazdag volt és ter-
mészetesen a pályázati megvalósítás része-
ként a szakmai megbeszélésre is sor került. A 
Tündérkert nevet viselő projektben diákjaink 
számos iskolai eseményen vesznek részt. A  
pályázat keretében újult meg Csokonai egysé-
günk udvara, a felújítás részeként  diákjaink 
kis kerteket készítettek az iskola előkertjében, 
amelyeket folyamatosan gondoznak. A pályá-
zat megvalósításában  a  szülőknek novem-
berben az  egészségvédelemhez kapcsolódó 
előadást szervezünk. A pályázat 2015 július 
végén zárul.

Az őszi szünet ideje alatt ismét egy nagy 
lépésre került sor annak érdekében, hogy ké-
nyelmesebb, probléma mentesebb legyen az 

oktató-nevelő munka az Erzsébet telepi egy-
ségünkben.

Iskolarádiót telepítettek, melynek központ-
ja a tanári szobában található. Minden tante-
remben és az aulában hangszórókat helyeztek 
el. Ezeken keresztül egyszerre hallhatják az 
iskolában tartózkodók a legfrissebb híreket, 
információkat. 

Az iskolarádió telepítésének anyagi hátterét 
a tavaly előtti Tarka esten nyert pénzösszeg,  a 
tavalyi évben rendezett  jótékonysági adventi 
koncert - melyet a 8in1 Singers kórus ajánlott 
fel az Erzsébet telepi iskolának- és az iskolai 
diákönkormányzat pénzének egy része bizto-
sította.

Sok-sok munka  és a közös gondolkodás áll 
a fenti események, eredmények mögött. Kö-
szönöm mindenkinek a munkáját !

Spaitsné Rónaszéki Mária
intézményvezető
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Gyömrô kis matematikusai  
az országos döntôben

A z idei Bolyai Matematika Csapatverseny 
megyei/körzeti fordulóit október 17-én 

rendezték meg, az ország különböző városainak 
középiskoláiban. A Délkelet-Pest megyei ver-
senynek a monori József Attila Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskola adott otthont.

Ezen a rangos megmérettetésen vett részt 
a gyömrői Fekete István Általános Iskola és 
Szakiskola 3.a osztályos tanulóiból álló „Kicsi 
kockafejek” csapata.

November 3-án Budapesten, a Szent István 
Gimnáziumban került sor a megyei verseny 
ünnepélyes díjkiosztójára, ahová évfolyamon-

ként az első hat helyezett csapatot hívták meg. 
A harmadik osztályosok kategóriájában a „Ki-
csi kockafejek” első helyezést értek el, így 
meghívást kaptak az országos döntőre is.

A csapat tagjai: Cserna Boglárka, Hor-
váth Attila, Kurkó Bence Botond és Vass 
Virág. Felkészítőjük: Bakosné Járvás Ka-
talin.

Szurkoljunk nekik együtt, hogy eredménye-
sen szerepeljenek majd a döntőben, és öregbít-
sék tovább iskolájuk, városuk jó hírnevét!

HA

Ha megígértük, akkor folytatjuk!
Ismét mód és lehetőség nyílt arra, hogy társadalmi összefogással egy fontos feladatot elvé-
gezhessünk. Éjszakai kivilágítást kapott az Eskü-téri parkoló és a közelmúltban átadott szé-
kely kapu. Ezzel párhuzamosan térfigyelő kamera is kihelyezésre került. A széles látószögű 
ipari kamera rögzíteni tudja a tér és a Miklós-sarok történéseit, eseményeit.

Napjainkban szinte már természetes, hogy kamerák figyelik mozgásunkat. Úgy gondol-
juk, igények szerint folytatni kell a fent említett fejlesztéseket. 

