
Kevesebb bűncselekmény 
Gyömrőn – 5. oldal

Nyuszibuli beszámoló 
 – 7. oldal

Csoportos esküvők 
– 9. oldal 

2017 ÁPRILIS

A megjelent szavazók 
háromnegyede 
támogatta –  
Mezey Attila  
lett a polgármester



2 GYÖMRŐAKTUÁLIS

GYÖMRŐ
Közéleti és információs magazin 2017/5

Felelős kiadó: SIGNAL Média és Informatika 
Nonprofit Kft.

Főszerkesztő: Király Erzsébet
Nyomda: Pannónia Nyomda Kft.

                     Megjelenik 6000 példányban
***

Észrevételeiket az ujsag@gyomro.hu  e-mail címre várjuk.
A magazin  a www.gyomro.hu weboldalon is olvasható.  

Hirdessen a Gyömrő Magazinban!
Szeretné, ha vállalkozása biztosan eljutna min-
den gyömrői lakoshoz? Hirdessen a Gyömrő 
Magazinban! Több mint 6000 példányban megje-
lenő havilapunk garantáltan minden postaládába 
eljut, a visszajelzések alapján pedig a lakosság 
döntő hányada rendszeresen olvassa. Hirdetési 
méretek: ¼, ½ és egész oldal. A térség egyet-
len szolgáltatójaként csomagajánlat keretében 
lehetőséget nyújtunk akár nyomtatott, online és 
televíziós hirdetések megjelentetésére is! Ára-
inkról és a további paraméterekről érdeklődjön 
a hirdetes@signaltv.hu e-mail címen, vagy a 
0630/937-7128-as számon 9 és 16 óra között.

Április 23-án rendkívüli esemény nélkül zajlott le az 
időközi polgármester-választás. A választásra jogo-
sultak 32,96%-a élt jogával, és adta le a voksát. Ez 
az arány a 2014-es választásokhoz képest mintegy 
8%-kal alacsonyabb, de időközi választásokat tekintve 
átlagos részvételi aránynak mondható. Összesen 
4487 érvényes szavazólapot dolgoztak fel a bizottsá-
gok. Ezek alapján Mezey Attila, a Gyömrő 2000 Kör 
jelöltje a voksok 73.96%-át szerezte meg, ami csak-
nem azonos a tavaly augusztusi időközi választáson 
Gyenes Levente által szerzett szavazati aránnyal.  

Az időközi polgármester 
választás eredményei

Békefi Miklós független jelölt 24.52%-ot szerzett, míg 
Kovács István (Munkáspárt) 1.52%-os eredményt ért 
el. 

A leadott szavazatok megoszlása:
Mezey Attila (Gyömrő 2000 Kör): 3330 szavazat
Békefi Miklós (független): 1093 szavazat
Kovács István (Munkáspárt): 62 szavazat

A választás érvényes és eredményes volt, a meg-
választott polgármester Mezey Attila.

HA

Várjuk fotóikat, cikkeiket!
A Gyömrő magazin szívesen fogadja az Ön fotóját 
is! Ha valamilyen helyi érdekességet lát, vagy úgy 

érzi, elkapott egy remek pillanatot, ossza meg 
velünk és több ezer olvasónkkal! E-mail címünk: 

ujsag@gyomro.hu
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Polgármesteri köszöntő
AKTUÁLIS

Kedves Gyömrőiek!
A vasárnapi polgármester-válasz-
táson városunk lakossága döntött, 
és ez a döntés határozott és egy-
értelmű volt. Nagy megtisztelte-
tés számomra, hogy a szavaztok 
74%-val városunk választópolgárai 
felhatalmaztak arra, hogy polgár-
mesterként vezessem településün-
ket a jövőben. 

Nemcsak megtiszteltetés azon-
ban ez, hanem rengeteg feladattal 
és felelősséggel járó hivatás is egy-
ben. Ezt a felelősséget átérezve 
szeretném legjobb tudásom szerint 
irányítani városunkat és az önkor-
mányzat munkáját, rászolgálva 
arra a bizalomra, melyet Önöktől 
kaptam.

Köszönöm ezúton is mindenki-
nek a támogatást, biztatást, melyet 
a választáshoz és munkámhoz 
nyújtott. 

