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Nagy örömünkre szolgál, hogy első, 
megújult lapszámunk megjelenése 
után kapott visszajelzéseikben arról 
számoltak be lakosaink, hogy meg 
vannak elégedve önkormányzati új-
ságunk új formájával. 
Több olvasónk is ki-
emelte, hogy időszerű 
volt a változás, és az 
újításoknak köszönhe-
tően egy sokkal tartal-
masabb, látványos és 
sokszínű újságot kaptak 
kézhez.

A hónap fotója pályá-
zatunk nagy sikerrel in-
dult el, több helyi fotós is 
elküldte nekünk képeit, 
amelyekből szerkesztőbizottságunk 
tagjai kiválasztották a nekik legin-
kább tetszőt. Őszintén mondhatom, 
hogy mindegyik pályamű nagyszerű 
volt, és nehéz volt kiválasztani kö-
zülük a hónap fotóját. A jövőben is 
biztatunk minden helyi fotózás iránt 
érdeklődőt, hogy bátran jelentkezzen, 

és küldjön képet rovatunkba. A be-
küldött képek az újságban való meg-
jelenési lehetőség mellett felkerülnek 
önkormányzati Facebook oldalunkra 
is, ahol minden pályamű megtekint-

hető.
Reméljük, hogy eb-

ben a hónapban is el-
nyeri tetszésüket lapunk 
tartalma. Mi továbbra is 
azon dolgozunk, hogy 
minél inkább megfelel-
jünk olvasóink igénye-
inek, és azon lakosa-
inkhoz is eljuttassunk 
minden, városunkat 
érintő információt, akik-
nek egyéb felületen 

nincs lehetőségük tájékozódni. Ma-
gazinunkat ezután is megtalálják a 
postaládákban a hónap első napja-
iban, vagy olvashatják cikkeinket a 
www.gyomro.hu weboldalon elekt-
ronikus formában is.

Oldal-Benkő Zsanett
főszerkesztő

A hónap fotója

Az első tavaszi nap (Fotó: Dobos Péter) 
Mutassa meg saját fényképén keresztül városunk értékeit, szépségeit, legismer-
tebb helyeit vagy eseményeit! A hónap fotója pályázatra nevezni kívánt képet az 
ujsag@gyomro.hu e-mail címre kérjük elküldeni minden hónap 10-éig „A hónap 
fotója” tárggyal. Az e-mailben kérjük megadni a fotó készítőjének nevét, telefon-
számát és a kép címét. Minden hónapban a legjobbnak ítélt kép megjelenik a 
Gyömrő Magazin „A hónap fotója” rovatában.
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2018. március 12-én megtartotta az 
év második rendes testületi ülését a 
képviselő-testület, melynek kereté-
ben az alábbiakról döntöttek:

• Elfogadták a költségvetési ren-
deletet

Ahogy arról előző számunkban már 
beszámoltunk, a februári ülésen a 
testület a rendeletet nem alkotta 
meg, hanem átdolgozásra, ponto-
sításra visszaadta. Az átdolgozás 
megtörtént, mely érintette a személyi 
juttatások körét, a dologi kiadások 
szükségességét, a civil- és gazdasági 
szervezetek támogatását, valamint a 
pályázati támogatással megvalósuló 
fejlesztések éven belüli és éven túli 
ütemezésének felülvizsgálatát. Így si-
került a költségvetési hiányt egy olyan 
elfogadható szintre lefaragni, amely 
hitelfedezettel lefedhető. Mezey Attila 
polgármester azt is elmondta, hogy 
a számok év végére mindig „kisimul-
nak”, így remélhetőleg – az eddigi 
évek tapasztalatait követve – hitelfel-
vételre nem lesz szükség.

• Mánya réti emlékmű felújítása
500 000 Ft támogatást ítélt meg a 
testület a Mánya réti emlékmű felújí-

Elfogadták a költségvetési rendeletet

tására. 2016. év végén már volt egy 
ilyen kezdeményezés, ami azonban 
kivitelező hiányában nem valósult 
meg, ezért az idei évre újból beter-
vezte költségvetésébe a testület.

• Táncsics-Dózsa György úti sarki 
telek megvásárlása

Döntött a testület a Táncsics-Dózsa 
György úti sarki telek megvásárlásá-
ról, így az a határozat született, hogy 
az önkormányzat megveszi a szó-
ban forgó ingatlant. A polgármester 
elmondta, hogy stratégiailag ez a 
telek nagyon fontos szerepet tölt be, 
hiszen ide a későbbiekben egy olyan 
biztonságos körforgalmat lehet majd 
kialakítani, amely az esztétikumon túl 
a Maglód felől érkezőknek a város 
fogadókapuja is lenne.                      

SZÉ

Felhívás régi 
fényképek 

felkutatására

Városunk Arculati Kézikönyvének 
összeállításához régi gyömrői fény-
képeket keresünk. Önkormányza-
tunk, várostervező cégünk, főépíté-
szünk és hivatalunk Gyömrő Arculati 
Kézikönyvén dolgozik, amelyhez 
régi, jellegzetes épületekről, utcák-
ról várunk fotókat lakosainktól. Digi-
tális fényképeiket kérjük, az info@
gyomro.hu e-mail címre küldjék! 
Amennyiben az e-mailes elküldési 
mód nem megoldható, akkor sze-
mélyesen is várjuk a fotókat a Pol-
gármesteri Hivatal titkárságán, ahol 
szkennelés után sértetlen állapot-
ban rögtön vissza is adjuk azokat.
Egyéb, a témával kapcsolatos ész-
revételt, ötletet is szívesen fogadunk 
a megadott e-mail címen.

Előre is köszönjük lakosaink 
közreműködését!

FESTMÉNY 
 – SZÉP AJÁNDÉK!

akvarellek  
és olajképek

AGORA ÜZLETHÁZ 
GYÖMRŐ

 ÉKSZER-ÓRA  
ÜZLET
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csökken, így évente csaknem há-
romszáz újszülöttnek kedveskedhe-
tünk ilyen ajándékkal. A gyermekek 
adják a legtöbb örömöt az életben, 
és ők jelentik városunk jövőjét is, 
mely garantáltnak látszik. 

A gondolat, melyet az előbb em-
lítettem, hogy az itt élőknek ez a 
város ne csak egy lakóhely legyen, 
hanem egy szerethető otthon is, 
meghatározza majd egész jövőbeni 
munkámat. Folyamatosan nő váro-
sunk lélekszáma, sokan választják 
Gyömrőt új lakhelyükül. Fontos, 
hogy számunka is és a már régóta 
itt élők számára is kötődést tudjunk 
adni, egy lelki kapcsot városunkhoz 
az itt élők közösségéhez. Elérni azt, 
hogy mi gyömrőiek, valóban egy 
nagy család tagjai legyünk. Ehhez 
pedig a kulcs az odafigyelés váro-
sunk életének minden apróságára, 
melyet polgármesterként szeretnék 
megadni és a hétköznapi élet min-
den színterén is érezhetővé tenni. 
Így kezdődik hát az idei év. 

Dr. Mezey Attila
polgármester

A születés a legcsodálatosabb 
dolog a világon, mi pedig itt 
Gyömrőn büszkék vagyunk arra, 
ha városunkban gyermekáldás 
köszönt egy családra. Ezért mos-
tantól babacsomaggal köszön-
tünk minden, városunkba érkező 
újszülöttet. 

Szeretnénk osztozni örömükben és 
jelezni azt, hogy városunk büszke 
gyermekükre. Többször szoktam 
idézni azt a gondolatot, hogy „azért 
vagyunk a világon, hogy valahol 
otthon legyünk benne” és ezt így is 
gondolom. Ezért olyan ajándéko-
kat tettünk ebbe a babacsomagba, 
mely a Gyömrőhöz való kötődést 
jelképezi. Egy nagyon aranyos kis 
plüss sárkány, mely sehol máshol 
nem kapható, csak Gyömrőnek ké-
szül, városunk címerével. Ez talán 
városunk kabalafigurája is lehetne 

Örökre hazád lesz a hely, ahol születtél
mostantól. Egy babanapló váro-

sunk motívumaival, melyben meg-
őrizhető a gyermek felcsepe-

redésének minden kedves 
emléke. Tartalmaz még a 

csomag egy nagyon szép 
díszes, kézzel készített, 

valódi viaszpecséttel ellátott 
diplomát, mely igazolja, hogy 

az újszülött városunk örökös 
polgára lett. Továbbá kuponokat 

és a jövőben valószínűleg hasznos 
babaápolási termékeket is. Remé-
lem, ezzel a kis ajándékcsomaggal 
sikerül hozzájárulnunk ahhoz, hogy 
egy mostani újszülött később, vala-
mint családja is otthonának érezze 
ezt a várost. Talán ha egyszer majd 
felnőtt korában rápillant a bekere-
tezett, örökös gyömrői polgárságát 
igazoló diplomára, örömmel gondol 
a városunkban töltött gyermekéve-
ire. 

