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A programok városa
Húsvéti családi napok áprilisban

2015 Március

Remélhetőleg lassan itt a tavasz, és ahogy 
a természet is felébred, úgy telik meg élet-
tel városunk. Mondhatom, hogy szokásos 
módon, idén is nagyon színes és tartalmas 
programokkal várunk mindenkit egészen 
karácsonyig. 

Még összeszámolni is nehéz, de 2015-ben 
még több mint 20 (!) különböző program-
mal, rendezvénnyel találkozhatnak Gyöm-
rőn. Ezek között van sportesemény (Tour de 
Gyömrő, I-Run), koncertek (Alma együttes), 
színházi előadások és persze a kiemelt rendez-
vényeink: Lecsófesztivál, Romantika Ünnep, 

Gyömrő Tök, Mikulásjárás stb. Azt hiszem, 
nem lesz olyan ember, aki ne találna megfe-
lelő programot! Nagyon sok rendezvényünk 
lesz, sőt: az elmúlt évekkel szemben most 
húsvétkor és a pünkösdi hétvégén is lesznek 
kisebb rendezvények Gyömrőn. Leginkább a 
családokra, a gyerekekre koncentrálunk majd. 

A Húsvéti Családi Napoknak a Hankó Ist-
ván Művészeti Központ ad otthont. Április 
4-én délután tojásfestési technikákkal ismer-
kedhetnek meg az érdeklődők, majd a Köl-
tészet napja alkalmából Tar Andrea kiállítása 
nyitja meg kapuit. A gyerekeket Állatkerti 
séta címmel zenés, interaktív előadással vár-
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ják a bohócok. Április 
5-én délelőtt Tojásfa 
állításra kerül sor Lili 
nyuszival, majd meg-
nyitja kapuit a kéz-
műves műhely, ahol 
bárki kipróbálhatja a 
tojásdíszítést, a mézes-
kalács írókázást vagy 
éppen papírdíszeket 
készíthet. Délután népi 

locsolkodás bemutató és plüss nyuszi szép-
ség verseny is szerepel a programok között. 
A két napos rendezvény zárásaként a gyere-
kek táncházban vehetnek részt. Szerencsére 
nemcsak önkormányzatunk és a művészeti 
központ készül a húsvétra: immáron az ötö-
dik Gyömrői Tojásfestő versenyre került sor 
március 20-án a K&H Bank gyömrői fiók-
jában is. A dolgozók által pár éve elindított 
kezdeményezés mára annyira népszerű, hogy 
rendre megtelik gyerekekkel a bankfiók. Pol-
gármesterként csak azt tudom mondani, hogy 
mindez példaértékű lehet minden helyi szol-
gáltató számára.

Biztos vagyok benne, hogy sokan kiláto-
gatnak majd a programokra, és ennek kö-
szönhetően itt helyben töltik majd el a hús-
véti hosszú hétvégét! Mindez azért is fontos 
számunkra, mert szerencsére nagyon sok 
kisgyermekes család él városunkban. Ebben 
az évben szeretnénk számukra is minél több 
színvonalas programot kínálni, lehetőség 
szerint olyanokat, ahonnan a gyermekek és a 

felnőttek is élményekkel gazdagon térhetnek 
haza. 

A húsvétot követő újabb hosszú hétvégeken 
sem marad programok nélkül városunk. Má-
jus elsején a klasszikus vurstlival találkozhat-
nak, míg pünkösdkor a Tájházba várunk min-
denkit.

Persze nemcsak tavasszal lesznek újdon-
ságok a helyi programok terén, hanem már 
eddig is találkozhattak új kezdeményezések-
kel. Ezek közül kiemelkedik a március 14-én 
tartott komolyzenei koncert, melyet a Príma 
díjas Évszakok kamaraegyüttes adott a Művé-
szeti Központban. A sikeres koncerten a leg-
ismertebb klasszikus darabok mellett kedvelt 
populáris dalok is felcsendültek. A kiváló ze-
nészekből álló együttes a jövőben koncert-so-
rozatot szeretne indítani városunkban, így egy 
évben 3-4 alkalommal is felléphetnek majd 
változatos repertoárral. 

Meggyőződésem, hogy ilyen jellegű ren-
dezvényekre is szükség van, hiszen minél szé-
lesebb rétegeket meg kell tudnunk szólítani, 
minél több embernek kell nívós kikapcsoló-
dási, szórakozási lehetőséget kínálnunk vá-
rosunk határain belül. Ha pedig más települé-
sekről is érkeznek érdeklődők, az külön öröm 
számunkra.

Bízom benne, hogy minél több lakosunkkal 
találkozhatok egy-egy rendezvényen, hiszen 
ezek mind Önökért vannak. És nincs is jobb 
érzés annál, mint amikor sok mosolygós, elé-
gedett és boldog arcot láthat az ember! 

Gyenes Levente  

Gyenes Levente, 
polgármester
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Elfogadták városunk költségvetését
Testületi hírek

Március 12-én tartotta rendes ülését váro-
sunk képviselő-testülete. Az ülés keretében 
elfogadták Gyömrő 2015-ös költségvetését. 
Önkormányzatunk 2015-re tervezett teljes 
költségvetése 1.769.000.000 forint lesz.

A képviselők döntése nyomán módosultak a 
házasságkötések, a bejegyzett élettársi kap-
csolatok és egyéb családi események szol-
gáltatási díjai. Az anyakönyvvezető „típusbe-
széde” (szertartásvezetői díj) 15.000 forintra 
változott.

Tavaly történt változás a településen ke-
letkező folyékony hulladék elszállításával 
kapcsolatban. A Deliver Kft. helyett Szepesi 
Zoltán egyéni vállalkozó végzi a munkát. A 
testület mostani döntése nyomán maximum 
12.000 Ft + Áfa/forduló (5m3) lehet a közszol-
gáltatás díja.

A testület elfogadta városunk 2019-ig ter-
jedő feladat ellátási, intézményhálózat-mű-
ködtetési és köznevelés-fejlesztési tervét. Az 

elkészült dokumentumban rögzített szabá-
lyozás kiterjed Gyömrő Város Önkormány-
zata által fenntartott, illetve működtetett 
óvodai nevelést, iskolai nevelést-oktatást és 
az ezekkel összefüggő szolgáltató tevékeny-
ségét folytató intézményekre. A szabályo-
zás egységes szerkezetben magába foglalja 
a helyzetelemzést, a feladatokat valamint az 
ütemtervet.