Köszönet Mayer Attilának és Horváth Sándornak a közreműködésért.
Kossuth fivérek
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Fogápolási tanácsok gyermekeknek
Genetika, fogmosási-, táplálkozási szokások, 
és megfelelő ellátás, e négy kulcsdologtól 
függ fogaink épsége.  Gyermekfogászatban 
a megelőzés hangsúlyozásával a gyerekeket 
sok kellemetlen élményektől óvhatjuk meg. 
Gyermekeink fogainak védelméről akár már 
az  anyaméhben is elkezdhetjük a  gondos-
kodást. A kismamák fluorid tartalmú tablet-
ták szedésével elősegíthetik az anatómiailag 
kedvezőbb, szuvasságnak ellenállóbb fog-
formák kialakulását a magzatban. Ezt ké-
sőbb a gyermek is szedheti, főleg olyan 
esetben, ahol genetikailag „rossz” az 
öröklött foganyag. A baba megszületése-
kor az első rendszeres 
teendő a szájüreg át-
törlése egy puha ken-
dővel, majd az első 
fogak kibújásával el-
kezdhetjük a fogkefe 
használatát. Legfris-
sebb kutatások szerint 
rizsszemnyi fluoridos 
fogkrém napi kétszeri használatá-
val megőrizhető a tejfogak épsége. 
Hat éves korig maximum 500 ppm 
fluor tartalmú fogkrémet válasz-
szunk. Nagyon fontos a szülői 
példa, mert a gyerekek kb. 9 
éves korukig másolják a fel-
nőttek viselkedését és így 
rögzülnek a helyes magatartásformák. Elő-
ször hagyjuk nekik a saját próbálkozást, 
majd mossuk meg mi a fogaikat. Hat éves 
kor körül kezdenek előtörni az első maradó 

őrlőfogak. Akiknek mélyen barázdált a rágó-
fogak felszíne, könnyen csapdába ejti a lepe-
déket, mely korai szuvasodáshoz vezet. Ezt 
barázdazárással lehet megelőzni, mely egy 
gyors, fájdalommentes beavatkozás. Fontos 
a rendszeres szűrővizsgálat, hiszen minél 

hamarabb kerül sor a beteg fogak 
ellátására, annál kevésbé hossza-
dalmas és megterhelő a beavat-
kozás a kis pácienseknek. Sokat 
segíthet, ha megismerkednek a 
fogorvosi rendelővel kiskorban, 

amikor még kellemes élményként 
maradhat meg egy kezelésmentes 

szűrővizsgálat, és így legyőzhető a 
későbbi félelem.

Nagyon fontos, hogy ha baleset kö-
vetkeztében kiesik egy maradó fog, 
akkor azt nedves közegben (tej, nyál, 

fiz.só) 12 órán belül vissza lehet ül-
tetni. Tejfog esetén viszont tilos 

bármiféle fogmozgatás, mert 
az károsíthatja a maradó fo-
gak csíráját! 

Étkezés során figyelembe 
kell venni, hogy gyümölcsök 
fogyasztása után fél órával 
szabad csak fogat mosni, a 
gyümölcssavak ugyanis át-
menetileg felpuhíthatják a 
zománcot. 

Ha mindezekre kellő figyelmet fordítunk, 
jó példát mutatunk, gyermekeink boldog, 
harmonikus és egészséges mosolya köszöni 
meg gondoskodásunkat.

Dr. Deák Györgyi
fogorvos

Fogászati rendelés: hétfő 12-18; k-sz-cs-p 8-14.  
Előzetes időpont egyeztetés szükséges! 06-29/332-245 (kivétel: sürgős esetek)
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Itt az influenzaszezon!
Az influenzavírust bárki elkaphatja, függetle-
nül az életkorától, nemétől. Az influenza hirte-
len kezdődik és a leggyakrabban észlelt tüne-
tei: magas láz, hidegrázás, köhögés, torokfájás, 
orrdugulás, nátha, izomfájdalom, fejfájás, fá-
radtság. Idősek és immunhiányos betegek ese-
tében esetenként nem jelentkezik láz, azonban 
a légúti tünetek mellett néha gyomor-bélrend-
szeri tünetek is előfordulhatnak, pl. hasmenés, 
hányinger, hányás. A be-
tegség lappangási ideje 
általában 1-4 nap, maxi-
mum 7 nap.

Ezért fontos, hogy 
tisztában legyünk vele 
– vannak preventív esz-
közök a kellemetlen 
betegség elkerülésére. 
Ingyenesen – az alább 
felsoroltak – valamint 
térítés ellenében oltás 
formájában védekezhe-
tünk.