A csomagok átadását megkezd-
tük, és ezután minden családot 
felkeresünk, ahova újszülött érke-
zik. Had áruljam el, hogy polgár-
mesteri feladataim közül az egyik 
legkedvesebb „kötelességem” 
ezeknek a csomagoknak a kéz-
besítése.  Nagyon örülök annak 
is, hogy fiatalodó város vagyunk, 
lakosságunk átlagéletkora a sok 
gyermeknek köszönhetően egyre 
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Közlekedjünk, parkoljunk biztonságosabban!
Tavaly határozta el városvezeté-
sünk településünk teljes közleke-
dési rendjének és parkolóhelyei-
nek felülvizsgálatát. Munkánkat 
Sas Zoltán közbiztonsági tanács-
nok úrral a jelenlegi helyzet elem-
zésével kezdtük, mely során a je-
lentősen megnövekedett reggeli 
és délutáni közlekedési csúcso-
kat is vizsgáljuk.

Azt is néznünk kell, mely település-
részünk lakosságszáma nőtt meg 
jelentős mértékben az utóbbi pár 
évben, mert e helyekről ingáznak 
gépjárművel a legnagyobb szám-
ban a lakosok. Számításba kell azt 
is vennünk, hogy önkormányzati út-
jaink nagy része – a régmúlt örök-
ségeként – szélességben nem felel 
meg a mai kívánalmaknak, előírá-
soknak, így a szóba jöhető megol-
dási javaslatok köre igencsak leszű-
kül. Az utak szélén leálló, parkírozó 
autók is akadályozzák a forgalmat, 
s jelentős bosszúságot okoznak a 
közszolgáltatóknak (pl. szemétszál-
lítás, hókotrás stb.). Szakemberek 
szerint, ha nem szeretnénk minden-
hol megállási tilalmat elrendelni, ak-
kor csak az utcák egyirányúsításá-
ban gondolkodhatunk a problémás 
helyeken. 

A jelenlegi helyzet értékelése után 
rövid és hosszú távú koncepciót 

dolgozunk ki a parkolási gondok 
enyhítésére és a zökkenőmente-
sebb közlekedési csúcsok kialakítá-
sára. Fontosnak tartjuk azt is, hogy 
a gépjárművezetők biztonságos 
közlekedése mellett kiemelt hang-
súlyt kapjanak a gyalogosan és ke-
rékpárral közlekedők is. Ennek szel-
lemében épül meg a SPAR előtti és 
– a több éve elkészített terv alapján 
– a Dózsa György út-Szent István 
út torkolatánál létesítendő gyalo-
gos átkelőhely is. A Táncsics Mihály 
út-Andrássy utca és a Táncsics Mi-
hály út-Széchenyi utca keresztező-
désénél is épül zebra az új parkolók 
kialakítása után.

Új parkolóhelyek létesítése a vas-
útállomásnál is szükségessé vált, 
hiszen a meglévő P+R parkolók, 
amelyek építésekor hosszú távon 
megfelelő számúnak mutatkoztak, 
a jelentős számú lakosságnöveke-
dés miatt kinőtte magát, s mind a 
két oldalon a lehető legtöbb új fé-
rőhelyet kell még kialakítani. A Tán-
csics Mihály úton a parkolók építése 
folytatódik, így azok elkészülte után 
mindkét oldalon lehet majd parkolni. 
A teljes hosszban való megépítés-
hez viszont szükség van az ottani 
üzlettulajdonosok segítő közremű-
ködésére is, hiszen az új parkolók 
kialakítása leginkább az ő gazdasá-
gi hasznukat fogja segíteni.

Természe-
tesen a par-
kolófejlesztés-
ből a falu sem 
maradhat ki, 
a II. Rákóczi 
Ferenc Álta-
lános Iskola 
és a mellet-
te található 
üzlet előtt is 
kulturált, biz-
tonságos parkolót terveztettünk, s 
a pedagógusoknak a kistemplom 
mellett mintegy húsz férőhelyes par-
koló lesz kialakítva.

Jelentős problémát okoz az „üz-
leti negyedünkben” és településünk 
forgalmasabb helyein a vásárlói par-
kolók P+R parkolóként való elfogla-
lása. Mivel a jogszabályok ezt nem 
tiltják, önkormányzatunk tehetetlen 
ez ügyben. Csak a magánterületen 
kialakított parkolót tudja tulajdono-
sa kizárólagosan vásárlói számára 
fenntartani, de azt is úgy, ha nem 
nyitja meg a közforgalom számára. 
Ekkor viszont joga van akár parko-
lási díjat is szedni, mint ahogy azt 
az Agora üzletház parkolójában már 
tapasztalhatták is az autóval közle-
kedők.

Hodruszky Lajos
alpolgármester

Hodruszky Lajos, 
alpolgármester
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Hatékony hóeltakarítás az idei télen
A tél elején Mezey Attila polgármes-
ter bejelentette, hogy az újonnan 
megvásárolt hókotró autóval minő-
ségi változást szeretnének elérni a 
hóeltakarításban és síkosság-men-
tesítésben Gyömrőn. Lakossági 
visszajelzések alapján ez sikerült 
is, hiszen havazás esetén csaknem 
azonnal munkába állt a hókotró autó 
és sofőrje, és tisztította utcáról utcá-
ra a város főútjait és mellékutcáit is. 
Számokban is kifejezhető a változás 
az elmúlt télhez képest, így látható 
például, hogy idén több mint két és 
félszer több utat tett meg városunk-
ban az autó a tavalyihoz képest.  
Szeretnénk, ha innentől minden év-
ben ilyen hatékonyan működne a 
hóeltakarítás, hogy városunkban a 
téli közlekedést minél biztonságo-
sabbá tehessük.

BZs

Időszakosan lezárják 
a Szent István úti 

vasúti átjárót
Felhívjuk tisztelt lakosaink figyelmét, hogy 2018. 
március-április hónapokban a MÁV Zrt. folytatja a 
karbantartási munkálatokat a Szent István úti vasúti 
átjárónál, amelyet ezen időre részlegesen vagy telje-
sen lezárnak.

A munkák ütemezése és a forgalomkorlátozások 
az alábbiak szerint alakulnak:

 

Dátum Kezdete Vége Útzár jellege

2018. március 28/29. 20:00 4:00 teljes útzár

2018. április 18/19. 20:00 4:00 teljes útzár

A lezárás időszakában a közúti forgalom az Állomás 
utcai vasúti átjáróra terelődik.
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Február-március hónapokban az 
ELMŰ megbízásából az elektro-
mos vezetékeket veszélyeztető 
fákon gallyazási munkákat végez-
tek városunk utcáin. A munkavég-
zésről önkormányzatunknak tudo-
mása volt, a fák tulajdonosaként a 
levágott ágak elszállításáról kellett 
volna csak gondoskodnunk.

Az elektromos szolgáltató alvállalko-
zói azonban a munkát nem megfe-
lelően végezték el, ami miatt lakosa-
inktól számos panasz érkezett felénk, 
így megvizsgáltuk az ügyet. Kiderült, 
hogy a fák gallyazását sokszor szak-
szerűtlenül, barbár módon és olykor 
ok nélkül végzik, hiszen olyan bokro-
kat, fákat is megcsonkítottak, ame-
lyek közelében sem voltak a vezeté-
keknek. Ezen felül a levágott gallyakat 
az úttesten hagyták, ezzel veszélyez-
tetve és akadályozva az autós forgal-
mat, illetve munkájuk során kerítése-
ket is megrongáltak.

Felvettük a kapcsolatot az alvál-
lalkozóval, és jeleztük a munkájukkal 
kapcsolatos kifogásainkat, akik miu-
tán megbizonyosodtak a problémák-
ról, kárpótlásként huszonöt közterü-
letre ültethető facsemetét ajánlottak 
fel városunknak.

Közterület felügyelőink ezek után 
folyamatosan figyelemmel kísérték 
a munkavégzést, és szükség esetén 
szigorú intézkedésre is felkérte őket 
Mezey Attila polgármester. Önkor-
mányzatunk mindent megtett azért, 
hogy az alvállalkozók tevékenységét 
kulturált keretek közé szorítsa, így 
remélhetőleg a munkák folytatásakor 
lakosaink már nem fogják tapasz-
talni a szakszerűtlen feladatvégzést. 
Ha a gallyazást végzők valakinél kárt 
okoztak, kérjük, hogy jelezzék ezt az 
önkormányzatnál!

Annak érdekében, hogy a jövő-
ben elkerülhetőek legyenek az ehhez 
hasonló esetek, néhány dolgot nem 

Szakszerűtlen gallyazási problémák
árt szem előtt tartanunk a növények 
közterületre  ültetésével kapcsolat-
ban. Az ELMŰ korábban is és ezután 
is végzett és végezni is fog hasonló 
munkákat szerződött alvállalkozók-
kal. Jogszabály szerint ez a terület 
tulajdonosának, az önkormányzat-
nak lenne a feladata, de ezt átvállal-
ják tőlünk. A kivitelezési időszakra az 
ún. vegetációs időszakon kívül eső 
idő a legalkalmasabb, azaz lombhul-
lástól a nedvkeringés aktív megindu-
lásáig, tehát ősztől tavaszig.

A fás szárú növények védelméről 
szóló kormányrendelet jegyzői en-
gedélyhez köti a közterületen lévő 
fás szárú növények kivágását és 
telepítését is. Ennek megfelelően a 
lakosok hibát követnek el, amikor 
átgondolás nélkül fát ültetnek a há-
zuk elé, mert ezzel a későbbiekben 
problémájuk lehet. A faültetéseket 
mindenképpen egyeztetni kell a pol-
gármesteri hivatal szakemberével!

