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Ha nyár, akkor a fiatal generáció szá-
mára az utóbbi években ez egyenlő 
a fesztiválokkal. Néhány nap együtt 
a barátokkal, jó társa-
ságban, kedvelt fellépők 
koncertjeivel, érdekes 
programokkal az ország 
minden pontján.

Városunk önkormány-
zata úgy gondolta, hogy 
Gyömrőn is lenne igény 
arra, hogy egy színvo-
nalas, sokszínű, nagy-
szabású rendezvényt 
szervezzen a helyi lako-
soknak, ahol nemcsak 
a fiatalok, hanem bármely korosztály 
tagjai szórakozhatnak. Így született 
meg az első Gyömrői Zenei Fesztivál 
megvalósításának gondolata.

Augusztus 18-19-én, közvetlenül 
Szent István napja előtt, fesztiválhan-
gulat lepi majd el a várost. A kétnapos 
eseményen országosan ismert és ked-
velt zenekarok lesznek láthatók. A fesz-
tivál kiemelt fellépője a Csík Zenekar, 

amely élő nagykoncertet ad városunk 
szabadtéri színpadán. Gyerekprogra-
mok, kézműves ételek és italok utcája 

valamint vidámpark is szí-
nesíti a rendezvényt.

Az esemény különle-
ges eleme az utcazené-
szek bemutatkozása. A 
fesztivál második napjá-
nak délutánján a Közpon-
ti Park több helyszínén 
lépnek fel tehetséges ze-
nészek, éne  kesek, együt-
tesek. Ezen a programon 
olyan zenészek is lehető-
séget kapnak majd a be-

mutatkozásra, akiknek ez lesz az első 
alkalom, hogy nagyközönség előtt ját-
szanak.

Szeretnénk, ha minden lakosunk 
jól érezné magát a fesztiválunkon, és 
ezzel egy újabb állandó programot 
tudnánk bejegyezni a gyömrői rendez-
vénynaptárba.

Oldal-Benkő Zsanett
főszerkesztő

A hónap fotója

Tartalom
Önkormányzati hírek ............................... 3

Nyakunkba szakadt feladatok…. ............ 4

Lakosaink kérdezték……....................... 6

Idén gyömrői lett a királynő ..................... 8

Újra sínen a zöldfelületek gondozása ...... 9

Szelektív hulladékgyűjtés ...................... 10

Nyári szünet a Polgármesteri Hivatalban ...10

Gyógyszertári ügyeleti rend ................... 11

Gyömrői Zenei Fesztivál ........................ 12

Programajánló ...................................... 13

Pályaorientációs programok 

a Fekete István Általános Iskolában  ...... 16

Tábori élmények a Velencei-tónál  ......... 17

Rászoruló családok nyaraltak 

Káptalanfüreden ................................... 17

Művészeti iskolánk eredményei ............ 18

Kilenc évesen úszóbajnok 

a gyömrői kislány ................................. 19

Szivacskézinyár 2018 ...........................20

Kerékpáros hírek ..................................20

Kárpátalján jártunk ...............................21

Magyar pénzek .....................................22 

Manó Sarok – Meseerdő .......................23

Nádas csodavilág 
(Fotó: Vojácsik Ádám)
Mutassa meg saját fény-
képén keresztül városunk 
értékeit, szépségeit, legis-
mertebb helyeit vagy ese-
ményeit! A hónap fotója pá-
lyázatra nevezni kívánt képet 
az ujsag@gyomro.hu e-mail 
címre kérjük elküldeni min-
den hónap 10-ig „A hónap 
fotója” tárggyal. Az e-mail-
ben kér jük megadni a fotó 
készítőjének nevét, telefon-
számát és a kép címét. Min-
den hónapban a legjobbnak 
ítélt kép megjelenik a Gyöm-
rő Magazin „A hónap fotója” 
rovatában.
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Az idei évben Gyömrő Város Ön-
kormányzata egy nem mindennapi 
kampánnyal kívánt lakosai kedvé-
ben járni. Célul tűzte ki ugyanis, 
hogy olyan programokkal készül, 
amely a városhoz való ragaszko-
dást, a városszeretetet, az összetar-
tozást és településünk megismeré-
sét erősíti az itt élők körében. Ennek 
szellemében hozta létre a „Szere-
tem a városom!” programot, amely-
nek egyes elemeiről idén többször 
beszámoltunk már magazinunkban.

Év elején elkészült a várva-várt Ba-
bacsomag, amelyet minden gyömrői 
újszülött ajándékba kap városunktól. 
Ebben a kis ajándékcsomagban apró, 
városunkhoz kapcsolódó ajándéktár-
gyakkal kedveskedünk legifjabb város-
lakóinknak. A csomagokat Mezey Atti-
la polgármester azóta is személyesen 
viszi ki az újszülöttek részére.
A tavaszi faültetési programunk ke-
retében ötszáz facsemetét ajánlottunk 
fel, és osztottunk ki, hogy önkormány-
zati segítséggel lakosaink egy szebb, 
zöldebb, barátságosabb utcaképet 

alakíthassanak ki ingatlanuk előtt, aho-
vá örömmel térnek haza és büszkén vi-
selik gondját az általuk ültetett kis fák-
nak. A program olyannyira sikeresnek 
bizonyult, hogy a tervek szerint a kö-
vetkező évben folytatódhat a program, 
és további facsemetéket tudunk majd 
felajánlani lakosaink nagy örömére.

Nagy népszerűségnek örvend a Me-
zey Attila által meghirdetett házszám-
tábla akció. A júniusi bejelentés óta 
több mint félezer ingyenes házszám 
elkészítését igényelték lakosaink. Az 
egységes és rendezett utcakép meg-
alkotása érdekében önkormányzatunk 
minden gyömrői lakosnak városunk 
címerével ellátott, utcanevet és ház-
számot tartalmazó táblát ajándékoz. A 
házszámtáblákat hivatali ügyfélfogadá-
si időben a Polgármesteri Hivatal por-
táján lehet igényelni.

Annak érdekében, hogy minél több 
helyi nevezetességet, híres helyszínt 
ismerjenek meg és fedezzenek fel a 
gyömrőiek, nyári esti sétákat szer-
veztünk a város több pontjára. Így lá-
togattunk el a Gyömrői Tófürdő partjá-
ra, és vártuk jó hangulatban, élőzenével 

és apróbb finomságokkal a sétálókat.  
Következő sétánk a Gyömrői Reformá-
tus Egyházközség közreműködésének 
köszönhetően igazán izgalmasra sike-
rült. Az építésének 200. évfordulóját 
ünneplő, frissen felújított református 
templom csodás sétaállomás volt. Ér-
dekes része volt a látogatásnak, hogy 
a templomtorony is nyitva állt a vállal-
kozó kedvűek előtt, és a templom hí-
res kegytárgyait is megcsodálhatták 
az érdeklődők. Sétasorozatunk záró 
állomása a városunk határában lévő 
Kőtojás volt. A gyömrői kirándulások 
ikonikus helyszínét szerettük volna 
azon lakosainknak is megmutatni, akik 
még nem fedezték fel ezt a kellemes 
sétahelyszínt.

Reméljük, hogy valamennyi lako-
sunknak sikerült olyan programot 
alkotnunk, amelynek köszönhetően 
közelebb érzik magukhoz városunkat. 
Akcióink a nyárral nem érnek véget. 
Továbbra is azon dolgozunk, hogy 
mindenki őszintén mondhassa el, hogy 
„Szeretem a városom! Gyömrő”.

BZs

Önkormányzati hírek
Népszerű a városi kötődést erősítő kampány
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Nyakunkba szakadt feladatok….
Így a nyár derekán az ember az 
újságot lapozgatva könnyed és 
vidám témákra számít, és remé-
lem, olvasóink valóban találnak 
újságunk hasábjain jó néhány 
ilyet. Azonban önkormányzatunk 
háza táján ilyenkor sem áll meg az 
élet, ezért kénytelenek vagyunk 
komoly és nagy horderejű dolgok-
kal is foglalkozni. No, ez nem azt 
jelenti, hogy egy-két hét szabad-
ságot ne tudnánk ellopni a mun-
kától, viszont a város vezetésének 
felelőssége ilyenkor is a vállunkra 
nehezedik.

Hiszen közeledik a szeptember, és 
akinek ovis gyermeke van, joggal 
várhatja, hogy csemetéje méltó kö-
rülmények között kezdhesse meg 
óvodás munkaviszonyát, hogy csak 
egy területet említsek a sok közül. Az 
első komoly téma ezért, amiről írnék, 
az a teher, amely az ugrásszerűen 
megnövekedett lakosságszámból 
hárult ránk hirtelen. Az elmúlt egy-két 
év építőipari robbanása olyan meny-
nyiségű új lakást eredményezett, 
aminek hatására rengeteg új család 
költözött városunkba. Ennek egy-

részről nagyon örülünk, és szeretettel 
fogadunk mindenkit. Azonban most 
nagyon rövid idő alatt zúdult ránk 
az elmúlt évtized talán felelőtlennek 
nem, de kellően át nem gondoltnak 
nevezhető telekparcellázásainak ha-
tása. Most már remélem, mindenki 
számára világos, hogy először az 
ingatlanfejlesztéseket kiszolgáló in-
tézményeket kellett volna megépí-
teni, azután fogadni az ideérkező 
lakosságot. Először óvoda, iskola, 

boltok, parkolók és posta bővítés 
kellett volna, és utána a lakóházak 
megépítése. Most aztán polgármes-
terként kapkodhatom a fejem, hova 
helyezzünk el ennyi óvodást, hogyan 
bővítsünk gyorsan bölcsődét, ovit, 
közintézményeket. Jól a nyakamba 
szakadt ez a feladat, mely nem most 
keletkezett, de most és azonnal kell 
megoldani. Meg kell találni a legjobb 
megoldást, elsősorban azt szem 
előtt tartva, hogy mi a legjobb a gyer-
mekeknek, lakosainknak. Ráadásul 
mindezt a mostani munkaerőhiányos 
időszakban, amikor a legnehezebb 
óvónőt, dadust találni. Az idei nyár 
ezért a gyors és hatékony feladat-
megoldásokról szól, ősztől pedig fe-
lelős városvezetésként a hosszú távú 
és az eddigieknél sokkal előbbre látó 
döntéseket kell meghoznunk. 