A képviselő-testület döntése nyomán mó-
dosult az üzletek éjszakai nyitva tartásával 
kapcsolatos rendelet. Bővült azon helyek szá-
ma, melyek 22.00 és 06.00 óra között is áru-
síthatnak szeszesitalt. A képviselők a vonatko-
zó rendeletek segítségével arról is döntöttek, 
hogy az érintett üzletek és vendéglátóhelyek 
járuljanak hozzá azokhoz a költségekhez, me-
lyek ezzel kapcsolatosan felmerülnek (szeme-
telés, rongálás).

A következő testületi ülés várhatóan április 
20-án lesz.

Hauser Antal
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Középpontban az egészségügy fejlesztése
Amikor a mostani öt éves ön-
kormányzati ciklusban meg-
valósítandó feladatokat ter-
veztük, elsők között szerepelt 
a városi egészségügyi ellátás 
fejlesztése. Szeretnénk ugyan-
is, ha településünk lakossága 
jó színvonalú, egyre fejlődő 

egészségügyi szolgáltatást ve-
hetne igénybe itt, Gyömrőn. Amikor a tavaly ősszel 
megtartott széles körű közvélemény kutatás kereté-
ben arról érdeklődtünk, mely területek fejlesztését 
tartanák a megkérdezettek szükségesnek városunk-
ban, a legtöbben az egészségügy kérdését említet-
ték. A városvezetés feladata pedig, hogy a lakosság 
elvárásainak megfelelően határozza meg Gyömrő 
fejlesztési céljait az elkövetkezendő években. Ennek 
érdekében számba vettük és egy programot dolgoz-
tunk ki, hogy az önkormányzat mely területeken, 
hogyan és hol tudna javítani az egészségügyi ellátás 
színvonalán. Tudni kell, hogy sajnos az eszközeink 
rendkívül korlátozottak, mivel a rendelőintézet me-
gyei fenntartású intézmény, így működésébe nem 
szólhatunk bele közvetlenül. A háziorvosi praxisok 
pedig önálló praxisjoggal, az ott dolgozó orvos tu-
lajdonában vannak. Közvetlen döntési jogkörrel te-
hát egyik területen sem rendelkezünk. Azonban a 
kidolgozott programban külön hangsúlyt kapott az 
önkormányzat koordinálásával működő kapcsolat-
tartás az egészségügy különböző területein dolgo-
zók között. Szeretnénk az egészségügy szervezését 
úgy befolyásolni, hogy egy hatékonyabb rendszer 
jöjjön létre. Pályázati rendszert állítunk fel a lakos-
sági ellátás színvonalának növelése érdekében, esz-
közök beszerzésére. 

Külön hangsúlyt kívánunk fektetni a sürgősségi 
ellátás fejlesztésére. Kiváló együttműködést alakí-
tottunk ki az Országos Mentőszolgálattal, és amint 
arról beszámoltunk, tavaly teljes körűen felújítottuk 
a Mentőszolgálat épületét. Idén a sürgősségi orvosi 
ügyeleti ellátás kerül a figyelem középpontjába. Az 

orvosi ügyelet épülete önkormányzati tulajdonban 
van és a megkötött szerződés alapján közvetlen a 
ráhatásunk a szolgálat működésére is. Április ele-
jén megkezdődnek az épület felújítási munkála-
tai, melynek keretében a rendőrség és a védőnői 
szolgálat épületének mintájára megújul a Szent 
István út 55. szám alatti orvosi ügyeleti épület. Itt 
is elbontjuk az utcafronti kerítést, díszkertet építünk, 
várakozásra szolgáló padokat helyezünk ki, valamint 
megújul az épület homlokzata. Ezzel nemcsak az 
épület válik komfortosabbá, de a Szent István út egy 
újabb épülete kap városunk arculatához illeszkedő, 
méltó külsőt. A belső terek is felújításra szorulnak, 
így a vizesblokk, a váró és rendelői helyiségekben is 
zajlanak majd munkák. Az orvosi ügyeleti szolgálat 
vezetőjével áttekintettük azokat a területeket, ame-
lyeken változtatás szükséges, így reméljük, hogy 
minden beteg, aki igénybe veszi az ügyelet ellátását, 
úgy fogja érezni, hogy itt, városunkban, az ügyelet 
őérte van és magas szintű ellátást kapott. Legalább-
is a városvezetés részéről mindent megteszünk en-
nek érdekében. Rendszeresen figyelemmel kísérjük 
az ügyelet működését, és ha szükséges, az ellátást 
végző cég vezetőjével konzultálva orvosoljuk, ha 
panasz merülne fel. 

Mostantól ennek az újságnak a hasábjain is sok-
kal gyakrabban találkozhatnak majd az orvosi ügye-
let működésével kapcsolatos tájékoztatókkal. Fontos 
dolog, hogy mi, gyömrői lakosok, úgy érezzük, hogy 
nálunk minden jól működik és a dolgaink rendben 
vannak, legyen szó közszolgáltatásokról, oktatásról, 
közbiztonságról vagy egészségügyről. Szeretnénk, 
ha mindenki, aki itt él Gyömrőn, azt érezné, hogy 
ez a város többet, jobbat nyújt számunkra, mint az 
máshol megszokott. Kiemelten igaz ez az egész-
ségügyi ellátásra, hiszen legfontosabb értékünk az 
egészségünk. Ennek érdekében fogtunk most hozzá 
az egészségügy fejlesztéséhez, melynek egyik fon-
tos elemét, az ügyeleti épület felújítását, a Szt. Ist-
ván úton járva már április elején láthatják. 

Mezey Attila
alpolgármester

Mezey Attila 
alpolgármester
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„Magyarnak lenni felelôsség!”
Ünnepi megemlékezés március 15-én

Teljesen megtelt a Művészeti Központ az 
1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 
kitörésének 167. évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepség kezdetére.

A himnusz után Szűcs Lajos országgyűlési 
képviselő osztotta meg ünnepi gondolatait a 
közönséggel. Mint mondta: többek között a 
’48-49-es ifjaknak is köszönhető, hogy ma itt 
lehetünk, és Magyarországról beszélhetünk.