Mindenki tapasztalhatta, hogy ez 
a mostani választási kampány más 
volt, mint az eddigiek. Méltó váro-
sunkhoz, a demokratikus elvek-
hez. Megmutattuk, hogy így is 
lehet kampányolni! A programokra, 
célokra, a tenni akarásra koncent-
rálva, személyeskedéstől, lejárató 
kampánytól, botrányoktól mente-
sen. Ehhez természetesen szükség 
volt a másik két jelölt hozzáállására 
is, akiknek ezúton köszönöm, hogy 
messzemenőkig betartották a kam-
pány írott és íratlan etikai szabá-
lyait. Örülök, hogy egy ilyen tiszta 
eszközökkel folytatott, tisztessé-
ges választási tusában nyerhettem 
el ezt a megtisztelő posztot. Sokat 
jelent ez számomra, hiszen mindig 
is Gyömrőn éltem és ezután is itt 
szeretnék. Fontos számomra ez a 
város.

Jelentős változást nem ígérek és 
nem is szeretnék, hiszen az elmúlt 

évek eredményei és a választá-
sokkor leadott lakossági szava-
zatok azt igazolják, hogy jó úton 
járunk. Hangsúly eltolódások azon-
ban minden bizonnyal lesznek. 
Nagyon fontosnak tartom ugyanis, 
hogy a jövőben sokkal inkább arra 
koncentráljunk, ami összeköt ben-
nünket, és ne arra ami szembe-
állít. A város közéletében szere-
pet vállaló minden oldallal korrekt 
partnerségre fogok törekedni, és 
arra, hogy meghallgassuk egymás 
véleményét. Mindenkivel, akinek 
fontos a város fejlődése és az itt 
élők érdeke. Erre jó alapot teremt 
a most lezajlott választás békés 
hangneme, és az a nagy arányú 
választói legitimáció, mellyel mun-
kámat végezhetem. 

Munka és feladat pedig van 
bőven! Folytatni kell városunk fej-
lesztését, pályázni és építkezni. 

Fontos a fejlődés, de emellett meg 
kell találnunk azt az egyensúlyt, 
mellyel megőrizhetjük Gyömrő kel-
lemes kertvárosias hangulatát. 
Rendezvényekre és pezsgő közös-
ségi életre van szükség. Szeret-
ném, ha városunk egy olyan hely 
lenne, ahol valóban jó élni. 

Polgármesterként szeretném 
megtestesíteni a város egységét. 
Úgy vélem, hogy a politikától füg-
getlen valódi civil egyesület képvi-
selőjeként erre lehetőségem lesz. 
Ebben a munkában pedig egy csa-
patként mellettem áll a Gyömrő 
2000 Kör teljes tagsága és képvi-
selőcsoportja. Feladatunk teljesí-
tése során pedig azt a zsinórmérté-
ket fogjuk szem előtt tartani, hogy 
mi a jó városunknak, és mi a jó 
városunk lakosságának. 

Mezey Attila

Mezey Attila, polgármester
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Gyömrő Város Önkormányzatá-
nak képviselő-testülete március 
végén és április elején is ülé-
sezett. Március 20-i ülésükön a 
képviselők döntöttek arról, hogy 
kutyafuttató kialakítására alkal-
mas területet jelölnek ki. Az egyik 
terület a Nefelejcs és Kóczán 
utak között húzódó rész, míg a 
másik az új sportcentrum szom-
szédságában lenne. A városve-
zetés tervei szerint még tavasz-
szal elkészülhet a két kutyafut-
tató kialakítása. 

Miután városunk több, mint 247 mil-
lió forintot nyert az iskolák energe-
tikai fejlesztésére, a testület meg-
szavazta, hogy a 2017. évi költség-
vetés terhére 2,3 millió forintot az 
önkormányzat biztosítson önerő-
ként a munkálatokhoz. 

A bölcsődei térítési díjak kap-
csán hoztak határozatot a képvi-
selők. Jelenleg egy évben az aktu-
ális gyermeklétszám (72 fő) után 
29,1 millió forint normatív támoga-
tást ad az állam az önkormányzat-
nak. Ezzel szemben az intézmény 
éves költségvetése meghaladja a 
84 millió forintot. A különbözet egy 
részét az önkormányzat saját for-
rásból, valamint a szülők által fize-
tett térítési díjból fedezi. Amennyi-
ben az önkormányzat nem tenne 
saját forrást a működésbe, a térí-
tési díj gyermekenként 3.330 Ft/
nap lenne. Ezzel szemben a kép-
viselők úgy határoztak, hogy a térí-
tési díj 2.000 Ft/nap, míg az idősza-
kos gyermekfelügyeleti díj 1.912 Ft 
lesz. Az ezzel kapcsolatos rendele-
tet már az április 10-i ülésén elfo-
gadták a képviselők.

