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Három jelölt 
az áprilisi 
választáson

Március 20-ig kellett leadniuk a megfelelő számú (mini-
mum 300 darab) érvényes támogató aláírást a polgár-
mester-jelölteknek. Elsőként Mezey Attila (Gyömrő 
2000 Kör) jelenlegi alpolgármester tett eleget a kritéri-
umoknak: alig 24 óra alatt gyűjtötte össze és adta le a 
kellő számú aláírást. Első körben több mint 500 dara-
bot, majd az utolsó napon még további több száz ívet. 
Mezeyt már március 7-én nyilvántartásba vette polgár-
mester-jelöltként a Helyi Választási Bizottság. 

Függetlenként indulhat majd Békefi Miklós, aki már-
cius 17-én adta le az aláíró íveket. Békefi 2010-ben 
már részt vett egy választáson, akkor a Gyömrői Tár-
saskör képviselő-jelöltje volt az 1-es számú körzet-
ben, ahol végül 45 voksot kapott (a körzetet megnyerő 
Tölli László 347-et).

A tavaly augusztusi választáshoz hasonlóan ismét 
megméretteti magát a Munkáspárt. Az országos párt 
minden időközi választáson elindul függetlenül attól, 
hogy van-e helyi szervezete. Jelöltjük megint Kovács 
István lesz, aki tavaly 88 szavazatot kapott. 

Az időközi polgármester választásra április 23-án 
kerül majd sor. 

HA
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Aláírtuk a rendelőintézet jövőjét 
garantáló megállapodást!

AKTUÁLIS

Ünnepélyes keretek között már-
cius 22-én írtuk alá a gyömrői 
rendelőintézet fejlesztéséről és 
működtetéséről szóló megálla-
podást. 

Az elmúlt időszak legfontosabb 
feladata volt számomra, hogy ez a 
szerződés, mely az önkormányzati 
szerepvállalásnak köszönhetően 
garantálhatja az intézmény hosz-
szú távú működését, mielőbb lét-
rejöhessen. Ezért örülök rendkívül 
annak, hogy az egyeztetési folya-
mat végén végre aláírtuk a doku-
mentumot, és most már kijelent-
hetjük: biztosan nem zárják be az 
intézmény kapuit. 

Sőt! Ezzel kezdetét veszi egy 
folyamatos fejlesztési program, 
melynek köszönhetően városunk 
járó betegellátása is rövidesen fel-
zárkózik a színvonalas városi szol-
gáltatások sorába. Egy olyan min-
taértékű együttműködés jött létre 
a fenntartó Bajcsy-Zsilinszky Kór-
ház, az ellátási területhez tartozó 
települések és városunk önkor-
mányzata között, mely országos 
szinten is egyedülálló. A legfonto-
sabb ebben, hogy ez mindenkinek 
csak előnyöket jelent, de főleg az 
intézményt felkereső betegeknek.

A most megkötött szerződés 
lényege, hogy városunk a jövő-
ben anyagilag és tevőlegesen is 
szerepet vállal a gyömrői rende-
lőintézet fenntartásában és fej-
lesztésében. Elvégezzük az intéz-
mény felújítását. Idén a várók, 
folyosók és a labor kerül sorra, 
jövőre pedig a rendelő helyiségek. 
Átvesszük és bevonjuk városi üze-
meltetésbe az épületet, valamint 
évről évre hozzájárulunk az orvosi 

és diagnosztikai eszközök beszer-
zéséhez. 

A környékbeli települések pol-
gármestereivel meglévő kiváló 
kapcsolatnak köszönhetően olyan 
megállapodást sikerült tető alá 
hozni, amellyel mind a hat tele-
pülés egyet tudott érteni. Esze-
rint nemcsak Gyömrő, hanem 
a többi önkormányzat is sze-
repet vállal a felújítási munkák 
finanszírozásában. De nemcsak 
anyagi segítséget nyújtanak váro-
sunknak, hanem a közös fellépés-
nek köszönhetően lényegesen 
nagyobb súllyal tudjuk majd a tele-
püléseinken lakó betegek érdekeit 
képviselni. 

Akik úgy gondolják, hogy a 
közelgő polgármester választás 
miatt majd most őrült rohamtem-
póban elindulnak a felújítási mun-
kák, hogy még április vége előtt, 
a kampány alatt ünnepélyesen 
átvághassuk a szalagot, azok csa-
latkozni fognak. A felújítási munkák 
természetesen minél előbb meg-

kezdődnek, és lehet jórészükkel 
el is készülünk áprilisra, de éppen 
azért nem fogok semmilyen sza-
lag átvágást tartani, hogy a rende-
lőintézet kérdését ne kezelhesse 
senki csupán választási fogás-
ként. Sokkal, de sokkal fontosabb 
kérdés ez annál! Az intézet meg-
tartása a legfontosabb stratégiai 
cél volt, amit sokan fel sem mér-
nek mekkora horderejű. Egészen 
addig, amíg ellátásra nem szorul-
nak, melyet szeretnének itt hely-
ben igénybe venni. Szóval ebben 
is mások leszünk itt Gyömrőn, 
és nem azzal fogunk foglalkozni, 
mennyi szavazatot lehetne még 
begyűjteni egy átadóünnepséggel. 
Mint annyi minden másban, itt is 
szeretnék inkább a munkára és a 
valós eredményekre koncentrálni.

A legfontosabb, hogy a jövőben 
is lesz rendelőintézete, mégpedig 
szép és modern rendelőintézete 
városunknak! Köszönöm az intéz-
mény orvosainak, dolgozóinak a 
hozzáállását, akik egy emberként 

Balról jobbra: Horinka László Sülysáp polgármestere,  
Kaszanyi József Mende polgármestere, Gál Zsolt Ecser polgármestere,  

Mezey Attila városunk alpolgármestere,  
Dr. Nagybaczoni Béla orvosigazgató helyettes,  

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
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Mint tudjuk, a kutya az ember leghű-
ségesebb társa. Örülök annak, hogy 
városunkban – úgy tűnik – egyre job-
ban kialakul a felelős kutyatartás kul-
túrája, és egyre többen viselkednek 
felelős gazdaként. Ez nagyon fon-
tos, mivel így nemcsak kedvencünk 
kapja meg az őt megillető odafigye-
lést, hanem a lakókörnyezetünket 
sem zavarja az otthonunkban, ker-
tünkben tartott kutya. Sokan felke-
restek a közelmúltban azzal a kérés-
sel, hogy jó lenne városunkban egy 
olyan terület, ahol szabadon és biz-
tonságosan lehetne futtatni a kutyá-
kat. Javaslatomra a Helló Gyömrő! 
Facebook oldalon is lefutott egy fel-
mérés, melyen keresztül jól látható 
volt, mekkora igény is van kutyafut-
tató területre. 

Vitán felül áll, hogy egy ilyen terü-
let kijelölése hasznos, mivel lehető-
séget ad a kutyásoknak, hogy a „nem 
kutyásokat” nem zavaró módon moz-
gathassák le négylábú társukat. Sok-
kal inkább itt, mint a parkban vagy az 
utcákon elengedve. A kutyák szá-
mára pedig sokkal jobb a szabadon 
futkározás, mint a pórázon sétálta-
tás. 

Kutyafuttató
Közkívánatra, kutyásoknak:  
lesz kijelölt kutyafuttató városunkban

Körülnéztünk hát, hogy hol lenne 
erre alkalmas terület, ami jól meg-
közelíthető és senkit nem zavar. 
Két területet találtunk: az egyik a 
liget lakópark közelében, ahonnan 
egyébként is a legtöbb igény érke-
zett. A Kóczán út és a Nefelejcs 
út közötti rét erre annál is inkább 
alkalmas, mivel az itt húzódó föld-
alatti gázvezeték védősávja miatt 
semmit nem lehet a területre épí-
teni, de még fásítani sem lehet, 
viszont kutyát sétáltatni minden 
további nélkül. 

A másik terület pedig a város 
ellentétes oldalán a Mendei út mel-
letti ugyancsak rétként szolgáló föld-
részlet. A rétek kaszálása egyébként 
is városunk feladata. A környezetnek 
pedig egyáltalán nem zavaró egy 
ilyen terület, mivel a kutyák csak a 
területüket, vagyis kertjüket védve 
ugatnak, egy ilyen szabad sétáltatós 
helyen egyáltalán nem.