Ezután Gyenes 
Levente polgármes-
ter tartott rövid ün-
nepi beszédet, mely-
ben kiemelte: hazánk 
egyik legfontosabb 
történelmi esemé-
nyére emlékezünk a 
mai napon. Polgár-
mesterünk szerint 
európai, szabad Ma-
gyarországot akar-
tak a márciusi ifjak, 
és ezért hajlandóak 
voltak akár az életü-
ket is feláldozni. Be-
szédében elmondta, 
számára a 167 évvel 
ezelőtt történtek fő 
üzenete, hogy mer-
jünk magyarnak len-
ni! „Magyarnak lenni felelősség, hiszen nem 
tehetjük meg, hogy tönkretegyük mindazt, 
amit elődeink – olykor életük árán is – fel-
építettek” – mondta a polgármester. „Persze 
nem lehet mindenki forradalmár vagy éppen 
lánglelkű márciusi ifjú. De bárki lehet olyan 
ember, aki előremozdítja hazája, vagy éppen 
szűkebb otthona, városa szekerét” – fogalma-
zott Gyenes Levente.

Városunk vezetője beszédét ezzel a gondolat-
tal zárta: „Én európai vagyok, magyar és gyöm-
rői. És nem utolsó sorban büszke! Büszke arra, 
amit 167 évvel ezelőtt a márciusi ifjak tettek, 
minek köszönhetően hazánk egy új, egy jó útra 
léphetett. És büszke gyömrőiként jó érzéssel tölt 
el, hogy azt látom: a mi kis városunk is jó úton 
halad. Bár mi nem vagyunk forradalmárok, és 
nem kell senki ellen harcolnunk, mégis mi, 17 
ezren, akik itt élünk, tettre készen, tiszta szívvel 

teszünk Gyömrőért.”
A beszédek után a 

Weöres Sándor Álta-
lános Iskola és Művé-
szeti Iskola diákjai ad-
tak elő ünnepi műsort. 
A színvonalas előadás 
keretében a gyerekek 
korhű ruhákban mesél-
tek a 167 évvel ezelőtti 
eseményekről, de volt 
ének és néptánc is. 
Joggal kaptak vastap-
sot a diákok előadásuk 
végén.

A megemlékezést a 
hagyományos koszo-
rúzás zárta. A város-
központi parkban a 
Kossuth és Petőfi szo-
bor előtt helyezhette el 

mindenki az emlékezés virágait.
Az idei évben városunk újfajta ünnepi dí-

szeket kapott. A polgármesteri hivatal régi 
épületére nemzetiszín kokárda került, a vá-
rosközpontba zászlókat helyeztünk ki, míg a 
város főbb pontjain molinók emlékeztettek 
az ünnepre. A sportpályánál plakát is hirdette 
hazánk egyik legfontosabb történelmi esemé-
nyét.                                            Hauser Antal
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70 éve történtek a „gyömrõi gyilkosságok”
A gyömrői gyilkosságok hetvenedik évforduló-

ján Gyenes Levente polgármester és Varga Ernő 
jegyző helyezte el az emlékezés koszorúját a Weö-
res Iskola falán található emléktáblá-
nál. Polgármesterünk elmondta: a ma 
élők közös felelőssége, hogy Gyömrőn 
soha ne felejtsék el a 70 évvel ezelőtt 
történt szörnyűségeket. 

2001 óta február 25-e a Kommunista 
Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja. 
1947-ben ezen a napon tartóztatták le a 
szovjetek Kovács Bélát, az FKGP ak-
kori főtitkárát, akit ezt követően Szov-
jetunióba hurcoltak, ahol 8 évet töltött 
fogságban.

Gyömrőn ezen a napon emlékezünk a Gyöm-
rői gyilkosságok áldozataira is. Az 1945 tava-

szán elkövetett politikai gyilkosságok során a 
feljegyzések szerint 28-an vesztették életüket. A 
gyömrői járáshoz tartozó hét település vezető ér-

telmiségét ölték meg teljesen ártat-
lanul az új rendőrség emberei. Az 
áldozatok között volt bíró, közjegy-
ző, pap, tanár, földbirtokos, gróf és 
egy baloldali filozófus, akit dr. Ré-
vay Józsefnek hívtak. Ez volt ha-
zánk legnagyobb politikai gyilkos-
ság-sorozata. Emléküket az egykori 
Főszolgabírói Hivatal (ma Weöres 
Sándor Ált. Isk.) falán elhelyezett 
emléktábla őrzi.

2002-ben Kisfaludy András ren-
dezésében a tragédiáról dokumen-

tumfilm készült, Gyömrői gyilkosságok címmel.
Hauser Antal

Víz és csatorna: egy hónapos moratórium
A képviselő-testület március 12-i ülésén tár-
gyalta a DAKÖV Kft. kérését, mely egy hóna-
pos moratórium bevezetését kérte a víz és csa-
torna bekötések legalizálásával kapcsolatban. A 
testület támogatta a kérést, így 2015. április 1. 
és 30. között van mód a szabálytalan víz vagy 
csatorna rákötések legalizálására külön pótdíj, 
vagy egyéb következmény nélkül. Mindez csak 
szigorú szabályok mentén lehetséges. A morató-
rium kizárólag a lakossági felhasználókra vonat-
kozik. Olyan ingatlanok esetén vehető igénybe, 
melyek rendelkeznek jelenleg is felhasználási 
hellyel (tehát szabályosan bekötött víz vagy 
csatorna van), de valamilyen okból kifolyólag 
(ház megosztása, több generációs ház stb.) a 
hivataloson kívül további felhasználási helyek 
is vannak. A vízmű minden egyes fogyasztóval 
szerződést köt, és mérőket szerel fel.(a mérők 
felszerelése a vízóra aknában történik). Pótdíjat 
nem számolnak fel, és egyéb szankciókat sem 

alkalmaznak. Fizetni csak a mérőóra felszerelé-
séért, illetve szennyvíz esetén a csatorna átvé-
teléért kell. Ez összesen mintegy 40.000 forin-
tot jelent. Fontos, hogy a moratórium ideje alatt 
történő legalizálások esetén is szükségesek a 
vezetékekről szóló tervek, melyeket az ingatlan 
tulajdonosának kell elkészíttetnie. További kö-
vetelmény, hogy az érintett ingatlanon víz- vagy 
csatornadíj tartozás nem lehet.