Itt döntöttek arról is, hogy elfo-
gadják a Pest Megyei Rendőr- 
Főkapitányság Monori kapitánysá-

Testületi hírek
gának 2016-os beszámolóját. Az 
ülésen megjelent Zahorecz Sándor 
alezredes, monori kapitány, vala-
mint Baji Beáta őrnagy, gyömrői 
őrsparancsnok is. A beszámolóból 
kiderült, hogy az előző évben rekord 
alacsony volt a bűncselekmények 
száma városunkban, hiszen össze-
sen 180 esetet regisztráltak (erről 
külön cikkben részletesen is írunk 
lapunkban).

Elfogadták a képviselők az orvosi 
ügyeletet biztosító Inter Ambulance 
Zrt. beszámolóját is. 2016-ban 
összesen 3623 esetben nyújtottak 
segítséget az ügyeleten dolgozó 
szakemberek (ez Gyömrő és Mende 
lakosságára vetítve értendő).  2571 
felnőttet és 994 gyermeket láttak 
el. A fenti esetszámból a vonat-
kozó jogszabályi besorolás szerint 
csupán 1442 volt indokolt, vagyis 
ennyi felelt meg a sürgősségi ellá-
tás követelményeinek. Ezzel együtt 

a hivatalosan indokolatlan eseteket 
sem utasította el az ügyelet. 

A képviselők tárgyalták a Liget 
lakóparkban élők beadványát is. Az 
aláírók azt kérték a testülettől, hogy 
a rendelkezésére álló eszközökkel 
akadályozza meg, hogy negyvenla-
kásos vagy hasonló méretű tömb-
házak épülhessenek a területen. 
Mivel a jelenlegi HÉSZ és övezeti 
besorolás erre lehetőséget ad, a 
testület meg fogja vizsgálni ennek 
a módosítási lehetőségeit. Mind-
ezt úgy, hogy lehetőség szerint a 
területet birtokló vállalkozók részé-
ről ne merülhessen fel kártalanítási 
igény az önkormányzattal szem-
ben. A képviselők tehát támogatják 
a lakóparkban élők törekvéseit, és 
felhatalmazták az alpolgármestert, 
hogy a főépítésszel és a telepü-
lésrendezési tervet készítő céggel 
közösen – bevonva az önkormány-
zat jogászát is – tegyenek javasla-
tokat a megoldásra. 

Hauser Antal
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Soha nem volt ilyen 
kevés betörés Gyömrőn 
2016-os bűncselekményi adatok

AKTUÁLIS

A tavalyi év tavaszán, amikor a 
rendőrség illetékesei beszámoltak 
városunk 2015-ös bűnözési ada-
tairól, sokan azt mondták: ilyen jó 
év nem volt, és nem is lesz több. 
Aztán eltelt egy év, és megérkez-
tek a 2016-os statisztikai adatok, 
melyek azt mutatják: tovább javult 
a helyzet Gyömrőn. Ezt erősítette 
meg Zahorecz Sándor alezredes, 
Monor rendőrkapitánya is, aki a 
képviselő-testület legutóbbi ülésén 
számolt be az eredményekről. 

2016-ban városunkban összesen 
180 darab bűncselekmény történt. 
Ez – ahogy a kapitány fogalmazott 
– egy csaknem húsz ezer lakosú 
városban nagyon jó szám. Az előző 
évhez képest 29%-kal csökkent a 
bűncselekmények száma (e tekin-
tetben a gyömrői őrs jobban telje-
sített, mint a monori kapitánysági 

átlag, ami 21%-os csökkenést ért 
el). Még kirívóbb a javulás a 2014-es 
adatokhoz mérten: akkor 395 bűn-
cselekményt regisztráltak, vagyis 
két év alatt kevesebb, mint a felére 
csökkent.  Öt éves távlatban nézve 
61%-kal csökkent a bűncselekmé-
nyek száma Gyömrőn. 