De tudom, hogy senki nem a prob-
lémákra kíváncsi, hanem a megol-
dásokra. Szerencsére sok területen 
biztató és jó hírekkel szolgálhatok. 
Kezdjük az óvodákkal! Meglepőd-
tem, mint faltörő kos a szenzoros 
ajtónál, amikor a nyár elején azzal 
a hírrel állítottak be óvodavezetőink, 
hogy az előre jelzett plusz negyven 
gyermek helyett a beiratkozások-Csűrös András lelkésszel közösen lobbizunk a Református Óvodáért

Felújítjuk a Pázmány utcai óvodát
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Készül a Deák utcai óvoda

nál kiderült, hogy kilencvennel több 
gyermek kezdi meg ősztől az óvo-
dát. Szóval nem egy, hanem három 
csoportszobára lenne szükség hirte-
len. Ráadásul úgy, hogy az új óvoda 
építésére benyújtott pályázatunk el-
bírálási határidejét kitolták augusztus 
végéig. Tehát ki kellett dolgoznunk 
egy gyors megoldást nyújtó óvoda-
bővítési tervet.

A részletekben most nincs lehe-
tőség elmerülni, azonban azt leszö-
gezném, hogy a képviselő-testület 
a szakmai véleményeket figyelembe 
véve a legjobb, leglogikusabb dön-
tést hozta. A Deák utcai, használaton 
kívüli iskolaépület felújítása és átépí-
tése révén három új óvodai csoport-
ban tudjuk elhelyezni a gyermekeket. 
Az új ovi csendes, szép zöld környe-
zetben, tágas csoportszobákkal fo-
gadja majd a kicsiket. Egy csoport-
szobával bővül ugyancsak ebben 
az évben a modern Kastélydomb 
Óvoda is, jövőre pedig hosszú távon 
oldódhat meg az óvodai férőhelyek 
problémája. Biztosra veszem, hogy 
sikerül pályázati forrást szerezni az új 
három csoportszobás önkormányza-
ti óvoda megépítéséhez a Kóczán úti 
területen. Emellett megépül a négy 
csoportszobás Református Óvoda 
is. Ennek érdekében Csűrös András-
sal, városunk református lelkészével 
közösen lobbiztunk Szabó István 
püspök úrnál, és ezután is minden 
lehető segítséget megadok a kezde-
ményezés megvalósulásához. 

Tehát ha minden jól megy, és imá-
ink meghallgatásra találnak, jövőre a 
kastélydombival együtt nyolc új óvo-
dai csoportban tudjuk fogadni a nö-
vekvő számú ovisainkat. Fiatalodik a 
város, mi pedig próbálunk megfelelni 
ennek a kihívásnak. A szülőktől pe-
dig erre az átmeneti évre türelmet és 
nagy-nagy megértést szeretnék kér-
ni. Higgyék el, minden követ meg-
mozgatva dolgozunk azon, hogy a 
lehető legjobb feltételeket alakítsuk 
ki a gyermekeknek. 

A férőhelybővítések mellett ezerrel 
folyik a Pázmány ovi teljes felújítá-
sa is az Arany ovi konyhaátépítése 
mellett. Sietni kell, hiszen a legtöbb 
munkát a nyári szünidő alatt kell el-
végezni. Szeptemberben pedig ér-
keznek az ovisok, akiket gyönyörűen 
megújult környezet vár majd.

Jó hír, hogy végre megjelent a 
bölcsődék bővítésére kiírt pályázat. 
Régóta vártunk már erre, és a tervek 
is rég készen vannak. A bővítéshez 
szükséges telket is megvásároltuk 
már az év elején. Szóval teljesen kész 
projekttel, felkészülve vártuk a mos-
tani pályázat kiírását. Azt hiszem, 
ezt nevezik átgondolt, felelős terve-
zésnek, és remélem, a jutalmunk is 
meglesz azáltal, hogy elnyerjük az 
építkezéshez szükséges pénzt.

Sok tervet készíttettünk az elmúlt 
időszakban. Ezek közül elsősorban 
a posta átépítésének a terveit emel-
ném ki. A posta legfelső vezetésével 
egyeztetve önkormányzatunk ren-
delte meg ugyanis a bővítés terveit, 
ezzel is segítve a projekt mielőbbi 
megvalósulását. Megállapodtunk 
abban is, hogy városunk anyagi sze-
repvállalása mellett már az ősszel 

munkába áll egy 0-24 órában mű-
ködő csekkbefizető automata, mely 
nagyban csökkentheti a mostani 
postahivatal leterheltségét. Szóval 
így nyáron is van feladat és munka 
elég, de remélem, az eredményeket 
mindenki örömmel látja és fogadja 
majd. Kívánok minden lakosunknak, 
akinek még hátra van, jó nyaralást, 
és fürdőzési céljaik közül ne felejtsék 
majd ki a gyönyörűen megújult tó-
fürdőnket sem. További szép nyarat 
mindenkinek!

Dr. Mezey Attila
polgármester
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Hodruszky Lajos, 
alpolgármester

Lakosaink kérdezték……
Hodruszky Lajos alpolgármester válaszol (II. rész)

• Kinek a kötelessége az út menti árkok karbantar-
tása? 

Helyi rendeletünk szerint az ingatlan tulajdonosának vagy 
bérlőjének a kötelessége. Régebbi lakosaink ezt tudják 
is, inkább az újonnan beköltözők nincsenek tisztában 
rendeletünkkel, ezért kigyűjtöttem az ide vonatkozó ré-
szeket.

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésé-
nek következményeiről; 9. A köztisztaság fenntartása; 
9.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében 
az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illet-
ve haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), 
másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, 
helyiségek) tisztán tartása tekintetében pedig a használó, 
illetve – a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége 
szerint – a bérlő (a továbbiakban együtt: használó), aki 
nem gondoskodik:

e) a járda melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán 
tartásáról, a fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról.

12. Környezetünk védelme, zajvédelem; 12.§ (1) A kö-
zösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 
követ el, aki:

c) a meglévő vízelvezető árkot – ingatlanok előtti közte-
rületen, kertekben – betemeti, feltölti, rongálja, a víz lefo-
lyását megakadályozza, 

Gyömrő Város Önkormányzatának 15/2002. (VI. 13.) 
számú köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi ren-
delete és szabályai; A közterület rendje; 6. §

(2) Az ingatlanok előtt lévő jár-
daszakasz állandó tisztántartásá-
ról, a hó eltakarításáról, a síkos jár-
daszakasz szórásáról, locsolással 
történő portalanításáról, gyomta-
lanításáról a tulajdonos (használó) 
köteles gondoskodni. Ahol nincs 
kiépített járda, ott a tisztántartási 
kötelezettség szempontjából az ingatlan előtt lévő 1 m 
széles területsávot kell járdának tekinteni.

(3) Járda és út felbontása, építési anyag tárolása 
vagy építési munkák alatti rongálódása esetén a munkák 
elvégzése után a közterület eredeti állapotának helyreál-
lításáról az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gon-
doskodni.

(4) A belterületi ingatlan tulajdonosa (használója) a 
járdaszakasz melletti hidak létesítéséről, karbantartásá-
ról, folyókáknak, vízelvezető árkoknak, átfolyóknak, csa-
tornanyílásoknak a megtisztításáról folyamatosan köteles 
gondoskodni.

(7) Azokon a helyeken, ahol intézményes úttisztítás 
nincs, az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles az út 
középvonaláig tisztántartani.

• Kell-e építési engedély kocsibejáró létesítéséhez?
Építési engedély nem kell, de a közút tulajdonosának 
a hozzájárulása, engedélye szükséges a bejáró építési 
munkálatainak elkezdéséhez. Településünkön nagyrészt 
az önkormányzat a tulajdonos, bizonyos útszakaszokon 
a megyei közút kezelője gyakorolja a tulajdonosi jogokat. 
Nagyon fontos: a közút tulajdonosának hozzájárulása 
nélkül ne kezdjen az építési munkába! A kivitelezés során 
különös figyelmet kell fordítani a csapadékvíz elvezeté-
sére, ezért minden bejáró alá (a gyalogosbejáró alá is) 
megfelelő keresztmetszetű áteresz beépítése szükséges.
• Az ingatlanom előtti árkot betemethetem-e, kiala-

kíthatok-e ott gépjármű parkolót?
Semmi esetre sem! Az ingatlanok előtti (utcai) árkok 
nagyon fontos szerepet töltenek be a csapadékvíz el-
szikkasztásában és elvezetésében. Egyik fő feladatuk a 
burkolt utakról, járdákról lefolyó csapadék megfogása, 
másrészt elvezetése. Súlyos szabálysértés polgári védel-
mi szempontból is a vízelvezetés akadályozása, hiszen 
az árkok hiányában – vagy gondozatlanságuk miatt – je-
lentős anyagi károkat okozhat a lezúduló csapadék az in-
gatlanokban és a közlekedésben. Most készül települé-
sünk aktualizált vízkárelhárítási-terve, amely alapján a már 
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betemetett árkokat is vissza kell ásni, helyre kell állítani az 
eredeti állapotot. Aki engedély nélkül és szabálytalanul 
épített közterületre parkolót, annak nagy valószínűséggel 
az eredeti állapotot vissza kell állítania. Aki az árkát sittel 
vagy egyéb törmelékkel töltötte fel, mihamarabb távolítsa 
el onnan az esetleges bírság elkerülése érdekében. Kér-
jük lakosainkat, ha valaki tapasztal környezetében a fent 
vázoltak alapján szabálytalan parkolót vagy betemetett 
árkot, jelezze hivatalunknak.
• Gépjárművel közlekedve nem látok ki az útkeresz-

teződésnél a növényzettől. Mit lehet tenni ez ellen?
Helyi rendeletünk szabályozza a közlekedés bizton-
sága érdekében, hogy mi és milyen távolságra ül-
tethető a kereszteződéstől. Ugyancsak a rende-
letünk írja elő azt is, hogy a növényzetet kinek kell 
gondoznia, ki a felelőse: Gyömrő Város Önkormány-
zatának 15/2002. (VI. 13.) számú köztisztasági, köz-
területi és környezetvédelmi rendelete és szabályai;  
A közterület rendje;  6. §

(14) Közúti kereszteződéstől (saroktól) számított 10 
m-en belül, a közúti forgalom biztonsága érdekében, 
semmilyen 50 cm-nél magasabbra növő növényzet (bo-
kor, cserje stb.) nem ültethető. A közút mellett telepített 

fákon 2 m magasságig gally és ág nem lóghat be a köz-
lekedési látómezőbe.