A kutyafuttatókhoz az egyébként 
is kötelező kaszálás mellett csu-
pán némi kerítés és szemetes edé-
nyek kihelyezése szükséges. Ezeket 
felajánlások és társadalmi munka 
segítségével, illetve az önkormány-

zat szerepvállalásával hamar el tud-
juk végezni. Fontos, hogy a kutyák 
a területről az országutakra ne tud-
janak kiszaladni. A használat sza-
bályainak kidolgozásában városunk 
állatorvosai felajánlották segítségü-
ket. Egyébként a területek arra is 
alkalmasak lennének, hogy hétvé-
genként kutyaiskola is működhessen 
ezeken a helyeken, amire ugyancsak 
nagy lenne az igény. Az ilyen kutya-
sulik előnye, hogy így nagyobb lenne 
a fegyelmezetten, környezetét nem 
zavaró módon viselkedő kutyák ará-
nya városunkban amellett, hogy egy 
ilyen suli a gazdiknak is kiváló sza-
badidős program, a nézőknek pedig 
érdekes látványosság.

A területek kijelölését a képvise-
lő-testület megszavazta, így már 
tavasszal megnyithatja kapuit a két 
kutyafuttató, remélem minden gyöm-
rői kutyás gazdi nagy örömére.  A 
megnyitás időpontjáról illetve a 
témával kapcsolatos fejleményekről 
folyamatosan tájékoztatjuk az érdek-
lődőket.

Mezey Attila, alpolgármester

álltak ki az egészségház megma-
radásáért. Köszönöm a Bajcsy 
kórház vezetésének, hogy példa-
értékűen partnerek voltak kez-
deményezésünk elfogadásában. 
Valamint hálás vagyok a környező 
települések polgármestereinek, 
hogy összefogtak velünk a lakos-
ság ellátásának biztosítása érde-
kében. 

Mezey Attila
alpolgármesterA rendelőintézet dolgozói
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A tavaszi esőzések előtt
Árkok, átereszek újra

FEJLESZTÉS

Múlt havi cikkem alapján nagyon 
sok visszajelzést és bejelen-
tést kaptunk lakosainktól árkok 
és átereszekkel kapcsolatban. 
Inkább panasszal élnek legtöb-
ben a szomszéd által elhanya-
golt, nem gondozott árkok és 
átereszek miatt. 

Ahogy ígértük, önkormányzatunk 
kiemelt fontossággal állt neki a 
problémák megoldásának. Mezey 
Attila alpolgármester körzetes 
képviselőink javaslata alapján 
koordinálja a munkálatokat. Elő-
ször a legproblémásabb helye-
ket vizsgáljuk át, és szakmailag 
megbeszéljük, mi a legcélrave-
zetőbb megoldás. Fontossági 
sorrendet is felállítottunk, mely 
szerint az összefolyó-, gerincár-
kokat szeretnénk rendbe rakni. 
Mint múlt havi cikkemben is leír-
tam, nagyon fontos lakosaink 
együttműködő segítsége. Nem-
csak azért, mert helyi rendele-
tünk ezt szigorúan szabályozza, 

hanem azért is, mert tekintettel 
kell lennünk szomszédjainkra, 
utcabelieinkre is. Az elhanyagolt 
árkokon kívül a nem megépített, 
vagy az eldugult átereszek okoz-
zák a legtöbb problémát. Javas-
lom, mindenki vizsgálja át saját 
gépkocsi bejáróját, hogy van-e 
alatta áteresz, s ha van, meg-
felelő keresztmetszetű-e (álta-
lában minimum 30 cm csőátmé-
rőnek meg kell lennie), megfe-
lelő helyen van-e? Ha kétségei 
merülnének fel, bizalommal hívja 
hivatalunkat, a legjobb szaktudá-
sunk szerint megpróbálunk segí-
teni. Segítségként szeretnénk 
felajánlani azon lakosainknak, 
akiknek nincs áteresz a kapube-
járójuk alatt: mintegy 200 db, 30 
cm átmérőjű, kb. 2-3 m hosszú 
eternitcsövet. Ezt INGYENESEN 
biztosítjuk azoknak, akik vállal-
ják, hogy záros határidőn belül 
szakszerűen beépítik.

Hodruszky Lajos
polgárvédelmi referens

Megépült a 
Tőzeges tóhoz 
vezető sétány

Sokan használták azt a már rossz 
állapotú kis bekötőutat, ami a 

Táncsics Mihály útról nyílva halad a 
Tőzeges tó felé, hogy a tavat vagy 
éppen a falusi részt megközelítsék. 
Tavaly elkészült a sétány a Tőze-
ges tó körül, ami nagyon népszerű 
lett a lakosok körében. A terület fej-
lesztésének folytatásaként március-
ban alig néhány nap alatt teljesen 
megújult ez a kis bekötőút is. Tér-
kövezett felületet kapott, ami illesz-
kedik a Tófürdő és a Tőzeges tavak 
sétányaihoz is. Természetesen nem 
csak esztétikai szempontból volt 
fontos az utcácska rendbetétele, 
hiszen sokan ezen az úton keresz-
tül közelítik meg a városközpontból 
a falusi részt. Számukra is egysze-
rűbb és gyorsabb lett mostantól a 
közlekedés. 

HA 
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Folytatódik  
a sportközpont 
építése

A tavalyi évben kezdtük meg 
TAO-s forrásokból egy új 

sportközpont építését. A Men-
dei úti komplexum kivitelezésének 
első fázisában elkészült egy műfü-
ves edzőpálya, valamint a center-
pálya is. Utóbbi egyre látványo-
sabbá kezd válni, ahogy növekszik 
a fű. Hamarosan indul az építkezés 
második fázisa. Ennek keretében 
megépülnek a lelátók, a kiszolgáló 
épület (öltözők, irodák, stb.) vala-
mint egy futsal csarnok is. Termé-
szetesen a központ megközelítése 
is fontos dolog, így a Mendei úton 
jelzőlámpás gyalogátkelőt alakí-
tunk ki a megyei közútkezelővel 
közösen. Az UFC Gyömrő, Önkor-
mányzatunk és a Magyar Labda-
rúgó Szövetség kiváló együttműkö-
désének köszönhetően minden elő-
zetes határidőt tartani tudunk, így 
labdarúgóinknak nem kell sokat vár-
niuk arra, hogy birtokba vehessék 
ezt a magas színvonalú központot. 
A beruházás teljes költségvetése 
csaknem egymilliárd forint lesz. 

Gyenes Levente
projektvezető

Célegyenesben 
a sportcsarnok 
felújítása

H etek óta zajlik az Ignácz Ilona 
Városi Sportcsarnok felújítási 

munkálatainak utolsó fázisa. Mire 
lapunk megjelenik, már befeje-
zik az épület külső hőszigetelését, 
mely a lehető legmagasabb szintű 
lesz. A régi, rossz állapotú bejárati 
ajtó helyett modern és mutatós, jól 
szigetelő nyílászáró került, mint 
ahogy az ablakok cseréje is folya-
matosan zajlik. Az önkormányzat itt 
is törekedett a lehető legjobb szi-
getelési hatásfok elérésére. A hom-
lokzati színt már kiválasztották, így 
a külső munkálatok befejezését 
követően kezdődik az épület színe-
zése is. A mostani beruházás költ-
sége eléri a százmillió forintot, amit 
TAO-s forrásokból fedez a csarno-
kot használó Gyömrő VSK, vala-
mint a tulajdonos önkormányzat. 
A munkálatok befejezésével véget 
ér a városi sportcsarnok több éves 
felújítási programja. Ennek során új 
sportpadlót kapott a pálya, új vizes-
blokkok és öltözők épültek, felújí-
tották a tetőt, napkollektor került az 
épületre, mely a teljes energiaszük-
ségletet előállítja, valamint egyéb 
belső felújítások is történtek. Mos-
tanra elmondható, hogy első osztá-
lyú körülmények között készülhet-
nek a gyömrői sportolók, valamint 
tornázhatnak a csarnokot szintén 
használó Weöres iskolás diákok is. 