A vezetékjogi törvény értelmében 
elektromos hálózat alatt tilos tűrni 
olyan fás szárú növényt, amelynek ki-
fejlett egyede meghaladja a 4 métert. 
Ezt szem előtt tartva kell kiválasztani 
az utcára kiültetendő fákat. A gallya-
zást végző alvállalkozók az ELMŰ ér-
dekeit figyelembe véve csak és kizá-
rólag a folyamatos áramszolgáltatást 
tartják szem előtt, ők nem kertészeti 
szakemberek. Nekik nem céljuk, hogy 
szépen legyen metszve a fa vagy 

cserje. A cél, hogy minden körülmé-
nyek között eljusson a háztartások-
ba az elektromos áram. Gondoljunk 
bele, hogy egy téli áramszünet milyen 
problémákat tud felvetni: a legtöbb 
lakásban már gázfűtés van, ami nem 
működik áram nélkül, de a hagyomá-
nyos rendszerek keringető szivattyúja 
sem üzemelhet áram nélkül. Nyáron 
sem jobb a helyzet, hiszen nem megy 
a klíma, leolvad a hűtő stb. A hivatali 
ügyek is megállnának bármelyik év-
szakban, de a tűzoltóságon, mentők-
nél, orvosoknál is minden árammal 
működik. Láthatjuk, hogy áram nélkül 
szinte megállna az élet, és a lakosok 
által szabálytalanul kiültetett fás szárú 
növények akadályozhatják az áram 
felhasználókhoz való eljutást, ezért 
van szükség ezekre a gallyazásokra.

Kérjük ezért lakosainkat, hogy se-
gítsék munkánkat azzal, hogy ápol-
ják, rendben tartják a közterületen 
házuk előtt lévő fákat, bokrokat vagy 
kérjék ehhez szakember segítségét. 
Igény esetén még április 15-ig le-
hetőség van az önkormányzat által 
a „Szeretem a városom!” program 
keretében felajánlott ötszáz darab 
facsemetéből bármely lakosunknak 
igényelni a Polgármesteri Hivatal 
portáján, amelyek kiültetésével biz-
tosan olyan fákat telepítenek házuk 
elé, amelyek nem jelentenek problé-
mát a vezetékekre.

BZs

24 ÓRÁS ÜGYELET  
A GYÖMRŐI LAKOSOKÉRT
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A helyi iskolák és iskolások jövője 
kapcsán folytatott tárgyalássorozat 
február végi állomásán a városve-
zetés mellett a helyi iskolák vezetői 
és a szülői munkaközösségek tagjai 
is részt vettek. A konzultációt Hod-
ruszky Lajos alpolgármester két fon-
tos téma megvitatására hívta össze.

Az önkormányzat által korábban vál-
lalt feladatok eredményeinek átbeszé-
lése mellett a jogállás tisztázása volt 
az egyik fő tárgya a megbeszélésnek. 
A Klebelsberg Központtal kötött va-
gyonkezelési szerződés értelmében 
egyértelművé vált, hogy az iskolák 
épületein karbantartási és felújítási 
munkálatok elvégzésére jelenleg csak 
a Tankerületi Központ köteles és jo-
gosult. A tulajdonos önkormányzat-
nak sem köztelezettsége, sem joga 

Oktatási helyzetfelmérés a jövőbeli  
fejlesztések érdekében

nincs a vagyonkezelésbe átadott 
épületeken munkálatokat végeztetni. 
A város ennek ellenére nem szeretné 
elengedni az iskolák felújításának és 
kezelésének ügyét, hiszen közös cél, 
hogy a gyömrői gyerekek megfelelő, a 
tanulást maximálisan elősegítő körül-
mények között tölthessék napjaikat.

A konzultáció másik nagy témá-
ja is ehhez kapcsolódik. A tervezett 
fejlesztések indoklása érdekében 
önkormányzatunk megrendelte egy 
olyan tanulmány elkészítését, amely 
során felmérik városunk jelenlegi 
oktatási helyzetét. A felmérés cél-
ja, hogy a tervezett korszerűsítések 
hosszú távon támogatni tudják a 
hamarosan tankötelezettséget elérő 
gyermekek beiskolázását.

Az önkormányzat részéről Volcz 
Zoltánné, a kutatási projekt kapcso-

lattartója kifejtette, hogy a tanulmány 
elkészítését megelőző kutatás ma-
gába foglalja a jelenleg iskolába járó 
gyermeklétszám elemzése mellett az 
iskoláskor előtt álló gyermekek szá-
mának megállapításához szükséges 
adatgyűjtést, amely kiterjed egészen 
az idén augusztus 31-ig megszü-
letendő gyermekekre is. Emellett a 
vizsgálatot az intézményvezetőkkel 
és az önkormányzat képviselőivel 
folytatott interjúkkal is kiegészítették. 
Az elemzést végzőknek átadásra ke-
rült városunk térképe, a helyi járatok 
útvonala és a lakóparkok fejlesztési 
tervei is, hogy valóban használható 
és mindenre kiterjedő kutatási ered-
ményekkel tudja önkormányzatunk 
alátámasztani a tervezett intézmény-
fejlesztéseket.

BZs

Újabb sikeres városi pályázat
Gyömrő Város Önkormányzata az ASP Központhoz történő csatla-
kozásra 8,994 millió forintos európai uniós támogatás nyert. Az Euró-
pai Szociális Alap az elszámolható költségek 100 %-át finanszírozza.

A pályázati forrásból az ASP Központhoz történő csatlakozás során 
önkormányzatunknál felmerülő egyes feladatok költségeinek csökkenté-
sére, finanszírozására van lehetőség. Így sor kerül informatikai eszközbe-
szerzésre (néhány laptop, asztali gépek, az ASP rendszer használatához 
elengedhetetlen kártyaolvasók), valamint olyan feltételek kialakítására, amely az ön-
kormányzat elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódik. 
A pályázati pénzből valósul meg az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja és a 
működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítása is.

Az önkormányzati ASP rendszer alkalmazásával és kiterjesztésével egységes, gazdaságos és hatékony informa-
tikai rendszer áll az önkormányzatok rendelkezésére a feladatellátáshoz.

Támogatási szerződés száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01191
Kedvezményezett: Gyömrő Város Önkormányzata
Projekt címe: Gyömrő Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
Támogatás mértéke: 100 %
Támogatási összeg: 8 994 683 Ft
Projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2018. június 30.
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Jótékonysági tűzoltóbál szervezésével gyűjtöttek pénzt 
fejlesztési céljaikra a Gyömrői Polgárőr és Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület tagjai. A bál teljes bevétele, amely to-
vábbi adományokat is tartalmazott, 1 millió forint volt. Eh-
hez járult még hozzá az önkormányzat egy további 1 millió 
forintos támogatással. Az összegyűlt összeget a tűzoltó 
szertár átépítésére és korszerűsítésére fogják fordítani, 
ahol a tűzoltók mellett már a polgárőrök is helyet kapnak. 
Reményeik szerint az épület felújítási munkálatai tavasszal 
meg is kezdődnek.

A Gyömrői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tagjai ezúton is köszönik a támogatást a bálon résztve-
vőknek, az adományozóknak és a tombolanyereménye-
ket felajánló vállalkozóknak és üzleteknek.

A bál keretein belül Mezey Attila polgármester kitünteté-
seket is adott át az egyesület két tagjának. Gyömrő Város 
Önkormányzatának képviselő-testülete Közéleti munkáért 
Díjat adományozott Juhász János és Hayth Andor részére 
az egyesület és a város érdekében végzett munkájuk elis-
meréseként, amelyet ezen az eseményen vehettek át.

BZs

Kérjük, támogassa adója 1%-ával
a Gyömrői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet!

Adószámunk: 18697490-1-13

Megtartották városunkban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc év-
fordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezést március 15-én a Han-
kó István Művészeti Központban. Mezey Attila polgármester ünnepi köszön-
tője után a Weöres Sándor Általános Iskola tanulói adták elő „Tavaszi szél 
vizet áraszt…” címet viselő ünnepi műsorukat.

Az ünnepség után városunk szervezeteinek és intézményeinek képviselői 
helyezték el koszorúikat a Petőfi és a Kossuth szobroknál a Fő téren.

BZs

Jótékonysági bál az önkéntes tűzoltókért

Ünnepi műsor a szabadságharc 170. évfordulóján
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Az utóbbi időben a Tófürdőn sé-
tálók észrevehették, hogy a tó 
jellegzetes építménye, a körbár, 
jelenleg nem látható a stég végén. 
Ez az állapot csupán átmeneti, 
egy teljes felújítás után ismét ré-
sze lesz a Tófürdő látképének.

Az év eleje óta tartó átépítés oka, 
hogy az elmúlt másfél évtizedben a 
tartócölöpök vízfeletti részei és a tar-
tógerendák elkorhadtak, így az évek 
óta tervezett felújítást már nem lehe-
tett tovább halogatni. Az építmény 
megerősítése során az eddigi fenyő-
ből készült tartógerendák helyére 
egy acél rácsszerkezet kerül, mely 
nem egy, hanem sok évtizedig meg-

Február közepén Gyömrőn vendé-
geskedett az Ezüstperje néptánc-
csoport Érsemjénből, Kazinczy 
Ferenc szülőfalujából, a Rákóczi 
Szövetség helyi szervezetének meg-
hívására. A Szövetség minden évben 
meghív városunkba egy határon túli 
magyar települést. Szende Márta, a 
szövetség elnöke elmondta, hogy a 
tavaly októberi Érmellékre szervezett 
kirándulásukon látogattak el Érsem-
jénbe, ahol részt vettek a Kazinczy 
Lajos tábornok emlékére szerve-
zett ünnepségen, és ekkor történt a 
meghívás.