(15) Az útkereszteződés beláthatóságát akadályozó 
növényzet eltávolítása, a fák gondozása a közút mellett 
fekvő ingatlan tulajdonosának kötelezettsége.

A tapasztalt szabálytalanságot közterület-felügyele-
tünkre kell bejelenteni, vagy a hivatalos csatornáinkon 
lehet jelezni felénk.

H. L.

FESTMÉNY – Szép ajándék!
akvarellek és olajképek

AGORA ÜZLETHÁZ GYÖMRŐ ÉKSZER-ÓRA ÜZLET
INFORMÁCIÓ: 06-20/363-7781
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Idén gyömrői lett a királynő 
XII. Tószépe Gyömrő

Ugyancsak versenyünk jellemzője 
az is, hogy minden induló nyer, így 
minden induló egész szezonra szóló 
Tófürdő bérletet kapott, senki sem tá-
vozott üres kézzel. A fődíj idén egy két 
főre szóló tengerparti nyaralás volt.

• 2018 Tószépe: Tarsoly Alexandra
• I. udvarhölgy: Dén Viktória
• II. udvarhölgy: Blazsán Szabina
• Közönségdíj: Csajbók Nikolett
• Facebook közönségdíj:  

Juhász Dóra Orsolya

Köszönjük a kiváló konferálást 
Orosz-Szüllő Évának és Orosz Jó-
zsefnek, akik megmutatták, hogy 
világbajnok tánctudásuk mellett a 
színpadon műsorvezetőként is meg-
állják a helyüket. 

Köszönet mindazon támogatónk-
nak, aki nélkül nem jöhetett volna lét-
re műsorunk:

• Gyömrő Város Önkormányzata
• Hankó István Művészeti Központ
• Gyömrő 2000 Kör
• Micropolis Menedzser Iroda
• Joydance Tánc- és Mozgásstúdió
• Starlight Dance Company
• Gyöngyfotó
• Klein Virág
• Álom-Kép Színpadtechnika
• Ginko Ékszerbolt
• Randy Fehérnemű üzlet
• Harangozóné Kiss Ildikó
• Caterina Travel
• Duna House Gyömrő
• Gyömrő Gyöngye
• Szolizone Szolárium
• Club Allure
• Negresco Life
• Otthon Centrum Gyömrő
• Williams TV
• Rónaszéki Dóri
• Pokorádi Mária és Mónika
• Hodruszky Juli
• Cserna Évi
• Tószépe Backstage személyzete
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Regionális amatőr szépségversenyünkre a mintegy harminc jelentkező 
közül tíz került be a döntőbe (sajnos egyikük a verseny napján családi 
okok miatt nem lépett színpadra, így valójában kilencen álltak a kifutóra). 
Már a szervezés során láttuk, hogy igen erős mezőny alakult ki, s már 
előre nem irigyeltük a zsűrit. Versenyünk specialitása, hogy az indulók-
nak nemcsak a szépségét értékeli a zsűri, hanem a kommunikációs ké-
pességét és a belülről fakadó kisugárzását is, mottónknak megfelelően: 
„Szép testben – szép lélek”.

2018 Tószépe
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Újra sínen a zöldfelületek gondozása
ző kollégát. Mivel szerencsére egyre több park és zöldterü-
let van városunkban, így kezelésükre fontos volt megoldást 
találni. A helyzet komolyságára való tekintettel közvetlen 
alpolgármesteri irányítás alá helyeztük a feladatot, így on-
nantól én felügyelem a zöldterületek gondozását.

A munkaerőhiány miatt külsős vállalkozókat vontunk 
be a munkák elvégzésébe. A városüzemeltetés munka-
szervezéséhez illeszkedve egy előre egyeztetett ütemterv 
szerint szálltak be a fűvágással kapcsolatos tennivalók-
ba a külsős alkalmazottak. A város határától a központig 
minden önkormányzati területen, utak mellett, tereken, 
játszótereken, parkokban, temetőben végzik a munkát. 
Még a megyei közútkezelő feladatait is átvettük, és az ál-
taluk kezelt utak (Üllői út, Gróf Teleki út, Mendei út, Dózsa 
György út, Bajcsy-Zsilinszky út) mentén gondoskodunk 
a fűvágásról. Sőt, a vasútállomás mellett a MÁV-nak is 
mi segítünk a kaszálásban. Munkatársaink folyamatosan 
dolgoznak, hogy ne kerüljünk késésbe a növényzet nö-
vekedéséhez képest. Így is nagyjából kéthetente tudnak 
ugyanarra a területre visszatérni, és ismét lenyírni a nö-
vényzetet.

A külsős cég megbízásának külön költsége nem szá-
mottevő, hiszen a fűvágás költsége be van tervezve a vá-
rosüzemeltetés munkavállalóinak bérébe. Így viszont nem 
őket, hanem a tevékenységet elvégző céget kell szerző-
dés szerint kifizetni. Időközben plusz egy fővel nőtt a zöld-
területek gondozásával foglalkozó munkavállalók száma 
a városüzemeltetésnél. Az ő és a további alkalmazottak 
megtartására törekedve, a közelmúltban távozó cégvezető 
helyettes státuszából megmaradó munkabért szétosztják 
a dolgozók között. Ennek köszönhetően a költségvetési 
egyenleg nem változik, de az emeléssel pénzbeli elisme-
rést is tudunk adni hűséges munkavállalóinknak.

Az egységes, szép városkép kialakítása azonban nem 
csak a városüzemeltetésen múlik. Ide kapcsolódik az a 
lakosokra vonatkozó jogszabály, amely értelmében saját 
ingatlanuk előtt kötelesek a gazmentesítést elvégezni. Ez 
azt jelenti, hogy a lakos feladata a saját kertjén túl az in-
gatlanához tartozó utcafronton is a rend és a gazmentes 
környezet fenntartása a kerítéstől egészen az úttest köze-
péig terjedő területen. Fontos, hogy társasházak esetében 
ennek a területnek a gondozása minden egyes lakos fela-
data, aki az adott címen lakik.

Kérem tisztelt lakosainkat, hogy a békés egymás mel-
lett élés elősegítése érdekében tartsák rendben a hozzájuk 
tartozó területeket, amellyel így hozzájárulnak egy rende-
zett városkép fenntartásához is.

Garamszegi Sándor 
alpolgármester

A Gyömrői Városi Településfejlesztő és Üzemeltető 
Nonprofit Kft.-nek, amelynek településünkön a zöld-
felületek karbantartása is feladatai közé tartozik, ösz-
szesen 175 ezer négyzetméter területet kell rendben 
tartania. Ez a feladat évről-évre probléma, mivel az 
utóbbi tíz évben egyre nehezebb megfelelő munka-
erőt találni.

Nem csak településünkön jelent gondot a munkaerőhi-
ány és a munkavállalók külföldre vándorlása, ez országos 
jelenség, amitől a legjobban az agglomerációs városok 
szenvednek. A közoktatás, a köznevelés, a hivatalok, 
a városüzemeltetés területe mind érintettek. Az egyik 
leggyakoribb oka ennek, hogy egy önkormányzat nem 
tud olyan versenyképes munkabért, plusz juttatást adni, 
amelyet egy magánvállalkozónál vagy külföldi munkálta-
tónál vállalt munkáért kaphatnak a dolgozók.

Az előző évekkel ellentétben az idei fűvágási szezont 
a városunk tulajdonában, kezelésében lévő parkokban, 
köztereken háromfős csapatunk helyett mindössze egy 
fő tudta elkezdeni. Az időjárási körülmények sem ked-
veztek ebben az évben: a meleg tavasz, a májusi hőség 
és a nagy mennyiségű eső kedvezett a vegetációnak, így  
extrém gyorsasággal nőtt a fű és a gaz mindenhol. Lako-
saink is érzékelhették saját kertjükben, hogy sokkal hama-
rabb kellett nyírni a füvet, mint a korábbi években.

Önkormányzatunk tavasszal felismerte, hogy a munka-
erőhiány gondot okoz a zöldfelületek karbantartásánál, és 
a folyamatos álláshirdetések ellenére a városüzemeltetés 
nem talált megfelelő képesítéssel és gyakorlattal rendelke-
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komm. 
hulladékgyűjtés 

napja Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
hétfő

3.; 24. 7.; 21. 5.; 19. 9.; 23. 7.
kedd

szerda
10.; 31. 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

Nyári szünet a Polgármesteri Hivatalban
A Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkarendjének nyári igazgatási szünete

2018. augusztus 6–10-ig tart.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2018.

Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
10.; 24. 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

2018 AUGUSZTUS2018 AUGUSZTUS
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki Verseczki László temetésén részt vett, sírjára virágot tett, 
gyászunkban mellettünk állt. Külön köszönetet mondunk a Garamszegi temetkezés dolgozóinak.

� Verseczki�Lászlóné�és�két�fia

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
• Magasépítés kivitelezésben jártas munkatársat keres a Gyömrői TÜF 

Nonprofit Kft. Érvényes ívhegesztői vizsga illetve „B” kategóriás jogosít-
vány feltétel. Önéletrajzokat a kht@gyomro.hu e-mail címre várják.

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

• Strandolhatsz egész nyáron, és még pénzt is kapsz érte! Gyere hoz-
zánk úszómesternek! Előretervezhető, rugalmas munkabeosztással.  
A jelentkezés feltétele a kiváló úszástudás. Előnyt jelent az úszómester 
képesítés, de ha nem vagy még úszómester, kiképzünk! Napi 12 óra 
munka, munkavégzés helye: Gyömrő Tófürdő 
Jelentkezés az info@wszfi.hu e-mail címen.

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 címen vagy  
a 06 21 222 8080-as központi telefonszámon.

Gyógyszertári 
ügyeleti rend
Minden hétköznap

Hétfő–péntek 19.00–22.00
Szent Erzsébet Gyógyszertár

Augusztus 4-5.
Szombat 12.00–22.00, 
Vasárnap 8.00–22.00 
Kehely Gyógyszertár

Augusztus 11-12.
Szombat 12.00–22.00, 
Vasárnap 8.00–22.00

Humanitás Gyógyszertár

Augusztus 18-19.
Szombat 12.00–22.00, 
Vasárnap 8.00–22.00

Szent Erzsébet Gyógyszertár

Augusztus 20.
Hétfő 8.00–16.00

Humanitás Gyógyszertár

Augusztus 25-26.
Szombat 12.00–22.00,
 Vasárnap 8.00–22.00
Kehely Gyógyszertár

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)

A GYÖMRŐI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET  
TOBORZÓ FELHÍVÁSA

2018. augusztus 25-től a szaktevékenység ellátásához szükséges  
40 órás tűzoltó alaptanfolyam indul. A tanfolyamot hétvégenként  

egyik hivatásos tűzoltó kollégánk fogja tartani  
a Gyömrői Vízmű területén, ahol szertárunk is van.

Jelenleg, hála az idei jelentkezőknek, 5 fő vesz részt rajta  
a Gyömrő ÖTE tagjai közül. Várjuk a további jelentkezőket,  

akár egyénileg, akár társasággal is. Jelentkezési feltétel a büntetlen  
előélet és a betöltött 16. életév, vonuláshoz a betöltött 18. életév.

Jelentkezni lehet Juhász János parancsnoknál  
a 06 30 274 3118-as telefonszámon.
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Színes programmal bővül idén a 
gyömrői rendezvények palettá-
ja. 2018-ban debütál ugyanis a 
Gyömrői Zenei Fesztivál, amely 
idén augusztus 18-án és 19-én 
várja rengeteg programmal és 
fellépővel a zene szerelmeseit a 
Központi parkba. Olyan zenekaro-
kat igyekeztünk elhozni erre a két 
napra városunk szabadtéri szín-
padára, akik országosan elismert 
előadók, és akik között helyi lako-
saink is biztosan találnak kedvük-
re valót.

Augusztus 18-án, szombaton a nép-
zenei stílusé a főszerep. A hangulatot 
a sokak által kedvelt GyömrőSzín-
ház társulatának tagjai fogják meg-
alapozni operett összeállításukkal. 
A közismert népdalokat új, modern 
formába öltöztető, Fonogram-díjas 
Holdviola zenekar a nap egyik nagy 
fellépője. A gyönyörű magyar népda-
lok közül egyik legismertebb daluk, 
a Bánat utca további feldolgozások 

Gyömrői Zenei Fesztivál
alapja is lett. Ha népzenéről van 
szó, akkor nem hiányozhat a már 
30 éve koncertező Csík Zenekar 
sem a fesztivál színpadáról.  Nem 
csak a Kossuth-díjas zenekart tette 
népszerűvé rengeteg koncertjük, a 
táncházak és jó néhány sikeres zenei 
albumuk, de nekik köszönhetően a 
magyar népzene is közkedveltebbé 
vált hazánkban és az országhatá-
rokon túl egyaránt. A Csík Zenekar 
egész estés élő koncerttel készül a 
gyömrői közönségnek. A koncertek 
után a pezsdítő magyar dallamokról 
DJ Old Szapi gondoskodik és csinál 
fergeteges retro partit a kitartó fesz-
tiválozóknak.

Augusztus 19-én vasárnap csak-
nem egész délután utcazenészek-
kel találkozhatnak a látogatók több 
helyszínen. Ennek a napnak a 
fellépői leginkább a fiatal 
korosztálynak lesz-
nek vonzóak, hiszen 
a színpadon kö-
szönthetjük majd 

a kétszeres Fonogram-díjas magyar 
rapper-énekest, Denizt. Több ismert 
szerzeménye mellett 2016-ban a „Va-
lahol” címet viselő dala Magyarország 
legjátszottabb magyar nyelvű száma 
volt. Ezt a dalt a New Level Empire 
zenekarral közösen készítették, aki-
ket szintén láthatunk majd fellépni 
ezen az estén. Élő koncertet ad az is-
mert magyar hip-hop, pop csapat, a 
Children of Distance is. A többszö-
rös Viva Comet díjas együttes „Em-
lékezz rám” című dalához készített 
videóklipnek 14 millió feletti megte-
kintése van a legnépszerűbb videó-
megosztó oldalon, amelyet biztosan 
hallhatunk majd tőlük a Gyömrői Ze-
nei Fesztiválon is. Az estét és a fesz-
tivált az ország egyik legkeresettebb 
lemezlovasa, DJ Dominique zárja.

A gyerekeknek is sok iz-
galmas programot tartogat 
a fesztivál. Szombaton Fá-
bián Éva interaktív gye-
rekműsorral, sok játékkal 
és meglepetéssel készül 
az ifjabb fesztiválozóknak. 
Bohócelőadás, gyerekek-
nek szóló foglalkozások, 
lufihajtogatás, arcfestés 
és agyagozás is várja 

majd a kicsiket. Vasárnap pedig a 
Maszk Bábszínház középkori játé-
kokkal és lovagi tornával készül az 
aprónép szórakoztatására.

A teljes fesztiválélmény biztosí-
tásához kirakodóvásárral és vi-
dámparkkal is készülünk az egész 
rendezvény alatt, hogy szórakozási 
lehetőségben ne legyen hiánya egyik 
vendégünknek sem. Ha pedig valaki 
megszomjazna két koncert között, 
akkor a park ösvényein berendezett 
kézműves italok sétányán a legfino-
mabb nedűket kóstolhatja.

Tartson velünk Ön is az első 
Gyömrői Zenei Fesztiválon  
2018-ban!
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Végkiárusítás!

a készlet 
erejéig!

Festék Barkácsbolt
2230 Gyömrő, Szent István 8/a

Tel.: 06 29 330 445; 06 70 318 7123

-60%
Minden készleten lévő termékre

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját
2018. augusztus 20-án, hétfőn 10 órakor

a Hankó István Művészeti Központban az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékünnepe 
alkalmából tartandó ünnepségre és azt követően az új kenyér megáldására.

Ünnepi beszédet mond: 
Mezey Attila 
polgármester

Közreműködik 
a GyömrőSzínház társulata

Az eseményen átadjuk a 2018-as 
városi kitüntetéseket.

Este a Gyömrői Tófürdő partján 
19:45-től Retrock’N’Roll Miki és 

a Csinibabákkal,

majd 

21 órakor megtartjuk  
a hagyományos  

ünnepi tűzijátékot.

Agusztus 20. programok
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Pályaorientációs programok  
a Fekete István Általános Iskolában 

Ez volt az első tanév, mely során egy 
tanítás nélküli nap keretében pálya-
orientációs rendezvényt tarthattunk 
diákjainknak, ezzel egészítve ki eddig 
is jól működő pályaválasztással kap-
csolatos foglalkozásainkat.  2017. 
november 8-án rendeztük meg a 
Szakmák Napja nevű projektün-
ket a Pest Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara pályaorientációs tanács-
adójának szervezésében, melynek 
fő célja tanulóink pályaismeretének 
bővítése volt. A felkínált 17 szakmát 
bemutató foglalkozás közül minden 
felső tagozatos diák hetet látogatha-
tott meg, saját érdeklődési körének 
megfelelően. Választhatták például: 
az asztalos, a gépi forgácsoló, az 
elektronikai technikus, a női szabó, 
a fodrász, a kozmetikus, a szakács, 
a cukrász, a dekoratőr, a pincér és 
a kiadványszerkesztő szakmákat. A 
nap folyamán élménydús, interaktív 
foglalkozásokon vehettek részt tanu-
lóink, ezzel is növelve az esélyeiket 
arra, hogy továbbtanulással vagy 
munkával kapcsolatos kérdésekben 
a számukra legideálisabb megoldást 
tudják választani.