HA

Megújult  
az Artézi kút

Gyömrő egyik legismertebb 
ékköve kétség kívül a faluban 

található Artézi kút. Évtizedek óta 
hordják onnan a vizet nemcsak a 
helyiek, hanem a távolabbról érke-
zők is. Több mint tíz éve annak, 
hogy egy nagyobb felújítás és tér-
rendezés keretében elkészült a 
kút, valamint az azt körülvevő dísz-
tér. Az idő és komoly igénybevétel 
azonban nyomott hagyott a terüle-
ten, ezért februárban egy átfogó fel-
újítás zajlott a kútnál. Lecsiszolták 
és felújították a márványt, friss fes-
tést kapott a kutat átölelő „ivócsar-
nok” (mely egyébként Czibula Mag-
dolna és Lovass István tervei alap-
ján készült 2006-ban), valamint a 
téren található padok is. Végre újra 
eredeti fényében díszeleg a falu 
egyik büszkesége, ahol naponta 
százak fordulnak meg frissítőért. A 
kút továbbra is bírja vízhozammal 
az igénybevételt, az önkormányzat 
pedig a jövőben is figyel majd arra, 
hogy az ott megpihenni vágyókat 
méltó körélmények fogadják.  

HA



7MÁRCIUS MEGEMLÉKEZÉS

Méltó megemlékezés
A jelenlévők szerint az elmúlt évek 

legszínvonalasabb március 15-i 
műsorát láthatták az érdeklődők 
nemzeti ünnepünkön. A Művészeti 
Központ teljesen megtelt a kez-
désre, mely igazán felemelő volt: 
a Maglódi Fúvós Együttes élőben 
játszotta el a Himnuszt, a közön-
ség pedig énekelt. Mezey Attila 
alpolgármester ünnepi beszédé-
ben hangsúlyozta: nincs itt az ideje 
a politizálásnak, hanem csakis az 
emlékezésnek. Így beszédében a 
forradalomról és az abban harcoló 
gyömrői honvédekről emlékezett 
meg, mindannyiukat név szerint 
említve.

A fúvósok előadtak még több 
ismert indulót, majd a GyömrőSzín-
ház színészei folytatták a műsort. 

Őket követően álltak a színpadra 
a Weöres Sándor Általános Iskola 
tanulói, akik igazán tartalmas és 
magas színvonalú előadásukkal 
emlékeztek meg az 1848-49-ben 
történtekre. A gyerekek énekel-
tek, prózát mondtak, és láthatóan 
sok-sok munkát fektettek a műso-
rukba. Mindez kiegészülve a szín-
padi látvánnyal magával ragadta a 
hallgatóságot. 

A megemlékezés végén a gyere-
kek a jelenlévőkkel együtt a Művé-
szeti Központ aulájában elénekel-
ték a Szózatot, majd megkoszorúz-
ták a Kossuth és Petőfi szobrokat.  

Remélhetőleg a jövőben sok-sok 
hasonló színvonalú ünnepi műsort 
láthatunk még!

HA

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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Áprilistól két körzetre bontva 
szállítják el a szelektív hulladékot

AKTUÁLIS – OKTATÁS

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő 
Zrt. létrehozása után jelentősen 
átalakult a hazai közszolgálta-
tási piac. Ennek eredményeként 
Gyömrőn január elseje óta a sze-
métszállítási feladatokat az Öko-
víz Kft. látja el.

A váltás nem örömteli, ám szükség-
szerű volt, mivel az állam jelentő-
sen „belenyúlt” a (korábban Gyömrő 
esetében jól működő) rendszerbe. 
Az új szabályozás szerint az önkor-
mányzatok már nem végezhetnek 
el olyan feladatokat, amelyeket 
korábban Gyömrő felvállalt, ilyen 
például a zöldhulladék kezelése.  

Az új szolgáltató áprilistól néhány 
módosítást vezet be, mely érinti a 
lakosságot is. Ilyen például, hogy 
továbbra is havonta egy alkalom-
mal, de már két körzetre bontva 
szállítja el a szelektív hulladékot. 
Ez így fog kinézni:
április 7.  H-K 1-2 körzet
április 28.  Sz-Cs 3-4 körzet
május 19.  H-K 1-2 körzet
május 26.  Sz-Cs 3-4 körzet
június 16.  H-K 1-2 körzet
június 23.  Sz-Cs 3-4 körzet
július 21.  H-K 1-2 körzet
július 28.  Sz-Cs 3-4 körzet

A COOP üzletnél (városközpont, 
a posta mellett) található gyűj-
tőszigetre kikerül három darab 

új konténer, melyekbe kizárólag 
üveget lehet majd elhelyezni!

ZÖLdhuLLAdéK sZÁLLíTÁs:
A közszolgáltatás változása miatt, a 
törvényben előírtak szerint évente 
10 szállítás lesz. Ezek időpontjáról 
minden hónapban tájékoztatást ad 
a közszolgáltató. Ingatlanonként 
egy darab biológiai úton lebomló 
zsákot biztosít a cég, de természe-
tesen lehetőség van további zsá-
kok kihelyezésére, melyeknek szin-
tén lebomlóaknak kell lenniük. 

A gallyakat továbbra is 70 cen-
tisre vágva, összekötegelve szállít-
ják el. 

A szállítási időpontok:
április 1. H-K 1-2 körzet
április 8. Sz-Cs 3-4 körzet
április 22. H-K 1-2 körzet
április 29. Sz-Cs 3-4 körzet
   
LoMtALANítáS:
Ez is új rendszerben valósul meg 
ebben az évben. A házhoz menő 
lomtalanítás keretében az arra 
igényt tartó ingatlantulajdonosnak 
időpontot kell egyeztetnie a szol-
gáltatóval az alábbi elérhetősége-
ken: 
0653/500-152, valamint e-mailben. 
A közösen meghatározott időpont-
ban viszik majd el a háztartásban 
feleslegessé vált használati tárgya-
kat, eszközöket, bútorokat. 

HA

tájékoztató 
a bölcsődei 
beiratkozásról

A BÖLCSŐDEI 
BEIRATKOZÁS IDŐPONTJAI 

és HELYSZíNE 

Gyömrő Város 
Önkormányzat Bölcsőde és 
Gyermekközpont
Bölcsőde és Gyermekközpont 
(Tompa u. 21. vezetői szoba): 
2017. 05. 08-12., 8.00–16.00 óra  

 
A bölcsődei beiratkozáshoz 
szükséges dokumentumok:

gyermek születési anya-��

könyvi kivonata
gyermek TAJ kártyája��

a gyermek személyazono-��

sításra alkalmas dokumen-
tum (lakcímkártya, ha van 
személyigazolvány – nem 
kötelező)
szülői személyi igazolvány, ��

lakcímkártya (amennyiben 
releváns, a gyermek elhe-
lyezéséről, láthatásáról 
szóló bírósági ítélet, gyám-
hivatali határozat)
mindkét szülő munkáltatói ��

igazolása

A bölcsőde vezetője a felvételi 
kérelem elbírálásáról, a döntést 
megalapozó indokolással, 2017. 
július 3-ig (a beiratkozáskor kért 
módon) értesíti a szülőt.
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Tájékoztató az óvodai 
beiratkozásról
AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJAI és HELYSZÍNEI:

Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita, 
Arany- és Fejlesztő Óvoda 

Bóbita Óvod�� a (Pázmány u. 52. 
vezetői szoba.): 2017. 05. 08. és 
2017. 05. 09. 8.00-18.00 óra
 �� Fejlesztő Óvoda (Pázmány u. 
52. vezetői szoba.): 2017. 05. 08. 
és 2017. 05. 09. 8.00-18.00 óra
Arany Óvoda��  (Arany János u. 
28. vezetői szoba.): 2017. 05. 10. 
és 2017. 05. 11. 8.00-18.00 óra 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Mesevár, 
Varázskert- és Kastélydomb Óvoda

Mesevár Óvoda��  (Kossuth Ferenc 
u. 24. vezetői szoba.): 2017. 05. 
08. és 2017. 05. 09. 8.00-18.00 
óra
Varázskert Óvoda �� (Dózsa György 
út 1. vezetői szoba.): 2017. 05. 
10. és 2017. 05. 11. 8.00-18.00 
óra
Kastélydomb Óvoda��  (Gróf Pálffy 
utca 1-5. vezetői szoba): 2017. 
05. 12. 8.00-18.00

Óvodába a 2017. évi beiratkozási idő-
szakban kötelező beíratni azt a kisgyer-
meket, aki 2017.augusztus 31-ig betölti 
a 3. életévét. A gyermeket abba az óvo-
dába kell beíratni, ahová körzetileg tar-
tozik. A kötelező felvételt biztosító óvoda 
vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye sze-
rint illetékes települési önkormányzat 
jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába 
nem íratták be.