A moratórium fő célja, hogy minél több, jelen-
leg szabálytalan bekötés/rákötés legálissá váljon, 
de a lehetőséggel élni kívánók számára ne legyen 
szankció vagy büntetés. A folyamatot elindítani a 
vízműnél lehet (Lengyel utca 8/a.), csak a fentebb 
írt egy hónapos időtartam alatt! Fontos megemlí-
teni, hogy víz- vagy csatorna-szolgáltatás csak 
a vízműtől, mint szolgáltatótól vehető igénybe, 
egyéb vállalkozótól, akár tovább számlázással is, 
törvénytelen!

Hauser Antal
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2015. március 1-jével 
átalakult a szociális 
támogatási rendszer

A változtatások célja, hogy a rászorulók átlátha-
tóbb és igazságosabb keretek között juthassanak 
hozzá az őket megillető támogatási formákhoz. 

A járásoktól igényelhető támogatások:
közgyógyellátás,zz
ápolási díj,zz
időskorúak járadéka,zz
munkaképeseknek nyújtandó foglalkozta-zz
tást helyettesítő támogatás (fht),
a nem munkaképeseknek nyújtandó zz
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás  (korábbi nevén rendszeres szo-
ciális segély),
egészségügyi szolgáltatásra való jogosult-zz
ság.

A kérelmek benyújthatók: 
– a Monori Járási Hivatalnál ügyfélfogadási időben 

hétfőn: 8-12 óra és 13-16 óra között,
kedden: 8-12 óra között,
szerdán:  8-12 óra és 13-18 óra között,
csütörtökön: 8-12 óra között,
pénteken: 8-12 óra között,

– járási hivatalok kirendeltségein ügyfélfogadási 
időben 
Gyömrői kirendeltség (Gyömrő Fő tér 1.)

hétfőn: 8-12 óra és 13-16 óra között,
kedden: 8-12 óra között,
szerdán:  8-12 óra és 13-18 óra között,
csütörtökön: 8-12 óra között,
 pénteken: 8-12 óra között,

és a polgármesteri hivataloknál (ahol eddig is), 
amelyek továbbítják a járási hivatalok felé 
Gyömrői Polgármesteri Hivatal (Gyömrő Fő tér 1.)

hétfőn: 8-12 óra és 13-17 óra között,
szerdán:  8-12 óra között,
pénteken: 8-12 óra között.

Tilos a „lomizás”!
I tt a lomtalanítás, ennek okán tisztába kell 

tennünk néhány jogszabályi változást, me-
lyek ezen a területen kerültek bevezetésre. Az 
új hulladéktörvény kimondja, hogy a lomtala-
nításkor kihelyezett tárgyak a kihelyezés pilla-
natában a közterület-fenntartó tulajdonába ke-
rülnek, így aki ezekből eltulajdonít, az lopást 
követ el.

Akár két évszabadságvesztéssel is büntet-
hető az elkövető(k), ha a lopási „kár” megha-
ladja az 50 ezer forintot, és/vagy a lopást üz-
letszerűen, vagyis rendszeres haszonszerzésre 
törekedve követi(k) el. Fontos tudni, hogy a 
közterület-felügyelők “tettenéréskor – ha bűn-
cselekmény gyanúja áll fenn – a szabályszegőt 
feltartóztathatják” vagy beszállíthatják a rend-
őrőrsre.

Tehát az eddig megszokott úgynevezett 
„lomizás” szabálysértés, rosszabb esetben 
bűncselekmény, tilos! Ezzel remélhetőleg el-
tűnnek a széttúrt szemétkupacok, a szétdobált 
szemét, mely a többletmunka mellett, el is 
csúfította városunkat.

MGM

Áprilisi gyógyszertári ügyelet  
Gyömrőn

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy 
Gyömrőn az alábbiak szerint alakul a gyógy-
szertárak hétvégi ügyeleti rendje:
Április 4-5.  Kehely Gyógyszertár
Április 11-12.  Humanitas Gyógyszertár
Április 18-19.  Szent Erzsébet Gyógyszertár
Április 25-26.  Kehely Gyógyszertár
A gyógyszertárak minden esetben szomba-
ton 12 és 22 óra között, míg vasárnap 8 és 
22 óra között tartanak ügyeletet. Minden hét-
köznap 19 és 22 óra között a Szent Erzsébet 
Gyógyszertár az ügyeletes. 
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Biztonságos távolságban az elektromos vezetékektôl
Az elmúlt időszakban néhány lakosunk kézhez kapott egy felhívást, melyben tájékoztatták, 
hogy az ingatlanán lévő fák az elektromos vezetéktől a 2,5 m-es biztonsági távolságon belül 
vannak, vagy hamarosan elérik annak határát.

Az októberi újságban is közöltek szerint:
 „Földfeletti vezeték biztonsági övezete  (a névleges feszültségtől függően) településünk-

re jellemzően - 5 méter, a vezeték azon szakaszán, amely belterületre és a fokozott bizton-
ságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült, 2,5 méter.”

 Ennek hatására nem kívánt fakivágási hullám indult meg városunkban. Felhívnánk a la-
kosok figyelmét arra, hogy nem csupán a fa kivágásával tehetnek eleget kötelezettségüknek, 
hanem a fa koronájának karbantartásával, visszavágásával is.

Gyömrő Város Önkormányzata

Újra vár mindenkit a Káptalanfüredi tábor!
2015-ben is kinyitja kapuit a Balatonalmádi-Káptalanfüreden található Ifjúsági tábor. 
Ahogy az elmúlt három évben mindig, úgy idén is több fejlesztés történik a májusi szezon-
kezdetig.  Megújul több faház, illetve új bútorok is érkeznek. Mindezek ellenére az árak 
nem változnak, vagyis egy éjszaka szállás 1.800 Ft/fő, de 3 vagy több éjszaka esetén csak 
1.500 Ft/fő/éj. Az ellátás – mely szabadon variálható – árai is változatlanok: reggeli 650 
Ft, ebéd 900 Ft, vacsora 850 Ft. Az ebéd háromfogásos, míg a vacsora minden esetben me-
leg étel. A 12 személy összkomfortos ház külön is bérelhető. Ennek szállásdíja egy hétre 
130.000 Ft. Kisebb létszám, illetve rövidebb tartózkodás esetén 2.500 Ft/fő/éj. 

