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Megjött az ősz. Hamarosan sárgulni 
kezdenek a falevelek, csípősen fúj a 
szél, az iskolákban is becsengetnek. 

A szülőknek általában egy dolog 
jut eszükbe erről: beis-
kolázási költségek. Ez 
sajnos az idén sem lett 
kevesebb, való igaz. 
Meg kell venni a tan-
könyveket, az iskolatás-
kát, az íróeszközöket, a 
füzeteket, de még az 
őszi cipőt, a kabátot és 
a melegítőt is.

De nézzük meg az 
első tanítási napot egy 
kisgyermek szemével! 
Emlékeznek még az 
első iskolás hétre? Az első nap előtt 
aludni is alig lehet az izgalomtól. Min-
den tanulásra készen, a könyvek be-
csomagolva, a tolltartó előkészítve, 
a táska bepakolva várja, hogy új kis 
gazdája az első óracsörgésre kipat-
tanjon az ágyból, felhúzza a cipőjét, 
és frissen, kíváncsisággal vegyes iz-

galommal vesse bele magát az is-
kolakezdésbe.

Tanévkezdéskor minden gyerek tele 
van tervekkel, és lelkesen újságolja 

legújabb elképzeléseit. A 
szülő pedig csak hallgat-
ja és hallgatja, hogy zon-
goraóra, hip hop tánc 
és fociedzés, és közben 
csak a dollár jelek pereg-
nek a szeme előtt. Per-
sze mindenhova beíratja, 
hiszen mindent megten-
ne érte.

Aztán amikor a kisgyer-
mek megkapja az első bi-
zonyítványt, eljátssza az 
első megtanult zongora 

darabot, először táncol a színpadon, 
berúgja az első gólt, akkor csak az jut 
eszébe a szülőnek, hogy mennyire büsz-
ke. És már nincs aggodalom, költség és 
gond, csak ez a felbecsülhetetlen érzés. 
Ugye, hogy megéri ez a befektetés?

Oldal-Benkő Zsanett
főszerkesztő
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Augusztus 20-án megtartottuk városi ünnepsé-
günket a Hankó István Művészeti Központban az 
államalapítás és az államalapító Szent István király 
emlékünnepe alkalmából. A hagyományokhoz hí-
ven az új kenyér megáldására is sor került Csűrös 
András református lelkésznek köszönhetően, ame-
lyet aztán mindenki meg is kóstolhatott a műsor 
után.

Mint minden évben, idén is ezen a napon adta át vá-
rosunk vezetése a Gyömrő Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete által odaítélt kitüntetéseket. Mezey Attila 
polgármester, Hodruszky Lajos és Garamszegi Sándor 
alpolgármesterek a következő elismeréseket adták át 
2018-ban:

„Gyömrőért” kitüntető díj:
Sasadi Ferencné
Kamarás Géza

Szekeres Mihály posztumusz
Lakatos Tibor posztumusz

„Közéleti munkáért” emlékplakett:
Hudomiet Károlyné

Lozsi Ákos
Nosztrai Zoltán
Kuprák János
Molnár Tamás

„Gyömrő Város Nevelési,  
Oktatási és Közművelődési” díja:

Szabó Judit
Varga Imréné

Az esti tűzijáték előtti zápor miatt egy kicsit ugyan ag-
gódtak a szervezők, de szerencsére az esti programok 
kezdetére ismét kellemes idő lett, és sokan jöttek le a tó-
fürdőre. Az estét egy hamisítatlan rock and roll bulival in-
dította és alapozta 
meg a hangulatot 
Miki és a Csiniba-
bák zenekar.

Az előző évi po-
zitív tapasztalatok 
alapján, a tava-
lyihoz hasonlóan 
ebben az évben 
is alkalmaztak 
nagymagasságú 
rakétákat, hogy 
ne csak a tófürdő 
partjáról, hanem 
az egész városból 
látható és élvez-
hető legyen az ün-
nepi tűzijáték.

BZs

Augusztus 20. Gyömrőn

Fotó: Vojácsik Ádám
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A jövő városát építjük
A jövő városát, de nem egy be-
tonrengeteget toronyházakkal, 
hanem egy szép zöld, hangula-
tos kellemes kertvárost. Ahol az 
emberek boldogok és jól érzik 
magukat, ahol nincs különbség 
abban, ki mikor költözött vagy 
született ide, mert mindenki egy-
formán szereti városát, és tiszte-
letben tartja, segíti és megbecsüli 
egymást. Ahol az önkormányzat 
odafigyel, gondoskodik és törő-
dik a lakossággal, a városvezetés 
pedig hétköznapi emberként éli 
életét és ismeri a város minden-
napjait. Ezt kell elérnünk, ezért 
kell sokszor apró, néha nagyobb 
lépésekben dolgoznunk.

Ehhez az első és legfontosabb cél, 
hogy meg kell állítanunk a város to-
vábbi növekedését. Hirtelen túlnőt-
tük magunkat, kinőttük a várost. Utol 
kell érni magunkat. Óvodát, bölcső-
dét, iskolát, postát, parkolót és még 
rengeteg dolgot kell bővítenünk már 
a mostani lakosság kiszolgálásához 
is. Ezek megépítése pedig nem egy 
évet vesz majd igénybe, és utána is 
el kell gondolkodni azon, kell-e to-
vább növekednie városunknak. Ezért 
javaslattal fogok élni a képviselő-tes-
tület felé, hogy tíz évre hirdessünk 
moratóriumot új lakóterületek kijelö-
lésére. Legalább tíz évig ne legyen 
új parcellázás, új területek belterü-
letbe vonása és belső zöld területek 
lakócélú átminősítése. Már a most 
beépülő új lakóterületek is bőven 
elegendő terhelést fognak jelente-
ni, mire betelnek. Meg kell őriznünk 
minden zöldterületet.

A város vezetésében pedig ren-
geteget dolgozunk azért, hogy biz-
tosítsuk városunk jövőjét, és eleget 
tegyünk a cikk első mondataiban 
megfogalmazott céloknak. Ezért a 
mostani cikkemben összeszedtem 
néhány mozzanatot, szándékosan 

kisebbeket és nagyobbakat is ösz-
szeválogatva aktuális munkáinkból. 
Ezek mind lakosainkat szolgálják. 

Egy szerethető, zöld 
városért
A közelmúltban döntött egyhangúan 
a képviselő-testület arról, hogy a vá-
ros központjában lévő sportpályából 
és környezetéből egy nyitott sport-
parkot hoz létre. Nem a beépítésen 
gondolkodunk, nem lakóparkot ter-
vezünk százlakásos társasházakkal, 
hanem azon, hogyan lehetne min-
denki számára nyitottá, elérhetővé 
tenni ezt a szép zöldterületet. Ha el-
készül, meglátják, mire gondolok, és 
biztosan sokan meglepődnek majd, 
milyen érték rejlett itt a kerítések mö-
gött.