A néhány napos itt tartózkodá-
sukon a vendégek egy vetítéssel 
egybekötött ismertető előadást is 
tartottak a Partiumban található vá-
rosukról, majd kultúrműsorral ked-
veskedtek vendéglátóiknak. Gyöm-
rő nevezetességei közül megnézték 
pl. a Teleki kastélyt, melyben egykor 
Kazinczy Ferenc is vendégeskedett 
a Teleki család barátjaként. 

BZs

Megújul a Körbár a Tófürdő közepén

Negyedszer versenyeztek  
a helyi sütikészítők

Határon túli 
néptáncosok Gyömrőn

felelő tartást biztosít majd. Erre épül 
majd fel a vadonatúj körbár csaknem 
az eddig megszokott formában.

A tél végi hideg idő és a havazás 
ugyan kicsit hátráltatta a munkát, de 

remélhetőleg a tervezett ütem sze-
rint haladhat tovább az építés, és 
nyár elején újra megnyithat városunk 
egyik nevezetessége.

BZs

Ismét nagy sikere volt a IV. Jótékonysági Gyömrői Sütifesztiválnak és Verseny-
nek. A március 11-én megtartott rendezvény idén csaknem száz nevezőt és 
még ennél is több érdeklődőt vonzott a Hankó István Művészeti Központba. 
A szakmai zsűri hat kategóriában osztott ki helyezéseket és különdíjakat az 
indulók között, majd ezt követően megkezdődött a sütivásár. A kóstolójegyek 
megvásárlásával a résztvevők két gyömrői szervezetet támogathattak. Az így 
összegyűlt 151 ezer forintot a főszervező, Tóthné Jutka és férje kiegészítette, 
így 80-80 ezer forintot adhattak át a fesztivál után a Boglárka Nyugdíjas Klub 
és a Gyömrői Kutyamentsvár Állatmenhely részére. 
A résztvevők a helyi állami gondozott gyermekeknek is örömteli perceket 
szereztek az általuk felajánlott süteményszeletekkel, amelyeket Mezey Attila 
polgármester személyesen vitt el nekik a verseny után.                             BZs

A nevezők felajánlása az állami gondozott gyerekeknek
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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
Gyömrői Polgármesteri Hivatal –

Jegyzői Iroda
Tel.: 29/330-011, 012 126-os mellék

E-mail: polyak.erika@gyomro.hu

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Magasépítés kivitelezésben jártas munkatársat keres a Gyömrői TÜF Non-
profit Kft. Érvényes ívhegesztői vizsga illetve „B” kategóriás jogosítvány felté-
tel. Önéletrajzokat a kht@gyomro.hu e-mail címre várják.

Kertészeti és egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására munkatársat 
keres a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. Kertészeti végzettség, gépkezelői illetve „B” 
kategóriás jogosítvány feltétel. Önéletrajzokat a kht@gyomro.hu e-mail címre 
várják.

Gyermek- és háziorvosok szabadságolásai
Dr. Pongrácz Kálmán gyermekorvos rendelései 04.27-05.09. elmaradnak.

Helyettesíti: Dr. Kocsis Ilona és Dr. Berla Zita
Dr. Török Miklós háziorvos rendelése 04.07-én elmarad.
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Hulladékszállítási információk
Februártól új rend szerint történik a szelektív hulladékszállítás. Az eddig megszo-
kotthoz képest MINDEN KÖRZETBŐL EGY NAPON szállítják el a kirakott sár-
ga zsákokat, nincs körzetekre bontva a begyűjtés. Az időpontok a következők:

2018. április 6.
2018. április 20.

2018. május 4.
2018. május 18.

2018. június 1.
2018. június 22.

2018. április 2-án, húsvét hétfőn és május 1-jén, kedden a megszokott 
rend szerint történik a szemétszállítás, az ünnepnap nem befolyásolja a 
kommunális hulladék begyűjtését.

Házhoz menő zöldhulladék szállítási naptár 2018

Kommunális hulladék 
gyűjtése szerint

április május június

1. körzet hétfő 7. 5. 2.

2. körzet kedd 14. 12. 9.

3. körzet szerda 21. 19. 16.

4. körzet csütörtök 28. 26. 30.



Bölcsődei beiratkozás

Óvodai beiratkozás
Az óvodai beiratkozás időpontjai és helyszínei

A bölcsődei beiratkozás időpontjai és helyszíne:
Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont

(Tompa u. 21., vezetői szoba)
2018. 04. 23-24-25. 800–1600

A bölcsődei beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• gyermek születési anyakönyvi kivonata, + a családban nevelkedő további gyermekek anyakönyvi kivonata
• gyermek TAJ kártyája
• a gyermek személyazonosítására alkalmas dokumentum (lakcímkártya, ha van személyigazolvány – nem kötelező)
• szülői személyi igazolvány, lakcímkártya (amennyiben releváns, a gyermek elhelyezéséről, láthatásáról szóló bírósági 

ítélet, gyámhivatali határozat)
• mindkét szülő munkáltatói igazolása

A bölcsőde vezetője a felvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, 2018. június 30-ig (a be-
iratkozáskor kért módon) értesíti a szülőt.

Gyömrő Város Önkormányzat  
Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 
Bóbita Óvoda (Pázmány u. 52., ve-
zetői szoba): 2018. 04. 23. és 2018. 
04. 24. 800–1800

Fejlesztő Óvoda (Pázmány u. 52., 
vezetői szoba): 2018. 04. 23. és 
2018. 04. 24. 800–1800

Arany Óvoda (Arany János u. 28., 
vezetői szoba): 2018. 04. 25. és 
2017. 04. 26. 800–1800

Gyömrő Város Önkormányzat  
Mesevár, Varázskert- és  

Kastélydomb Óvoda
Mesevár Óvoda (Kossuth Ferenc u. 
24., vezetői szoba): 2018. 04. 23. és 
2018. 04. 24. 800–1800

Varázskert Óvoda (Dózsa György út 
1., vezetői szoba): 2018. 04. 25. és 
2017. 04. 26. 800–1800

Kastélydomb Óvoda (Gróf Pálffy utca 
1-5., vezetői szoba): 2018. 04. 27. 
800–1800

Óvodába a 2018. évi beiratkozási 
időszakban kötelező beíratni azt a 
kisgyermeket, aki 2018. augusztus 
31-ig betölti a 3. életévét.

A gyermeket abba az óvodába kell 
beíratni, ahová körzetileg tartozik.

Amennyiben nem a kijelölt óvodá-
ba szeretnék gyermeküket beíratni, 2 
példányban kitöltött kérelmet kell be-
nyújtani a körzetes óvodába, ezt kö-
vetően az intézményvezetők dönte-
nek a kérvény elbírásáról, amely csak 
indokolt esetben engedélyezhető. 

/Formanyomtatvány az óvodák-
ban megtalálható/

Az óvodai kötelezettség alóli fel-
mentést a jegyző engedélyezheti, 
ezért az igénylését a város jegyzőjé-
hez kell benyújtani.

Az óvoda vezetője az óvodai fel-
vételi kérelem elbírálásáról, a döntést 
megalapozó indokolással-, a felleb-
bezésre vonatkozó tájékoztatással 
együtt 2018. június 30-ig (a beiratko-
záskor kért módon) értesíti a szülőt.

Az óvodai beiratkozáshoz szüksé-
ges dokumentumok:
• gyermek születési anyakönyvi kivo-

nata
• gyermek TAJ kártyája
• a gyermek személyazonosítására 

alkalmas dokumentuma (lakcím-

kártya, ha van, személyi igazolvány 
– nem kötelező)

• szülői személyi igazolvány, lakcím-
kártya (amennyiben releváns, a 
gyermek elhelyezéséről, láthatásá-
ról szóló bírósági ítélet, gyámhiva-
tali határozat)

• Fejlesztő Óvodai beiratkozás ese-
tén óvodai szakvélemény, és ha 
a gyermek részt vett a szakértői-
bizottsági vizsgálaton, a szakér-
tői szakvélemény fénymásolata is 
szükséges.

Az óvodákhoz tartozó felvételi 
körzetek megtekinthetők a  

www.gyomro.hu weboldalon.
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Általános iskolai beiratkozás 
A 2018/19-es tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban 
kerül sor városunk minden általános iskolájában:

2018. április 12. (csütörtök) 800–1900

2018. április 13. (péntek) 800–1800

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tan-
évben tankötelessé válik.

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2012. augusztus 31-ig született) gyermekét a 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosí-
tó vagy választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi  

azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját)
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.
Az iskolákhoz tartozó felvételi körzetek megtekinthetők a www.gyomro.hu weboldalon.

Újra a Rákóczi suliban találkoztak Gyömrő 
legjobb sakkozói

Immár 17. éve, hogy az év elején 
a helyi sakkélet ideiglenes köz-
pontjává válik a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola. Intézményünk 
még 2001-ben döntött úgy, hogy 
felkarolja Gyömrőn ezt a népszerű 
szellemi sportot, s megrendezi az 
első városi sakkversenyt. Az akkor 
kitűzött célt a mai napig komolyan 
vesszük: az elmúlt saknem két év-
tizedben a versenyek mellett az 
általános tanterv alaptantárgyaiba 
is beépítettük a sakk alapszabá-
lyait és eszközrendszerét.