Az ingyenes védőol-
tásra jogosultak köre az 
alábbiak:

Fokozottan veszé-
lyeztetettek: krónikus légzőszervi beteg-
ségben szenvedők, asztmás betegek; súlyos 
elhízás vagy betegség miatt korlátozott lég-
zési funkciójú betegek; szív-, érrendszeri be-
tegségben szenvedők; veleszületett vagy be-
tegség/kezelés révén szerzett immunhiányos 
állapotban szenvedő betegek (beleértve a 
HIV-pozitív személyeket, daganatos betegség-
ben szenvedőket is); krónikus máj- és vesebe-
tegek; anyagcsere-betegségben szenvedők, pl. 
diabetes;  várandós nők; azok a nők, akik a 
gyermekvállalást az influenza szezonális idő-
szakára tervezik, ápolást, gondozást nyújtó, 

rehabilitációs, átmeneti elhelyezést nyújtó in-
tézményekben, lakóotthonokban vagy egész-
ségügyi intézményekben huzamosabb ideig 
ápolt személyek; 65 éven felüliek, egészségi 
állapotuktól függetlenül.

A fenti csoportokat – a fertőzés átvitele ré-
vén – veszélyeztető személyek:
Egészségügyi dolgozók, különös tekintettel 

a transzplantációs, az 
onkológiai, a hematoló-
giai, a dializáló, szülé-
szeti-nőgyógyászati, a 
felnőttek és a gyerme-
kek számára intenzív el-
látást nyújtó, valamint a 
krónikus belgyógyászati 
osztályokon a betegek-
kel közvetlen kapcsolat-
ba kerülő személyekre, 
továbbá a terhes nők és 
az újszülöttek, csecse-
mők gondozását végző 
egészségügyi dolgozók 
(beleértve a védőnőket 
is); szociális intézmé-
nyek dolgozói.

Az állati és emberi 
influenzavírusok keveredésének megelőzé-
se és a géncsere lehetőségének csökkentése 
érdekében fel kell ajánlani a dolgozók szá-
mára a térítésmentes védőoltást azokon az 
állattartó telepeken, ahol sertés, baromfi és ló 
tartásával, valamint ezen állatok szállításával 
foglalkoznak. A védőoltásban részesíthetők a 
baromfifeldolgozókban, a vágóhidakon dol-
gozók.

Az ingyenes védőoltásról érdeklődjön há-
ziorvosánál!

(Forrás: ÁNTSZ)
MGM
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Fiatal lányok célkeresztjében
Gondolta volna, hogy Gyömrő utcáin veszélyes 
lányok járnak nap mint nap? Háromról biz-
tosan tudunk. Forrási Boglárka, Kókai Réka, 
Wágner Bernadett… sportlövők. 2012 óta a 
KSI SE-ben készülnek a versenyeikre.

Bogi és Réka már a Heraklész Bajnokprogram vá-
logatottjai, és jövőre reményeink szerint Betti is 
eme keret tagjának mondhatja magát.

A lányokat edzés közben kerestem fel:

Hogyan jutott eszedbe, hogy ezt a mondhatni zz
nem lányos sportot válaszd? 

– Édesanyám (Forrásiné Máthé Edit) maga is 
sportlövő, 8 éve edző a KSI-ben - kezdi Bogi. – A 
2012-es serdülő Országos Bajnokságra nem volt 
elég lány versenyző az egyesületnél, ezért nekem 
„kötelező” volt a részvétel. Az edzések közben 
nagyon megtetszett maga a lövészet és a légkör 
is, így ott ragadtam. Réka jött velem, hiszen vele 
szinte testvérként nőttünk fel, jóban, rosszban 
együtt vagyunk.

– Engem pedig - folytatja Betti – a két legjobb 
barátnőm (Bogi és Réka) hívott, hogy próbáljam 
ki ezt a sportot, mert sokat veszítek vele, ha nem 
teszem.