27 milliót nyertünk 
pályázaton óvodák 
fejlesztésére
A napokban kaptuk az értesítést, 
hogy meglévő óvodáink fejlesztésére 
benyújtott pályázatunk sikeres volt. 
Az elnyert pénzből felújítjuk kilenc 
ovis csoport vizesblokkját, megújul 
a Bóbita ovi lépcsőháza, kicserélünk 
csaknem hatvan darab beltéri ajtót, 
és több mint száz kis széket és asz-
talt vásárolunk az ovisoknak. Termé-
szetesen ez csepp a tengerben, de 

minden forintnak nagyon örülünk, 
és pályázunk tovább. A fő cél egy 
új óvoda megépítése a jövő évben. 
Ezért mindent megteszünk.

Szeptembertől 
uzsonnás zacskók a 
közétkeztetésben
Akinek volt vagy van ovis, kisiskolás 
csemetéje, az tudja, milyen rossz a szal-
vétába behajtott sajtkrémes szendvi-
cset zsebben vagy táskában hazavinni, 
és mennyire nem kéri már azt gyerme-
künk a szállítás után. Velem többször 
volt, hogy napok múlva találtam meg 
a kabátzsebemben. A hazajárós 
gyermekek uzsonnái ezért nagyon 
kis százalékban kerültek eddig a he-
lyükre, vagyis a gyerkőcök gyomrába. 
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Ezen szeretném, ha javítanánk. Ezért 
mostantól, újdonságként, uzsonnás 
papírzacskó lesz a gyömrői közétkez-
tetésben. Kényelmesen lehet kézben 
vinni, titok, hogy mi rejlik benne, ezért 
érdemes kibontani. Hasonlít a kedvelt 
gyorsétteremláncok zacskóira, és ha 
a csemete megette a tartalmát, ju-
talmul még ki is durranthatja. Persze 
emellett higiénikusan, gusztusosan 
lehet kiadni benne az uzsit. Nagyon 
remélem, hogy mostantól sokkal több 
gyermek eszi majd meg az uzsonná-
ját, hiszen ez a fő cél. Egy kis kedves 
grafikával ellátott apróság a gyerme-
kek egészségéért.

Színes rendezvények a 
város minden lakosának
A napokban zajlott le az első Gyöm-
rői Zenei Fesztivál. Összegezésként 
csak annyit tudok mondani, hogy 
szerintem tökéletes volt. Az a több 
ezer lakosunk, aki eljött és ott volt, 
tudja, miről beszélek. Kiváló koncer-
tek, programok. Pont annyi néző, 
amennyi kellemesen elfért, köszön-
hetően annak, hogy a reklámot nem 
toltuk túl, és csak Gyömrőre kon-
centráltunk. Nem bömbölt a zene 
hajnalig, hanem éjfélkor zártunk. Így 
azok a lakosaink is tudtak pihenni, 
akiket zavar az éjjeli mulatozás ricsa-
ja. Nem is volt panasz egy sem. A két 
nap előadóinak korosztály szerinti 
megbontása nagyon jó ötlet volt. So-
kan már most a jövő évi koncertekre 
készülnek. Egy példaértékű kisváros 
példaértékű, mindenkire odafigyelő 
rendezvénye volt. Ilyeneket szerete-
nék a jövőben is, úgy, ahogy eddig.

Több milliárd forint 
fejlesztés kell iskoláinknak
Ez állami feladat, de nélkülünk nem 
fog menni. Mi, mint önkormányzat, 

mint városvezetés kell, hogy a mo-
torjai, hajtóművei legyünk ennek a 
fejlesztésnek. Ki kell harcolnunk a 
megvalósítást. Ezért az ősz az ok-
tatásfejlesztési koncepció megvita-
tásáról fog szólni. A közelmúltban 
készült el egy országosan is minta-
értékű tanulmányterv, mely a szak-
mai alapot képezi. Erre épülve kell 
felelősségteljesen és megfontoltan 
építeni a projekteket, melyek állami 
beruházásként valósulhatnak meg. 
Ebben a munkában a gyömrői gyer-
mekeket, szülőket képviseljük. Sok 
feladatot átvállaltunk az államtól, 
a tankerülettől, és komoly anyagi 
terheket vállalva segítjük az iskolák 
fejlesztését. Ezért indulhat új osztály 
az Erzsébet suliban, és ezért bővül-
het és épülhet át a Fekete suli. Ha 
kell, erőnkön felül vállalunk támo-
gatást, mert az iskolákba gyömrői 
gyermekek járnak. Értük megéri. De 
ez hosszú téma, ezért bővebben a 
következő lapszámban olvashatnak 
a részletekről a téma iránt érdeklő-
dők.

Dr. Mezey Attila
polgármester

Életet mentett a rendőrjárőr a gyömrői tófürdőn
2018. augusztus 19-én vasár-
nap 17 óra körül egy kilenc 
éves kisfiút kellett kimenteni 
a gyömrői tóból.

A kisfiú testvérével való játék 
közben víz alá merült, miközben 
nagyszülei a parton voltak. A 
kisfiú valószínűleg sok vizet nyel-
hetett, mert nem tudott a felszín-
re jönni, a fürdőzők húzták ki a 
vízből.

A gyalogos szolgálatot telje-
sítő rendőrjárőr, Mondok Lilian 
Amarill az úszómesterek előtt ért 
oda a fiúhoz, és befújásos mód-
szerrel azonnal lélegeztetni kezd-

te az eszméletlen gyermeket. A 
gyors segítségnek köszönhetően 
a kisfiú pár perc után magához 
tért, és beszélt is a rendőrnőhöz. 
Időközben esetkocsi és mentő-

helikopter is érkezett a fiúhoz.  
A mentősök stabilizálták az álla-
potát, és a Heim Pál Kórházba 
szállították.

BZs
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A Bóbita Óvodában május végén kezdődött felújítási mun-
kákból a szigetelést és nyílászárócserét követően a teljes 
fűtéskorszerűsítést célzó kivitelezés augusztus végi befe-
jezésével szeptemberre csak kisebb munkák maradnak, 
és rendben elkezdődhet a 2018/2019-es nevelési év. A 
jövőben az épületen belül a teljesen új csőhálózatot és ra-
diátorokat két új kondenzációs kazán szolgálja ki. Az új 
fűtési rendszer biztonságos és korszerű ellátást biztosít, a 
kiépülő napelem-rendszerrel együtt pedig hozzájárul az in-
tézmény jövőbeni költséghatékonyabb üzemeltetéséhez. 