A kezdeményezésből hagyomány 
lett, idén februárban már 16. alka-
lommal gyűltek össze iskolánkban 
a település legügyesebb sakkozni 
tudó diákjai. Összesen 41 tanuló 4 
korcsoportban mérhette össze tudá-
sát a hétfordulós, svájci rendszerben 
zajló versenyen.

A több órán át tartó izgalmas par-
tiklebonyolításában nagy segítséget 
nyújtott iskolánknak Botlik Béla és 
Fábián László. A vendéglátást isko-

lánk egyesülete, a GYERE támogat-
ta. Nagyon szépen köszönjük a köz-
reműködésüket!

A nap végére az alábbi végered-
mények alakultak ki:

 
1-2. osztály

I. Berla Zoltán (II.R.F.Á.I.)
II. Molnár Béla (F.I.Á.I.)
III. Kurkó Áron (W.S.Á.I.)
IV. Papp Bence (II.R.F.Á.I.)

3-4. osztály

I. Hipszki Ákos (II.R.F.Á.I.)
II. Tóth Patrik (W.S.Á.I.)
III. Jakab Tamás (W.S.Á.I.)
IV. Bede Béla Antal (II.R.F.Á.I.)

5-6. osztály

I. Bucz Barnabás (W.S.Á.I.)
II. Jánősik Erik (W.S.Á.I.)
III. Árokszállási Tamás (W.S.Á.I.)
IV. Szatmáry Dávid (F.I.Á.I.)

7-8. osztály

I. Kurkó Bence(F.I.Á.I.)
II. Kertész Zalán (II.R.F.Á.I.)
III. Piszár Krisztina (W.S.Á.I.)
IV. Tánczos Réka (II.R.F.Á.I.)
 

Minden résztvevőnek gratulálunk! Ta-
lálkozunk a Rákócziban 2019-ben is!

Ducsainé Sztojka Erika
szervező pedagógus

13

2018 ÁPRILIS2018 ÁPRILIS
OKTATÁS



Az oktatás reformja jelen pillanatban 
is zajlik Magyarországon.  A szülők 
és a gyermekek rengeteg új érdekes 
szakkör, különóra, mozgásforma és 
tevékenység közül választhatnak 
az iskolákban.  Ezek közül érde-
mes kiemelni Polgár Judit sakko-
zó programját, a Sakkpalotát, mely 
2015-ben elnyerte a BELMA díjat, 
azaz a legjobb európai tananyag 
címet. A Sakkpalota Képességfej-
lesztő Oktatási Program elsősorban 
a problémamegoldó és a stratégiai 
gondolkodás fejlesztésére szolgál. 
A képességfejlesztő sakk haszna 
az oktatásban elsősorban abban 
rejlik, hogy előmozdítja a különböző 
tantárgyak elsajátítását, vagyis egé-
szében a jövőre készít elő. Sakkozás 
közben a gyerekek sokféle korábban 
tárolt információt mozgósítanak és 
kombinálnak össze. Ezeket a kap-
csolatokat használják fel más tan-
tárgyak tanulása során. Ez az új és 
érdekes program a 2017/2018 tan-
évtől bevezetésre került a Weöres 
Sándor Általános Iskola Csokonai 
telephelyén. Az 1. a és 1. b osztály-
ban tanulók egyik kedvenc tantárgya 
lett a heti egy órában oktatott sakk. 

Sakkpalota a Weöres Sándor Általános Iskolában
A sakkozás alapszabályinak elsajá-
títása mellett a gyerekek komplex, 
logikus és kreatív gondolkodását 
fejleszti. A sakk, mint eszköz veszt 
rész a tananyag elsajátításában. A jól 
átgondolt tankönyvcsalád és az erre 
épülő digitális tananyag teszi lehető-
vé azt, hogy a gyerekek játék és tevé-
kenység során tegyenek szert olyan 
tudásra, ami elengedhetetlen a szá-
mukra. A sakkpalota program több 
mint sakkozás egy osztályteremben. 
Szerethető figurákon és egy kedves 
történeten keresztül ismerkedhetnek 
meg a gyerekek a sakkozással, ol-
vasással, számolással és írással. A 
tantárgy eszközeit a gyerekek sa-
ját maguk készítik el. Mindenkinek 
egyedi színes sakktáblája és sakkfi-
gura készlete van, amellyel az órá-
kon és a szünetben is játszik. Ezek 
az eszközök nemcsak a sakk órán 
használhatóak, hanem szinte min-
den órába be lehet csempészni egy 
kis sakkos feladatot, számolást a bá-
bokkal, szógyűjtést, kincskeresést a 
táblán, meseszövést a palotáról. Így 
szinte észrevétlenül sikerül olyan ké-
pességeket és készséget fejleszteni, 
amely elengedhetetlen egy kisiskolás 

számára. Úgy érzem, a mai rohanó 
világban, ahol a gyerekek le vannak 
terhelve a tananyag mennyiségével, 
ahol kevés idő marad a játékra és a 
szórakozásra, elengedhetetlen a tar-
talmas és pihentető kikapcsolódás, 
ami mégis fejlesztő hatású és ezáltal 
rendkívül hasznos időtöltés. 

Négyesi Nóra 
tanító és minősített  
Sakkpalota oktató

Időpontváltozás!

A Gyömrő Angyalok által  
meghirdetett

INGYENES RUHAOSZTÁS
új időpontban lesz  

a Hankó István Művészeti 
Központban.

Az új időpont:
2018. április 6. péntek  

1000–1400

Zsákot, táskát mindenki  
hozzon magával!

Mindenkit szeretettel várunk!
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Környezetvédő gyerekek sikere
• I. helyezést elért csapat tagjai: 

Brandenburg Flóra, 7.a
Szőnyi Natália, 7.a
Gönczi Csenge, 7.a

„Mit tehetünk a klímaváltozás el-
len?” címmel ökopályázatot hirdetett 
ősszel a Pest megyei Önkormányzat 
a megyében tanuló gyerekek szá-
mára. A Fekete István Általános Is-
kolában igen sok gyerek érdeklődött 
a téma iránt, hiszen az órai munkák 
során gyakran beszélgetünk napjaink 
környezeti problémáiról, így hét csa-
pattal készültünk a versenyre. De-
cemberben volt az eredményhirde-
tés. Egy csapatunk első, egy másik 
csapatunk pedig második helyezést 
ért el ezen a kreatív ötletpályázaton. 
Nagyon boldogan vettünk részt az 
ünnepélyes díjátadáson, mely a Pest 
megyei Megyeházán volt. 

Ők a mi büszkeségeink, és öröm-
mel tölt el mindannyiunkat, hogy ez-
zel a szép eredménnyel nemcsak az 
iskola, hanem városunk hírnevét is 
öregbítették tanulóink.

• II. helyezést elért csapat tagjai:
Cserna Boglárka, 6.a
Kisberk Fruzsina, 6.a
Kuzmics Anna, 6.a
Szabó Eszter, 6.a
Szilágyi Réka, 6.a
Szöllősi Angelika, 6.a
Vályi Anna, 6.a

Hegyesi Katalin
felkészítő tanár

Fekete István Általános Iskola
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Sok izgalmas előadással, foglal-
kozással és filmvetítéssel várta a 
Városi Könyvtár az olvasókat az 
első negyedévben.

A januári kézműves foglalkozáson 
spatulából és pompomból készítet-
tek a gyerekek aranyos hóembe-
reket. Ezen az eseményen nagyon 
sokan vettek részt. Februárban a 
farsangra készültünk girlandokkal, 
igazi karneváli hangulatban. Márci-
us elején pedig a tavaszt próbáltuk 
meg előcsalogatni papírból alkotott 
színes és vidám madarakkal és pil-
langókkal.

Az érdeklődők két részletben te-
kinthették meg a Luther Márton életét 
bemutató filmet. Az első alkalommal 
Vigh Ágnes, lelki gondozó mesélt Lu-
ther gyermekkoráról, és egyéb ma-
gyarázatokkal egészítette ki a látotta-

A városi könyvtár hírei és programjai
kat, míg a második alkalommal Holló 
Péter, egyháztörténész adott választ 
az összes felmerülő kérdésre.

A Népek és országok című előa-
dássorozatunk 35. alkalmának ven-
dége Konja Miklós, tengerészka-
pitány volt, aki Egy tengerész élete 
- Hajók, kikötők, tengerészek cím-
mel, a szakma nagy ismerőjeként, 
igazán érdekes beszámolót tartott. 
Sok olvasót, érdeklődőt vonzott az 
előadás, melyen személyes élmény-
beszámolókkal, videóval tarkítva 
nyerhettek betekintést a jelenlévők a 
magyar tengerészek kalandos, oly-

kor veszélyes, de ugyanakkor egye-
di, izgalmas és nem mindennapi 
világába. Az élménybeszámolón túl 
a Sombrerodon fekete szalagot fúj 
a szél… című könyvét is bemutatta.