Az óvoda vezetője az óvodai felvé-
teli kérelem elbírálásáról, a döntést meg-
alapozó indokolással, a fellebbezésre 
vonatkozó tájékoztatással együtt 2017. 

július 3-ig (a beiratkozáskor kért módon) 
értesíti a szülőt.

Az óvodákhoz tartozó  
felvételi körzetek

Bóbita Óvoda (székhely)
Ady E. u., Apafi u., Béla u., Bubik tanya, 
Buzogány u., Csemetekert, Csokonai u., 
Dobó u., Ernő u., Eskü u., Frangepán u., 
Felvidéki u., Fürdő u., u., Határ u. 1-től, 
42-ig., Hattyú u., Hársfa u., József A. u., 
Károly u., Klapka u., Kinizsi u., Kossuth 
L. u. 20/47-től, Liszt F u., Mátyás király 
u., MÁV őrház, Mendei u., Pázmány u., 
Rudolf u., Sárkány u., Fő tér, Szt. Imre 
u. 1-től 34/69-ig., Szt. István út 17/28-tól, 
Táncsics M út 1-től 37/66-ig.

Fejlesztő Óvoda (telephely1)
Gyömrő Város Önkormányzat közigaz-
gatási területe

Arany Óvoda (telephely2)
Arany J. u., Állomás u., Árva vár u., Bereg-
szászi u., Bille telep, Bimbó u., Darányi 
u., Dózsa tanya, Erzsébet u., Fogarasi 
u., Gyóni u., Határ u. 44-től, 83-ig., Kas-
sai u 1-től 36-ig, Kassai u 36-tól, Kóczán 
út., Köztársaság u., Madách u., Maglódi 
u., Máramaros u. 48-tól 60-ig, MÁV Kis-
állomás, Nefelejcs u., Orgona u., Rózsa 
u., Rózsaszál u., Segesvári u., Szabolcs 
u., Szt. Imre u. 36/71-től 104/187-ig, Toldi 
u., Turul u., Wekerle u.

Mesevár Óvoda (székhely)
Andrássy u., Attila u., Árpád u., Bajza u., 
Baross u., Bánáti u., Bercsényi u., Bethlen 
G. u., Bocskai u., Boglárka utca., Deák F. u., 
Dózsa Gy. út 70-tól - ig, Eötvös u., Gyöngy-
virág u., Jókai u., Kassai u 2-től 34-ig, Kas-

sai u. 37-től 45-ig, Kálvin u., Kossuth F. u., 
Kölcsey F. u., Levél u., Liliom u., Márama-
ros u. 1-től 31-ig, Máramaros u. 2- től 46-ig, 
MÁV Nagyállomás, Petőfi u., Rákóczi F. u., 
Rozsnyó u., Simon M. tér, Szegfű u., Szé-
chenyi u., Szt. István út 2-től végig páros 
oldal, Szt. István út 17-től, -és 28-tól, Tán-
csics M út 39/68-tól 140/153-ig, Tulipán u., 
Vadvirág u., Vörösmarty u., Wesselényi u., 
Zenta u., Zrínyi u., Tompa u.

Varázskert Óvoda (telephely 1)
Akácfasor, Bajcsy-Zsilinszky 55-től végig 
és 72-től végig, Csillag K. u., Dózsa Gy. út 
1-től 69-ig, Dózsa Gy. út 2-től 68-ig, Fromm 
A. u., Gróf Teleki u., Gumi út, Halas köz, 
Lengyel u., Kastély köz, Kisköz, Kislápos 
út., Kossuth köz, Kossuth L. tér, Kossuth L. 
u. 18/45-ig, Malom u., Mányaréti út, Mun-
kás u., Öregszőlők útja, , Péteri út., Puky 
u., Rózsahegyi út, Sás út, Só u., Szent Ist-
ván út 1-től 15-ig, Szilas út, Tövesmajor A 
és B épület, Tövesmajori út, Üllői út, Vásár-
téri út, Viola u., Vincellér út, 

Kastélydomb Óvoda (telephely 2)
Annahegyi u., Bajcsy-Zsilinszky 1-től 
53-ig és 2-től 70-ig, Cifra út., Degenfeld 
utca., Eperfasor u., Farkasdi út, Feste-
tics utca, Gróf Almássy utca, Gróf Pálffy 
u., Gyömrői A., Kisfaludy u., Öreghegyi 
u., Pál M. u., Pataki lakótelep, Pátria u., 
Tóth J. u., Tövesmajor C, D, E épület, 
Újmajor, Zichy u.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges 
dokumentumok:

 gyermek születési anyakönyvi ��
kivonata
 gyermek  TAJ kártyája��
 a gyermek személyazonosí-��
tásra alkalmas dokumentum 
(lakcímkártya, ha van személy-
igazolvány – nem kötelező.)
 szülői személyi igazolvány, lak-��
címkártya (amennyiben rele-
váns, a gyermek elhelyezésé-
ről, láthatásáról szóló bírósági 
ítélet, gyámhivatali határozat)
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A gyömrői II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola ökoprogramja

A program segítségével az iskola 
egyedi módon gyűjthet pénzt, és 
részt vehet egy példaértékű kör-
nyezetvédelmi mozgalomban is 
egyben. A kezdeményezést azért 
is tartjuk különlegesnek, mivel kör-
nyezetünk megóvása elsősorban 
a következő generációknak lesz 
kiemelt fontosságú, s erre legjob-
ban az edukációval és példamuta-
tással tudjuk őket felkészíteni.

A program szervezője a Retur-
pack Kft, az ország egész terüle-
tén számos áruházban (pl. Auchan, 
CBA, SPAR) található, összesen 
csaknem 200 visszaváltó automata 
segítségével gyűjti az alumínium 
italos dobozokat. 

A kampány lényege, hogy a csa-
ládok saját gyermekük iskolájának 
részére gyűjthetnek pénzt. Min-
den regisztrált személy, aki részt 
vesz az aludoboz gyűjtésben és 

egy online felületen regisztrál, az a 
jelenlegi 2 Ft/doboz mellett (ame-
lyet természetesen saját vásár-
lása során beválthat a pénztárnál) 
dobozonként további 2 forinttal járul 
hozzá az iskola kasszájához.

Mit kell tenni ehhez? 
Gyűjteni az üres aludobozokat! 
Honnan? Otthonról, nagypapától, 
szomszédtól, utcáról, parkból.. Ha 
körbenéz, sok helyen találhat... Az 
automata a gyűrt, hajlított dobozo-
kat is átveszi.

Váltsa be az automatákban!
Hogy hol vannak az automaták? 
A nagyobb bevásárlóközpontok-
ban, szupermarketekben helyeztük 
el őket, legtöbbször szelektív hulla-
dékgyűjtő helyiségekben. Az auto-
maták nagy, zöld készülékek és 
rendkívül egyszerű a használatuk. 

Az üres dobozok bedobálása után 
csak meg kell nyomni a nagy gom-
bot és kiad egy bónt. 

Az automaták listája a sulidoboz.
hu oldalon tekinthető meg.

Regisztrálja a bónt  
a sulidoboz.hu weboldalon!
Az automaták a bedobált üres 
aludobozokért cserébe egy bónt 
adnak. Hogy gazdagíthassa az 
iskolát, regisztráció után a bón 
adatait töltse fel a www.sulidoboz.
hu oldalra. Szüksége lesz a bónon 
található adatokból a helyszínre, 
időpontra (hónap, nap óra, perc) 
és a visszaváltott dobozok szá-
mára. 

Gazdagítsa az iskolát!
Minden sulidoboz.hu oldalra feltöl-
tött aludoboz után 2 Ft-ot kap az 
iskola. Az oldalon nyomon lehet 
követni a saját és az iskolának 
gyűjtők feltöltéseit is.

Továbbá a bón Önnek is kedvez, 
le is vásárolhatja az üzletben, ahol 
bedobálta az aludobozokat. Vásár-
lása végén egyszerűen nyújtsa át a 
bónt a pénztárosnak és ő levonja a 
vásárlás értékéből.  Ezt a beváltás 
után egy hónapig teheti meg!