Az úgynevezett szubjektív biz-
tonságérzet szempontjából fon-
tos egyebek mellett a betörések 
száma is. Tavaly összesen 6 darab 
lakásbetörés történt, az előző évi 
14, valamint a 2014-ben regisztrált 
39 hasonló cselekménnyel szem-
ben. Persze egyetlen betörés is 
sok, főleg ha az ember személye-
sen érintett, de egy ekkora terü-
letű városban, ahol több mint hat-
ezer lakóingatlan található, szinte 
elenyészőnek tekinthető ez a 
szám. 

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a legfontosabb bűncselekmény-típusok számainak válto-��
zását. Jól látható a nagy mértékű javulás.

Év Összes 
bűncselekmény Vagyon elleni Lakásbetörés Kiemelten kezeltl 

bűncselekmények
2014 395 183 39 250
2015 254 102 14 142
2016 180 59 6 90

Kapitány úr beszámolójában 
kiemelte, hogy egyetlen területen 
történt negatív változás, ez pedig 
a közúti balesetek száma. Míg 
2015-ben 15-öt regisztráltak, tavaly 
20 eset történt. Erre külön figyel-
met fordít ebben az évben a rend-
őrség, valamint városunk közleke-
désbiztonsági bizottsága is. A cél a 
növekvő tendencia megállítása, a 
balesetek számának csökkentése. 

Összességében elmondható, 
hogy a kiváló 2015-ös év után 
2016-ban még tovább csökkent 
a bűncselekmények száma váro-
sunkban. A számok és a tények 
makacs dolgok, de a legfontosabb 
a lakosság biztonságérzete. Ezen 
a területen is tovább javult a hely-
zet.

Köszönhető ez a monori kapi-
tányság, és főként a gyömrői rend-
őrőrs állományának, akik kima-
gasló munkát végeznek. Termé-
szetesen az önkormányzat is segíti 
a bűnüldözők munkáját, egyebek 
mellett felújítási munkálatokkal, 
RAV4 terepjáróval vagy éppen 
pénzeszközökkel. Meg kell emlí-
teni a polgárőröket is, akik munka 
mellett rendszeresen adnak szol-
gálatot, segítve a rendőrség mun-
káját.   

Természetesen mindenkinek az 
a célja, hogy még tovább javulja-
nak városunk bűnüldözési mutatói, 
de már az is figyelemreméltó ered-
mény lesz, ha sikerül ezt szinten 
tartani. 

Hauser Antal

Baji Beáta r. őrnagy és Zahorecz Sándor r. alezredes
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Fontos elérhetőségek
Gyömrői Polgármesteri Hivatal

Gyömrő, Fő tér 1.
Telefon: 06-29/330-011

E-mail: pmhiv@gyomro.hu
Ügyfélfogadás: 

Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–17.00
Szerda: 8.00–12.00
Péntek: 8.00–12.00

Pest Megyei Kormányhivatal Monori 
Járáshivatal Gyömrői Kirendeltsége

Gyömrő, Fő tér 1/A. 
(régi hivatali épület)

Telefon: 06-29/330-056, 
06-29/330-057

Okmányiroda: 
Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00–16.30

Szerda: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–12.00

Az okmányiroda nem időpontra, hanem 
sorszámos rendszerben dolgozik.

Hatósági osztály:
Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.30

Kedd: 8.00–12.00
Szerda: 8.00–12.00, 13.00–18.00

Csütörtök: 8.00–12.00
Péntek: 8.00–12.00

Gyámügyi osztály:
Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.30

Szerda: 8.00–12.00, 13.00–18.00
Péntek: 8.00–12.00

Gyömrői Városi Településfejlesztő 
és Üzemeltető Nonprofit Kft.

Gyömrő, Táncsics Mihály út 65.
Telefon: 06-29/331-920

E-mail: kht@gyomro.hu

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

Telefon: 06-30/652-1052
Web: www.gyomromuvkozpont.hu

E-mail: gyomro-muvhaz@freemail.hu

Közvilágítás hibabejelentés:
Eurovill Kft. 