8. osztályos tanulóinknak ebben 
a tanévben is megszerveztünk egy 
délutáni beszélgetést, melynek ke-
retében korábban végzett diákjaink 
mutatták be jelenlegi középiskoláju-
kat. Több, különböző iskolatípusban 
tanuló diákot hívtunk, így voltak gim-
nazisták, szakgimnazisták és termé-
szetesen szakközépiskolából érkező 
fiatalok is. Reméljük, ezzel is tudtunk 
segíteni a megfelelő iskolatípus ki-
választásában, az esetleges bizony-
talanságokat ezáltal is csökkentve, 
hiszen a pályaválasztás, a megfelelő 
iskola megtalálása bizony megle-
hetősen nehéz feladat, még akkor 
is, ha a gyermek több helyről, több 
irányból is kaphat, kérhet segítséget.

További lehetőségként a 7. év-
folyamból egy 15 fős csoport láto-
gathatott el egy csepeli nyomdába, 
amelyet szintén a Pest Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara szerve-
zett. Igazán hasznosnak találták a 
diákok ezt a gyárlátogatást, hiszen 
többségük még sosem járt ekkora 
üzemben. Nagy izgalommal várták, 
hogy megismerkedjenek a különbö-
ző munkafolyamatokkal, megtapasz-
talhassák, milyen is egy hatalmas 
gyárban dolgozni, milyen előnyökkel, 
esetleg hátrányokkal jár egy ilyen jel-
legű üzemben a munkavégzés. Ta-
nulóinkban sok kérdés merült fel az 
üzemlátogatás során. Megtudták, 
hogy milyen végzettség szükséges 
ahhoz, ha valaki a pénzügyi rész-
legen szeretne dolgozni, ha a nagy 
nyomtatógépek beállítása érdekelné 
inkább, vagy van-e lehetősége egy 
informatikai végzettséggel rendelkező 
fiatalnak itt elhelyezkedni. Sokan vol-
tak kíváncsiak arra, hogy van-e mun-
kaerőhiány, milyen a bérezés, van-e 
továbbtanulási, fejlődési lehetőség, 
milyen a munkabeosztás, hány órás 
műszakok vannak. A látogatás célja 
pedig pontosan ez volt, betekinthet-
tek a diákok a munka világába.

Március 20-án 7. évfolyamos ta-
nulóinkhoz látogatott el egy pálya-

orientációs tanácsadó, osztályfőnöki 
óra keretében. A beszélgetés célja 
az volt, hogy a diákok megismerjék 
azokat a foglalkozásokat, pályákat, 
melyek képességeikhez és érdeklő-
dési körükhöz a legjobban kapcso-
lódnak, hiszen az önismeret és saját 
kompetenciáink ismerete elenged-
hetetlen a megfelelő döntés megho-
zatala során. 

A programsorozat záróeseménye 
egy szülői értekezlet volt. Ennek so-
rán az iskolaválasztás előtt álló 7. év-
folyamos diákjaink szüleit láttuk ven-
dégül. Ezen az eseményen ugyanaz 
a szaktanácsadó látogatott el isko-
lánkba, aki a pályaorientációs osz-
tályfőnöki órát tartotta. Sok hasznos 
információt hallhattak itt a szülők, 
külön figyelmet fordítva a rendszer-
ben zajló változásokra. A középisko-
lába való jelentkezés főbb állomásait 
is rendszerbe foglalta az előadó, így 
komplex képet kaphattak a jelenlé-
vők az előttük álló eseményekről. 

Programjaink célja az volt, hogy a 
gyermekek minél megalapozottab-
ban és időben készüljenek fel a pá-
lya- és iskolaválasztásra, hiszen ez 
hosszú időre befolyásolhatja tanuló-
ink életét.

Vassné Bodó Edina,  
Kovácsné Gerőcs Éva
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Tábori élmények a Velencei-tónál 
2018-ban én is csatlakoztam a II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola velencei táborához. Nagyon jó döntés 
volt, mivel hol izgalmas, hol hátborzongató volt ez a 
hét számomra.

Reggeli, ebéd  és vacsi mindig volt a Sarki Róka Falato-
zóban, valamint mindig lehetőség nyílt a vásárlásra a kö-
zeli szupermarketben. Emlékszem az esti poénokra, a VB 
meccseire, de a Hobbit és a Harry Potter is minden este 
része volt. Az első napon 
ismerkedtünk a környékkel. 
Az étkezésekre nem térek 
ki külön, de annyit mond-
hatok, hogy nem éheztünk, 
minden nap valami újjal talál-
koztunk. A második napon 
elmentünk hajóval a pákozdi 
csata helyszínére, és láttunk 
egy-két fegyvert az 1848-as 
forradalomból. Az éjszaka 
nem telt nyugodtan, mivel 
Zsuzsa néni ravasz poént 
eszelt ki: azt találta ki, hogy 
betörők vannak a környéken, és a tulajdonos megkért 
minket, hogy nézzünk körül. Az erejét vesztett csapat csi-
pás szemekkel elindult. A tóig vezetett minket, ahol közöl-
te: viccelt. Így például vacogó osztálytársam, Emma, vagy 
a hullafáradt Saci, a kacagó Zsuzsa nénivel az élen visz-
szaindult a szálláshelyre. Akkor eszméltem rá, hogy miért 
nem integettek vissza az este járőröző rendőrök: NEM IS  

A BETÖRŐKET KERESTÉK! A harmadik napon a Gárdo-
nyi Emlékházhoz és a Rönkvárhoz mentünk, majd a park-
ban névháborúztunk. Ebéd után vacogva strandoltunk. 
Másnap  kenuzni indult a csapat, körbeeveztük a Velen-
cei-tavat, majd elmentünk ebédelni. Ezután a tóhoz indul-
tunk, ahol labdázás után pihentünk, majd hazaindultunk. 
Az esti TV-nézés most sem maradt el, majd Zsuzsa néni 
egy kis szellemidézésre invitált minket, aminek lényege az 
volt, hogy mindenki kormos lett a sötétben. A következő 

nap biciklivel elmentünk egy 
kilátóhoz és egy strandhoz 
Velencére. Rengeteg játék 
volt, úgyhogy nem unatkoz-
tunk annak ellenére, hogy 
hideg volt a víz. Ebéd után 
beszélgettünk, vacsi után 
diszkóztunk. Az utolsó nap 
már csak pakoltunk és át-
beszéltük az elmúlt napo-
kat. Sok barátság született, 
és sok élmény van a hátam 
mögött. Ezek mind nagyon 
jók voltak, szerintem rossz 

emlékem nincs is. Szinte mindenhol megemlítették azt is, 
hogy a csapat nagyon jól viselkedett.

Most már én is tudom, milyen egy ilyen tábor, így aján-
lom mindazoknak, akik számítógépezés helyett szeretné-
nek kijutni a nagyvilágba!

Varga Zétény 
8. osztályos tanuló

Rászoruló családok nyaraltak Káptalanfüreden
Ha nyár, akkor a legtöbbeknek a 
táborozás és a nyaralás jut eszé-
be. Így vannak ezzel azok a csa-
ládok is Gyömrőn, akik anyagi 
lehetőségeik miatt saját maguk vi-
szont nem tudnák ezt megoldani.

Felvetődött bennünk ezért az a gon-
dolat, hogy támogatóink segítsé-
gével szeretnénk néhány gyömrői 
kisgyermeknek maradandó nyári él-
ményeket szerezni. Végül két család 
kilenc gyerkőccel tudott elindulni az 
önkormányzat káptalanfüredi tábo-
rába, ahol felejthetetlen napokat töl-

töttek el június 19. és 23. között. A 
családokban 6 hónapostól egészen 
a gimnazistákig bezárólag több kor-
osztályból nyaraltak együtt a gyere-
kek a Balaton partján. Mindannyiuk-
nak nagy öröm volt, hogy eljutottak a 
„magyar tengerhez”. 

Szerencsére az időjárás is kegyes 
volt a nyaralókhoz. A hajókázás, ti-
hanyi kirándulás és a veszprémi ál-
latkert meglátogatása mellett stran-
dolásra is volt lehetőségük.  A borús 
idő sem szegte viszont kedvüket, az 
esős napot a táborban a nagyobbak 
ping-pong bajnoksággal dobták fel.

Nem csak a gyerekeknek, a fel-
nőtteknek is kikapcsolódás volt ez 
a pár nap. Az apukák az estéket és 
a hajnalokat horgászattal töltötték. 
A nyaralás alatt a két család tagjai 
sokat beszélgetettek, majd jókedvű-
en, barátokként váltak el egymástól 
a tábor után. Gyorsan elrepült az a 
pár nap, és visszajelzéseik alapján 
nagyon jól érezték magukat.

Köszönjük támogatóinknak, hogy 
segítségükkel színes nyári emlékek-
kel tudtak gazdagodni a családok!

Gyömrői Angyalok  
és Életjel Egyesület
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Művészeti iskolánk eredményei
A 2017/2018-as tanévben a Weöres 
Sándor Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola zenélni, táncolni és 
énekelni tanuló növendékei több terü-
leti és országos versenyen is megmu-
tatták tudásukat. Nagyszerű eredmé-
nyek születtek ezeken a versenyeken. 
Figyelemreméltó volt az általános és 
művészeti iskola tanárainak együtt-
működése a népdaléneklési verse-
nyekre való felkészülés során, mely-
nek eredményeképpen több gyerek 
indulhatott ezeken a rendezvényeken. 
Növendékeinkben egyre nagyobb 
az igény arra, hogy megmérettessék 
magukat, és öregbítsék városunk jó 
hírnevét. Ennek érdekében vállalják a 
felkészüléssel járó próbákat és a sok-
sok otthoni gyakorlást. Gyömrő vá-
rosa olyan mértékben gyarapszik és 
fejlődik, hogy kifejezetten nagy igény 
mutatkozik a művészeti oktatás bőví-
tésére és fejlesztésére. 