Ezzel a lehetőséggel Ön is 
részese lehet egy kiemelkedő neve-
lési folyamatnak, melynek során a 
gyermekei lehetőséget kapnak a 
környezetvédelem eme fajtájának 
megismerésére. Köszönjük, hogy 
Ön is védi a környezetet.

A sulidoboz.hu oldalon bővebb 
információt kaphat a programról és 
számos előnyét is megismerheti az 
aludoboz visszaváltásnak. 

Köszönjük, hogy  
együttműködik velünk!

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a gyömrői II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola lehetőséget kapott egy különleges ökoprogramban 
való részvételre. A suLIdOBOZ program jelenleg próbaverzióban 
fut, iskolánkon kívül még három oktatási intézmény kapott első kör-
ben lehetőséget. 

OKTATÁS
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hírek a gyömrői 
Weöresből

A tanév eddig eltelt időszakáról 
szeretnék tájékoztatást adni a 
város lakóinak. Intézményünk-
ben diákjaink számára is fontos 
eseményeken vagyunk túl és sok 
érdekes program vár még ránk.

A napi rutin mellett, igyekszünk 
olyan programokkal gazdagítani 
diákjaink mindennapjait, ame-
lyek során sokoldalúan fejleszt-
hetik személyiségüket, erősíthe-
tik társas kapcsolataikat és ter-
mészetesen tanulmányi területen 
is sikereket érhetnek el. A teljes-
ség igénye nélkül néhány progra-
munkról szeretnék beszámolni:

A népmese napjáról az alsó 
tagozaton rendhagyó módon egy 
egész napos program keretében 
emlékeztünk meg.

Az októberi események 60.év-
fordulójára a Mi 56-unk címmel 
szerveztünk műsort és kiállítást a 
tanulók által gyűjtött családi emlé-
kekből, kordokumentumokból.

Október végén természete-
sen nem maradhatott el az angol 
nyelvű Halloween-party sem.

Az őszi programok között zaj-
lott a pénzügyi program kere-
tében egy banki előadás a pénz-
ügyi tudatosságról, amely márci-
usban a pénzügyi témahét keretei 
között folytatódott. Bekapcsolód-
tunk a kódolás hetébe is, ezen 
a héten diákjaink országos infor-
matikai versenyen vettek részt. 
5-6.évfolyamon több mint 2000 
induló közül Leszkovics Kíra ért 
el kimagasló eredményt 2. helye-
zéssel. Alsó tagozatos diákjaink 
is ügyesen szerepeltek aIma-
ginLogo informatikai versenyen 
Heincz Áron és Kovács Emma is 

bejutott a regio-
nális döntőbe. 
Szintén komoly 
sikert ért el az 
5.a csapata 
Á r o k s z á l l á s i 
Tamás, Bella 
Csenge, Újvári 
Gergely a Bólyai versenyen ter-
mészetismeret területen, hiszen 
94 induló csapatból az 1. helye-
zést érték, így bejutottak az orszá-
gos döntőbe. Intézményünk diák-
jai rendszeresen részt vesznek 
városi és területi versenyen is. 
A versenyeredmények az iskola 
megújult honlapján megtalálhatók 
(www.weoresiskola.hu).

A legsikeresebb programok 
közé tartoznak alsó és felső tago-
zaton egyaránt az ÖKO progra-
mok. Az ÖKO programok egyike 
a novemberi egészségvédelmi 
hónap volt. Felsőtagozaton pszi-
chológus és az iskolai védőnő 

tartott műhelyfoglalkozást a 
kamaszkor problémáival kap-
csolatban, sor került szűrővizsgá-
latokra, természetes arcápolás-
sal kapcsolatos kozmetikai sza-
lont nyitottunk, interaktív játéko-
kon vehettek részt a diákok. Az 
állatok világnapja alkalmából 
sérülteket segítő kutyások voltak 
a vendégeink egy bemutató ere-
jéig, a látás világnapján szintén 
érzékenyítő játékot szerveztünk.
Intézményünk december elején 
nyerte el az Örökös Ökoiskolai 
címet.

A város kulturális életének 
diákjaink rendszeres résztvevői. 
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hírek a  városi 
matematika versenyről

2017. március 8-án a matematikát szerető diákok a nőnapot városi szintű 
versennyel ünnepelték.

A versenyben idén legsikeresebb diákok a következők voltak:

5.évfolyam 6.évfolyam 7.évfolyam 8.évfolyam

I. Árokszállási  
Tamás WSÁI Leszkovits 

Kíra WSÁI Bozsik 
Bendegúz WSÁI Kenyó 

Kristóf WSÁI

II. Horváth 
Attila FIÁI Kiss Gréta 

Boglárka WSÁI
Molnár
Máté FIÁI

Milán 
Erika FIÁI

III. Bella
Csenge WSÁI Juhász 

Bence WSÁI Romhányi 
Szabolcs FIÁI

Benczur 
Tibor WSÁI

OKTATÁS

Decemberben zajlott az Olvasás 
Ünnepe rendezvénysorozat (a 
könyvtárral közös szervezésben), 
melynek során az Aladdint vitték 
színre a diákok a Hankó István 
Művészeti Központban. Bánki 
Benislammer költő vendégeske-
dett iskolánkban. A hét folyamán 
pedig  diákjaink megszavazták 
iskolánk versét, regényét, versíró 
pályázatot hirdettünk meg, peda-
gógusok előadásában hallgathat-
tak a gyerekek kortárs zenei szö-
vegeket.

Természetesen ebben az évben 
is eljutnak diákjaink komolyzenei 
előadásokra, amelyekre opera-
bérletet lehetett venni. Rendsze-

res színházi látogatásokat is 
szerveznek kollégáink, amelyek-
nek mindig nagy sikerük van.

Két sikeres pályázat megva-
lósítása zajlik intézményünkben 
az Irány a Mars! természet tudo-
mányos és a Jump! sportrendez-
vényt támogató területen. A két 
pályázaton 2 600 000 Ft-ot nyert 
intézményünk.

Sikeresen pályáztunk az Okta-
tási Hivatal által kiírt Bázisintéz-
ményi címre, melyet három évre 
kaptunk meg. A címmel a régió-
ban módszertani, szakmai támo-
gatást tudunk nyújtani érdeklődő 
intézményeknek.

A farsangi időszakban jó han-

Gratulálunk minden résztvevőnek!

gulatú, tartalmas farsangi délutá-
nokat szerveztünk, komoly szülői 
segítséggel. 

Megtisztelő lehetőségben volt 
része két művészeti iskolásunk-
nak: Árokszállási Tamásnak és 
Kis Grétának Vecsésen a Bartók 
év alkalmából. A tankerület művé-
szeti iskolás tanulói, Baráti Kristóf 
Liszt és Kossuth díjas művész a 
vecsési művészeti iskola taná-
rai adtak egy gyönyörű koncertet 
Bartók műveiből.

 Márciusban szervezünk a  
leendő elsős gyermekek szülei-
nek intézményünket bemutató 
programot, melyre szeretettel 
várunk minden érdeklődő szülőt.

A tavaszi időszakban is több 
érdekes esemény szervezése 
kezdődik meg intézményünkben: 
digitális témahét, fenntartha-
tósági témahét, Weöres nap, 
Területi Weöres Sándor rajz és 
szavalóverseny, osztálykirán-
dulások, erdei iskola, túrázás. 
Természetesen a nyári táborok 
szervezése is gőzerővel zajlik, 
amelyről friss információkat szin-
tén az iskola honlapján olvashat-
nak.

Nagyon nagy öröm számunkra, 
hogy az önkormányzat jóvoltából 
energetikai felújításra kerül sor a 
székhely épületünkben és a Cso-
konai egységünkben a következő 
félévben.

Intézményvezetőként köszö-
nöm a szülők, kollégáim, önkor-
mányzatunk, tankerületünk támo-
gatását abban, hogy a körülöt-
tünk zajló átalakulások közepette 
is intézményünkben jó hangulatú 
légkörben végezhetjük a minden-
napi feladatainkat.