Az Arany Óvodában a munkálatok kezdésével meg 
kellett várnia a kivitelezőnek a nevelési szünet kezdetét. 
Alig pár hét állt rendelkezésre, hogy a tervezett munkák az 
augusztus eleji üzemkezdetig olyan mértékben (kb. 75%) 
elkészüljenek, amelyek nem befolyásolják az üzemelést. 
Végül a szükséges nagykonyhai eszközök beszerzésével 
a modern melegítőkonyhában elkezdődhetett az óvodá-
sok ellátása, és csak apróbb feladatok maradtak hátra. 

Haladnak a Bóbita  
és Arany Óvoda 
felújítását célzó 

munkák
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

A megvalósítási időszak alatti költségnövekedés miatt 
az „Óvodai szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása 
Gyömrőn” c. projekt költségvetéséhez a 147,5 milliós tá-
mogatáson felül csaknem 3 millió Ft-os önerőt biztosít az 
önkormányzat, amelyről a képviselő-testület augusztus 
2-án döntött. 
Projekt azonosító száma: VEKOP-6.1.1-15-
PT1-2016-00009
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 
támogatás összege: 147 549 870 Ft
A finanszírozás típusa: Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból fi-
nanszírozott vissza nem térítendő támogatás
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Díjaztuk „A város legszebb kertjeit”
Városunkban fantasztikus kertek találhatók. Éppen 
ezért idén először a „Szeretem a városom” kam-
pány keretén belül nagy sikerrel rendeztük meg „A 
város legszebb kertje” kertszépségversenyt. Hatal-
mas meglepetésünkre rengeteg pályázat érkezett 
a felhívásra, melyekben szebbnél-szebb kerteket 
küldtek a gyömrőiek.
A zsűri személyesen és a küldött képek alapján is szem-
ügyre vette a nevezett kerteket. Igazán nehéz helyzetbe 
került, mivel a maga nemében az összes kert csodálatos 
volt. Egytől egyig gondosan nevelt, karbantartott és fo-
lyamatosan csinosítgatott kertekben jártunk, amelyeket 

öröm volt nézni. A bizottság éppen ezért két kategóriá-
ban is eredményt hirdetett. Klasszikus és Új építésű kert 
kategóriában 5-5 díjat ítélt oda a nevezőknek.

Nagyszerű kertekben járhattunk és megnézhettük, mi-
lyen varázslatos helyeket építettek és őrizgetnek maguk-
nak városunk lakosai. Akik idén nem nyertek, ne csüg-
gedjenek! Igazán büszkék lehetnek kertjeikre.

A nagy sikerre való tekintettel jövőre újra megpró-
bálhatja bárki elnyerni „A város legszebb kertje”  címet. 
Addig is gondozzuk továbbra is kertjeinket, és tegyük 
együtt szebbé környezetünket, mert „Szeretem a Váro-
som! Gyömrő”.

Aranyi László kertjeHalmágyi Attila és Nóra kertje Györfy Imre kertje Karsai Józsefné kertje

Drimók László és Lászlóné kertje Őrlős Erika kertje

Gabler Melinda – Rákóczi utcai kertje

Pocsai Renáta kertje

Szilágyi Árpád kertje

Gabler Melinda – Árpád utcai kertje

KLASSZIKUS KERTEK KATEGÓRIÁBAN DÍJAZOTTAK:ÚJ ÉPÍTÉSŰ KERTEK KATEGÓRIÁBAN DÍJAZOTTAK:
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Minden várakozást felülmúlt az 
idén debütált Gyömrői Zenei 
Fesztivál. Az augusztus 18-19-én 
megtartott rendezvény két napja 
alatt több ezren fordultak meg a 
város Fő terén felállított feszti-
válszínpadnál, és vettek részt va-
lamelyik fellépő koncertjén.

A legmagasabb nézőszám, ahogy 
arra a szervezők is számítottak, a 
Csík Zenekar koncertje alatt volt. 
Előadásuk alatt megtelt a rendez-
vénysátor és a tér is a népzene iránt 
rajongó zenekedvelőkkel. 

Kivételesen jól sikerült a próba-
képpen bevezetett „ifjúsági nap” a 
fesztiválon, amikor egész este olyan 
előadók léptek színpadra, akik a fi-
atalabb korosztály kedvencei. Városi 
rendezvényeken eddig még nem ta-
pasztalt számban érkeztek a 14-30 
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éves korosztály képviselői is a ki-
fejezetten nekik szervezett progra-
mokra.

Érdekes színfoltja volt rendezvé-
nyünknek az utcazenészek bemu-
tatkozása. A fesztivál második nap-
jának délutánján egymást váltották a 
zenészek a körforgalom mellett ta-
lálható Filagória alatt. A külön-külön 
megtartott bemutatkozásukon kívül 
rögtönzött formációk is alakultak, 
igazi örömzenélésben volt részük a 

jelenlévőknek. A helyi zenészek mel-
lett Pécsről is érkeztek ifjú tehetsé-
gek, akik megtöltötték zenével azt a 
forró vasárnap délutánt.

Látogatói visszajelzések alapján 
úgy gondoljuk, hogy van helye és 
közönsége egy ilyen rendezvénynek 
városunkban. Célunk az volt, hogy 
minőségi szórakozást tudjunk biz-
tosítani városunk lakóinak, amiért 
nem kell messzire utazniuk, belépő-
jegyekre, útiköltségre költeniük.

Az idei tapasztalatokat felhasznál-
va reméljük, hogy jövőre egy még 
jobb, még színesebb, még élvezhe-
tőbb fesztivált tudunk megszervezni 
a gyömrőieknek.

Köszönjük a DAKÖV Kft.-nek, a 
Gyömrő Gyöngyének és a Gyöm-
rőSzínháznak hogy hozzájárultak 
rendezvényünk megvalósulásá-
hoz!

BZs
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Akcióban a Boglárka Klub nyugdíjasai
Ismét mozgalmas időszakon vannak 
túl a Boglárka Nyugdíjas Klub tagjai. 
Május 26-án egy szívélyes felkérés-
nek tettek eleget azzal, hogy részt 
vettek Tápiószelén a város egyik 
rendezvényén. Dalcsokorral készül-
tek, amit igen szívesen és szeretettel 
fogadtak a vendéglátók.

Eközben a klub több tagja is lázasan ké-
szült a másnapi gyereknapi rendezvény-
re, melyet városunk Fő terén rendeztek 
meg. Tették ezt szívvel-lékellel és tele 
szeretettel, hiszen sok tagunk unokája, 
dédunokája is jelen volt a színvonalas 
programokon. Már a reggeli órákban ki-
pakolták a nagyik Ica néni irányításával 
a finomabbnál, finomabb sütiket, pogá-
csákat. Külön szeretném említeni Terike 
nénit, Etuska nénit, akik rengeteg finom-
sággal kedveskedtek az apróságoknak. 
Nagy sikere volt a gyerekek körében 
Erzsi néni kókusz golyójának is, és Er-
zsike néni meggyes pitéje szintén hamar 
a kicsik kedvence lett.