Tel.: 06-40/980-030
Fax: 06-29/530-101

E-mail: kozvilagitas@eurovill.hu
Web: www.kozvilagitas.hu
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Nyuszibuli beszámoló
Rendhagyó Húsvéti Családi Napra 
került sor húsvét hétfőn a város-
központban. Szerencsére az időjá-
rás is megkegyelmezett a kilátoga-
tóknak, így ha nagy meleg nem is, 
de esőmentes idő kísérte a rendez-
vényt. Azt a rendezvényt, ahova 
több ezren látogattak ki, és ahol a 
legnagyobb sikere kétség kívül a 
városi nyuszinak volt. Tőle meg-
tudtuk, hogy már az előző napok-
ban végigjárta a városi ovikat, így 
sok gyerekkel személyesen talál-
kozott. Hétfőn aztán még többen 
jöttek, és keresték a tojásokat a 
tojáslabirintusban, játszottak külön-
böző játékokat, vagy éppen a kéz-
műves asztaloknál tevékenyked-
tek. A kilátogatók tojásfát állítottak, 
majd gólyalábas komédiát nézhet-
tek meg. A délután folyamán kicsik 
és nagyobbak egyaránt jól érezték 
magukat a népi játszóházban, de 
népszerű volt a kisállat simogató 
is. A szavak helyett beszéljenek 
inkább a képek!

HA
Fotók: Nagy Attila
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Levelező munkarend szerinti felnőtt 
oktatás (5-8. évfolyam) a gyömrői 
Fekete István Általános Iskola  
és Szakiskolában

SZELEKTÍV  
SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI 

IDŐPONTOK

A következő időszakban két 
ünnepnap is érinti a szemét-
szállítást: 

május 1-je helyett 5-én, 
míg június 5-e helyett 9-én

szállítják majd el a hulladé-
kokat.

Zöldhulladék szállítás:
2017. május 6. ��
 Hétfő-kedd
 �� 2017. május 13.  
Szerda-csütörtök 
2017. május 20.��   
Hétfő-kedd   
2017. május 27.��   
Szerda-csütörtök

Szelektív 
hulladékszállítás:

május 19.��  
Hétfő-kedd
május 26.��  
Szerda-csütörtök
június 16.��  
Hétfő-kedd
június 23. ��
Szerda-csütörtök
július 21.��  
Hétfő-kedd
július 28.��  
Szerda-csütörtök

Házhoz menő lomtalanítás 
megrendelése:  
06-53/500-152

A Monori Tankerületi Központ leve-
lező munkarend szerinti felnőtt 
oktatást indít a Gyömrői Fekete Ist-
ván Általános Iskola és Szakisko-
lában. A képzésre azok a 16. élet-
évüket betöltött fiatalok, felnőttek 
jelentkezhetnek, akik nem fejezték 
be az általános iskolai tanulmánya-
ikat. 

A foglalkozások (tanítási órák) 
időpontja: heti két alkalommal a 
délutáni órákban, 15-től 19 óráig. 

A heti óraszám 10 óra (2 x 
5 óra), az éves óraszám min-
den évfolyamon 360 óra. A tanév 
36 hétből áll. A hallgatók negyed-
évente írásbeli vizsgát tesznek. 

Az oktatás helyszíne: a Gyöm-
rői Fekete István Általános Iskola 
és Szakiskola felső tagozatos épü-
lete (2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc 
utca 5-7.) 

A képzés ingyenes, az indítás 
tervezett időpontja 2017. szep-
tember 1-je. 

Jelentkezni személyesen az 
iskola titkárságán munkana-
pokon 8-15 óráig, telefonon a 
06-29-331-311-es telefonszámon 
vagy e-mailben a nandorine.and-
rea@gmail.com e-mail címen 
lehet.

A beiratkozás időpontja: 2017. 
június 21-22., szerdán és csütör-
tökön 8-tól 15 óráig. A beiratko-
záshoz szükséges a legmagasabb 
iskolai végzettséget igazoló bizo-
nyítvány bemutatása.

dr. Hrutkáné Molnár Monika
tankerületi igazgató

 Hajdú András
intézményvezető
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Könyvtári Hírek
Az városi könyvtár az alábbi 

programokkal készül májusban!
Május 4-én, csütörtökön 13 órától zárásáig: ��
Anyák napi kézműves foglalkozás!

Beszédművelő Kör találkozók májusban az ��
alábbi időpontokban lesznek: május 10,  24. 
szerda 15.30-as kezdéssel! Játékos agytorna 
mindenkinek!