Spaitsné Rónaszéki Mária
 intézményvezető
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Ovis kirándulás az Országos 
Rendőr-főkapitányságra

A Mesevár Óvoda Micimackó cso-
portjának szülői szervezés kereté-
ben lehetősége volt meglátogatni 
Budapesten a Rendőrpalotát. 

Nagy izgalommal készültünk erre 
a napra, hiszen előzetesen sokat 
beszélgettünk különböző foglalkozású 
emberek feladatairól, így a rendőrök-
ről is. Beszéltünk az óvodai csopor-
tunkban betartandó szabályok, vala-
mint a közlekedéssel kapcsolatos sza-
bályok betartásának fontosságáról is. 
Mindezekkel a szabályokkal a gyere-
kek nap, mint nap találkoznak, sétáink 
során pedig a közlekedési szabályokat 
a gyakorlatban is alkalmazzuk. Felhív-
juk a figyelmüket ezek betartására biz-
tonságunk érdekében.

Kirándulásunk napján az utazás 
is izgalmas volt, hiszen rendőrbusz-
szal utazhattunk, rendőri kísérettel. 
A buszon való utazás során megbe-
széltük, hogyan utazunk biztonságo-
san (biztonsági öv használat, az ülés-
ben hátradőlünk, nem 
állunk fel).

Amikor odaértünk, 
már vártak bennün-
ket, ahol egy bizton-
sági kapun keresztül 
jutottunk egy ovisok-
nak kialakított játszó-
sarokhoz. Közelről is 
láthatták a gyerekek a 
rendőri ruha felszere-
léseit, némelyiket ki is 
próbálhatták (roham-
sisakot, gumibotot). Az 
animátor segítségével 
megbeszélték, melyek 
az oviban betartandó 
szabályok, valamint 
a közlekedési szabá-

lyok, mire kell vigyázni egy kisgyerek-
nek (ne álljanak szóba idegenekkel, 
idegenektől ne fogadjanak el semmit, 
szóljanak  szülőnek, óvó néninek, ha 
ilyet tapasztalnak). Ha rendőrt látnak 
és segítségre van szükségük, nyu-
godtan kérhetnek segítséget tőle is. 
A közlekedési ismeretek megbeszélé-
sét különböző színező lapokkal tették 
érdekesebbé, gyermek közelebbivé, 
érthetőbbé.

A gyerekek rendőrkutyák bemutatóját 
is megtekinthették, melyen különböző 
utasításokat hajtottak végre a kutyusok. 
A gyerekek így láthatták, hogy miben 
segíthetik a kutyusok a rendőrök mun-
káját. A bemutató után megsimogathat-
ták a kutyákat.

Mindenki kipróbálhatta milyen rend-
őrmotoron ülni, mintha ők lennének a 
motoros rendőrök. Valamint IGAZI nyo-
matot készíthettek a tenyerükről fém-
reszelékkel, amelyet emlékként haza 
is hozhattak. Ezután a rendőrség előtt 
a rendőrautót is megnézhették, beül-

hettek az autóba. Megismerkedhettek 
a hang- és fényjelzéseivel, valamint 
hogy ezeket milyen esetekben hasz-
nálják.

Végezetül minden kisgyerek egy 
színező füzetet (Figyelj rák, hogy 
vigyázhassak Rád!), fényvisszaverő 
smile-t és egy rendőrtetoválást hozha-
tott haza figyelmük és okos hozzászó-
lásaik jutalmául.

Nagyon sok élménnyel és ismerettel 
gazdagabban térhettünk haza, melyet 
a gyerekek az oviban ebéd után kipi-
henhettek, rendőrpalotai élményeikről 
álmodhattak.

Köszönjük szépen a szervezést és 
a lehetőséget Salgó László r. ezredes 
Úrnak és Baji Beáta r. őrnagy Asszony-
nak, hogy egy ilyen érdekes, izgalmak-
kal teli, tartalmas programon vehettünk 
részt!

Szitárné Csontos Marietta
óvodapedagógus
Mesevár Óvoda,  

Micimackó csoport
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A „Boglárka” Nyugdíjas Klub 
Egyesület hírei

2017. március 11-én ünnepeltük a höl-
gyeket a Prause József Közösségi Ház-
ban. Megtisztelte rendezvényünket 
Mezey Attila alpolgármester, Tölli László 
képviselő és Kertész Gyula is. Meghí-
vott vendégünk volt az „Életet az évek-
nek” Pest Megyei Egyesületének elnöke, 
Bognár Gábor. Ezúton is köszönjük a 
meghívottaknak, hogy megjelenésükkel 
emelték rendezvényünk színvonalát. 
  A férfi nyugdíjas társaink ezúttal is 
egy-egy szál csodálatos gerberával 
köszöntötték a hölgyeket, mely virágot a 
Polgármesteri Hivataltól kaptuk. Köszö-
netünket fejezzük ki a csodálatos virá-
gokért.

Szabó Sándor elnök köszöntő sza-
vai után Mezey Attila alpolgármester és 
Bognár Gábor elnök is köszöntötte a höl-
gyeket. Ezt követően Tili Dórika előadá-
sában hallhattuk József Attila: „Tavasz 
van, gyönyörű” csodálatos versét. 
Dórika fiatalos lendületével, vidámságá-
val és üdeségével nagyon szépen sza-
valta e verset. Sok szeretettel köszönjük 
neki az előadást!

Ezután következett a Klub Kultúr-
csoportjának műsora. Először Gajdos 
Ferenc előadásában hallottuk „A tavaszt 
hoztad el nekem” című dalt. Feri bácsi a 
tőle megszokott színvonalon adta elő az 
éneket. Nagy tapsot kapott. Majd a höl-
gyek következtek, akik meglepő fordula-
tot hoztak az eddig megszokott műsor-
rendbe. Egyenként rövid verseket mond-
tak el a tavaszról, amelyet nagy szere-
tettel fogadott a hallgatóság.Persze a 
férfiak sem akartak lemaradni, ők egyet-
len vers 1-1 szakaszát mondták el.

Ezt követően Takácsné Tóth Hajnalka 
énekelte - a tőle megszokott színvona-
lon - a „Szerelmes asszony” című éne-
ket. Nagyon szép előadás volt, mélyen a 
szívünkhöz szólt.

Hutás Kati előadásából megtudhat-
tuk, hogy egy anya mikor anya, illetve 
mikor szülő.

A Kultúrcsoport a „Tavasszal kell 
a szerelem...” című énekkel folytatta 
műsorát. Nagyon örült a közönség 
ennek a régi szép dalnak. Szabó Sán-
dor és Palotai István előadásaikkal 
angyali és ördögi megjegyzéseket tet-
tek a nőkre, melyek humorosak és vic-
cesek voltak.

Ezt követően a kórus híres magyar 
nótákat énekelt. Jó volt látni, hogy 
a közönség soraiban sokan énekel-
tek velünk. Nem maradhattunk viccek 
nélkül sem, melyeket Molnárné Susz-
ter Julianna mondott el. Sokat neve-
tett a hallgatóság a sztorikon. Sikere 
volt a Palotai-Pató párosnak is, akik a 
Mamma Mia című 
éneket adták elő, 
melyet szinte min-
denki dúdolt.

Gajdos Feri 
bácsi nagy bele 
éléssel adta elő 
a „Vágyom egy 
nő után” és a „Ma 
önről álmodtam” /
Az ördöglovas/ 
című operetteket. 
Ezek az operettek 
a közönség ked-
vencei.

Két fele-
ség „Mariska és 
Juliska” dicsér-
gette a férjeket, 
kiket Kókainé és 
Pappné személye-
sítettek meg. Cso-
dás befejezése 
volt a műsornak a 
„Hegedűs a ház-

tetőn” című nóta, melyet Gajdos Feri 
bácsitól hallhattuk. Nagy taps volt a 
jutalma a közönségtől.

Majd következett a vacsora és a 
tombola húzás. Hodruszky Lajos, Tölli 
László és Kertész Gyula ismételten sok 
tombola jegyet vásároltak, de az aján-
dékokat most sem fogadták el, hanem a 
következő kihúzott személy tulajdonába 
kerültek. Ismételten köszönjük támoga-
tásukat, melyet a Klubunknak nyújta-
nak.

Este sokáig szólt a zene Pavlyás Ist-
ván zenei kíséretével, aki mindig jó han-
gulatot teremt a táncolók, mulatók nagy 
örömére. Neki is sok szeretettel köszön-
jük a munkáját.