A gyerekek mellett szívesen kóstolt 
a rendezvényen megjelent Szűcs Lajos 

országgyűlési képviselőnk is a város ve-
zetőivel karöltve. Külön öröm volt szá-
munkra, hogy a Városi Sportcsarnok-
ban éppen sakkversenyen résztvevő 
gyerekeknek is örömet tudtunk szerezni 
a számukra összekészített süteményes 
kosarunkkal.

Ezúton szeretném megköszönni min-
den kedves nyugdíjasklub társamnak, 
nagymamáknak és természetesen a 
nagypapáknak (mert nagypapa is készí-
tett és küldött süteményt), hogy időt és 

fáradságot nem kímélve készültek arra, 
hogy városunk gyermekeinek örömet 
szerezzenek az általuk készített finom-
ságokkal.

Nyár végén sem tétlenkedtünk: az 
idén először megrendezett zenei fesz-
tiválon mi is megjelentünk. A kirakodó 
soron mutattuk be azokat a műveinket, 
amelyeket az év során a Boglárka Kéz-
műves Kör tagjai alkottak a foglalkozá-
sokon.

Boglárka Nyugdíjas Klub

KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉG NAP  
A TÁJHÁZBAN

2018. szeptember 15-én, 
szombaton 15-17 óráig.

16 órakor – VÁSÁRFIA  
„Gyerekműsor nem 
csak gyerekeknek”
jelmezes interaktív gyermek 
koncert a Holló Együttestől

A belépés ingyenes!
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2018. június 30-án Mogyoródon ren-
dezték meg a Klastromhegyi Apát-
sági Pincenapokat. Mezey Attila pol-
gármester a nagyközség hangulatos 
pincesorán megtisztelő felkérésnek 
tett eleget. A borlovagrendek felvo-
nulását és a borszentelést követően 
átvehette az Egyházi és Világi Borok 
Versenyének megtartását jelképező 
vándorzászlót Kapitány Attila alpol-
gármestertől. 2019-ben így váro-
sunk lesz az esemény házigazdája.

A 2006-ban hagyományteremtő 
szándékkal Gödöllőn útjára indított 
kezdeményezésnek többek között 
Pécel, Tóalmás, Veresegyház, Csö-
mör és Cegléd is adott már otthont. 

Az esemény kü-
lön legessége , 
ami miatt eltér 
a többi borver-
senytől, hogy a 
megmérettetésre 
elsősorban olyan 
borászok, borá-
szatok vagy bor-
termelők jelent-
kezését várják, 
akik hagyomá-
nyaikban követik az egyházi liturgi-
ához használatos borok készítését, 
illetőleg pincészetük és/vagy boraik 
elnevezésében egyházi személyisé-
gek, szentek nevét viselik.

Ezzel az eseménnyel városunk 
színes kulturális élete egy újabb 
nagyszabású és rangos program-
mal bővül.

BZs

Jövőre újabb program kerül a városi 
rendezvénynaptárba

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
• Magasépítés kivitelezésben jártas munkatár-

sat keres a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. Érvényes 
ívhegesztői vizsga illetve „B” kategóriás jogosítvány 
feltétel. Önéletrajzokat a kht@gyomro.hu e-mail 
címre várják.

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

Országos egészségügyi  
felmérés városunkban is
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 
Intézet (OGYÉI) az EFOP 1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 
számú „Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a 
táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén” című projekt 
keretében lakossági felmérést szervez a 18 éven felüliek kö-
rében. A felmérés fővizsgálatára országszerte, így városunk-
ban is 2018. szeptember 1. és december 15. között kerül 
sor.

A felmérésbe bekerült felnőtt lakosoknak előzetesen fel-
kérő levelet küldenek az OGYÉI munkatársai, melyben tá-
jékoztatást kapnak a felmérés céljáról, és felkérik őket az 
abban történő részvételre. A felmérés lebonyolítása során az 
OGYÉI megbízó levéllel ellátott kérdezőbiztosai országszerte 
több ezer felnőttet keresnek majd fel az otthonukban, mely 
látogatás egy részletes táplálkozási vizsgálattal is kiegészül.

A felmérés anonim módon zajlik, lebonyolítását az OGYÉI 
megbízásából a Kutatópont Piac- és Véleménykutató Kft.  
végzi.

A felmérés eredményei alapján az egészségügy többet 
tud tenni azért, hogy Magyarországon egyre többen éljenek 
egészségesen. 
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komm. 
hulladékgyűjtés 

napja Szept. Okt. Nov. Dec.
hétfő

7.; 21. 5.; 19. 9.; 23. 7.
kedd

szerda
14.; 28. 12.; 26. 16.; 30. 14.

csütörtök

Gyűjtési időszak: egész évben a fenti táblázatban megjelölt napokon
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényt, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által 

térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 
cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az 
ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon!

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szük-
ség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az 
ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok 
szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértékét (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 361 Ft+ÁFA/db), 
utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. számlázza ki.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű meg-
vásárolt zsák helyezhető ki.

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés

cím ügyfélfogadás telefon/fax e-mail honlap

Gyömrő
Táncsics M. u. 65.

H: 13.00 – 17.00
Sze: 8.00 – 15.30

(ebédidő: 12.00-12.30)
29/331-920 kht@gyomro.hu –

DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd,  

Pesti út 65

H: 8.00 - 20.00
K- Cs: 08.00 - 15.00

53/500-152
53/500-153

ugyfelszolgalat@
dtkh.hu

www.dtkh.hu

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2018.

Szept. Okt. Nov. Dec.
7.; 21. 5.; 19. 9.; 23. 7.; 21.

Gyűjtési időszak: egész évben a fenti táblázatban megjelölt napokon az egész településen
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére 

szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak, amennyit a tulajdonosok kihelyeztek.
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on 

történik (Szent István u. 26. – COOP áruház mellett)

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉS 2018.