A Közösségek Hete rendezvénysorozat, a ��
Cselekvő közösségek – aktív közösségi sze-
repvállalás programhoz csatlakozva 
május 10-én, szerdán, 17 órakor a könyvtár és 
a Beszédművelő Kör közös szervezésében kerül 
megrendezésre verses irodalmi estünk.
Vendégünk: Dr. Dobosné Pecznyik Ibolya monori 
nyugdíjas pedagógus.

Május 12-én, pénteken 17 órai kezdéssel könyv-��
bemutatóval egybekötött író-olvasó találkozóra 
várunk minden kedves érdeklődőt.
Vendégünk, egy fiatal első könyves szerző: Pálin-
kás Erika. Fantáziadús kalandregényének címe, 
mely egy kitalált világba kalauzol el bennünket: 
Megjelölve! 

Május 16-án, kedden 17:30-kor Radosza Sán-��
dor a gyűrűk ura (újságíró, televíziós szer-
kesztő, 12 könyv szerzője)  Radosza-gyűrű 
megalkotója látogat el hozzánk!

A��  Születés Hetéhez (május 18-21.) kapcso-
lódva május 18-án, csütörtökön Kinek a szíve 
dobban bennem? – Beszélgetés a babámmal. 
Lelki köldökzsinór címmel egy izgalmas előadásra 
hívunk minden érdeklődőt, nemcsak a kismamá-
kat. Előadónk: Lipcsei Márta pszichológus, kapcso-
latanalízissel foglalkozó szakember. Ez alatt a négy 
nap alatt kismamáknak és gyesen, gyeden lévőknek 
a könyvtári beiratkozás ingyenes!

Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy május ��
27-én, pünkösd szombaton a könyvtár 
zárva lesz!

Nyárköszöntő kézműves foglalkozásunkra ��
2017. június 1-én, csütörtökön kerül sor!

Minden programunkra a belépés ingyenes! Minden-
kit sok szeretettel vár a könyvtár! Jöjjön el, megéri!

Cím: Táncsics M. út 43. tel.: 29/331-174
www.gyomroikonyvtar.eoldal.hu

KULTÚRA
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Gyömrői kerékpáros klub hírek
Az Erzsébet Iskolában voltunk 
sportágválasztó rendezvényen. A 
gyerekeknek szlalom pályát készí-
tettünk, amelyet billenő padlóval 
tettünk izgalmasabbá. Nagy sikere 
volt a Tax kerékpár szimulátornak 
is, a mai gyerekek nagyon vevők az 
informatika és a technika iránt, és 
ez most itt jól ötvöződött a kerékpár 
sport népszerűsítésével.

Nagy öröm számunkra, hogy 
újabb három országúti verseny 
kerékpárral lettünk gazdagabbak, 
így összesen négy „paripánk” van. 
A vadonatúj márkás bringák türel-
metlenül várják a leendő verseny-
zőket!

 Érdeklődni lehet tagfelvétellel 
kapcsolatban és mindennel, ami 
kerékpár! 

Email: bs66@gmail.hu                                                 
Budai Sándor
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Kaeshi Waza háziverseny
A Kaeshi Waza Harcművészeti 
Egyesület március 18-án megren-
dezte VII. házi versenyét. A hely-
szín  a péteri  Pittner Dénes Általá-
nos Iskola volt. Mivel egyesületen 
belüli versenyről van szó, ezért a 
nevezői létszám mindössze 65 fő 
volt. Ezen a versenyen ovisok is 
indulhattak, de csak földharc kate-
góriában. Versenyünkön az álta-
lunk oktatott versenyzők indultak. A 
versenyzők korosztálya 5 és 20 év 
közé esett. 

A nevezhető kategóriák: forma-
gyakorlat, földharc, vegyes küzde-
lem kéz-láb technikával és dobás-
sal, valamint erőtörés. A formagya-
korlatban a kezdők egy könnyebb 
mozgássort, míg a haladó tanítvá-
nyok egy sokkal komplexebb for-
magyakorlatot kellett, hogy bemu-
tassanak a közelgő lengyel verseny 
miatt. A földharc Judo szabályok 
szerint történt.  A vegyes harcban 
szerepel ütés-rúgás és dobás is. Az 
erőtörésben pedig a legtöbb desz-
kalapot eltörő nevező győz. 