Hangszeres versenyek

2018. február 21. III. Regionális 
Blockflöte Verseny, Tápiószent-
márton
Dezső Kamilla, furulya – Bronz minő-
sítés
Kiss Hanga Laura, furulya – Ezüst 
minősítés + Különdíj
Felkészítő�tanáruk:�Chlebovics�Edit
2018. március 3. XI. Regionális 
Zongoraverseny, Gomba
Godó Noémi, zongora – Arany minő-
sítés
Horváth Lili, zongora – Ezüst minősí-
tés
Felkészítő� tanáruk:�Godó� Jávorszky�Mari-
anna
Árokszállási Tamás, zongora – Arany 
minősítés
Kádár Boróka Tekla, zongora – Ezüst 
minősítés 
Pál Benedek – Kádár Boróka Tekla, 
zongora négykezes – Bronz minősí-
tés

Gyöngyössy-Szabó Márton – Árok-
szállási Tamás, zongora négykezes 
– Arany minősítés
Felkészítő� tanáruk:� Gyöngyössy-Szabó�
Viktor�Gábor
2018. március 24. Zenevarázslat 
Négykezes Zongoraverseny, Eger
Krausz Virág – Pálos Anikó, zongora 
négykezes – Ezüst minősítés

Kiss Hanga Laura – Lilik Gergő, zon-
gora négykezes – Bronz minősítés
Felkészítő� tanáruk:� Budainé� Visnyovszki�
Anna

Népdaléneklési versenyek

2018. március 22. VII. Területi Nép-
daléneklési Verseny, Maglód
Vikár Fanni Őszike – Arany minősítés
Nagy Nóra – Bronz minősítés
Kaizer Gergely – 6. helyezett
Szendrei Dorina – 7. helyezett
Ungár Panna Nóra – 10. helyezett
Fekete Dorina – 11. helyezett
Felkészítő� tanáruk:� Kissné� Barta� Tímea,�
Kiss�Veronika�Éva
Godó Noémi – 4. helyezett
Winter Szófia – 6. helyezett 
Bogár Dominik – 9. helyezett
Horváth Lili – 10. helyezett
Novák Ajsa Anna – 14. helyezett
Felkészítő� tanáruk:�Hámori� Krisztina,� Kiss�
Veronika�Éva
Sándor Lili – 3. helyezett
Emődi Tamás – 8. helyezett
Felkészítő�tanáruk:�Kiss�Veronika�Éva

2018. április 19. Területi Népdalé-
neklési Verseny, Üllő
Brandenburg Borbála – Ezüst minő-
sítés
Felkészítő� tanárai:� Rózsahegyi� Ildikó,� 
Kiss�Veronika�Éva
Godó Noémi – Ezüst minősítés
Németh Gertrúd – Bronz Minősítés
Godó Noémi és Németh Gertrúd 
kettőse – Ezüst minősítés
Felkészítő� tanáraik:� Hámori� Krisztina,� 
Kiss�Veronika�Éva�
Vikár Fanni Őszike – Ezüst minősítés
Felkészítő� tanárai:� Kissné� Barta� Tímea,�
Kiss�Veronika�Éva 
Hortobágyi Luca – Ezüst minősítés
A 2/c osztály kisegyüttese – Ezüst 
minősítés
Felkészítő�tanáruk:�Kiss�Veronika�Éva
Jászkai Milla – Arany minősítés
Szabó Fanni – Ezüst minősítés
Felkészítő�tanáruk:�Hiller�Edit
Kovács Mercédesz – Ezüst minősítés
Hajnalcsillag csoport (5. osztályosok) 
– Ezüst minősítés 
Betyárok csoport (6. osztályosok) – 
Ezüst minősítés 
Búzavirág csoport (6. osztályosok) – 
Bronz minősítés 
Felkészítő�tanáruk:�Mikolai�Annamária

Néptáncos eredmények

Néptáncosaink számos városi és vá-
roson kívüli rendezvényen szerepel-
tek színes műsorokkal. 
2018. május 26-án Pertik Tuzson 
különdíjban részesültek a VI. Arany-
pergő-Aranyláb Szólótáncfesztivá-
lon, Budapesten.
Felkészítő�tanárok:�Gerbovitsné�Jenei�Imo-
la�és�Gönczöl�Tamás

Gratulálunk minden versenyen 
szereplő növendéknek a helytál-
lásért, szüleiknek a támogatásért, 
tanáraiknak a felkészítésért!

Budainé Visnyovszki Anna 
zongoratanár
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Szojár Írisz Madléna egy gyömrői kisiskolás, aki fiatal 
kora ellenére nagy sikereket ért már el az úszósport-
ban saját korcsoportjában. A szeptemberben 4. osz-
tályt kezdő Írisz a július 6-án és 7-én megrendezett 
VII. Országos Delfin Bajnokságon újabb bajnoki cí-
met szerzett: 50 méteres pillangóúszásban 00:36:31-
es idővel az ország legjobbja lett.

Írisz 3 éves kora óta úszik, de eleinte fel sem merült az él-
sport gondolata. Édesanyja, Szojár Magdolna, szerette vol-
na, ha kislánya megtanul jól úszni, ezért egy olyan óvodát 
választott neki, ahol napi egy órát úsznak a gyerekek. Írisz 
ezt nagyon élvezte, egyre jobban ment neki, amire oktatói is 
felfigyeltek. 5 éves korában, még iskolás kora előtt, leigazol-
ták a Kőbánya Sport Clubhoz. 

Sorra hozta az érmeket, folyamatosan jobb eredményei 
lettek, és így egyre lelkesebb lett. Ez a lendület a mai napig 
kitart nála. A 2009-es korosztályban az ország legjobbjai 
között van, több bajnoki cím birtokosa, a legtöbb számában 
a ranglista elején szerepel. A júliusi Országos Bajnokságon 
tíz számban indult, ahol az 50 méteres pillangóúszáson elért 
hatalmas sikerén kívül további érmeket is hozott.  100 méte-
ren szintén pillangóúszásban ezüstérmet, a 4×50 méter mix 
vegyesváltó csapat tagjaként pedig bronzérmet szerzett.

Anyukája szerint azért néha előfordul, hogy nem úgy sike-
rül teljesítenie, mint ahogy szeretett volna. Ezt nehéz kezelni 
egy ilyen kicsi lánynak, de el kell engedni ezeket a gondo-
latokat: „Egy nehéz versenyen a mellúszásnál nem sikerült 
az elképzelései szerint teljesítenie, ezért utána nagyon sírt. 
Ilyenkor általában együtt sírunk, borzasztóan nehéz szomo-
rúnak látni. De bátorítanom kell, így ilyenkor megbeszéljük, 
hogy jön a következő szám, abban még jobban oda kell 
tennie magát, és az a jó, hogy ilyenkor hideg fejjel csinálja 
tovább” – mondta édesanyja.

Írisz az ilyen esetek után is azon dolgozik, hogy még jobb 
legyen: „Ha megelőznek  olyan számokban, amelyben tu-
dom, hogy jobban is úszhatnék, akkor átgondolom, hogy 

Kilenc évesen úszóbajnok a gyömrői kislány

milyen technikát kellene használni, mit hagyok ki vagy mire 
kellene jobban odafigyelnem. Ha ezeket megcsinálom, ak-
kor érzem, hogy gyorsulok, és legközelebb jobb időered-
ményt fogok elérni.” Edzője, Friedl Bernadett szerint is ki-
vételes versenyző a kislány. Munkájában nagyon tudatos, 
jól látja magát és a teljesítményét, így élmény vele együtt 
dolgozni. Profin odateszi magát minden nap, maximalista és 
kőkeményen végigcsinálja az edzéseket. 

Ahhoz, hogy ilyen szép eredményeket érjen el, Írisznek so-
kat kell dolgoznia. Iskola mellett is minden hétköznap úszik, 
kéthetente még szombat hajnalban is edzeni jár. A sport és 
az iskola együtt azért néha fárasztó, így ha hazaér, gyorsan 
alszik is, hogy másnapra kipihent legyen. Az iskolában sem 
szaladgál a többiekkel a szünetekben, inkább délutánra 
tartogatja a mozgást. „Az edzésen aztán jöhet a max iram, 
minden bennem maradt erőt kiadok” – mesélte az ifjú úszó. 
A versenyeket általában szombaton és vasárnap tartják, így 
kéthetente azzal telnek a hétvégéi. Nyáron sincs megállás, 
hathetes edzőtáborban készül a következő szezonra. Csak 
augusztusban lesz egy kis ideje pihenni, de ekkor sem marad 
víz nélkül, anyukájával strandolást terveznek, aki azt mondta, 
ilyenkor is mindig benne kell, hogy legyen a napjukban 1-2 
hossz leúszása, de utána játszás, labdázás a program.

Egyelőre nem tudják, mit hoz a jövő, nem gondolkoznak 
azon, meddig szeretnék folytatni az úszást. Amíg Írisznek 
van kedve hozzá, addig anyukája mindenben támogatja, az-
tán ha valami máshoz lesz kedve, akkor abban is fogja. Írisz 
céljai között is többnyire jelenre vonatkozó tervek vannak: 
„Szeretném a rangsorban előttem lévőket lehagyni, de úgy, 
hogy a technikám megmaradjon, és úgy haladjak, hogy szé-
pen és gyorsan is ússzak. Ha nagy leszek, akkor pedig edző 
leszek, ezt már óvodás korom óta tudom.”

Oldal-Benkő Zsanett
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Immár 8. alkalommal rendeztük meg 
az Ignácz Ilona Városi Sportcsarnok 
és Tófürdő területén a Gyömrői Ké-
zilabda Akadémia évről-évre egyre 
nagyobb népszerűségnek örvendő 
szivacskézilabda táborát. A gyer-
mekek a 2017/18-as bajnoki év le-
zárásaként, valamint a 2018/19-es 
szezonra felkészülendő, egy héten 
át napi két szárazföldi (terem, homok 
pálya), valamint egy vízi foglalkozá-
son vehettek részt, az eddigi évek 
tapasztalataihoz hasonlóan rendkívül 
motiváltan. Fáradságot nem ismer-
ve, hatalmas kedvvel, lelkesedés-
sel és elszántsággal vetették bele 
magukat a feladatokba, játékokba 
edzésről edzésre.