Szelektív hulladékgyűjtés
Gyömrőn

A DAKÖV Kft. a Gyömrői Vízműbe hálózatszerelő munkatársakat keres. Gépkezelői 
és tehergépkocsi vezetői jogosítvány előnyt jelent. További információk Kertész Gyula 
üzemvezetőtől kérhetők. Kapcsolatfelvétel a kertesz.gyula@dakov.hu e-mail cí-
men vagy a 06 21 222 8080-as központi telefonszámon.
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Minden hétköznap – Hétfő–péntek 19.00–22.00
Szent Erzsébet Gyógyszertár

Szeptember 1-2. – Humanitás Gyógyszertár
Szombat 12.00-22.00, Vasárnap 8.00-22.00

Szeptember 8-9. – Szent Erzsébet Gyógyszertár
Szombat 12.00-22.00, Vasárnap 8.00-22.00

Szeptember 15-16. – Kehely Gyógyszertár
Szombat 12.00-22.00, Vasárnap 8.00-22.00

Szeptember 22-23. – Humanitás Gyógyszertár
Szombat 12.00-22.00, Vasárnap 8.00-22.00

Szeptember 29-30. – Szent Erzsébet Gyógyszertár
Szombat 12.00-22.00, Vasárnap 8.00-22.00

Szent Erzsébet Gyógyszertár:  
Erzsébet utca 4. (29/333-680)

Kehely Gyógyszertár: 
Jókai u. 1. (29/330-827)

Humanitás Gyógyszertár:  
Simon M. tér 1. (29/330-023)

Állatorvosi ügyeleti 
szolgálat

A 2012. szeptember 1-től hatályba lépő 2012. évi 
CXXVII. törvény szerint a korábbi állatorvosi ügyele-
tek szervezésének kamarai kötelezettsége megszű-
nik, ügyeleti ellátást az állatorvosok önkéntes rész-
vétel, eseti elbírálás alapján vállalnak. Ezért kérjük az 
állattartókat, hogy állategészségügyi probléma ese-
tén először saját ellátó állatorvosukat keressék! Az 
ügyeleti szolgálat a munkaszüneti napot megelőző 
munkanapon 18 órától kezdődik és a munkaszüneti 
napot követő munkanapon 8 óráig tart.

Szeptember 1-2. – Dr. Stájer Attila
2230 Gyömrő, Szt. István u. 44.

Tel.: 06 (20) 927-4519

Szeptember 8-9. – Dr. Ágoston István László
2243 Kóka, Felsővásár tér 75.

Tel.: 06 (20) 936-1731

Szeptember 15-16. – Dr. Seregi Tamás
2225 Üllő, Ócsai út 4.
Tel.: 06 (20) 273-7502

Szeptember 22-23. – Dr. Szakács Árpád
2200 Monor, Móricz Zs. u. 4.

Tel.: 06 (30) 390-8526

Szeptember 29-30. – Dr. Stájer Attila
2230 Gyömrő, Szt. István u. 44.

Tel.: 06 (20) 927-4519  

Gyógyszertári 
ügyeleti rend

Nagy örömömre szolgál, hogy a” TEVAgy a hős” prog-
ramot sikerül elhozni városunkba. Az oktató előadás lé-
nyege, hogy a laikusoknak közérthetően segít bemutatni 
az újraélesztés technikáját, és ami a legfontosabb, hogy 
megtanít a kritikus helyzetet felismerni, és gyors döntést 
hozni. Számomra az előadás kulcsszava: közérthetőség. 
Tényleg nekünk, hétköznapi embereknek találták ki. Ha 
van kedved, és szeretnéd az esetleges vészhelyzetben 
rád törő bénító félelmet és tehetetlenséget tudatos, haté-
kony, akár életet mentő újraélesztési technikára cserélni, 
akkor legyél a Gyömrői Hankó István Művészeti Köz-
pontban 2018. szeptember 15-én 18 órakor, és vedd 
kezedbe a sorsod! Az előadás ingyenes!

Dr. Török Miklós  
háziorvos

Gyömrőre jön  
a „TEVAgy a hős” program
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Egy katartikus színházi előadás
Szeptemberben városunkban látható a világhírű Mrozek-darab

Szeptember 22-én, szomba-
ton és 23-án, vasárnap este 19 
órakor a Monori Színház, illetve 
Patkós József színészei a világ-
szerte játszott Emigránsok című 
kétrészes tragikomédiát játsz-
szák a Hankó István Művészeti 
Központban. Az idén áprilisban 
bemutatott darabbal a városunk-
ban élő rendező ezúttal is gondol 
a határon túli magyarságra: még 
az ősszel a felvidéki Királyhelme-
cen adják elő a színművet, ideha-
za pedig gimnáziumi, egyetemi 
meghívásoknak tesznek eleget.

Az eddigi előadások után pozitív kriti-
kák láttak napvilágot, melyek kiemel-
ték a két szereplő, a szintén gyömrői 
Hörcsik Tamás és Takács Gábor ka-
tartikus alakítását, a darab gondosan 
felépített drámai feszültségét és a 
dísz let sugallta atmoszféra átgondolt 
hatását is.

Az Emigránsok az 1930-ban Len-
gyelországban született és 2013-ban 
Franciaországban elhunyt Szlavo-
mor Mrozek talán legismertebb szín-
műve. A darab alaphangulata illetve 
mondanivalója napjainkban legalább 
olyan aktualitással bír, mint bő négy 
évtizeddel ezelőtti megszületésekor.

A cselekmény szerint egy meg nem 
nevezett közép-kelet-európai ország-
ból egy nyugat-európai világvárosba 
keveredő vidéki vendégmunkás – a 
költségtakarékosabb élet szándéká-
val – közösen bérel egy olcsó, nyirkos 
pincét egy honfitársával, a politikai 
menekült társadalomtudóssal, az al-
kotói szabadságát kereső íróval.  

Szilveszter éjszakáján vagyunk, a 
ház emeletéről meg-megújulóan vi-
dám mulatozás hangjai szűrődnek 
le, de történetünk két főhősének 
hangulatában nyoma sincs a vidám-
ságnak. Vívódásaikat, egymást mar-

cangoló vitáikat követve – az előadás 
koncepciójának megjelenéseként – a 
nézőben megfogalmazódhat a gon-
dolat: a szebb és jobb élet reményé-
ben elhagyhatod ugyan a hazádat, de 
tudnod kell, hogy minimális az esé-
lyed vágyaid elérésére. Az ismeretlen 
országbeli menekült státusz, a nyelv-
tudás és a család hiánya mellett nap 
mint nap meg kell küzdened a kizsák-
mányolással, személyed leértékelé-
sével, valamint testi-lelki  egészséged 
megromlásának lehetőségével.

Mindezek tetejébe még az is kide-
rülhet, hogy a hazatérés sem olyan 
egyszerű, mint amilyennek az ember 
elindulásakor gondolta. A „megsze-
dem magam, és hazamegyek – hadd 

lássák otthon, hogy megjött az ura-
ság külföldről!” rózsaszínű ábrándja 
hamar szertefoszlik...

Táncest 
a Kristály Duóval

a keringőtől a rock and rollig
a Hankó István Művészeti  

Központban
2018. szeptember 8-án,  

17-22 óráig
Büfé, zene, tánc!

