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Gyömrő megtelt, a közleke
désen is egyre jobban érezni a 
zsúfoltságot. Az önkormányzat 
a parkolók létesítése mellett ép
pen ezért meghirdette a kerék

páros város akciót. 
2–3. oldal

 
TÖBB PARKOLÓ ÉS GYALOGÁTKELŐ MINDEN A BEIRATKOZÁSRÓL BRONZÉRMES VÍVÓTEHETSÉG

KERÉKPÁRRA FEL!



Kedves Olvasók!
Manapság hányan tudják megmondani, mit ünneplünk 
húsvétkor? A keresztény vallásúaknak ez biztosan 
nem kérdés, számukra ez az ünnep Jézus feltámadá-
sa miatt jelentős. A húsvétra böjttel készülnek, amely 
nemcsak a külsőségek miatt, hanem a belső ráhan-
golódás, a lelki felkészülés miatt is fontos számukra.

Ezzel szemben mi lesz a húsvéti ünneplésből val-
lás nélkül? A tavaszi ünnep fontos eleme a húsvéti 

nyúl, a piros tojás, a sonka és a locsolkodás is. 
Utóbbival pedig szorosan együtt jár a locsolko-
dók elkerülése. A gyakorlottabbak már az ün-
nep kezdetekor elhagyják otthonukat, lehető-
leg egy wellness szállodát megjelölve célként. 

A kevésbé előrelátók induláskor még összefutnak egy locsolóval hétfő reggel 
a kapuban, de hamar tudtára adják, hogy húsvéti szökés van folyamatban.

A népi hagyományok ápolása ennek ellenére a legtöbbek számára fon-
tos. Ha máshogy nem is, de egy ünnepi rendezvényen sokan megismer-
kedhetnek az igazi húsvéti szokásokkal. Akármelyik módját is választjuk az 
ünneplésnek, a legfontosabb, hogy tényleg igazi ünnepként töltsük el ezt a 
néhány napot.  Oldal-Benkő Zsanett, főszerkesztő

A HÓNAP FOTÓJA

TISZTELET A BÁTRAKNAK! (Fotó: Percze Zoltán)
Mutassa meg saját fényképén keresztül városunk szépségeit, eseményeit! 
A hónap fotója pályázatra nevezni kívánt képet az ujsag@gyomro.hu e-mail-
címre várjuk.
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Kamerákkal megfigyelt        tárolókat építenek  Gyömrőn is működhet a pesti Bubi-rendszer

Mezey Attila 
polgármester 
is biciklire vált 

Gyömrő 
megtelt, a közle

kedésen is egyre jobban 
érezni a zsúfoltságot. Az ön

kormányzat a parkolók létesítése 
mellett éppen ezért meghirdette a 
kerékpáros város akciót. Kamerá

val felszerelt kerékpártárolókat 
tesznek ki, és a Budapesten 

bevált Bubirendszert is 
meghonosítanák a 

városban.

Legyünk 

város!
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Kamerákkal megfigyelt        tárolókat építenek  Gyömrőn is működhet a pesti Bubi-rendszer

Aki a városközpontban jár, 
érzékelheti: egyre kevesebb 
a parkolóhely. Erre is rea-

gált a városvezetés, hi-
szen új parkolókat ala-
kított ki, de a másik 
megoldás az lehetne, 
ha a központba egy-
re többen kerékpárral 

jönnének ügyet intézni 
vagy vásárolni.

„Azt szeretnénk, hogy ha valaki 
csak egy csekket szeretne befi-
zetni, ne üljön autóba, hiszen ké-
nyelmesen eljuthat a központba 

kerékpárral is, ami ráadásul 
egészségesebb – kezdi 

Mezey Attila polgár-
mester. – Persze en-

nek a feltételeit is 
meg kell teremte-

ni. Éppen ezért 
kerékpártároló-
kat telepítünk 
a központba 
is, ráadásul 
k a m e r á v a l 

megfigyelt területekre, ami a biz-
tonságot is szolgálja.”

A polgármester szerint a váro-
son belül a kerékpározás gyor-
sabb is, a nyugat-európai példák 
pedig azt mutatják, működik a 
szemléletváltás. Mezey Attila azt 
sem titkolta, idővel szeretnék be-
vezetni Gyömrőn a már Budapes-
ten remekül működő Bubi-rend-
szert, amelynek lényege, hogy a 
lakosok megfizethető áron bérelt 
kerékpárral intézhetik az ügyeiket. 
Benyújtott pályázat van rá, már az 
idén elkezdődhet a megvalósítás.