Az együtt töltött felettébb hasznos 
és tartalmas napokban a Sportszer-
vezet utánpótlásnevelő edzői, Valen-
ta Eszter, Volcz Ákos, Striczki Regi-
na, Striczki Nikolett, Tamás Kornélia, 
Horváth Vivien, illetve aktív játékosai, 

leendő edzői, Hrutka Bernadett, Hoff-
mann András, Balogh Tamás foglal-
koztatták a csemetéket. A gyerme-
kek életkoruknak, valamint fejlettségi 
szintjüknek megfelelően csoportbon-
tásban vettek részt a csapat-, vala-
mint poszt-specifikus képzéseken.  
A résztvevők a (szivacs)kézilabda, 
strandkézilabda, atlétika és úszás 
mellett Kiss Andinak köszönhető-
en idén is kipróbálhatták a zumbát.  

A mozgalmas, változatos programok-
ban bővelkedő napokban külön kö-
szönet a finomabbnál finomabb éte-
lekért az Új Halászkert Étteremnek, 
valamint a folyamatos ivóvízpótlásról 
gondoskodó Gyömrő Gyöngye Ás-
ványvíznek!

Jövőre Veletek ugyanekkor, ugyanitt!

Valenta Eszter 
utánpótlásvezető

Tabló 2018 – A Gyömrő VSK Kerékpáros Szakosztály 
új mezt avatott 
A klub életében ez már a negyedik grafika, amelyet fel-
használtunk a mezünkön. Minden esetben igyekeztünk 
Gyömrő város zászlajának színeit beválogatni a tervekbe.

2003 tavaszán fogalmazódott meg bennem a klubala-
pítás gondolata. Hamar mellém állt néhány akkori lelkes 
bringás, és közösen hívtuk életre a klubot. Néhány név 

az alapítók köréből: Gál Lóránd, Kecskés Zsolt, Kókai 
Gábor, Dósa Zoltán, Potor Szilveszter. Akkor a Gyömrő 
SE-hez, majd később az újonnan alakult Városi Sport-
klubhoz tartoztunk. A mai napig is hűségesen a város 
„tartozékának” érezzük magunkat, de alapítottunk egy 
civil szervezetet is, a „Jó hátszelet!” Alapítványt. Az ala-
pítvány célja a kerékpársport népszerűsítése, támogatá-
sa.  Most a fő projekt a Tour-de Gyömrő megrendezése 
volt, Gyurján Jánossal az élen!

Július 8-án, vasárnap az MTB Duna Maratonon szak-
osztályunkban az alábbi eredmények születtek:
4. helyezés (115 km) Gönczy Gergő DSK
23. helyezés (65 km) Gönczy Dávid
7. helyezés (Master3 30km) 
Kókai Gábor
Még több friss hír a Facebook-on,  
a Szakosztály kedvelői oldalon!

Budai Sándor

Kerékpáros hírek

Szivacskézinyár 2018
Egy felejthetetlen hét, felejthetetlen pillanatokkal...
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Kárpátalján jártunk
ken a gyönyörű kazettás református 
templomokban lelkünket erősítette 
egy-egy zsoltár eléneklése. 

Szállásainkon igazi magyaros ven-
déglátásban volt részünk. Kedves, 
szívet-lelket felemelő meglepetést 
szerzett honismereti vezetőnk, Bíró 
András az első esten. A Sárosoroszi-
ból érkezett diákok tanárnőjükkel szín-
vonalas irodalmi zenés műsorral leptek 
meg minket. Többen könnyes szem-
mel hallgattuk a műsort. Bíró András-
nak – a Hazajáró kárpátaljai kalauza 
– hallatlan történelmi, földrajzi tudása, 
a szülőföld szeretetéről tett hitvallá-
sa példaértékű volt mindnyájunk 
számára. Ahogy a dal is mondja: 
„De még nem dőlhetünk hátra, 
van még mit tennünk…” 
– nekünk is itt az anyaor-
szágban.

Régi szovjet GAZ teherautókkal 
jutottunk el a Tisza forrás közelébe. 
Ez ritka élmény volt. A többség vál-
lalkozott a hegyi túrára is a csúszós 
talajon. Megilletődve álltunk, és ittunk 
a csordogáló Tisza forrásból. Tatár-
hágón az ezeréves határon is meg-
álltunk. A Kárpátalján élő magyar 
fiatalok példaértékű vállalással gon-
dozzák a hadi sírokat. Európa föld-
rajzi közepénél is megállót iktatott be 
vezetőnk. 

Úgy érzem, és remélem, hogy mind-
nyájunknak szép emlék marad ez az öt 

nap. Kár pát alján is éreztük, hogy a 
Kárpát-medencében egyek va-

gyunk magyarok, még ha más-
más országban is kell élnünk.

Szende Márta 
elnök

Nem érezte a határt az a 47 lelkes 
kiránduló, aki öt napot töltött Kárpát-
alján a helyi Rákóczi Szövetség szer-
vezésében, amikor nemzettársaikkal 
találkoztak, beszélgettek és élvezték a 
magyaros vendégszeretetüket. Kivé-
tel a határállomás volt, amikor hazafe-
lé sokat kellett várakoznunk. Ukrajna 
nem tagja az EU-nak, Magyarország 
a schengeni határ, így az ellenőrzés 
fokozottabb. Kirándulásunkat az Or-
szágos Rákóczi Szövetség támogat-
ta, amit itt is köszönünk. 

Harmadik alkalommal volt úti cé-
lunk Kárpátalja. Nagy élmény volt is-
mét Munkács várában, Vereckén őse-
inkre gondolni, s fejet hajtani Szolyván 
a sok-sok elhurcolt és ártatlanul 
kivégzett ember emlékműve előtt. 
Mindenütt koszorút helyeztünk el, így 
Beregszászon is. A Bethlen kastély 
falán látható ifj. Pál Mihály szobrász-
művész Rákóczi dombormű másolata 
(az eredeti a gyömrői Rákóczi iskolát 
díszíti). Jó érzés volt, hogy a Rákóczi 
iskola volt diákjai koszorúzták. Nagy-
beregben a híres beregi szőttesekben 
gyönyörködtünk, a fiatal tanárnő még 
a szövőszéken is bemutatta a szövés 
fortélyait. Csetfalván, Técsőn, Vis-

Sarah Waters: A szobalány 
(GABO, Budapest, 2017 624 oldal·Fordította: Tóth Gizella)
Sue Trinder árva lány, akit Mrs. Sucksby gondjaira bíz-
tak. Az asszony olyan szokatlan gyengédséggel nevelte 
Sue-t, mintha a sajátja volna. London egyik nyomorne-
gyedének szívében lévő háza nemcsak nyűgös aprósá-
gok menedéke, akiket alkalomadtán ginnel csendesít 
le, hanem kisstílű tolvajok ideiglenes otthona is.
Egy napon beállít az egyik legkedveltebb tolvaj, Gent-
leman. Az elegáns szélhámos csábító ajánlatot tesz 
Sue-nak: ha elnyeri a naiv, nemes hölgy, Maud Lilly 
mellett a szobalányi állást, és segít Gentlemannek a nő 
elcsábításában, megosztoznak majd Maud hatalmas 
örökségén, akit őrültté nyilváníttatnak és egész életére 
bezáratják egy bolondokházába. 

Sue elvállalja a feladatot, mert 
arra gondol, hogy az így szer-
zett pénzzel leróhatja a háláját 
a fogadott családjának a tőlük 
kapott kedvességért. Amikor 
azonban belekerül a dolgok sű-
rűjébe, kezdi megsajnálni tehe-
tetlen áldozatát, és nem várt ér-
zésekkel fordul Maud Lilly felé… De senki és semmi nem 
az, aminek tűnik ebben az izgalmakkal, meglepetésekkel 
és leleplezésekkel teli regényben.
A mű alapján készült Park Chan-Wook azonos című 
filmje, amelyet a 2016-os cannes-i filmfesztiválon Arany 
pálma-díjra jelöltek, és 2016. december 1-jén mutatták 
be Magyarországon.

„…�Mert�nincsen�határ�ottan,
ahol�egy�nyelvet�beszélnek…”

KÖNYVAJÁNLÓ
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Magyar pénzek
Minden nap használjuk, segít szük-
ségleteink kielégítésében, van fém 
és papír formája is, legtöbbünknek 
pedig soha sincs elég belőle. Azt 
hiszem, mindenki kitalálta, hogy a 
pénzről van szó, az pedig kis ha-
zánkban forint névre hallgat.

Egyeseknek úgy tűnhet, ősidőktől 
kezdve forinttal fizetünk, pedig keve-
sebb, mint száz év telt el bevezetése 
óta. Ennek évfordulóját államalapítási 
ünnepünkhöz hasonlóan augusztus-
ban tartjuk. 