Belépőjegyek megvásárolhatók
a művészeti központban  

800 Ft-os áron.
Infó: 30/652-1052,  

hi.muvkozpont@gmail.com

2018. szeptember 22.  
szombat 19 óra

2018. szeptember 23.  
vasárnap 19 óra

Előzetes jegy biztosítás:  
a 06 20 363 7781-es  
telefonszámon, vagy  

a patkosdoktor52@gmail.com 
e-mail-címen. A belépőjegyek 

2000 forintos áron a fenti 
információs csatornán keresztül, 
illetve a Hankó István Művészeti 
központban vásárolhatók meg.
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Miért hasznos a zene tanulás?
A korai gyermekkorban kezdődő ze-
netanulás nagymértékben fejleszti a 
gyermek agyának azon részét, amely 
a nyelvérzék kialakulásáért, a logikus 
gondolkodásért felelős. A rendszeres 
muzsikálás elősegíti más tantárgyak 
tanulásának sikerességét is, és kö-
zépiskolában is jobb jegyeket kapnak. 
A zene állítólag képes arra, hogy sajá-
tosan rendezze az idegpályákat. Ha a 
gyerek az ismert dalokat új informáci-
ókkal társítja, akkor az új adatok sokkal 
könnyebben rögzülnek memóriájában.

A művészeti karok hallgatói elsajátít-
ják a kreatív gondolkodásmódot. Egy 
probléma megoldására több lehetsé-
ges megoldást keresnek, közben pedig 
kizárnak minden fölösleges szabályt és 
feltevést. A művészetekkel kapcsolatos 
kérdésekre általában több jó válasz is 
létezik, ezáltal pedig segít a gyermek-
nek önmagára találni, és kialakítani a 
saját egyéni stílusát. A zene fejleszti 

a gyermek kreativitását, az önkifeje-
zést, és erősíti a közösséghez való tar-
tozás élményét, megismeri a hatékony 
csapatmunka fogalmát.

A zenetanulással a gyerek bepillan-
tást nyer más kultúrák világába is. Meg-
tanulja megérteni és értékelni azokat, 
akiknek szokásai, hagyományai eltér-
nek az övétől. Az együttérzés és em-
pátia segít „kinevelni” a gyermekből az 
önző és önkényes magatartást. A kü-
lönböző kultúrák között kiépített híd pe-
dig már gyerekkorban megtanít tisztelni 
más nemzeteket.

Az intenzív zeneoktatásban ré-
szesülők könnyen megtanulják, hogy 
bizonyos részletek hogyan állnak össze 
egy egésszé, és jó, alapos, lelkiismere-
tes szakemberekké válnak a jövőben. 
Amikor a tanuló egy új feladattal kerül 
szembe, ez a tudás készteti őt arra, 
hogy tökéletességre törekedjen, és az 
adott tevékenységre összpontosítson.

A zenetanulás olyan készségeket 
fejleszt ki a gyerekben, amelyek később 
a munka világában hasznosak lesznek. 
A zene megfigyelés helyett a cselekvés-
re összpontosít, és megtanítja a gye-
reket arra, hogy szó szerint mindenütt 
megállja a helyét. A munkaadók ma 
már olyan sokoldalú alkalmazottakat 
keresnek, akik rugalmasak és könnyen 
alkalmazkodnak. A zenetanulás ponto-
san ilyen felnőtteket nevel a gyerekek-
ből. A művészetek tanulása és a zenei 
nevelés fejleszti a gyerek szépérzékét, 
kreativitását, amelyek egész életén ke-
resztül elkísérik majd.

Idén is várja a zenélni vágyók jelent-
kezését, elsősorban szolfézsra a Weö-
res Sándor Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola. Jelentkezni 2018. 
szeptember 3-7-ig fogadóidőben az 
iskola titkárságán lehet.

Hortobágyiné Pók Szilvia
fuvolatanár, kamaraművész
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Újra súlyemelés Gyömrőn
A Gyömrő Városi Sportklub keretein 
belül, Ádám László szakmai veze-
tésével, elkezdte tevékenységét a 
súlyemelő szakosztály. Ennek nyitó-
rendezvényeként tartottuk július kö-
zepén fekvenyomó háziversenyünket 
a Harmónia Uszoda területén.

A sportprogramban a fekvenyo-
más versenyen kívül súlyemelő be-
mutató valamint guggolás és súlyzós 
bemutató is szerepelt.

Fekvenyomás eredményei:
Nők:
I. Garamszegi Judit – 70 kg
II. Berczi Mónika – 55 kg
III. Gyenes Marianna  – 55 kg
Férfi felnőtt:
I. Rada Ferenc – 150 kg
II. Oláh Balázs – 115 kg
III. Hajdú András Pál – 108 kg

IV. Kanai András – 103 kg
V. Kovács Péter – 90 kg
Férfi masters:
I. Kanyó József – 130 kg
II. Kovács György – 110 kg
III. Fábián Károly – 105 kg                 
Súlyemelő bemutató résztvevői: 

Hegymegi Szilvia, Budapest Bajnok 
és Meizl Máté, Országos Bajnok.

Guggolás bemutató résztvevői: 
Meizl Máté 130 kg-os teljesítéssel, 
Vincze László 210 kg-os teljesítés-
sel, Ádám László 130 kg-os teljesí-
téssel.

Bírók: Erdős Ádám, testépítő vi-
lágbajnok, Kajtár Gábor, súlyemelő 
bíró, Solti László, személyi edző

A díjakat átadták: Mezey Attila 
polgármester és Tölli László szak-
osztályvezető

Köszönet az uszoda vezetésének, 
személyzetének, a szervezőknek, 
bíróknak, segítőknek a rendezvény 
zavartalan lebonyolításához nyújtott 
segítségükért.  

A versenyzőknek gratulálunk, és 
további sportsikereket kívánunk!

TL

Kerékpáros Hírek
Sikeresen szerepelt a Gyömrői Váro-
si Sportklub Kerékpáros csapat a jú-
lius 28-29-én megrendezett Balaton 
24 órás Mountainbike versenyen. A 
megmérettetésen női csapatunk az 
első helyen végzett (50 kör, 230 km, 
4600 m szint). A csapat tagjai Bu-
korné Erős Gyöngyi, Bukor Edi-
na, Bukor Anita és Kenyóné Süli 
Melinda. Férfi csapatunk lecsúszva 
a dobogóról a negyedik helyen fu-
tott be (107 kör, 492,2 km, 9844 m 
szint) Kókai Gábor, Kenyó Endre, 
Kenyó Kristóf és Gönczy Dávid 
munkájának köszönhetően. Férfi 
egyéniben Budai Sándor a hete-
dig helyet szerezte meg (50 kör, 230 
km, 4600 m szint).