A kismamáknak szóló előadás, 
melyet Lipcsei Márta pszichológus, 
kapcsolatanalízissel foglalkozó 
szak ember tartott, nagyon hasz-
nos, meghitt és családias beszél-
getéssé alakult át, ahol mindenki 
megoszthatta saját élményeit, és 
választ kapott kérdéseire.

Városi Könyvtár
Gyömrő, Táncsics M. út 43.

Mesél az ég
Utazó Planetárium Gyömrőn

Március elején két napra Utazó Planetárium érkezett váro-
sunkba. A Hankó István Művészeti Központban felállított két 
kupolában reggeltől kora délutánig iskolás csoportok váltották 
egymást a Naprendszer bolygóiról és távoli csillagokról tartott 
ismeretterjesztő csillagászati előadásokon. Délután pedig az 
érdeklődő családok apraja-nagyja számára is elérhetőek voltak 
a vetített műsorok.

A két nap alatt tartott előadásokat csaknem kétezer gyömrői fiatal látta nagycsoportos óvodástól kezdve 
egészen a gimnazista korosztályig bezárólag, akik szervezett csoporttal vagy családjukkal együtt érkeztek az 
Univerzum csodáit bemutató virtuális csillagvizsgálóba.                                                                                 BZs
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Hirdessen a Gyömrő  
Magazinban!

SZERETNÉ, HA VÁLLALKOZÁSA  
BIZTOSAN ELJUTNA 

MINDEN GYÖMRŐI LAKOSHOZ? 

Hirdessen  
a Gyömrő Magazinban! 
Több mint 6500 példányban 
megjelenő havilapunk garan-
táltan minden postaládába 
eljut, a visszajelzések alapján 
pedig a lakosság döntő há-
nyada rendszeresen olvassa. 
Hirdetési méretek: 1/8, 1/4, 
1/2 és egész oldal. Árainkról 
és a további paraméterekről 

érdeklődjön a hirdetes@gyomro.hu e-mail címen. 
Hirdetési szándékát jelezheti a 0620/923-0875 szá-
mon 9 és 16 óra között vagy e-mailen, a hirdetes@
gyomro.hu címen.  Erre az e-mail címre várjuk a 
hirdetési anyagait is. 

Szerkesztőség
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A tavasz közeledtével korosztá-
lyaink lassan a felkészülés végé-
hez közelednek, de pl. felnőtt csa-
patunknál a bajnokság már meg is 
kezdődött. 

Kezdve a legkisebbekkel, Mazur Ist-
ván tanítványai előbb a X. Styron Ku-
pán nem találtak legyőzőre, majd az 
Üllő Kupán sikerült a második helye-
zést megszerezniük. U13-as csapa-
tunk ott folytatta, ahol abbahagyta, 
és 59 (!) csapat közül bejutott a Pest 
megyei Futsal7vége verseny négyes 
döntőjébe, később megszerezve az 
ezüstérmet.

Márton Zoltán fiai is megkezdték a 
felkészülést, és a Pécel elleni edző-

Eredményes kezdés és befejezés
Az UFC Gyömrő hírei

Európa-bajnoki bronzérem erőemelésben

meccsen aratott 3:1-es győzelem 
megmutatta, hogy U15-ös csapa-
tunk jó úton halad a március 24-én 
kezdődő tavaszi bajnoki rajt felé, 
ahol  Alsónémedi az ellenfél. Molnár 
András és Pápai Éva irányítása mel-
lett lány valamint női csapatunk több 
téli tornán is részt vett, ahol mind az 
edzők, mind a játékosok számtalan 
hasznos tapasztalattal gazdagodtak. 

Végül, de nem utolsósorban, pár 
szó essen felnőtt férfi csapatainkról 
is. Az NBII Keleti-csoport Alsó-há-
zának küzdelmei megkezdődtek, 
ahol Kecskemétre látogatott futsal 
csapatunk. Bár 4:1-es vereséget 
szenvedtünk, a Gödöllő elleni ha-
zai meccsen lehetőségünk lesz ezt 

kijavítani, és egy lépést tennünk a 
bennmaradás felé. Ahogy arról ko-
rábban már beszámoltunk, nagypá-
lyásaink március 3-án játszották le 
az első mérkőzésüket az Aranyszar-
vas ellen. Az őszi, 2:1-es vereségért 
sikerült visszavágni, és az új műfü-
ves pályát felavatva egy 4:0-s győ-
zelmet elérni. A következő ellenfél a 
Monor II, idegenben. 

Zárásképpen ismételten hívjuk 
kedves szurkolóinkat hazai mérkő-
zéseinkre, valamint az április 14-i 
Sportbálunkra, ahol méltó módon 
megemlékezhetünk a 2017-es év ki-
emelkedő eredményeiről!  

UFC Gyömrő

Bodnár István, gyömrői lakos, az 
Orosházi Toldi SE versenyzője, 
harmadik helyezést ért el a Mas-
ters Raw Erőemelő Európa-baj-
nokságon, a svédországi Hel-
singborgban, ahol a +120 kg-os 
masters2 kategóriában indult.

Guggolásban 240 kg-ot sikerült telje-
sítenie, ezzel ebben a fogásnemben 

bronzérmes lett. Fekvenyomásban 
180 kg-ig jutott, szintén a harmadik 
helyet szerezte meg, és csak nehe-
zebb testsúly miatt csúszott le az 
ezüstéremről. Felhúzásban a harma-
dik gyakorlatát 252,5 kg-mal is sike-
resen teljesítette, ezzel felhúzásban is 
harmadik lett. Összetett eredménye 
672,5 kg, ami ezen az Európa-baj-
nokságon a dobogó harmadik fokát 

jelentette számára. Összetettben 
is csupán a nehezebb testsúly állt 
a második hely útjában. Ennek el-
lenére nem volt oka elkeseredésre, 
hiszen minden fogásnemben és az 
összetett értékelésben is a harmadik 
helyen végzett az Európa-bajnoksá-
gon, amely eredményéhez ezúton is 
gratulálunk.

BZs

 A felhúzásban és összesítésben is EB bronzérmes Bodnár Istvánnak Mezey Attila polgármester gratulált 
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Kerékpáros Hírek
Mindenünk Gyömrő! Ez akár le-
hetne egy új szlogen is, de most 
új mezt készítünk, és a felhasznált 
színekhez a város címerének szí-
nei adtak ihletet, a grafikája pedig 
a mai kor divatjának megfelelően 
készült. 2004-ben alakult a klub, 
azóta folyamatosan igazi lokál-
patriotizmus jellemzi, ennek szel-
lemében tevékenykedünk.

Örömmel számolok be arról, hogy fia-
tal sportolókkal bővültünk, így szüksé-
gessé vált a korcsoportok szétválasz-
tása. Terveink szerint minden héten 
kedden és pénteken 16.00-17.30 
között fiatalkorúaknak tartunk edzést. 
A felnőttek hét közben munka után 
egyénileg készülnek, de hétvégén va-
sárnap délelőtt előre megbeszélt idő-
pontban közösen indulunk kerékpá-
rozni. Versenyzőink az országos diák 
olimpián is indulnak Debrecenben áp-
rilis 14-én.

Lassan a versenyszezon is elkez-
dődik, szinte minden hétvégére esik 
egy rendezvény valahol az országban. 
Kötelezően indulunk az Amatőr Kerék-

páros Szövetség országúti versenyein 
(AKESZ.hu). Mountain Bike kerékpár-
ral a TOP Maraton sorozatain, Szil-
vásvárad, Duna, Bükk+Mátra Mara-
tonon, valamint országúti Ring 24 és 
Sportaktív 24 órás MTB Zánkai verse-
nyeken, Tour-de Pesó, Balaton kerülő 
rendezvényen. Az első ilyen hivatalos 
verseny Tihanyban lesz. Versenynap-
tárunk folyamatosan változhat, így ez 
még közel sem a teljes lista. Ezekről az 
eseményekről az elérhető hírcsatorná-
kon, kerékpáros hírekben és a Face-
book-on is olvashatnak.

Működésünkhöz jelentős anyagi 
forrásokra van szükség például az új 
mez elkészítéséhez, a versenyek ne-
vezési díjaihoz, utazási, szállási költ-
ségekhez. A klub vezetősége csa-
ládbarát elven gondolkozik, ezért ha 
lehetőség van rá, minden kiadáshoz 
szeretnénk hozzájárulni, az eredmé-
nyes versenyzőket megjutalmazni.

A fentiek finanszírozásához fo-
lyamatosan keresünk támogatókat, 
kérjük, hogy vegyék fel velünk a kap-
csolatot! Igyekszünk a támogatókat a 
megállapodásunk értelmében reklá-

mozni, hiszen hírnevünk évtizedek óta 
országszerte is töretlen. Gondoljunk 
csak a már 27. alkalommal megren-
dezett Tour-de Gyömrőre!

Elérhetőségeinket folyamatosan fej-
lesztjük, jelenleg új weboldalt készítünk, 
melyet hamarosan meg is mutatunk. 
Addig is a következő e-mail címen ér-
nek el bennünket: bs66@gmail.hu

Kérjük, hogy támogassa a 
gyömrői bicikliseket adója 1%-
ával: „Jó Hátszelet!” Alapítvány 
18717000-1-13

Budai Sándor
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csendes, barátságos környezetben 
található. Fő profiljuk a bértartás vala-
mint a kezdő lovas oktatás, továbbá 
kisebb rendezvények, születésnapok 
helyszínéül is örömmel szolgálnak. A 
település egyik legnagyobb fedeles 
pályájával rendelkező Kőhídi Lovarda 
egész évben várja a lovagolni vágyó-
kat 0-99 éves korig.