Mi fogott meg benne?zz
Réka lelkesen kezd bele: – Ez olyan dolog, hogy 
nem tudod abbahagyni. Beleszeretsz, pedig nem 
megy jól az elején, de nem adod fel. Kitűzöl egy 
célt és küzdesz érte. Számomra olyan, mint a sze-
relem. Amikor felemelem a pisztolyt, beeresztem 
a célra, ellövöm és az eredmény 10,9 (ennél jobb 
már nincs), az felbecsülhetetlen érzés! Amikor a 
fegyver elsül, olyan, mintha egy pillanatra meg-
állna a világ, csak én vagyok és a pisztolyom. El-
száll belőlem minden rossz érzés és baj, minden 
problémát kilövök a lőszerrel együtt. Ha a dobogó 
tetején, amikor engem tapsolnak meg és nekem 
gratulálnak a legnagyobb ellenfeleim, amikor azt 

tudom mondani, hogy „megtettem érte mindent, és 
sikerült elérnem a célom!”… azt hiszem, ezért a 
pillanatért élek!

Ha van kitartásod, nyersz, ha nincs, elbuksz. 
Akármennyire remeg a kezed, meg kell, hogy 
csináld! Nem számít, hogy mennyire nem megy, 
muszáj végig csinálnod! Ha most abba kéne hagy-
nom, belehalnék.

Azt hiszem, ez az, ami megfogott.

Sok szép eredménnyel büszkélkedhettek már zz
eddig is. Melyeket tartjátok a legfontosabbak-
nak? Rékához fordulok először:

– Először is, a 2014-es Légfegyveres Országos 
Bajnokságon elért egyéni 2. helyemre vagyok 
büszke, ami azért kiemelkedő mert a juniorok kö-
zött első éves ifiként (15 évesen) is helyt tudtam 
állni. 

Ugyanezen az Országos Bajnokságon a saját 
korosztályomban szintén 2. lettem egyéniben, és a 
csapatunk, Forrási Bogival, egy akkor 7 éve fenn-
álló Országos Csúcsot tudott megdönteni.

Másodsorban pedig a júniusban megrendezett 
válogató versenyen sikerült kvalifikálnom magam 
a Sportlövő Világ Bajnokságra, amely idén volt 

Wágner Bernadett, Forrásiné Máthé Edit,  
Kókai Réka
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Granadában. 2 körrel maradtam ott el az egyéni 
csúcsomtól, ami nagy szónak számít, elégedett va-
gyok a teljesítményemmel!

Bogi mosolyogva hallgatja barátnőjét, majd 
hozzáteszi:

– Emellett én második éve már sportpisztoly-
lyal is versenyzek, az ifi Országos Bajnokságokon 
mind a két évben meg tudtam szerezni a harmadik 
helyet.

Betti, mit mondanál azoknak, akik még nem zz
próbálták? Mit kell tudni erről a sportról?

– Általában az emberek, amikor meghallják, hogy 
sportlövészet, arra gondolnak, hogy ez milyen 
könnyű lehet, a lövők csak állnak egy helyben és 
emelgetik a fegyvert, de ez nem ilyen egyszerű! 
Ez sokkal több annál. Egyrészről nem is olyan 
könnyű az a pisztoly, hogy azt megfelelő ideig a 
megfelelő helyen tartsuk, másrészt szellemileg fá-
rasztó, mert nagyon kell összpontosítani, hogy a 
találat jó helyen legyen.

Szerintem a lövészet inkább a mentális felké-
szültségre épül, de fontos a megfelelő erőnléti ál-
lapot is és a fegyelmezettség - egészíti ki Bogi. 

Kinek ajánljátok, hogy sportlövőnek álljanak?zz
– Mindenkinek, aki szereti a kihívásokat és tud 
küzdeni egy kitűzött célért; aki szeretné egy jó tár-
saságban tölteni a szabadidejét a számítógép he-
lyett; és azoknak is, akiknek van egy kis gondjuk 
az odafigyeléssel, mert a lövészet a többi között a 
koncentrációt is remekül fejleszti. 

Mik a jövőbeli terveitek?zz
– A távoli jövőben több külföldi versenyen sze-

retnék esélyesként kijutni és eredményesen szere-
pelni.

– Nekem - folytatja Bogi – az olimpiai arany-
érem a legnagyobb álmom, de a közeli jövőre 
nézve az országos bajnokságokon és a kisebb-na-
gyobb nemzetközi versenyeken való kiemelkedő 
teljesítmény a célom.