A verseny támogatói:
Gyömrő Városi Sportklub

Gyömrő Gyöngye Természetes 
Ásványvíz

BioTech USA Gyömrő
„Jó Hátszelet” Alapítvány

Bükk MTB Maratonon is részt vet-
tünk augusztus 5-én, ahol az alábbi 
eredményeket sikerült elérnünk:
• Kenyóné Süli Melinda 6. hely 

master2 16 km (abszolút 12. hely 
ezen a távon!)

• Kenyó Kristóf 14. hely U17 37 km
• Kókai Gábor 7. hely master3 

37 km
• Budai Sándor 8. hely master3 

37 km
• Kenyó Endre 85. hely master2 

37 km (dupla defekttel)
Augusztus 12-én a IV. Brigetio 

Országúti mezőnyversenyen is kép-
viseltük városunkat. Vojcsik Viktor 
a 43. helyet tudta megszerezni, 
Fodor Tamás azonban bukásba 
keveredett, így sajnos nem sikerült 
célba érnie.

Köszönjük a támogatásokat! Kö-
szönjük a szurkolást, hogy lélekben na-
gyon sokan ott voltak velünk!
GYVSK - Kerékpáros Szakosztály

Budai Sándor
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Gondolatok
Jön az ősz. Gyerekeink iskolába 
mennek, a nappalok rövidülnek 
és hamarosan csípős reggelekre 
kelhetünk. Egyre többen hívják fel 
figyelmünket a megfázás elleni vé-
dekezésre. De nem csak a test tud 
beteggé válni.

Minden, amit tettünk, teszünk vagy 
tenni fogunk, gondolkodásunk eredmé-
nye. Hogyan működik az agy, honnan 
jönnek a gondolatok?

A gondolatok emlékekből, tapasz-
talatokból illetve érzékszerveink alap-
ján születnek, és különféle tulajdonsá-
gokkal rendelkeznek. Dr. Caroline Leaf 
amerikai agykutató elképesztő dolgokat 
fedezett fel. Rájött, hogy a gondolatok 
képesek fejlődni, csoportokba rende-
ződni, szaporodni, lehetnek helyesek, 
helytelenek, tudnak erősödni, gyengülni 
vagy akár elhalni, van súlyuk, lenyom-
hatnak és felszabadíthatnak. Voltakép-
pen életünk határozzák meg.

Alapvetően két séma létezik: sze-
retet vagy pedig félelem alapján hasz-
náljuk az agyunkat, így érzéseinket is, 
hiszen kölcsönhatás alakul ki e két te-
rület között. Amikor létrejön egy gon-
dolat, először a rövid távú memóriába 
kerül. Minél többet foglalkozunk vele, 
annál erősebb lesz, beépül hosszú 
távú memóriánkba és végül személyi-
ségünkbe. A gondolatból először gon-
dolatcsoportok, amiből gondolkodás, 
majd pedig magatartás alakul ki. Ez 
már sorsunkra gyakorol befolyást. Ha-
tásuk megfigyelhető, és az anatómia 
materiálisan is képes bizonyítani. Agy-
kutatók lemodellezték, miként műkö-
dik a folyamat. Olyan, mint a fa, amely 
egyre több és több ágat növeszt. Így 
nevezték el őket gondolatfáknak.

Nemcsak megtörténnek velünk 
dolgok, hanem a tudatos osztályzás 
hierarchiája is működik. Ha valaki ne-
gatív alapszemélyiség, és munkába 
menet lekési a buszt, először haragot 

érez. Ehhez fog csatlakozni a félelem, 
depresszív gondolatok, csalódottság. 
Máris megszületett a gondolkodás. E 
gondolkodás cselekedeti megnyilvá-
nulása előtt általában szerepet kapnak 
a szavak: káromkodás vagy kétség-
beesés lesz az eredmény. A beszéd 
kifejezi a bennünk lévő gondolat túl-
csordulását. Magatartására kapkodás, 
szétszórtság és nyugtalanság válik jel-
lemzővé.

Helytelenül gondolkodni rendkívül 
könnyű, gyakorlatilag bármelyikünknek 
megy, hiszen egész társadalmunk tele 
van problémával. Sorsunkat azonban 
befolyásolhatjuk, ha elkezdjünk el-
ménket megfelelően használni. Töltsük 
meg az elménket pozitív gondolatok-
kal, azaz tudatosítsuk minden nap, 
hogy mi vagyunk nyerő helyzetben! 
Álljunk így életünkhöz, környezetünk-
höz, és ne lepődjünk meg: hamarosan 
csodák történnek velünk.

Zilahi Zoltán

Településünk régi emlékeit nem 
csupán az enyészet, hanem az újí-
tás is pusztítja. A modern kor dik-
tálta tempóban sajnos előfordul, 
hogy egy szép, emlékezetes házat 
lebontanak, hogy helyére piacképe-
sebb ingatlanokat építhessenek. Így 
járt sajnos a Táncsics Mihály út 89. 
szám alatti ma már nem létező „tor-
nyos ház” is.

A Jajcai házként emlegetett ingatlan-
nak nem volt fontos történelmi szerepe 
Gyömrő életében, nem számított ki-
magasló építészeti remekműnek sem. 
Mégis szimbolikus építménye volt a 
városnak, amelyhez lélekben, emlé-
kekben sokan kötődtek. Spekulációs 
háznak épült, kifejezetten tőkebefekte-
tési céllal, profit érdekében, magántő-
kéből építették. Az 1900-as évek ele-

jén állítólag ez volt az egyetlen épület a 
Táncsics út ezen szakaszán.

A ’30-as évektől Bartos János és 
családja, 1952-től Kohut József és 
családja, majd Killnerék éltek a ház-
ban. A köznyelv az épületet leginkább 
utóbbiakhoz köti, mert egykor itt tartott 
rendelést dr. Killner György az ’50-es 
évek második feléig. Szintén orvosi 
rendelőnek használta az épületet Sze-
keres Sándor doktor, de a Seres, a 
Polgárdi, a Beczásy és a Papp család-
nevek is feltűntek a tulajdonosok név-
sorában. A Papp család feje például a 
gyömrői katonai parancsnokság veze-
tője volt, akit – az idősebbek elbeszélé-
se szerint – zavart a piacra hajtó kocsik 
zaja, ezért szalmával kellett felszórni a 
ház előtti forgalmas utat. A Táncsics út 
89 szám alatti egykori épületnek talán 
éppen ez volt a titka: a benne élő csa-

ládok története, amelyek Gyömrő 
múltjának apró darabkái.

A remek állapotban lévő, gyönyörű, 
régi épületet egy tulajdonosváltás után 
bontotta le az új gazda 2008-ban, he-
lyén azóta egy többlakásos társasház 
épült. Kinek örömére, kinek bánatára.