Minden pihenni vágyót várnak szeretettel!
További információ és foglalás: tabor@gyomro.hu, valamint 0670/603-9878.
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A Hankó István Művészeti Központ programajánlója

Tojáskiállítás és vásár
a Hankó István Művészeti Központban

április 2-3. 10-18 óráig
László Gyula patkolt  
tojáskiállítása 
tojásvásár: csak 2-án 13-16.30-ig

Mogyorósi Eszter gravírozott csipke  
tojáskiállítása 
tojásvásár: mindkét napon 10-18 óráig

Csemetekert premier a Mûvészeti Központban!

A Csinn-Bumm cirkusz az 50-es években, mint rádiójáték vált híressé országszerte. 6 éven ke-
resztül minden vasárnap reggel a Csinn-Bumm induló dallamára ébredtek kicsik és nagyok. A 
80-as évek végén Tölgyes Tamás, a gyömrői Petőfi Sándor Művelődési Ház népművelője úgy 
döntött: színpadra állítja az egykori rádiójátékból íródott jeleneteket. Sikert-sikerre halmoztak, 
majd később ő maga is írt rengeteg szórakoztató szösszenetet. Megyei és országos versenyek-
ről mindig a legelőkelőbb díjakkal tértek haza. Ennek a társulatnak, a Fantázia csoportnak volt 
tagja Mihalusz Zoltán, aki ma a Csemetekert Gyermekszínház vezetője. 

24 éve csendült fel Gyömrőn utoljára a Csinn-Bumm induló. A Csemeték arra a nem kis fel-
adatra vállalkoztak, hogy megpróbálnak elődeik nyomdokaiba lépni, és a bohócok bőrébe búj-
nak. Így lesz ismét látható az Istállómester, Szamóca, Kelemen, Pöttyös Panni, Csupor Bódi, 
Bikkmag,  Cinóber, Muszkli 
Miska és Texas Peti, akit most 
Mihalusz Balázs alakít; Miha-
lusz Zoltán fia, aki annak idején 
három évig játszotta Texast. Ter-
mészetesen – ahogy egykor –, 
most is élő zenekar kíséri a da-
lokat. Az interaktív előadásokat, 
mint mindig, most is vidám ve-
télkedővel zárják, amelyben ter-
mészetesen a nézőtéren ülő gye-
rekek csapnak össze egymással, 
„értékes” nyereményekért.
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2015. április 19-én, vasárnap 16 órától
a Hankó István Művészeti Központ vendége a 

L’art pour l’art Társulat
Dolák-Saly Róbert, Laár András, Pethő Zsolt és Szászi Móni tölti meg az új estet, a megszokott 
színvonalon, vadonatúj tartalommal. Természetesen most is megjelennek az elmaradhatatlan 
figurák (Naftalin Ernő, Besenyő István, Kancácska, Anti bácsi, Margit, Boborján stb.), de emel-
lett újszerű, különleges műsorszámokkal is elkápráztatják a közönséget. 

Az új est előzetes ajánlója:
Az emberiség létezése óta keresi a világban felbukkanó 
kérdésekre a válaszokat.

– Mi végre születtünk, és mi történik velünk a halálunk 
után?

– Ki nevet a végén?
– Hogy kerül a csizma az asztalra, és miért jó a pók-

nak?
– Hány éves a kapitány?
– Mennyi a Pi értéke, és vajon mi lesz a L’art pour l’art 

Társulat legújabb estjének címe?
Rengeteg kérdésre nem leljük a választ, az utolsó kettőre 
azonban igen:

„3,14” és „A postás, aki megeszi a leveleket”.

Mindkettőhöz jó szórakozást kívánunk!

Jegyek 2 700 Ft-os áron megvásárolhatók a művészeti központban!

Táncest a Kristály Duóval
– a keringőtől a rock & roll-ig

2015. április 25. szombat 17-23 óráig
a Hankó István Művészeti Központban

A rendezvény fővédnöke: Gyenes Levente polgármester

Büfé, zene, tánc…

Belépőjegyek megvásárolhatók  
a művészeti központban, 800 Ft-os áron.
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TÁJHÁZAK NAPJA
2015. április 25. szombat 16 óra

Helyszín:  
Gyömrői Tájház (Gr. Teleki utca 46.) 

„Szomszédolunk”
Vendégünk: Ecser

Ecseri Zöldkoszorú Néptáncegyüttes 
és a Weöres Sándor Általános és Művészeti 

Iskola néptáncosainak műsora
A belépés ingyenes!

Kemencében sült finomságok

Kóstolójegy: 250 Ft
Töltsenek velünk egy felejthetetlen délutánt, 

várunk mindenkit szeretettel!

2015. április 4-11. között 

„SORSOK-ÁRNYALATOK” címmel,  

Tar Andrea grafikai képeinek kiállítása tekinthető meg  

Gyömrőn, a  Hankó István Művészeti Központban 
 

 

 

Helyszín: Hankó István Művészeti Központ - Gyömrő, Fő tér 1/b. 

A kiállítás megnyitójának időpontja: 2015. április 4. 16.00 óra 

A belépés díjtalan!  

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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AJÁNDÉK SAMSUNG TÁBLAGÉP! 
Samsung Galaxy Tab 3 7 Lite Wi-Fi

Ajánlatunk lakossági Telekom új otthoni internet, TV- illetve otthoni telefon-előfizetők részére 2 éves hűségidő vállalása esetén, a Magyar Telekom e szolgáltatásokkal 
lefedett, kizárólag Gyömrő szolgáltatási területein, műszaki felmérés eredményeitől függően, 2015. március 2. és 2015. április 30. között, vagy a készlet erejéig érvényes, 
illetve amennyiben teljesülnek a megrendelési feltételek. A kedvezményes készülékajánlatokat azon Előfizetők vehetik igénybe, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre 
vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. Az akcióban egy előfizető egy új otthoni szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötéshez csak egy készüléket vásárolhat.