– Én hasonlóan érzek, mint Bogi: olimpia, nem-
zetközi sikerek, országos bajnokságok... Évről-év-

re szeretnék egyre jobb és jobb lenni, és ezzel pél-
dát mutatni az utánam következő generációnak. 
– a mindig mosolygó Betti ezzel a nagyon szép 
gondolattal zárta a beszélgetést.

Megkérdeztük Forrásiné Máthé Editet, az edzőt:
Ha valaki úgy dönt, hogy szeretné ebben a sport-zz
ágban megmérettetni magát, mikor érdemes 
elkezdenie?
– 10 éves kortól ki lehet próbálni a sportlövé-

szetet, de 12 éves kor alatt én nem ajánlom, hogy 
komolyan elkezdjen valaki edzeni. Ha valaki sok-
kal idősebb, az nem akadály, mert sok példa volt 
már rá, hogy valaki a húszas éveiben ismerkedett 
meg a mi szenvedélyünkkel, mégis kiváló sportlö-
vész lett belőle, kiemelkedő eredményeket elérve, 
akár olimpikonná is válva. Minden csak azon mú-
lik, hogyan állunk a dolgokhoz, és mennyire akar-
juk a kitűzött célt elérni. Ahogy mondani szoktuk: 
minden fejben dől el.

Szóba jöhet-e a lányoknak már Rio?zz
– Úgy érzem, hogy ez még korai lenne, mert 

ott a felnőttek mérettetik meg magukat, jóval több 
technikai és versenytapasztalattal, de természete-
sen Tokio a terveink között szerepel.

Mindhárom lány küzd az utánpótlás-válogatott-
ba való bejutásért, ami úgy tűnik nem is lehetetlen. 
Sok sikert kívánunk hozzá!

Kókai Réka, Forrási Bolárka, Egri Viktória 
(Az Országos Csúcsot elérő csapat)
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Kézilabda: sikerek és vereségek
Előző lapszámunk megjelenése óta három mér-
kőzést játszott felnőtt női kézilabda-csapatunk az 
NBII. déli csoportjában. November 2-án, az addig 
még nyeretlen Dunavarsányt fogadták, és maga-
biztos játékkal 32-16-ra verték őket. Egy héttel 
később a listavezető Dunaújvárosi KKA otthoná-
ba látogattak. A hazaiak végig vezetve, tíz góllal 
verték a gyömrői csapatot. Dunaújváros KKA – 
Gyömrő VSK 31-21. November 15-én ismét ha-
zai pályán léptek pályára a lányok. Az ellenfél a 
tabella élmezőnyébe tartozó Tököl csapata volt. 
Az első félidőben bejött a 
vendégek gyors leindítások-
kal tűzdelt játéka, folyama-
tosan náluk volt az előnyt. A 
szünetben 16-17-et mutatott 
az eredményjelző. A máso-
dik játékrészben azonban 
minden téren sokat javult a 
gyömrői csapat: a kapustel-
jesítmény, a védekezés és a 
támadás is kiemelkedő volt. 
Tököl egyre többet hibázott, 
lassabbá vált a játékuk. En-
nek is köszönhetően a má-
sodik félidőt végig kézben 
tartva 35-31-re győzött a 
hazai csapat. A megszerzett 
két pontnak köszönhetően 
megszilárdították helyüket a középmezőnyben. 
Női junior csapatunk szintén három mérkőzésen 
lépett pályára az elmúlt hetekben. Előbb a Duna-
varsány ellen győztek 33-13-ra, majd vereséget 
szenvedtek a Dunaújvárosi KKA otthonában. A 
Tököl ellen hazai pályán végig koncentrált és jó 
játékkal tartották itthon a két pontot. A végered-
mény: Gyömrő VSK – Tököl 26-15.  Sikerüknek 
köszönhetően továbbra is a dobogó közvetlen kö-
zelében maradtak.