PnéGG

 

 

ÓVODAI NYÍLT NAP 

Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 

Az óvodai beiratkozás előtt szeretettel meghívjuk Önöket és gyermekeiket nyílt napjainkra,  

amelyek során betekintést nyerhetnek óvodáink mindennapi életébe.  

Megismerkedhetnek kollégáinkkal, tájékoztatást kaphatnak az óvodai életünkről,  

programjainkról, nevelési elveinkről. 

ARANY ÓVODA IDŐPONTJA: 2017. MÁJUS 2. /KEDD/ 9.00-12.00 

BÓBITA ÓVODA IDŐPONTJA: 2017. MÁJUS 3. /SZERDA/ 9.00-12.00 

Várjuk Önöket szeretettel! 
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Tűzoltóbál: csaknem három millió 
forint autóvásárlásra

GYÖMRŐI KÖZÉLET

Remek hangulatú jótékonysági 
bált rendeztek március 11-én a 
Művészeti Központban a Gyöm-
rői Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let javára. A jelenlegi formájá-
ban működű egyesület húsz fős 
vonuló szolgálattal rendelkezik, 
akik 2016-ban 4500 óra szolgála-
tot adtak, és 46 esetben vonultak 
ki segíteni a bajba jutott lakoso-
kon. Tűzesetek, közlekedési bal-
esetek, belvíz és még sok egyéb 
veszélyhelyzet során is segítséget 
nyújtottak. Ezen az estén azonban 
nekik segítettek azok, akik megje-
lentek. Több mint 250-en gondol-
ták úgy, hogy a belépő megvásár-
lásával anyagilag is támogatják az 
egyesület azon célját, hogy egy 
használt, de számukra mégis új 
tűzoltó autót vegyenek, lecserélve 
ezzel a 27 éves IFA típusú kocsi-
jukat. Mielőtt a Göndör zenekar 
színpadra állt volna, hogy hajnalig 
szórakoztassák a bálozókat, 9 tűz-
oltónak adtak át elismeréseket az 
elvégzett önkéntes munkájukért. 
Ezt követően Mezey Attila alpol-

gármester adott át egy másfél mil-
lió forintról szóló „csekket” Juhász 
János tűzoltó parancsnoknak, ami 
Gyömrő Város Önkormányzatá-
nak felajánlása volt. Baranyai Pál 
a Gyömrő 2000 Kör tagsága nevé-
ben 200.000 forintot adott át, míg 
a III. Gyömrői Sütifesztivál teljes 

bevételét – 110 ezer forintot – a 
szervezők nevében Krakomper-
ger Csilla adta oda a parancsnok-
nak. A felajánlásokkal (a Boglárka 
Nyugdíjas Klub is adományozott 
húszezer forintot), belépőkkel és 
eladott tombolákkal együtt ezen 
az estén mintegy 2,5-3 millió forint 
gyűlt össze az új autó vásárlá-
sához. Az egyesület rendelkezik 
megtakarításokkal erre a célra, így 
ha minden jól alakul, hamarosan 
valóra válhat régi álmuk, és egy 
modernebb, költségkímélőbb és 
jobb autóval segíthetnek a bajba 
jutott embereknek. 

A Gyömrői Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület köszöni mindenkinek, 
aki valamilyen formában támo-
gatta a rendezvényt, segítette 
annak létrejöttét. Külön köszönet 
a fellépőknek, valamint azoknak, 
akik anyagilag is segítették a cél 
elérését. 

HA
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Megkezdődött a tavaszi idény
SPORT

Labdarúgóink február végén meg-
kezdték a 2016/2017-es bajnoki 
kiírás tavaszi szezonját. Ez alól 
kivételt képeztek az UFC Gyömrő 
futsal játékosai, akik hatalmas bra-
vúrt végrehajtva kiharcolták az NBII 
Közép-Keleti csoport Felsőházába 
való bejutást, és azt, hogy jövőre 
ismét az NBII csapatai között üdvö-
zölhetjük majd őket. Az elismerés 
azért is megilleti őket, mert a többi 
csapattal ellentétben nem egy ver-
senyszerűen működő futsal csa-
patról van szó, hanem nagypályás 
játékosaink extra teljesítményéről 
és munkateherbíró képességéről.

Az egyes korosztályok tava-
szi szereplésének bemutatása 
előtt és alkalmazva a „hölgyeké az 
elsőbbség” elvet, röviden szeret-
nénk beszámolni lánycsapatunk-
ról. Molnár András edző irányítá-
sával a kezdeti pár főből mára egy 
25-30 tagból álló komoly csapat állt 
össze. Ezen csapat magját 11-17 
év közötti lányok alkotják, ami azt 
jelenti, hogy az eddig látott szorgal-
mas munka mellett 2-3 éven belül 
szép sikereket fognak tudni elérni. 

Az U14-esek március 4-én a lis-
tavezető Vác otthonába látogattak, 
és nagyszerű játékkal, Hajdú Zol-
tán két góljával sikerült egy pon-
tot elhozniuk, Vác VLSE II. - UFC 
Gyömrő 2:2. Az U16-sok már-
cius 11-én fantasztikus győzelmet 
aratva, 6:2-es eredménnyel sze-
rezték meg a három pontot a Tápi-
ószecső otthonában. Góllövők 
Kovács László (3), Horváth Kristóf, 
Bura Attila és Szabó Márk. 

Az U19-es csapat a Tápióság 
KSK március 5-én idegenben 3:0-s 
győzelmet aratott, a felnőtt II-es 

csapat Gábor Gergely góljával 
előbb a Szentmártonkátai SE-vel 
játszott március 5-én 1:1-et, majd a 
Tápióság ellen március 12-én kika-
pott 3:0-ra. 

Az elsőszámú felnőtt csapat feb-
ruár 26-án Kiss Szabolcs 5. és 
Horváth Péter 22. percben szer-
zett góljával legyőzte idegenben 
a Tápiószelét 2:1-re, majd már-
cius 4-én hazai pályán fogadta az 
első helyezett Sülysápot. A mindig 
is presztízsértékkel bíró összecsa-
páson a csapat csodálatos, 3:1-es 
győzelmet aratott Matyó Máté, Mol-
nár András és Horváth László gól-
jaival. Zárásul egy örvendetes hír, a 
készülő új futballkomplexum műfü-
ves pályáján a csapat lejátszotta 
első edzőmeccsét az Inárcs csapat 
ellen, melyen 4:1-es hazai győze-

lem született, Horváth László két, 
valamint Molnár András és Rudolf 
Krisztián góljaival. 

Végül de nem utolsósorban 
ezúton szeretnénk kérni, ameny-
nyiben tehetik, utalják 1%-ukat 
a Gyömrői Utánpótlás Futbal-
lért Alapítványnak (adószám: 
18713460-1-13, bankszámlaszám: 
65100084-11317726). Egyben 
mindenkit hívunk az idén is meg-
rendezendő hagyományos sport-
bálra, melyre április 22-én kerül sor 
a Hankó István Művészeti Központ-
ban.

Továbbra is várjuk a szurkolni 
vágyókat a meccseinken, hogy 
minél hangosabban zúgjon a 
HAJRÁ GYÖMRŐ!
  UFC Gyömrő 
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Közeleg a jó idő és  
a tenisz szezon is

SPORT

Mióta az időjárás bekényszerített 
minket a terembe, sok minden tör-
tént velünk. De, mielőtt beszámo-
lunk a téli eseményekről, ugorjunk 
kicsit vissza az benti szezon kezde-
téhez.

Ősszel, 18 teniszes palántával indultak 
a Fekete István Általános Iskola termé-
ben tartott edzések, ám mivel szombat 
délutánonként volt csak szabad a terem, 
a csapat fele – érthető módon – lemor-
zsolódott a hétvégi programok miatt. Így 
két csoport maradt, egy alsós és egy fel-
sős. Ennek a két csoportnak is megpró-
báltam másik napra tenni az edzést.

A kicsiknek csak szombat reggel 
nyolcra, a nagy lányoknak pedig hétfő 
este hatra sikerült termet szerezni. Itt 
szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy megköszönjem a szülők rugal-
masságát, ugyanis szemrebbenés nél-
kül hozzák a gyerekeket az edzésekre 
a korai-késői időpont ellenére. Illetve 
köszönettel tartozom a ping-pong csa-
patnak, akik vállalták, hogy egy órával 
később jönnek hétfőnként, így lehe-
tővé tették, hogy a lányok emberi idő-
pontban tudjanak jönni edzeni.