A város határaihoz közeledve el-
érkeztünk a Tövesmajor Lovardához. 
Nem kis túlzással mondhatom, hogy 
a város legeredményesebb sport-
istállója versenyzés terén, Gyömrő 
lovardái közül jelenleg a Tövesmajor 
profilja húz leginkább a versenyzés, 
versenyeztetés felé. Egy tágasabb 
fedeles lovarda megépítésére is sor 
kerül a közeljövőben, mely lehetővé 
teszi majd a versenyzők számára az 
akadálymentes, gördülékeny felké-
szülést egész évben. Jelenleg egy 

Legyél Te is Gyömrői Lovas!
Előző cikkem-
ben a Gyömrői 
tereplovaglási 
lehetőségek-
ről számoltam 
be Önöknek.
Mielőtt azon-
ban a szabad-
ba indulnánk, 

fontos a kellő lovastudás elsajátí-
tása. 

A lovassport számos, egymástól 
olykor nagy mértékben elhatároló-
dó szakágra tagolódik, így jó tudni, 
hova forduljunk, ha az alapok elsa-
játítása vagy már meglevő lovas tu-
dásunk elmélyítése a cél, akár egy 
adott szakágon belül. Városunkban 
négy lovarda üzemel, ebből három 
foglalkozik lovasoktatással. Név sze-
rint a Zabhegyező, a Tövesmajor 
valamint a Kőhídi Lovarda. Vegyük 
sorra helyi lovardáink profiljait, hogy 
tudjuk, merre is induljunk, hogy igé-
nyeinknek megfelelő környezetben, 
stílusban ismerkedjünk meg a lovas 
sporttal.

A 31-es út mellett található Zab-
hegyező Lovarda otthonos környe-
zetben várja a lovaglás iránt érdek-
lődőket. A lovardába érkezve, már a 
lovak termete, valamint a lovasiskola 
családias légköre eláruja a fő profilt, 
ami nem más, mint a kezdő lovas 
oktatás. Elsősorban gyermekekre 
specializálódva sok kedves pónival, 
egy kisebb fedeles, valamint egy 
nagyobb kültéri homokos pályával 
várják városunk legkisebb, legel-
szántabb gyermekeit, fiataljait, hogy 
elsajátítsák a sport alapjait, eset-
leg kisebb versenyeken bizonyítsák 
megszerzett tudásukat. Az alapok 
megszerzése után pedig tereplovag-
lásra is van lehetőség akár a gyerme-
kek számára is.

Következő lovardánk, Kőhídi Lo-
varda, a város szívéhez közel, mégis 

nagy kültéri pályával, valamint gyö-
nyörű díjugrató akadályparkkal és 
díjlovas négyszöggel várják a tanulni, 
specializálódni vagy versengeni, ve-
télkedni vágyó lovasokat.

Végül, de nem utolsó sorban pe-
dig csupán ismertetésképpen néhány 
szó a vadászháznál található,legfiata-
labb lovardánkról. A néhány éve épült, 
gyönyörű környezetben található, 
legkorszerűbben felszerelt gyömrői 
lovarda kizárólag lótartással foglalko-
zik. A lótartók igényeit modern, ka-
merázott boxok, elkülönített karámok 
és egy hatalmas fedett, valamint egy 
kültéri homokos pálya elégíti ki.

Remélem, sokak számára hasz-
nos információkkal szolgál a cikk és 
hamarosan még több új, lelkes spor-
tolóval bővülhet a Gyömrői Lovasok 
köre!

Zsíros Elizabet
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Nyakunkon a kullancsszezon
A szakemberek szerint érdemes beadatni a védőoltást, ha meg akarjuk előzni 
a vérszívó által terjesztett vírusos agyvelőgyulladást, amely akár halálos is lehet. 
Akik átvészelik a kórképet, azok között csaknem 30 százalékban memóriaza-
vart, depressziót, tanulási nehézséget figyeltek meg a felépülést követően. 

A Lyme-kór a másik veszélyes fertőzés, amelyet el lehet kapni a kullancstól. 
Az ellen nem létezik védőoltás. De antibiotikummal gyógyítható. A jeleket azon-
ban mindenképpen figyelni kell, hogy idejében megkezdődjön a kezelés. Ilyen 
lehet a csípés körül kialakult bőrpír. 

Ugyanakkor nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a kirándulás végén min-
dig legyen kullancsvizit. Hiszen minél előbb távolítunk el egy kullancsot, annál 
kisebb az esélye egy fertőzésnek.                                                             K. E.

Tövesmajor Lovarda

A vadászháznál található lovarda
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Tiszta tavasz
Hulladék mindig is volt és lesz, 
keletkezésének oka a létezés-
ben rejlik. A természet ebből a 
szempontból jóval okosabb ná-
lunk, mivel mindazt, amire nincs 
szüksége, lebontja. Manapság 
nagy hangsúlyt fektetünk a kör-
nyezettudatosságra, melynek 
eredményeképpen egyebek mel-
lett megtanuljuk a „szemét” és a 
„hulladék” szavakat megkülön-
böztetni egymástól. Minden, amit 
lehetetlen feldolgozni, újrahasz-
nosítani, szemétnek számít, de az 
újrahasznosítható végtermékek 
valójában értéket képviselnek.

A szelektív gyűjtés előtti időszakban 
a papír, fém, műanyag mind egy 
helyre kerültek, megsemmisítésük 
hatalmas energiát igényelt, amely 
növelte a károsanyag kibocsátását. 

Ma már a régen szemétnek titulált 
anyagok tényleges profitot indukál-
nak. A műanyagból kerti szék, WC 
ülőke, alkatrész lesz, a fémből szer-
számok készülhetnek, a papír pedig 
segít, hogy ismét tiszta lappal indul-
junk. Nem elenyésző pénzössze-
geket spórol meg mind hazai, mind 
nemzetközi viszonylatban egy zöld 
vállalat, hiszen anyag előállítási költ-
ségük számottevően csökkenthető.

Gyakran, ha valaki azt hallja, hogy 
környezettudatos, azonnal az „Éljünk 
zölden” szlogen jut eszébe, ami bizo-
nyos értelemben nem is áll messze 
az igazságtól. Természetesen más 
és más módon dolgozzuk fel ennek 
jelentőségét, de ha lekapcsoljuk a 
lámpát magunk után, nem folyatjuk a 
vizet feleslegesen, nem pazaroljuk a 
gázt, vagy az elhajigálásra szánt sze-
szes üveget, cigarettát a rendeltetési 

Pusztuló büszkeségünk, a kiskastély
Talán nincs olyan gyömrői, aki ne 
ismerné a Teleki-kastélyt és annak 
történetét. Azt azonban már keve-
sebben tudják, hogy a város leg-
nagyobb büszkeségének árnyé-
kában egy jobb sorsra érdemes, 
egykor patinás épület is áll. A helyi 
köznyelv úgy hívja: kiskastély.

A Teleki-kastélyt és környezetét 
vélhetően Versailles példája alapján 
tervezték meg, amelyben a címben 
említett kiskastély is helyet kapott. 
Ez utóbbi a főúri épületet körülvevő 
nagy park régi bejáratánál található, 
a Nepomuki Szent János római ka-
tolikus kápolnával szemben. Innen, 
a kiskastély és a gazdasági épüle-
tek közötti kerten át lehetett meg-
közelíteni a Telekiek birtokát. 

A méltatlanul elfeledett kiskastély 
az 1700-as évek végén épült, falai 

évszázadokon át biztosítot-
tak otthont a településünk 
múltját meghatározó grófi 
családoknak. Ebben a ki-
csi, de kényelmes úrilakban 
élt többek között gróf Tele-
ki László és özv. gróf Teleki 
Sándorné, vagy éppen gróf 
Almássy Pál. A gazdasági 
épületek és istálló mellett 
itt működött a grófék mosodája is, 
ugyanis innen könnyen elérhették az 
artézi kutat, ahonnan lajtos kocsival 
hordták a vizet. Azegykor parkosított 
udvar légvonalban mintegy 150-200 
méterre található a nagy kastély főbe-
járatától.

Az épületegyüttes jelenleg vállal-
kozói udvarként üzemel, ezért mára 
szinte az egész kiskastélyt átalakítot-
ták, az udvarra néző régi főhomlokzat 
gyakorlatilag megsemmisült. Hiába áll 

műemléki védelem alatt az épület, 
a törvény önmagában semmit sem 
ér, pedig épített emlékeink megőr-
zése és hasznosítása fontos feladat 
lenne. Az elnökletem mellett mű-
ködő Gyömrői Értéktár Bizottság 
2018 februárjában helyi értékké 
nyilvánította az épületet bízva ab-
ban, hogy egyszer talán mégiscsak 
régi fényében pompázhat majd a 
gyömrői kiskastély.

Ducsai Sándor

helyére juttatjuk, higgyük el, már so-
kat tettünk élőhelyünkért.