A harci szellem minden évben 
egyre nagyobb. Egyre jobban ész-

revehető, hogy a tanítvány gon-
dolkozik, és taktikai manővereket 
próbál alkalmazni az adott küzde-
lemben, keresve az ellenfél gyen-
géit és kerülve annak erősségeit. A 
vegyes harcban számomra nagyon 
nagy öröm volt, hogy a 
küzdelem hevében sem 
vesztették el a kont-
rolljukat a versenyzők! 
Két különdíj volt:  a leg-
eredményesebb lány 
versenyző díját Kassai 
Boglárka kapta! A leg-
eredményesebb fiú ver-
senyző díját Szabó Szi-
lárd érdemelte ki!  

Dicséret minden tanít-
ványnak a lelkes rész-
vételért, a kitűnő küz-
delmekért és a sport-
szerű magatartásért.  A 
bírók közreműködését 
és segítségét is külön 
köszönöm. Köszönöm 
a  Pittner Dénes Álta-
lános Iskola vezetőjé-
nek, Barna- Pőcz Matild 
Mária igazgatóasz-

Támadnak a kullancsok!
Megérkezett a jó idő, ismét előbújtak a kullancsok. Bár a szak-
emberek rendre figyelmeztetnek, hogy a vérszívó által terjesztett 
agyhártyagyulladás elleni oltássorozatot még a télen érdemes 
elkezdeni, hogy a szezonra kialakuljon a védettség, sokan csak 
a jó idő beköszöntével kapnak észbe. Talán most még nem késő. 
Az első oltás után egy-három hónappal kell kérni a következőt, 
és akkor már kialakul valamekkora védelem. De kell egy harma-
dik oltás is, kb. egy év múlva. A hosszú távú védelemhez ugyanis 
szükség van az ismétlő oltásokra – figyelmeztetnek a szakem-
berek. A vérszívók nemcsak az erdőkben, hanem a parkokban, 
kertekben, játszótereken is megtalálhatók, s akár kocogás vagy 
kutyasétáltatás közben is támadhatnak.                                  KE

szonynak, hogy rendelkezésünkre 
bocsátotta az iskola sportcsarno-
kát. Végül minden szülőnek köszö-
nöm a megjelenést, a támogatást 
és a szurkolást.

Lozsi Ákos
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Tavaszi foci
Az UFC Gyömrőnél tovább folyta-
tódtak a korosztályos küzdelmek, 
benne több kiemelkedő sikerrel. 
U14-es csapatunk három veresé-
get követően a Sülysáp ellen nem 
engedte ki a kezéből a győzel-
met, és Hajdú Zoltán kettő, vala-
mint Rácz Milán egy góljával sike-
rült legyőznie a Sülysápot 3:1-re. 
Hajdú Zoltán ezzel a két góllal egy-
ben feljött a góllövőlista harmadik 
helyére.

U16-os fiataljaink ott folytatták, 
ahol abbahagyták, további négy 
győzelemmel és 26:4-es gólarány-
nyal gazdagítva eddigi remek sze-
replésüket. Mindez azt jelenti, hogy 
a csapat maradt a Pest megyei I. 
osztályú U16-os bajnokság élén, 
hat ponttal megelőzve az egy mecs-
csel többet játszott Vác-Deákvár 
SE csapatát.

A Péteri ellen aratott 3:1-es hazai 
győzelemmel U19-es együttesünk 
a tabella harmadik helyén várja a 
küzdelmeket, Gyömrő II-es csapa-
tunk két egymást követő, a Mende 
és a Péteri ellen aratott diadalnak 
köszönhetően a hetedik helyen áll 
a bajnokságban. 

Ahogyan arról korábban beszá-
moltunk, Molnár András edző irá-

nyításával a klub történetében elő-
ször lánycsapat alakult Gyömrőn, 
melynek tagjai azóta számos meg-
mérettetésen vettek részt. Ezek 
közül is kiemelendő az április 1-én 
Isaszegen megrendezett torna, 
ahol a legjobb kapus díját csapa-
tunk játékosa, Lómen Lili kapta! A 
csapat erősítése még folyamatban 
van, ezért a továbbiakban is várjuk 
a lányok jelentkezését.

Tizenkét fájdalmas vereséget 
követően április 18-án az öregfi-
úknak sikerült bezsebelniük első 
bajnoki győzelmüket! Csapatunk 
Juhász András mesterhármasá-
val idegenben győzte le 3:1-re a 
negyedik helyen álló Turát, bízunk 
benne, hogy ez a diadal megnyitja 
az utat a további győzelmek előtt.