SAMSUNG LED TV HAVI 990 FT-ÉRT!
(UE32EH4003/S)
0 Ft kezdőrészlet
+24 x havi 990 Ft kamatmentes részlet 
Teljes ár: 23 760 Ft

CSAK GYÖMRŐIEKNEK

FENTI KÉSZÜLÉKAJÁNLATAINK MEGHATÁROZOTT ÚJ TELEKOM TV- ÉS/VAGY OTTHONI INTERNETSZOLGÁL-
TATÁSRA TÖRTÉNŐ ELŐFIZETÉS ESETÉN ÉRVÉNYESEK, AMENNYIBEN AZ ÚJ ELŐFIZETÉSEKKEL EGYÜTT 
HÁROM KÜLÖNBÖZŐ TELEKOM OTTHONI SZOLGÁLTATÁSSAL RENDELKEZEL.

TOVÁBBI FELTÉTELEK: TELEKOM.HU/GYOMRO; 1412; MAGLÓDI ÉS VECSÉSI ÜZLETÜNK

MAR_078_RegDAW_Gyomro_GyomroUjsag_176x250.indd   1 10/03/15   17:40
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KÖNYVTÁRI  
HÍREK

Beszédművelő kör találkozóinak időpontja:
2015. április 15. és 29. (szerda) 15:30

Húsvéti kézműves foglalkozás!
Április első csütörtökén a kézműves foglalkozással a húsvétra készülünk. Húsvéti 

képeslapot készítünk, továbbá papír kosárkát, amibe a tojásokat lehet gyűjteni.
Időpont: 2015. április 2. (csütörtök) 13:00-17:00

A Magyar Költészet Napja!
A költészet napja alkalmából író-olvasó találkozót tartunk. Vendégünk lesz Erdős Attila, 

gyömrői születésű költő.
Időpont: 2015. április 15. (szerda) 10:00

Népek és országok: Burma
Népek és országok programsorozatunk keretében Burmát mutatja be nekünk  

Gábor Éva Mária.
Időpont: 2015. április 22. (szerda) 16:30

További információkhoz juthatnak interneten keresztül és személyesen:
Honlap címünk: www.gyomroikonyvtar.eoldal.hu,  

Facebook nevünk: Gyömrő Városi Könyvtár
Címünk: 2230 Gyömrő, Táncsics Mihály út 43.

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

MAJÁLIS AZ ESKÜ TÉREN
Gasztronómiai nap

2015. május 1., péntek
Egész napos programok: vidámpark, tűzoltó autó bemutató, airsoft bemutató

Főzőverseny négy kategóriában (levesek, pörköltek, vadételek és különlegességek)  
4 fős csapatok jelentkezését várjuk. Nevezési díj: 5000 Ft/csapat.

13 órától kifulladásig utcabál a Göndör zenekarral.
Bővebb információ, jelentkezés a főzőversenyre, vásározóknak helyfoglalás:  

06 30 2618064
Szervező: Gyömrői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
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AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FELVÉTELI 
KÖRZETEI ÉS A BEIRATKOZÁSI IDÕPONTOK

A 2015/2016. TANÉVBEN

A 2015/16 tanévre beíratás időpontja:
2015. április 16. (csütörtök) 8-19 óra között
2015. április 17. (péntek) 8-18 óra között

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 50. § (1) bekezdése alapján az 
általános iskolába történő felvételről vagy át-
vételről az iskola igazgatója dönt. Döntését 
írásban közli a szülővel, a felvételi kérelem el-
utasításáról határozatot hoz. Az elutasítás ese-
tén a szülőnek joga van, az elutasító határozat 
kézhezvételétől számított 15 napon belül jog-
orvoslattal élni. Fellebbezését a Klebersberg 
Intézményfenntartó Központ területileg ille-
tékes Tankerületi Igazgatójához nyújthatja be.

Amennyiben a szülő nem a kötelező felvé-
telt biztosító körzetes iskolába kívánja gyer-
mekét beíratni és a választott iskola a gyermek 
felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyer-
mekét a döntés jogerőre emelkedését követő 
öt napon belül köteles beíratni a kötelező fel-
vételt biztosító iskola első évfolyamára.

Köznevelési intézmény:
Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola – 2230 Gyömrő, 
Szabadság tér 2/B.

Felvételi körzet:
Erzsébet telep (kivéve: Máramaros utca 17-től, 
Fogarasi utca 17-től és 25-től, Kassai utca 
13-tól és 17-től, Rozsnyó-, Zenta-, Bánáti- és 
Beregszászi utcákat), a 31-es út melletti kül-
területi rész, Klotild telep: a Mátyás király-, 
Mendei-, Gyömrői Aurél-,- Öreghegyi- Béla 
utca, Szabadság út-Frangepán utca által ha-
tárolt területek és a Vadászház, Csemetekert 
külterületek.

Telephely: Gyömrő, Csokonai utca 58-60
Ady Endre utca; Apafi utca; Béla utca; 
Bercsényi utca; Bethlen utca; Bocskai 
utca; Bubik tanya – Vadászház; Csemete-
kert;  Csokonai utca; Ernő utca; Farkasdi 
út; Felvidéki utca; Frangepán utca; Für-
dő utca; Gyömrői Aurél utca; Hattyú utca; 
id. Pál Mihály utca; József Attila utca; Ká-
roly utca; Klapka utca; Lehel köz;Liszt Fe-
renc utca; Malom utca; Mátyás király utca; 
MÁV Kisállomás; Mendei út;Munkás utca; 
Öreghegyi utca; Pataki lakótelep; Pázmány 
utca; Rudolf utca; Sárkány utca; Szabadság 
út; Szent István út; Táncsics út 1-39-ig és 
2- 64-ig; Vörösmarthy utca;

Telephely: 2230 Gyömrő, Erzsébet utca 18-24.
Állomás utca; Arany János utca; Bimbó 
utca; Darányi utca; Erzsébet utca; Határ út; 
Köztársaság utca; Madách utca; Maglódi út; 
Máramaros utca 1-15-ig és 2-16-ig; Nefe-
lejcs utca; Orgona utca; Segesvári utca; Tol-
di utca; Turul utca; Wekerle utca; Buzogány 
utca; Szt. Imre utca; Rózsaszál utca; Rózsa 
utca; Fogarasi utca 1-15-ig és 2-24-ig; Árva 
vár utca; Szabolcs utca; Gyóni Géza utca; 
Eskü utca; Kassai utca 1-11-ig és 2-16-ig; 
31-es út; Dobó István utca; Hársfa utca; Ki-
nizsi Pál utca; Bilie telep

Köznevelési intézmény:
Gyömrői Fekete István Általános Iskola és 
Szakiskola – 2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc 
utca 5-7.