A szintén az NBII-ben szereplő felnőtt férfi 
csapat két mérkőzésen van túl. November 8-án a 

Dunaharaszti MTK otthonába látogattak.  A kö-
zépmezőnyhöz tartozó vendéglátók 32-24-es győ-
zelmet arattak. November 15-én a Salgótarjáni 
Strandépítők csapata látogatott Gyömrőre. Előze-
tesen a vendégek voltak a mérkőzés esélyesei, ami 
végül be is igazolódott. Az egész meccs során a 
hazai csapat futott az eredmény után, több-keve-
sebb sikerrel. Rengeteg hiba és pontatlanság jel-
lemezte a mieink játékát. Bár lett volna esély egy 
szorosabb eredményre, végül sima 29-23-as Sal-
gótarjáni siker született. Csapatunk továbbra is az 

alsó házban ragadt. A férfi 
juniorok felemásan szere-
peltek. A Dunaharaszti ott-
honában 29-25-ös vereséget 
szenvedtek, majd idehaza 
játszottak a Salgótarjániak-
kal. Végig kiélezett, jó mér-
kőzést láthattak a szurkolók. 
A mérkőzés  végéhez köze-
ledve már 4 gólos gyömrői 
vezetés is volt, ám drámai 
végjátékban végül 26-26-os 
döntetlennel ért véget a ta-
lálkozó.   

Az U-14-es korosztályú 
fiú csapat továbbra is ve-
zeti a bajnokságot, miután 
a november 9-i fordulóban 

előbb 20-16 legyőzte a Váci KSE csapatát, majd 
17-17-es döntetlent értek el a Főnix ISE ellen. Ez 
utóbbi volt a csapat első pontvesztése, ám öt győ-
zelemmel és egy döntetlennel így is a tabella élén 
állnak. 

Kézilabdázóink hazai környezetben legközelebb 
november 29-én szombaton lépnek pályára. A nők 
14 órától a Gárdony-Pázmánd NKSE-t fogadják, 
míg a férfiak 18 órai kezdettel a Pilisvörösvári 
TKSK ellen játszanak. A játékosok minden szurko-
lót szeretettel várnak, a belépés ingyenes!

HA 
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Újabb Gyömrõi kézilabdás  
Pest megye legjobbjai között!

A fiúk után, októberben a lányoké a főszerep!
Balogh Eszter a Gyömrő 
Városi Sport Klub fiatal te-
hetsége, október végén a 
Pest Megyei Kézilabda Szö-
vetség által összeállított kor-
osztályos válogatott kerettel 
Dunaújvárosba utazhatott, 
ahol rangos utánpótlás tor-
nán képviselhette városun-
kat/egyesületünket!

A 2002-es születésű háló-
őr ezúttal a 2000-es szüle-
tésűek között kellett, hogy 
helyt álljon! Sikerült is neki! 
A fiatal kapus többek között 
a Ferencváros, Dunaújváros, 
Pénzügyőr-Spartacus játéko-

sainak lövéseit hárítva segí-
tette győzelemre a csapatot!

Nem volt szokatlan a hely-
zet, hiszen hétről-hétre idő-
sebbek között teljesít, több, s 
még több sikerrel!

Tagja az idei évben NB 
II-ben versenyző leány ju-
nior csapatunknak is, akik 
jelenleg öt győzelem, egy 
vereséggel a bajnoki tabella 
harmadik helyén állnak! Bíz-
zunk benne, a „siker sorozat” 
folytatódik, csapataink ered-
ményesen szerepelnek, s egy-
re több kimagasló egyéniség-
re figyelhetünk majd fel!  

Potyogtak a gyömrõi gólok!
A z UFC Gyömrő csapatának labdarúgói 

kitettek magukért a legutóbbi két for-
dulóban. A Pest Megyei II. osztály 13. játék-
napján Dányba látogattak, és ha már ott jártak 
négy gólt is rúgtak a hazaiaknak. Dány KSK 
– UFC Gyömrő 2-4. A gyömrői gólszerzők: 
Horváth Péter (2), Horváth László, Győrfi Jó-
zsef. A végeredmény már az 52. percben ki-
alakult. Adódott még gólszerzési lehetőség 
a gyömrői csapat előtt, hiszen a 70. percben 
emberelőnybe is kerültek, ám ezt végül nem 
sikerült gólra váltani. 