Ha ön is ismer olyan épületet 
Gyömrőn, amelynek érdekes lehet a 
története, kérem, írja meg nekem a 
ducsai@gyomro.hu címre!

Ducsai Sándor

Tíz éve tűnt el a Jajcai ház
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Szeretettel ajánlom Gabinak, 
a húgomnak

Este van, öreg este van, 
a szél meg-megcibálja a fák 
ágait. Anya a vacsorát készíti 
a konyhában, közben a fél sze-
mével Dorinát keresi. Nagy lett a 
csend hirtelen. Akkor vette észre, 
hogy valamit nagyon szöszmötöl, 
vagy tán keresgél, benézett az asz-
tal alá, még a szőnyeget is felhajtot-
ta. Anya hangjára figyelt fel: Gyere 
Dorina! Készen van a vacsora! 

Kézmosás után körbeülték az 
asztalt, anya, apa és Dorina. – Jó 
étvágyat! – szólt apa. – Jó étvágyat 
nektek is! – mondta anya. Dorina 
nem mondott semmit, csak ked-
vesen mosolygott. Vacsora után 
a fürdés következett. A fürdőszo-
bában több a víz, mint a fürdőkád-
ban, mert Dorina mindig úgy ficán-
kol. Ezen apa könnyesre neveti 
magát, így ez mindig a vidámság 
helye ebben a családban.

Az esti éneklés után anya az 
ágyába szerette volna tenni a kis 
fehér mackóját, ami Dorina egyik 
kedvenc alvóstentéje. Körbenézett 
a szobában, de sehol sem találta. 
Ekkor már Dorina is bánatosan pil-
lantott anyára és apára.

– Előkerítem neked még a föld 
alól is! – nyugtatta meg apa. Be-
nézett az ágy alá, a fotelbe, a já-
téktartó polcra, de sehol nem látta 
a kis mackót. – Majd megkeres-
sük holnap reggel! – próbálkozott 
anya. Visszamegyünk az úton a 
bodza bokor felé, és biztosan elő 
fog kerülni! 

Addig ideteszem neked a kisku-
tyit. Dorina sokáig forgolódott azon 
az éjszakán, hiszen a két pihe-pu-
ha alvóstentével szeretett pihenni. 
A maci és a kutyi lábait morzsol-
gatva tudott mindig elaludni. Anya 
kedvesen simogatta a hátát, míg 
álomba merült.

A gyerekszobában, a játékpol-
con szomorúan üldögéltek a já-

tékok. A cicalány, a cicalegény, 
Mamma és Lala, a koalamacik. – 
Hol lehet a kis fehér maci? Pont 
most, amikor már besötétedett, és 
a szél is feltámadt? Hogy találjuk 
meg? – kérdezte Mamma, a koa-
lamaci. Összenéztek a játékok. – 
Mamma! Én úgy félek! – sóhajtott a 
csöpp Lala. Anyja magához ölelte, 
és azt mondta: – Nyugi! Nem nyel-
te el a föld! Előkerül, mire holnap 
lemegy a nap! Megkérjük a szelet, 
segítsen nekünk!

– Szél, kedves szél megnéznéd, 
merre lehet a barátunk a kis fehér 
mackó? – kérdezte meg a koala-
mama. A szél elsuhant, és felbor-
zolta az összes fűszálat a földön.

Reggel szikrázva szórta sugarait 
a nap, a szellő lágyan cirógatta fák 
ágait. A cinkék is másképp füttyög-
tek, érezték a tavasz közeledtét.

Dorina kinyitotta szemét, és első 
gondolata a maci volt, hűséges 
barátja. A kutyit magához szorí-
totta, megölelte. Szép jó reggelt! 
– köszöntötte anya, majd örömmel 
vette karjaiba a kislányát, és azt 
mondta neki kedvesen. – Regge-
li után felöltözünk, és elsétálunk a 
bodza bokorhoz. Tegnap arrafelé 
jöttünk haza, biztos vagyok benne, 
megtaláljuk a kismackót. Később 
előkerültek a ruhák, a kiskabát, a 
nadrág, a pulóver, a sapka, a kis-
cipő.

 – Digi-dugi láb, jó kis macska-
láb! Digi-dugi láb, jó kis macskaláb! 
– mondta anya, és összenevettek. 
Dorina még huncutkodott is, a ke-
zét dugta nadrágszárába! No, ezen 
még nagyobbat nevettek. Vég-
re-valahára elkészültek, elindultak. 

A kutyusok a szomszédban han-
gosan csaholtak, amikor meglátták 

őket. – Hallod Dorina? Ők 
is köszönnek nekünk. Szi-
asztok kutyik! – mondta 
anya. Dorina csak annyit 
mondott: Vau! Vau! És mo-

solyogva integetett. 
A kiskertekben a ház előtt elő-

bújtak a virágok, az ibolya, a 
hóvirág. Az aranyeső sárga szir-
mai szikráztak a napsütésben. A 
macskákat is kicsalta a napsütés 
az udvarra. Dorina figyelmesen te-
kintett jobbra-balra. – Látom, ész-
revetted te is a cicákat! Szervusz-
tok! – mondta anya. Dorina intett 
neki a kezével.

Anya már messziről látta a vén 
bodza bokrot, a szél lágyan ciró-
gatta az ágait. S a kerítésen ott 
üldögélt a kis fehér mackó. Milyen 
kedves volt, aki megtalálta, tudta, 
hogy hiányozni fog nekünk. – gon-
dolta anya. – Odanézz Dorina! Már 
várt bennünket! – mondta. A kis-
lány öröme határtalan volt, amikor 
meglátta az elveszett mackóját, 
majd kiugrott örömében a baba-
kocsiból. Még a szemével is meg-
simogatta előkerült alvóstentéjét. 
Hazafelé még elmentek a játszó-
térre, Dorina magához ölelte a 
maciját, és őt is meghintáztatták. 
Anya énekelte:

– Hinta, palinta, egy krajcárért 
paprika! Kettőért meg só, a Dorina 
jó!

Ezt Dorina sosem tudta megun-
ni. – Ita-Aita! – énekelte ő is. Anya 
még sokszor eldúdolta, mire vidá-
man elindultak hazafele. Az esti 
fürdés után a kismackó követke-
zett. Anya alaposan megmosta, 
majd apa megtörölgette, és a haj-
szárítóval meg is szárítgatta.

No, így került elő a kis fehér kis-
mackó. Aznap este már hárman 
aludtak együtt: Dorina, a kis fehér 
mackó és a kiskutyi. A szeretet 
körbeölelte őket, mint egy puha, 
meleg takaró.

Domonyik Józsefné

Dorina meséje
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