Felvételi körzet:
Mária telep: Levél-, Szegfű-, Vörösmarty 
utca,Szent István út, Malom-, Munkás-, 
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Dózsa György út 33 és 38-tól, Akácfa sor, 
Puky út, Gr. teleki utca 43és 56-tól határolt 
terület, és a Bánáti-, Fogarasi-, Rózsa- és 
Kóczán út által határolt terület, Pataky la-
kótelep-külterület

Akácfasor utca; Andássy utca; Árpád utca; 
Attila utca; Bánáti utca;Baross utca; Bereg-
szászi utca; Boglárka köz; Bercsényi utca; 
Deák Ferenc utca; Dózsa György út 38-tó-
lés 33-tól; Eötvös utca; Fogarasi utca 17-től 
és 26-tól; Gr. Teleki utca 43-tól és 56-tól; 
Puky Mihály utca; Gyöngyvirág utca; Ha-
las köz; Jókai utca; Kálvin utca; Kassai 
utca 18-tól és 13-tól; Kóczán út; Kossuth 
Ferenc utca; Kölcsey utca; Lengyel utca; 
Levél utca; Liliom utca; Máramaros utca 
17-től és 18-tól; MÁV Nagyállomás; Pa-
taky lakótelep; Táncsics Mihály út 41- től 
és 66-tól; Tompa utca; Tulipán utca; Szé-
chenyi utca; Szegfű utca; Vadvirág utca; 
Viola utca; Simon Mihály tér; Wesselényi 
utca; Zenta utca; Zrínyi utca; Rákóczi utca; 
Rozsnyó utca; 

Köznevelési intézmény:
Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
– 2230 Gyömrő, Bajcsy-Zsilinszky út 79-81.

Felvételi körzet:
Üllői út és kapcsolódó külterületi utak, Töves-
major külterület, Gróf Teleki utca 41 és 54-ig, 
Dózsa György út 29 és 34-ig, Gumi út, Magán 
út, Kossuth Lajos utca, Kisfaludi utca, Kas-
télydomb lakópark által határolt területek.

Annahegyi utca; Bajcsy Zsilinszky utca; Cif-
ra utca; Dózsa György út 1-31-ig és 2- 36-ig; 
Eperfasor utca; Fromm Antal utca; Gr. Teleki 
utca 1-41-ig és 2-54-ig; Kisköz utca; Kossuth 
tér; Kossuth Lajos utca; Üllői út; Tövesma-
jor (külterület); Kisfaludy utca; Kossuth köz; 
Csillag Kálmán utca; Kastély köz; Tóth József 
utca; Gumi út; Magán út; Gróf Almássy utca; 
Gróf Pállfy utca; Zichy utca; Festetics utca; 
Pátria utca; Sás út; Szilas út; Rózsahegyi út; 
Péteri út; Vásártéri út; Öregszőlők útja; Má-
nyaréti út; Vincellér út; Rózsahegyi út; Kislá-
pos utca; Újmajor; Töves-majori út.

Óvodai és bölcsödei beíratkozás  
idôpontjai

Idén az óvodaköteles tanulók beiratkozását 2015. május 4-től május 8-ig, 8.00 – 18.00 
óra között kell megtartani, az alábbi helyszíneken:

Bóbita, Arany - és Fejlesztő Óvoda
• Bóbita Óvoda, Fejlesztő Óvoda 2015.05.04-05

• Arany Óvoda 2015.05.06-07

Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda
• Mesevár Óvoda 2015.05.04-05.

• Varázskert Óvoda 2015.05.06-07.
• Kastélydomb Óvoda 2015.05.08.

A Bölcsőde és Gyermekközpont beiratkozását a 2015. május 4-től május 8-ig 8.00 – 
16.00 óra közötti időszakban kell megtartani.
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Tisztelt Szülő!
Tisztelettel meghívom Önt 2015. április 16. (csütörtök) 18.00 órakor Hankó István Művé-
szeti Központ Színháztermében tartandó

„Óvodás lesz gyermekem…”
címû fórumra!

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésében kisgyerme-
kek óvodakötelezettségének – 2015. szeptember 1-jétől hatályos – szabályait fogalmazza 
meg. A jogszabály értelmezéséről, az „óvodaérettség” feltételeiről, az óvodai beiratkozás-
ról, a kötelezettség alóli felmentés lehetőségéről szól a fórum. 

Várjuk azokat, akiknek 2015. szeptember 1-jétől óvodaköteles lesz a gyermekük,
akiknek 2015. szeptember 1-jét követően tölti be a 3. évét a gyermeke,
akik fel szeretnének készülni a későbbi óvodai ellátás igénybe vételére!
Program:
1. Megnyitó – Gyenes Levente polgármester
2. Kötelező óvoda? – Volcz Zoltánné irodavezető
3. Óvodás lesz a gyermekem… – pszichológus szemmel – Beke Anna gyermekpszi-

chológus
4. Csecsemőből óvodás?! – Petrik Zita védőnő
5. A gyömrői óvodák bemutatása – Beke Gabriella Bóbita, Arany és – Fejlesztő 

Óvoda, Szabó Judit Mesevár, Varázskert és – Kastélydomb Óvoda óvodaveze-
tők

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Gyenes Levente
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KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 2015. január 15-én id. Jakab Sándort utolsó földi út-
jára elkísérték. Továbbá köszönjük az Alkonyat-kegyelet Kft. és a Klein Virág Kft. munkatársai köz-
reműködését.                                                                                                         A gyászoló család

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS
Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik 2015. 02. 11-én 
Balogh Béla temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek el, fájdal-
munkban, gyászunkban osztoztak, valamint mindazoknak, akik búcsúz-
tatták. Továbbá köszönetünket fejezzük ki Garamszegi Sándornak és 
munkatársainak a temetés lebonyolításáért. 

Gyászoló család, Jucika és családja

Koncert
2015. április 18-án 18 órától a gyömrői katolikus templomban, az Eszterházy Katolikus 

Kórus és a Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
kórusának közös koncertjét tekinthetik meg.

Orgonán kísér: Almássy László Attila orgonaművész
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Jótékonysági gyűjtés és élelmiszer osztás Gyömrőn!
A Militans Sport Egyesület és a Családsegítő közös akciójában 80 rászoruló családhoz kerül-
hetett pékáru, tejtermék, tartós élelmiszer és a mindennapokhoz elengedhetetlen árucikk.                                                                                            

Köszönjük a segítségüket!