Réges-régen még terménykereske-
delem zajlott, az első pénzforma meg-
jelenése Nagy Károly idejére eredez-
tethető. Hazánkban csak Szent István 
királyunk uralkodása alatt került sor a 
tényleges megvalósításra. A dénár te-
kinthető a legrégebbi pénznek, amelyet 
évszázadokig használtak, bár gyakran 
került inflációba. Papír fizetőeszköz ak-

Jelentkezését az alábbi elérhetőségekre várjuk:
E-mail: personal@semmelrock.hu
Telefon: +36 29 578 106
http://www.semmelrock.hu/magunkrol/karrier/

TARGONCAVEZETŐ

VÁLOGATÓ, CSOMAGOLÓ

LAKATOS

GÉPKEZELŐ

VILLANYSZERELŐ

Amennyiben van hasonló munkakörben szerzett tapasztalata 
és vállalja a több műszakos munkarendet, úgy csatlakozzon 
a SEMMELROCK csapatába!
Munkavégzés helye: Ócsa

A NEMZETKÖZI HÁTTÉRREL RENDELKEZŐ, MINŐSÉGI
BETON TÉRKŐ- ÉS LAPBURKOLATOKAT GYÁRTÓ 
SEMMELROCK STEIN+DESIGN BURKOLATKŐ KFT.
BIZTOS ÁLLÁST, BEJELENTETT MUNKAHELYET
KÍNÁL AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBAN:

kor még nem létezett, és a forint kifeje-
zés is ismeretlenül csengett, felbukka-
násáig még emberöltőket kellett várni. 
Érdekes, hogy e szó ráadásul nem is 
magyar, hanem olasz eredetű. A Firen-
zei liliom itáliai nevéből (florenus, fiorino 
d’oro) származik. Egészen az 1500-as 
évek elejéig aranyban is verték, elneve-
zése arany forint volt.

Mária Terézia uralkodásához fűző-
dik a papírpénz megjelenése. 1759-től 
kezdve rendszeresen nyomnak nem 
fém pénzt is, amely minőségét tekintve 
tartósabbnak bizonyult, mint a nemesek 
által felhalmozott sok ládányi réz garas. 

Hamarosan feltűnt a tallér, a garas, a 
dukát, a krajcár és a korona, egészen 
1924-ig, amikortól is a pengő vált a hi-
vatalos pénzzé.  Ez azonban nem ért 
meg túl hosszú időt a magyar pénzpi-
acon. 1945-ben, mikor a Szovjetunió 
Vörös Hadserege megszállta hazánkat, 
rohamosan gyengülni kezdett. Végül 

annyira elértéktelenedett, hogy több 
száz milliós bankjegyeket kellett kibo-
csátani. Tervbe vettek milliárdos sémá-
kat is, viszont ezeket sosem valósítot-
ták meg.

A mai napig használatban lévő forint 
1946 óta van forgalomban. Természe-
tesen az elmúlt hét évtizedben több 
változáson keresztülment. Egyes fajtá-
kat bevontak, és helyettük újak kaptak 
szerepet: több papírpénzből lett fém tí-
pusú, és néhány elnevezés sem ugyan-
az már. A fillért a kilencvenes évek ele-
jén megszüntették, érméink hátoldalán 
pedig az addigi Magyar Népköztársa-
ság feliratot Magyar Köztársaság, majd 
végül a Magyarország jelzés váltotta fel.

De vajon mit hoz a jövő? Talán nem 
kell sokat várnunk, hogy több uniós tag-
államhoz hasonlóan itthon is bevezes-
sék az Eurót, amely ismét nagy változást 
hozhat a magyar pénzforgalomban.

Zilahi Zoltán
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Egyszer volt, hol nem volt, volt 
egyszer egy erdő. Tudniillik, hogy 
varázslatos erők lakoztak ott. 

Egy szép napon arra tévedt egy 
messzi ország királyának fia, aki ép-
pen mátkát keresett magának, ugyan-
is csak akkor léphet trónra, ha meg-
házasodik. De hozzá illő leányt sehol 
sem talált. Alkonyodott, amikor odaért 
az erdő széléhez, így elhatározta, hogy 
majd megálmodja a holnapi napot, mi 
legyen. Leterítette a subáját és hamar el 
is szenderített. Álmában egy gyönyörű, 
hószín bőrű, ében hajú lány volt előtte, 
aki csalogatta, hívogatta, édesgette. 
A királyfi már hajnalban felébredt és el-
indult befele az erdőbe. Ahogy ment, 
mendegélt egyre bentebb és bentebb, 
egyszer csak meglátott egy odvas tölgy-
fát, ahonnan szörnyű jajveszékelés hal-
latszott. Odament hát és megkérdezte, 
hogy kicsoda ő és mi baja van. 

– Én Fürellisz vagyok, a fény és 
a tűz tündére, és azért sírok, mert 
a gonosz boszorkány eláztatta a 
szárnyamat, így nem tudok repülni.  
A herceg óvatosan kezébe vette a kis 
lényt, zsebkendőjével szárazra törölte a 
szárnyát. Fürellisz örömében felröppent 
a királyfi vállára.

– Segítségedért nagyon hálás va-
gyok, ezért fogadd el tőlem ezt a kis 
tűzvirágot. Ha bármi bajod akadna, 
csak dörzsöld össze, és meglásd ott 
leszek.

A herceg megköszönte, majd folytat-
ta az útját. Napestig csak gyalogolt, míg 
nem beesteledett, és elnyomta őt az 
álom. A mai éjszaka sem maradhatott ki. 
Egy szarvasról álmodott, de nem ám kö-
zönséges szarvasról, hanem egy olyan-
ról, melynek ezüst szőre és arany agan-
csa van. Mikor felébredt, megpillantotta 
ezt a csodalényt, így elkezdte követni. A 
szarvas mindig arrébb szökkent, amikor 
már utolérte volna, mintha el akarná ve-
zetni valamerre. Napestig játszotta vele 
ezt, amíg el nem értek egy tisztásra, ahol 
végképp eltűnt. Itt a távolban meglátott 
egy fénypontocskát, amely után elkez-
dett menni. Mikor már látótávolságba 

került, észrevette hogy a fénypont nem 
más, mint tűz, amely mellett egy öreg-
ember üldögél. 

– Adjon Isten, öregapám! Hogy szol-
gál az egészsége? – köszöntötte udva-
riasan.

– Szolgál ahogy szolgál, de mi járat-
ban van itt kend, hol még a madár se 
jár? 

– Tudja, öregapám, éppen mátkát 
keresek magamnak, mert apám csak 
úgy enged trónra, ha megházasodom. 

– No, hát akkor gyere, ülj le a tűz 
mellé, melegedj meg! 

A királyfi szófogadóan leült. Nagyon 
jól esett neki a meleg, mert igen hideg 
volt már a levegő.

– Tudod-e úrfi, hogy az erdő után 
van egy elátkozott kastély, ahol az egyik 
toronyszobába be van zárva egy király-
lányka?

– Hogy érti azt, hogy elátkozott? 
– Úgy, hogy átok ül rajta. Nem is 

akármilyen! Boszorkányoké! Amelyik 
toronyban van a leány, azt jég veszi 
körül. Azt bizony senki keze el nem ol-
vasztja. 

– No majd én megyek, megmentem! 
– kelt fel a királyfi.

– Nehogy elmenj, úrfi! Hát ilyenkor 
boszorkánytanya az egész. Dőlj le, aludj 
egy keveset, és holnap újult erővel vág-
hatsz neki! 

Így is lett. Hamar elnyomta az álom. 
Másnap, amikor felkelt, az öregnek nyo-
ma veszett. Lassacskán összeszedte a 
cókmókját, és elindult a tisztásról újra 
a sűrű erdőbe, majd ki belőle. Ahogy 
ment lassacskán, meglátott egy kupo-
lát, majd egy tornyot, s végül az egész 
palotát. Nagyon megörült neki, hogy 
ilyen hamar megtalálta. Meglátta a leg-
magasabb tornyát, amelyet végig jég 
borított. Eszébe jutott a tűzvirág, ame-
lyet még Fürellisz adott neki. Elővette, 

és elkezdte dörzsölni. Mikor 
szétnyitotta a tenyerét, ott volt 
a kis tündérlány.

– Mi bajod akadt szép ki-
rályfi? 
– Az a problémám, hogy ki 

szeretném szabadítani a királykisasz-
szonyt, de olyan vastag jégfal borítja a 
tornyát, hogy mindez lehetetlen. 

– Ha csak ennyi problémád van – 
mondta Fürellisz –, ezen könnyen se-
gíthetünk. 

Csettintett egyet, és a jégfalakat 
mintha a föld nyelte volna el. Mire a 
herceg megköszönte volna, addigra a 
tündér se volt sehol. Mit volt mit tenni, 
odament közelebb a toronyhoz. Lát-
ta, hogy az udvar tele van mindenféle 
kőtömbökkel, de ezekkel nem foglal-
kozott, hanem elkezdett mászni fel a 
toronyba. Mikor már a felhők csiklan-
dozták az orrát, akkor látta meg a to-
rony egyetlen ablakát, amelyen be is 
mászott. Szeme szája tátva maradt. Az 
a leány állott ott, akit első éjjel álmodott. 

– Adjon Isten, szép királylány! 
Szegény kisasszony, nagyon megijedt.
– Magának is, hol jár erre, ahol még 

a madár se? 
– Jöttem magát kiszabadítani ebből 

a szörnyű börtönből – lépett oda hozzá. 
– Ó, édes mátkám, az első, mióta itt 

élek, az ásó, kapa, s a nagyharang vá-
lasszon el minket, te az enyém s én a tied. 

– Legyen így, és legyél a feleségem! 
– Feleséged vagyok halálunkig!  
Megcsókolták egymást. Mire ma-

gukhoz eszméltek, már lent voltak. Si-
került megtörniük az átkot. Az elvará-
zsolt kőtömbök emberekké változtak. 
A palota újra normális lett. 

Még aznap hét országra szóló la-
kodalmat csaptak, s máig is élnek, 
nagy boldogságban, ha azóta meg 
nem haltak. 

Bura Henrietta

(A Városi Könyvtár és a Gyömrői Olva-
sónapló közös szervezésében kiírt „Én 
mesém” pályázat 15–18 éves kategó-
riájának első helyezett meséje)
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