Bár a téli szezon döcögősen indult, 
a folytatás már annál jobb volt.

Mióta a VSK-hoz csatlakoztunk lehe-
tőségünk nyílt pályázni. Első beadvá-
nyunkkal sikerült nyernünk a Magyar 
Tenisz Szövetség által meghirdetett 
Együtt a pályán pályázat első fordu-
lójában. Nagy öröm volt ez nekünk, 
hiszen egy pályás kluboknak nem iga-
zán szokott jutni a támogatásokból. A 
nyert összeget fejlesztő eszközökre 
fordítjuk, amellyel elsősorban a gye-
rekcsoportok edzéseit színesítjük.

Volt lehetőségünk kilátogatni egy 
ATP Challenger tornára is, amelyet 
Budapesten rendeztek a BOK csarnok-

ban (régi Syma). Hétvége lévén sajnos 
ismét nem teljes létszámmal, de ott 
ültünk a lelátón és szurkoltunk az elő-
döntőben lévő Fucsovics Marcinak, aki 
könnyedén legyőzte norvég ellenfelét, 
így bekerült a másnapi döntőbe.

Siettünk a pálya széléhez autog-
ramért, amit nagy örömünkre meg is 
kaptunk és nemcsak Marcitól hanem 
döntős ellenfelétől, Jurgen Melzer-től 
is. Úgy gondolom, mindenkinek nagy 
élmény volt, láthattuk élesben mire is 
jó egy-egy röpte, lecsapás és megta-
nulhattuk a számolás csínját-bínját.

Lassan kisüt a nap, mi pedig visz-
szatérünk szeretett salakos pályánkra. 
Az, hogy mikor tudunk először pályára 
lépni, az időjárástól és a pályán elvég-
zendő munkák mennyiségétől függ 
(nagyjából április vége, május eleje). 

Azonban már most lehet jelentkezni 
a tavasszal induló kezdő csoportokba!

A csoportok minimum 4 fővel (maxi-
mum 6 főig) indulnak el!

Következő időpontok és korosztá-
lyok vannak:

LILA csoport (ovis tenisz)��
Péntek 16-17 óráig

PIROS csoport (alsós korosztály ��
1–4. osztályig)

Kedd 17-18 óráig
Szerda 17-18 óráig

NARANCS csoport (felsős kor-��
osztály 5-8., gimisek is!)

Szerda 18–19 óráig
Péntek 17–18 óráig

NYÁRI TÁBORT IS RENDEZÜNK!��
Július 10–14-ig alsósok
Július 17–21-ig felsősök, gimisek

A  városi könyvtár  
áprilisban az alábbi programokkal 

várja kedves olvasóit:

Beszédművelő Kör találkozó 
kéthetente szerdánként:  

április 12., 26. – 15.30.,  Május 3. – 15.30.

Játékos fejtörő mindenkinek! 
Április 6-án, csütörtökön kézműves 

foglakozás 13 órától.

Húsvétra készülünk, hangolódj te is 
velünk az ünnepre! 

Április 26-án,  
szerdán 17 órakor vendégünk:  

Halmos Monika 
gasztrobotanikus- 

tanácsadó, food-stylist, az ehető 
virágok szakértője

Rózsakunyhó Alkotóműhely 
üzemeltetője, számos könyv írója

Monika beszél munkásságáról és 
ízelítőt is hoz ehető virágokból!

Jöjjön el, megéri! A belépés 
ingyenes!

Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy 
a könyvtár április 10-én, hétfőn a 
megszokottól eltérően 9-16 óráig 

nyitva tart!

 Ellenben:
Április 14-én, pénteken és 
április 15-én, szombaton a 

húsvéti ünnepre való tekintettel 
könyvtárunk zárva tart!

Májusban a következő kézműves 
foglalkozásunkon már anyák 

napjára készülünk!

Időpontja: Május 4. csütörtök.   
13 órától mindenkit sok szeretettel 

vár a könyvtár!
Cím: Táncsics M. út 43.  

tel.: 29/331-174
www.gyomroikonyvtar.eoldal.hu

KÖNYVTÁRI híREK
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Ez egy életérzés…
Kerékpáros hírek

Fennállásunk óta a gyömrői kerékpár-
sportért köteleztük el magunkat, és ezt 
ezután is így folytatjuk. A ruházatunk, 
mezünk is a gyömrői címer és zászló 
színeit adja vissza, jól látható helyen 
olvasható a Gyömrő és a Városi Sport-
klub felirat, mindig ügyelünk a részle-
tekre. Ezekről a színekről ismernek 
meg bennünket az ország bringásai és 
szurkolói. A kedves olvasónak sem kell 
messzire utaznia, ha át akarja élni egy 
verseny élményét, a Tour-de Gyöm-
rőn csak be kell neveznie valamelyik 
futamra, és már részesévé válik.

Sajnos az ország sportfinanszíro-
zási politikája és törvényei sok sport-
ágnak nem kedveznek, így nekünk 
sem. Ezen a Városi Sport Klub sem 
tud változtatni. Ezért keresünk támo-
gatókat, akik a gyömrői kerékpár spor-
tért, valami belső indítatásból vezé-
relve, azonosulni tudnak a sportággal 
és áldozatot is hoznának érte. 

Jelenleg folynak a hétvégi közös 
edzések. A klubban családias a han-
gulat, rendszeresen tartjuk a gyűlése-
ket is. Túlzás nélkül állíthatom, hogy 

az internet és az információ forrada-
lom világában országos lefedettséggel 
bírunk, ha akarjuk ismeretségi, sport-
társi kapcsolatba léphetünk az ország 
bringásaival, csoportjaival.

Örömmel mondhatom, hogy gaz-
dára talált a klub egyetlen saját kerék-
párja, amelyet nemrégiben vásárol-
tunk azzal a céllal, hogy segítsük azt 
a sportolót, akinek még nincs sporto-
lásra alkalmas eszköze. Természete-
sen, ha már nincs rá szüksége, akkor 

a szakosztály tulajdona marad. Ezzel 
megkíméltük egy esetleges felesleges 
több százezres kiadástól a családot, 
akik későbbre halaszthatják a vásár-
lást, amikor eldöntötte a fiatal, marad-e 
ennél a sportágnál. 

Hamarosan felkeressük az iskolákat 
is, ahol kerékpár szimulátorral, kivetí-
tővel népszerűsítjük majd ezt a jobb 
sorsra érdemes egészséges sportágat 
és szabadidős tevékenységet.

Klub elérhetősége: 
bs66@gmail.hu

Látható: 
http://gyomroksz.hu/

Budai Sándor

törökbálinton rendezték a Whu Shu Open bajnoksá-
got, ahol 7 ország több mint 270 versenyzője vett 

részt. A Gyömrői Shaolin gong fu csapat 5 versenyzővel 
érkezett és mérettette meg magát. Eredményeik: északi 
pusztakezes forma serdülő lány kategóriában Simon 
Viktória arany érmet, Sásdi Noémi bronz érmet szerzett. 
Balogh Barnabás felnőtt, állat és utánzó kategóriában 
ezüst éremmel tért haza. Barta Bence felnőtt 70 kg full 
és light contact küzdelemben ezüst és arany érmet har-
colt ki.  Barnabás még egy bronz érmet is szerzett Wu 
Shu lándzsa gyakorlattal, Gál Sándor pedig 4. helyezett 
lett északi pusztakezes forma gyermek kategóriában.

Edzéseink: gyerek 17.00–18.00 
ifi, serdülő és felnőtt 18.00–19.30

érmeket hoztunk Törökbálintról
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főszerepben:
Pelsőczy László

Rendezte:
Rencz Antal

Az előadás ingyenes!

2017. április 16. 1800

THEATRUM HUNGARICUM bemutatja: 

Wassermann-Leigh- Dairon:

La Mancha Lovagja
zenés-énekes tragikomédia

Hankó István Művészeti Központ
2230, Gyömrő, Fő tér 1/b.
Tel.: 06-30/652-1052 • gyomromuvkozpont.hu

Az előadásra 
előzetes regisztráció szükséges!