KÖZLEMÉNYEK
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Sportcsarnok felújítás:  
új világítás a pálya fölött

Befejeződött az Ignácz Ilona Városi Sportcsar-
nok felújításának és korszerűsítésének utolsó 
üteme. Ennek keretében új lámpákat szerel-
tek fel a csarnokban a játéktér fölé. A speciális 
világítás jóval takarékosabb, mint a korábbi 
rendszer, és tartósabb is, így jelentősen csök-
kennek a csarnok üzemeltetésének költségei. 
Mindemellett viszont nagyobb fényerővel 
rendelkezik. A mintegy 3,2 millió forintból 
megvalósuló fejlesztéshez önkormányzatunk, 
illetve a TAO-s finanszírozási rendszer bizto-
sította a fedezetet. A kivitelező 5 év garanciát 
vállalt a világításra.   

Az elmúlt három évben teljesen megújult a 
csarnok: felújították a tetőszerkezetet, új borí-
tást kapott a pálya, új, minden igényt kielégítő 
300 m2-es vizesblokkok és öltözők épültek, il-
letve a nézők és játékvezetők számára kialakí-
tott mosdók is megújultak.

Ez a három évig tartó beruházás nemcsak a 
sportolóink miatt volt fontos, hanem azért is, 
mert a Weöres Sándor Általános Iskola és a 
Teleki gimnázium diákjai is itt tartják testne-
velés óráikat. Most már számukra is adottak a 
kifogástalan körülmények.                        

HA

Gyömrô és Környéke Szociális Szolgáltató Központ
Kedves Olvasó! Engedje meg, hogy bemutassam 
Önnek intézményünket.
A Gyömrő és Környéke Társulás fenntartásában 
működünk Gyömrő, Maglód, Ecser és Üllő terüle-
tén. Címünk, elérhetőségeink: 2230 Gyömrő, Szt. 
István u. 75. Telefon/fax: 0629/330-207. email: 
gykszszk@gmail.com
Igényelhető szolgáltatásaink:

Házi segítségnyújtás keretében – akár napi 4 
órában – szakképzett gondozó segítségével gon-
doskodunk azokról az időskorú személyekről, 
akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből 
nem képesek, és róluk nem gondoskodnak. A gon-
dozás lehet fürdetés, gyógyszeradagolás, bevásár-
lás, rendrakás stb.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját 
otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális 
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék 
megfelelő használatára képes 65 év felettiek vagy 
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek 
részére az önálló életvitel fenntartása mellett felme-
rülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott napi 
24 órás ellátás. Szükséges hozzá egy telefonvonal.

Az ellátást olyan lakók is igénybe vehetik, akik 
az előző kritériumoknak nem felelnek meg, de ők 
más térítési díjat fizetnek, mint a szociálisan rá-
szorulók.

Étkeztetés: Napi egyszeri meleg étel biztosítása 
helyben fogyasztással, kiszállítással.

Háromszori étkezés csak helyben fogyasztás 
mellé igényelhető.

Időskorúak nappali ellátása: képzett szakem-
berek által irányított teljes körű napközbeni ellá-
tást, klubéletet biztosít. Szabadidős programokban 
való részvétel, pl. dominózás, hímzés, társasjátéko-
zás és egyéb foglalkozások biztosítása. Személyre 
szabott gondozást nyújt, pl. rendszeres vérnyomás 
testsúlymérés stb. Lehetőség van fürdésre, tisztál-
kodásra, ill. külön térítési díjért mosásra is.

Kedves Olvasó! Ha ezek után bármilyen kérdé-
se van, illetve ön vagy valamelyik ismerőse igény-
be venné bármelyik ellátási formánkat, kérem, ke-
ressen meg minket a fent megadott elérhetőségek 
bármelyikén, hogy tudjunk segíteni!

Köszönöm megtisztelő figyelmét! 
Goór Karolina, Intézményvezető

KÖZLEMÉNYEK – SPORT
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Régiós kézi sikerek
Két utánpótlás korosztályával is Pest Me-
gye, azaz a Kovács László Régió Döntőjé-
ben a Gyömrő VSK kézilabdázói!!!

Az Országos Gyermekbajnokság Régiós 
szakaszához érve, Pest Megyében egyedülál-
ló módon, csak a mi egyesületünknek sikerült 
dupláznia!

Márciusban fiú U14, illetve U12-es csapatunk 
is a Bajnokság Régió Döntőjében szerepelhet!

Az U14-esekkel csoportunkat veretlenül 
zárva kvalifikáltuk magunkat a hat csapatos 
döntőbe, ahol Dabas, Gödöllő, Százhalombat-
ta, Budaörs, Abony csapataival küzdhettünk 
meg. A háromfordulós eseményen, óriási örö-
münkre az Országos Elődöntőt érő második 
helyet szereztük meg!

A fiatalabbakkal csoport másodikként ke-
rültünk be, s egy fordulóval a négyes dön-
tő (Szentendre, Százhalombatta, Dunakeszi, 
Gyömrő) befejezése előtt már biztos az Or-

szágos Elődöntős szereplésünk, „csak” a Ré-
gió Döntős érem színe kérdéses!

U14 F játékosok: Simon Kristóf, Kovács 
Áron, Hoffmann András, Hegedűs Barna-
bás, Bakos Szabolcs, Seprős Ádám, Balogh 
Gergő, Sáfrány Benjamin, Markovics Zsolt, 
Füle Dominik, Márkus János, Seprős Bence, 
Mucsi László, Gáspár Olivér, Gruber Leven-
te, Markovics Patrik, Balogh Tamás, Bakos 
Máté, Nánási Lajos.

U12 F játékosok: Kassai Dániel, Balogh 
Tamás, Erényi Ervin, Nánási Lajos, Rehor 
Csaba, Szombati Gábor, Bakos Máté, Mar-
kovics Patrik, Füle Barnabás, Balogh Ger-
gő, Sáfrány Benjamin, Gönczy Gergő, Kava-
lecz Dániel, Pipics Barnabás, Molnár Ádám, 
Drozdik Máté, Lovász Gergő.

Edzők: Valenta Eszter, Volcz Ákos
Valenta Eszter  

Utánpótlás vezető, edző Gyömrő VSK