A 14. fordulóban az eddig igen gyengén 
szereplő Abony KID FC-t látta vendégül csa-
patunk. A mérkőzés az előzetes várakozások-
nak és az erőviszonyoknak megfelelően ala-
kult, bár a hazai gólgyártás csak a 39. percben 

indult be. Ekkor Molnár Tamás volt eredmé-
nyes. A szünet előtt még Horváth László is 
betalált, így 2-0-s gyömrői vezetéssel vonul-
tak pihenőre a csapatok. A második játékrész 
ott folytatódott ahol az első abbamaradt: a 47. 
percben ismét Molnár volt eredményes. Hogy 
ne törjön meg a sorminta, arról Horváth László 
a 82. percben gondoskodott, aki újabb góljá-
val beállította a 4-0-s végeredményt. Az újabb 
győzelmüknek köszönhetően az UFC Gyömrő 
tapad a dobogósokra. 

Az őszi szezon végével ismét évzáró labda-
rúgó partyt tart az UFC Gyömrő! A helyszín a 
régi művelődési ház lesz, az időpont pedig de-
cember 6. 19 óra. A zenét Dj Dóczi Pisti szolgál-
tatja. A belépő 1.000 Ft! További információ: 
www.ufcgyomro.hu.                                   HA
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Kutyafogatok a határban
November első hétvégéjén kutyaugatástól volt hangos  

a gyömrői vadászház környéke

Városunkban rendezték a II. Gyömrő kupa ku-
tyafogathajtó versenyt az Északi Szánhúzó Ku-
tyások Sportklubja szervezésében, és a Magyar 
Kutyasport Szövetség 2014. évi kutyafogathaj-
tó dryland országos bajnokságát.

A táv 6,2 km volt, melyre a hazai kutyafogatok, 
kutyás futók, kerékpárosok és scooteresek mellett 
Szerbiából és Szlovákiából is érkeztek versenyzők.

A kvázi király kategóriában, a 8 kutyás fogatok-
nál 8 fogat állt rajthoz az országos bajnok címért, 
mely igen jó nevezési létszámnak számít hazánk-
ban ebben a kategóriában.

A klasszikus szánhúzókutyák mellett nemcsak 
versenyzésre kitenyésztett greysterek, hanem sok 
más kutyafajta képviselői is, például dobermann, 
uszkár, beagle is rajthoz állt, persze két utóbbi nem 
a fogatok versenyében, hanem a kutyás futásban 
indultak, érdekes színfoltjaként a rendezvénynek.

Azok a kétlábúak pedig, akik sokkallták a 6,2 
km-es távot, de mégis szerették volna magukat 
kipróbálni a kutyás futásban, mindkét nap 3 ki-
lométeres távon, úgynevezett Halloween-futáson 
vehettek részt, és volt, aki még jelmezt is öltött 
magára.

A két nap összesített eredményei alapján vasárnap 
késő délután került sor az eredményhirdetésre, ahol a 
szponzoroknak hála, sok ajándékban részesülhettek a 
versenyzők és az eredményhirdetés záró programja-
ként kihirdetésre került a 10 országos bajnok is.

A rendezvény lebonyolításában közreműköd-
tek: Gyömrő Város Önkormányzata – Hodruszky 
Lajos önkormányzati képviselő, Gyömrő Gyöngye 
természetes ásványvíz, Purina Takarmányáruház 
Gyömrő, Rábai Sütőde, Tűzberek Vadásztársaság 
– Szabó-Tóth Péter.

A versenyzők részére díjakat ajánlott fel: Fri-
dova Autóüveg Centrum, Hajzoll Kft, OTP Bank,  
Profession.hu.
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A 2014-es év hátralévő részében hazánkban 
még egy kutyafogathajtó verseny kerül megren-
dezésre. A verseny különlegessége, hogy először 
rendezheti meg Magyarország a fajtatiszta szánhú-
zókutyák Európa-bajnokságát. Több, mint 20 ma-
gyar versenyző áll majd rajthoz 2014. november 
20-23. között a Győr melletti Vének településen 
számos más európai ország versenyzői között.  A 
legnagyobb versenyzői csapattal Ausztria érkezik, 

31 versenyzővel. A versenyen több ezer  fajtatiszta 
szánhúzókutya: szibériai husky, alaszkai malamut, 
samoyed, és a Magyarországon ritka, grönlandi 
kutya egyedei vesznek részt. 

Az Európa-bajnokságra a rendezők minden ér-
deklődőt várnak, a belépés ingyenes. 

További információ:  
www.ec2014.sleddogsportclub.hu

Dér Andrea