Az önkormányzat a Jövő váro-
sa akcióterv keretében törekszik 
arra, hogy Gyömrő a kerékpá-
rosok városa legyen. Amikor 
Budapesten megjelent a Bubi, 
sokan kétkedve fogadták, ám a 
rendszer működik. Némi szem-
léletváltással Gyömrőn is megho-
nosodhat a rendszer, ami – nem 
mellékesen – a központ zsúfolt-
ságát is enyhíthetné. A jelszó te-
hát: kerékpárra, Gyömrő!

Legyünk 

város!
kerékpáros
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Kerülje el a postai sorban állást, és fizes-
se be csekkjeit automata segítségével! A 
készülék használata egyszerű, a befize-
téshez szükséges tájékoztatás a kijelzőn 
elolvasható. Az automatánál csak kártyás 
csekkbefizetés lehetséges, amely kártyás 
fizetési tranzakciónak minősül. Próbálja 
ki ön is! Az automata a Táncsis Mihály út 
37. szám alatt, az önkormányzati iroda-
ház földszintjén található (a postától száz 
méterre). 

Elköltöztették a városközpontból a sze-
lektív üveggyűjtő kukákat. Március ele-
jétől már új helyen, a piactér főbejárata 
mellett, a piac oldalánál találhatók meg 
a gyűjtőedények (Szent Imre út-Bánáti 
utca torkolata). Korábbi helyén rengeteg 
panasz volt az üveggyűjtőkre, mivel so-
kan nemcsak szelektív gyűjtésre hasz-
nálták a konténereket, hanem válogatás 
nélkül hordták ide a szemetet. Az így 
felhalmozott hulladék a város központi 
részén csúfította a régi városháza mű-
emléképületének környezetét. A piac 
melletti új helyet az önkormányzat ide-
álisnak tartotta erre a célra, ráadásul a 
felszerelt kamerának köszönhetően az 
illegális szemétlerakás is könnyen elle-
nőrizhető.  

Fizessen 
csekkautomatával!

Új helyen 
az üveggyűjtő 

konténerGyömrőért-díj 
Baji Beátának

2019 ÁPRILIS

Amikor nem csak egy kollégától, 
hanem egy baráttól búcsúzunk...

Gyömrőért kitüntető díjjal kö-
szöntük meg a távozó rendőrőrs 
parancsnok munkáját. Baji Be-
áta rendőr alezredes, a gyömrői 
rendőrőrs parancsnoka hosszú 
évek után február 28-án távozott 
pozíciójából. Vegyes érzésekkel 
fogadtam a hírt: természetesen 
örülök, hogy szakmai előrelépé-
sének köszönhetően egy számá-
ra jobb helyen dolgozhat mos-
tantól, mégis sajnálom, mert egy 
baráttól vettünk most búcsút, aki 
11 éven keresztül erősítette váro-
sunk csapatát.

Munkája során mindig készsé-
gesen működött együtt az önkor-
mányzattal, és sikerült évről évre 
egyre jobb bűnelkövetési statisz-

tikát felmutatnia a gyömrői ren-
dőrökkel. Köszönettel tartozunk 
neki, hiszen hatékony és áldo-
zatos munkájának hála ma váro-
sunkban alig van bűncselekmény.

Érdemei elismeréseként tegnap 
délután a város képviselő-testü-
lete Gyömrőért kitüntetésben ré-
szesítette, és engem ért a meg-
tiszteltetés, hogy átadhattam ezt 
neki.

Bízom benne, hogy további 
szakmai sikereket fog elérni új 
munkahelyén is. Az biztos, hogy 
az egyik legjobb embert kapják 
meg.

Kedves Bea! Köszönjük a mun-
kádat, és hálásak vagyunk, hogy 
ennyi évig velünk voltál. Szeretet-
tel gondolunk rád!

Dr. Mezey Attila polgármester



5

ÖRÖKZÖLD FAISKOLA
2230 GYÖMRŐ, FRANGEPÁN UTCA 2.

GYÜMÖLCSFÁK ÉS TUJÁK
Széles választékban!

Nyitvatartás:
H–P: 8–17, Sz: 8–13,
Vasárnap zárva

Mobil: +36 30 483 7892 
www.kerteszetgyomro.hu
E-mail: gyomroikerteszet@gmail.com
Kertépítéshez SZAKKÉPZETT 
KOLLÉGÁT KERESÜNK!

Örökzöldet a termelőtől!

1000 facsemetét 
ültettek el városszerte

Idén is 
nagy sikert hozott 

az önkormányzat által 
meghirdetett 

fásítási program, 
két év alatt 

ezer facsemete 
lett kiültetve.

A fásítási programot azzal a nem 
titkolt céllal hirdette meg a gyömrői 
önkormányzat, hogy a város még 
zöldebb legyen. Az akció már tavaly 
is sikert aratott, hiszen 500 fát ültet-
tek el a lakosok segítségével. Arra is 
figyelt a hivatal, hogy olyan fákat ül-
tessenek, amelyek később nem nő-
nek rá a villanyvezetékekre, másrészt 
pedig színes virágaikkal hangulato-
sabbá teszik az utcákat. Így esett a 
választás a piros virágú galagonyára, 

a vérszilvára, a gömb szivarfára és a 
gömbakácra. 