Van, aki még tovább megy: Nem 
elégszik meg kis tevékenységekkel, 
hanem a papírt, műanyag kupakot 
szociális célra kezdi gyűjteni, esetleg 
beteg gyermeknek, iskolának, amire 
szintén seregnyi példát tudunk. Szá-
momra igazán motiváló, amikor ösz-
szetalálkozik  Földünkért és ember-
társainkért vállalt kettős felelősség. 
Rendkívül fontos megértenünk, hogy 
a körülöttünk lévő világ megváltozta-
tása csupán csak olyan álom, mely-
lyel a valóság felszínét kapargatjuk 
mindaddig, míg saját hozzáállásunk 
ugyanaz marad. Nem várhatunk el 
változást, amíg mi meg nem válto-
zunk. Kezdjünk máshogy gondol-
kodni, hozzáállni a kérdéshez, hiszen 
ez saját jövőnk egyik záloga!

Zilahi Zoltán
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Mi volt előbb, a nyúl vagy a tojás?

Hamarosan itt a tavasz egyik leg-
nagyobb ünnepe, a húsvét. Az 
ünnep és jelképeinek eredete ér-
dekes történetekhez kapcsolódik, 
amelyekben egyaránt találunk a 
pogány szokásokra és a keresz-
ténységre visszavezethetőket is.

A Biblia szerint Jézus – pénteki 
keresztre feszítése után – a harmadik 
napon, vasárnap feltámadt. Kereszt-
halálával nem szabadította meg a vi-
lágot a szenvedéstől, de megváltotta 
minden ember bűnét, feltámadásával 
pedig győzelmet aratott a halál felett. 
A valláson kívül a tavasz eljövetelé-
nek ünnepe is, amelyet március vagy 
április hónapban (a Hold állásának 
megfelelően) tartanak. Ezért is kü-
lönleges ünnep, mivel az ősi pogány 
szokások és hiedelemvilág ötvöződik 
a kereszténység legnagyobb ünne-
pével.

• De honnan is ered a „húsvét” 
szavunk?

Húsvét az azt megelőző időszak, 
Jézus sivatagiböjtjének emlékére 
tartott negyvennapos nagyböjt lezá-
rulását jelzi; valójában a „húshagyó” 
táplálkozási időszak után ezen a na-
pon szabad először húst enni. Erre 
utal a magyar húsvét szó is: a hús 
magunkhoz vételének első napja.

• Miért tojás…? És miért piros?
A tojás a születés, az újjászületés, a 
termékenység, a feltámadás szim-
bóluma minden kultúrában, amit már 
jóval Krisztus előtt is ünnepeltek.  Az 
új élet és a termékenység jelképe-
ként adták egymásnak az emberek. 
A piros szín pedig az élet színe. A 
keresztény hagyomány szerint azon-
ban, mikor Jézust megfeszíttették, 
egy asszony tojásokkal a kezében 
állt a keresztfa alá, és a tojásokra Jé-
zus piros vére hullott.

• És a nyuszi?
A válaszra a néprajz- és valláskuta-
tók sem találtak egyértelmű magya-
rázatot. A nyúl, mint a szaporaság 
jelképe fent maradt napjainkig. Az 
egyik monda Oster pogány istennő-
höz kötődik, aki a színes tojásokat 

tojó madarára annyira megharagu-
dott, hogy nyúllá változtatta.

A másik történet egy német szer-
zetes érdekes felfedezéséről szól, aki 
a húsvéti holdban egy nyúl képét vélte 
felfedezni. Mivel a húsvét időpontja a 
holdjáráshoz igazodik (tavaszi napéje-
gyenlőség utáni első teliholdat követő 
vasárnap), ezért a hold „nyúlfoltos” 
képe húsvét hétfőn mindig tojásdad 
alakú, arca ugyanis a telihold után ek-
kor már fogyóban van. Vagyis eszerint 
az elképzelés szerint a húsvéti tojás a 
„nyúlarcú”, fogyó holdat jelképezi.

Egy harmadik elképzelés szerint 
egyszerű tévedésre gyanakszanak: 
eszerint a tojást hozó császárma-
dár, a Haselhuhn nevének rövidülése 
lenne a nyúl jelentése (Hase), mint a 
húsvéti nyuszi karrierjének elindítója.

SZÉ

Gyertyagyújtás az állatokért
2018. február 24-én, Gyömrőn csendes gyertyagyújtással emlékeztünk a 
szilveszteri tűzijáték országos áldozataira. A csenddel és méltóságteljesség-
gel kontrasztot szerettünk volna teremteni a fülsiketítő rakétákkal szemben…

A metsző hideg és a hófúvás ellenére csaknem ötvenen jöttek el, hogy 
kifejezzék együttérzésüket az otthonukat elveszített, megsebesült, meg-
nyomorodott kis állatokkal. 

Köszönöm a megjelenteknek, és azoknak is, akik – bár az időjárás miatt 
nem tudtak eljönni – lélekben velünk voltak. Köszönöm az önkormányzat-
nak, hogy az esemény helyszínét rendelkezésünkre bocsátotta.

Nádasné Budinszky Mária, szervező
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Péter a boszorkányok földjén

H ol volt, hol nem volt, Mágusföldön 
is túl, vagy talán a szomszéd ház-

ban, nem tudom, de élt egyszer egy 
kisfiú, úgy hívták Péter.  Nem átlagos 
gyerek volt, mert a szülei varázslók vol-
tak. Ezért aztán Péter nem iskolába járt, 
mint a rendes gyerekek, hanem a szü-
leitől tanult varázsolni.

 Egy nagy tornyos házban éltek egy 
erdő szélén, amelyben rengeteg csapó-
ajtó, titkos folyosó és mozgó fali kép 
volt. Egy este, mikor a toronyszobájába 
igyekezett, nagyon elcsodálkozott, mi-
kor az ajtóhoz ért, mert úgy tudta, hogy 
a toronyban az ő szobája van legfelül, 
de most mégis látott egy lépcsőt, amely 
tovább vitt. Úgy döntött, hogy felmegy 
a lépcsőn, és fel is ért a hófehér felhők 
fölé, egy mezőre, a boszorkányok me-
zejére. Sokat hallott a boszorkányok 
mezejéről a szüleitől, de azt hitte, hogy 
az csak egy legenda.  

A legenda úgy szólt, hogy ha a bo-
szorkányok mezején lévő várban lévő 
labirintuson keresztül átjutsz, akkor 
megleled a Varázslók Nagy Könyvét, 
amely évszázadok óta a boszorkányok-
nál van. Péter úgy gondolta, hogy ez a 
szüleinek nagyon szép ajándék lenne, 

ezért nem tétovázott, belevágott a ka-
landba. 

Először egy titkos csapóajtót kel-
lett megkeresnie, amelyet hamar meg 
is látott, de azt vörös színű vaskígyók 
őrizték. Péter varázsolt egy kígyóbűvö-
lő kosarat és egy furulyadalba kezdett. 
A kígyók szeme felcsillant, vad táncba 
kezdtek és bemásztak a kosárba, szép 
sorban. Péter átmehetett a csapóajtón 
és ott egy táblát talált „Fordulj vissza, 
ha kedves az életed!”felirattal. Ő azon-
ban nem riadt meg, továbbment. Egy 
útelágazáshoz ért, ahonnan öt út ve-
zetett tovább. Az útkereszteződésben 
egy újabb tábla, amelyen a következő 
felirat volt: „Azon úton járj, ahol a ma-
dár se jár!” Ekkor odavarázsolt egy se-
regnyi hollót, azok szétrepkedtek négy 
úton, de az ötödik felé egy se szállt, így 
bátran elindult arra. Ment márványozott, 
hideg termeken és ijesztő hangokkal teli 
folyosókon, míg el nem ért a boszor-
kánykalap alakú, fekete vizű vízeséshez. 
Erről már hallott, és tudta, hogyha bele-
kóstol a vízbe vagy vizes lesz, ott ragad 
mindörökre, viszont ha átjut rajta, egy 
barlanghoz ér, amelyben ott tartják a Va-
rázslók Nagy Könyvét. A mozgó köve-

ken elkezdett ugrálni, amikor látta, hogy 
az utolsó pár kő hiányzik. Péter varázsolt 
egy óriás sárkányt, amely átrepítette őt 
a túlpartra. Meglátta a barlangot, elvette 
a könyvet, de a barlang már omladozni 
kezdett, esett rá a sok kő. Kezdett két-
ségbe esni, amikor ott termett egy óriás 
Leroy nevű óriás csiga, aki beengedte 
őt a házába. Mivel a ház jó meszes volt, 
megvédte őket az omlástól. Péter meg-
köszönte a csiga segítségét, és felaján-
lotta neki, hogy jöjjön vele vissza az élők 
világába. A csiga elfogadta az ajánlatot 
és együtt egy teleportáló géppel vissza-
mentek a házukhoz, az udvarukba. 

Péter elmesélte szüleinek a történe-
tet. A szülei először kicsit mérgesek vol-
tak rá, de amikor meglátták a könyvet, 
a szavuk is elállt. A szülei a varázsmú-
zeumnak adták az értékes könyvet, a 
csigának pedig berendeztek a kertben 
egy saját lakosztályt. Péter bekerült a 
Varázssztori című napilapba.

Varsányi Balázs István  
és Varsányi Dóra

(A Városi Könyvtár és a gyömrői Ol-
vasónapló közös szervezésében kiírt 
„Én mesém” pályázat11-14 éves kate-
góriájának első helyezett meséje)

Segíts Péternek, hogy a labirintusban merre haladjon a Varázslók Nagy Könyvéig!
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