Végül de nem utolsósorban 
Gyömrő I-es csapatunk a legutóbbi 

összefoglaló óta a Valkó elleni 
vereség mellett két győzelmet ért 
el az Iklad és a Zsámbok ellen. 
Talán utóbbi sokak számára emlé-
kezetes meccs marad, miután a 
félidőben 4:1-re vezetett az ellen-
fél, majd innen sikerült a Gyömrő-
nek a meccset megfordítania, és 
5:4-re megnyernie az összecsa-
pást. Mindemellett fantasztikus 
siker, hogy a csapat a Pest Megyei 
Kupában előbb az egy osztállyal 
feljebb játszó Maglódot győzte le 
4:0-ra, majd lapzárta előtt a Fel-
sőpakonyt 2:0-ra. Ez egyben azt 
jelenti, hogy Gyömrő bejutott Pest 
megye legjobb nyolc csapata közé, 
így nagy izgalommal várjuk a foly-
tatást.

Ezúton is köszönjük szurkolóink 
bíztatását!

UFC Gyömrő 

SPORT
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FEKETÉZZÜNK!

www.feketezzunk.hu

FEKETEPIAC

az iskola parkolójában

2017. 05. 04-én 13-18 óráig
Meghívó

A korábbi évekhez hasonlóan ismét megrendezésre kerül  
a Fekete István Általános Iskolában a „Fekete piac”.

Idén erre 2017.05.04-én kerül sor 13-18 óra között

Változatos portékával, vidám segítőkész „kofáink” várnak minden 
kedves érdeklődő vásárlót, kicsit és nagyot, időset és fiatalt.

Lesz itt könyv, virág, játék, használati- és dísztárgy, és még 
sok minden más.

Reméljük, hogy mindenki talál kedvére való vásárfiát!
Mindenkit szeretettel várunk!

Fekete István Általános Iskola Szülői Munkaközössége

Hírek a gyömrői Shaolinból
Pozsonyban küzdhettek a 
gyömrőiek
A Bianhua 2 versenyzője Szlováki-
ában mérettette meg magát a hét-
végén. A fiúk remek eredmények-
kel jöttek haza: 

Barta Bence: lánc formagyakor-
lat: ezüst érem;

küzdelmi kategóriák: arany és 
ezüst érem.

Balogh Barnabás: rövidfegyver 
formagyakorlat: arany érem;

pusztakezes északi és állat 
forma: bronz és ezüst érem.

Balogh Barnabás, Kovács Zoltán Norbert és Barta Bence Pozsonyban

Acél Ököl házi verseny
Április 22-én Szigetszentmiklóson 
jártunk az Acél Ököl Egyesület által 
rendezett felkészítő versenyen. A 
megmérettetési lehetőség itt a kez-
dőké volt, így 8 tanítványunk indult 
el. Gauruder Medox bronzérmes, 
Hoffman Péter negyedik helyezett 
Bors Gergő aranyérmes, Bálint 
Gréta negyedik helyezett, Haris 
Levente aranyérmes, Sebesi 
Ákos és Simoni Viktória bronzér-
mes, Sásdi Noémi pedig negyedik 
helyezett lett.

Kovács Zoltán Norbert



16 GYÖMRŐ

Rendezvény szervezésében 
partnerünk Jó itt

 élni! G
yömrő 

Majális, főzőverseny 
és piknik

1000  Aszfaltrajzverseny – (Gyóni Géza u.)
1100  Tűzgyújtás
1115  Postagalamb röptetés
1130  Aszfaltrajzverseny eredményhirdetés
1200 Elektromos kerekesszékesek 
 ügyességi versenye 
1200  Jó ebédhez szól a … Göndör zenekar
1430  Maglódi Sziluett - mazsorett bemutató
1500  Májusfa állítás – néptánc bemutató
1600  Főzőverseny eredményhirdetés
1630  Starlight Dance Company bemutatója
1645  Retro buli a Göndör zenekarral
1800  Csocsesz
1900  Göndör zenekar
Színes programok egész nap!
Egész nap vidámpark, kirakodó vásár,  
kóstolás és piknikezési lehetőség!
Ingyenes egészségügyi sátor szűrésekkel!

Gyömrő, Eskü tér
2017. 04. 30. vasárnap