Ezt az akciót folytatták idén is, így 
pedig immár 1000 kiültetett fánál jár a 
kezdeményezés. A lakóknak nem volt 
más dolguk, mint egy nyilatkozat ki-
töltésével jelezni az önkormányzatnál, 
hogy igényt tartanak a facsemetékre, 
szeretnék, ha a házuk elé kerülne be-
lőlük. A díszfák az egyik helyi díszfa-
iskolából származnak. Az önkormány-
zat a tavalyi évhez hasonlóan minden 

díszfához gondozási tájékoztatót 
adott, de a fák ápolása már a háztu-
lajdonosok feladata. 

Garamszegi Sándor alpolgármester 
is részt vett a fásításban.

„Mindenkinek köszönjük, akik részt 
vettek a programban. Gondozzák, 
védjék a kis fákat, hiszen meghálálják, 
nagyon dekoratív, színes virágú fákat 
ültettünk. Azt hiszem, ezt a programot 
jövőre is érdemes lesz folytatni” – ösz-
szegzett a képviselő. 

Garamszegi Sándor 
alpolgármester is részt 
vett a fásításban

2019 ÁPRILIS



A tavasz első 
napsugarai a 
szabadba csábíta
nak mindenkit, mi 
pedig ezt kihasz
nálva egyre több 
szabadtéri prog
rammal készülünk. 
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Húsvét, Majális, Főzőverseny, Sportágválasztó, Egyházi és Világi                Borok Versenye: szeretettel várjuk!

Tavaszköszöntő       programkavalkád
Irány a Fő tér, ahol a gyerekeket a 

húsvéti nyuszi várja személyesen a Hankó Ist-
ván Művészeti Központ előtt felállított Nyusziházban 

a Gyömrő 2000 Kör jóvoltából. Aki délelőtt már jól begy-
akorolta a húsvéti locsolóversét, az el is mondhatja neki. Igazi 
családi programmal készülünk ezen a napon a gyerekeknek: 
a Nyuszi Parkban lévő népi játékok, a szalmabála-labirintus, a 

húsvéti nyuszi- és báránysimogató és a nyuszifuttató is már mind 
a hagyományos húsvéti programunk részei. Idén gólyalábas 
előadás, tavaszi kézműves programok, ugrálóvár és húsvéti 
sonka- és kalácskóstoló is színesíti a rendezvényt. Egy kis 

ünnepi sétáért is megéri kilátogatni a térre, kirakodóvá-
sár és büfé is lesz. A népi hagyomány felelevení-

téséről a Weöres Sándor Általános Iskola 
néptáncosai gondoskodnak.

Április 22., Fő tér

Családi Húsvétolás

Tizennegyedik alkalommal rendezi 
meg a Gödöllő Környéki Regionális Turisz-

tikai Egyesület az Egyházi és Világi Borok Verse-
nyét. Idén Gyömrő ad helyet a versengésnek. 
A viadalra a hagyományos borászatok 

és borkészítő termelők jelentkezésén 
kívül várjuk az egyházi borászatokat, és 
azokat, akik hagyományaikban követik 

az egyházi liturgiához használt borok 
készítését. A borok minősítését április 

29-én tartják (az esemény zártkörű). 
A borverseny eredményhirdetését 
szeptember 21-én, a gyömrői Szüreti 

felvonulás és mulatság keretei 
között tartjuk meg.

Április 29., Hankó István 

Művészeti Központ

IV. Egyházi és 

Világi Borok Versenye

2019 ÁPRILIS
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Húsvét, Majális, Főzőverseny, Sportágválasztó, Egyházi és Világi                Borok Versenye: szeretettel várjuk!

Rendhagyó módon kétnapos 
eseménnyel készül a Gyömrő 200 

Kör a május elejei szokásos rendezvényre 
az Eskü téren. Május 1-jén hagyományos 

majális hoz illő, egész délutánt lefedő progra-
mokkal várjuk: 14 órától aszfaltrajzversennyel 
indul az esemény, majd a táncbemutatók, a 

galambröptetés és a májusfa-állítás után 
a napot 18 órakor a Brass Dan-

ce nevű rezesbanda 
fellépése zárja.

Május 1., Eskü tér

Majális

Tavaszköszöntő       programkavalkád

 Nagyszabású sportágválasztó 
rendezvényt szervez a Gyömrői Funk-

cionális Tréning Sportegyesület május 4-én, 
szombaton 10–16 óra között az Ignácz Ilona 

Városi Sportcsarnokban és a Szabadság parkban.  
Több mint harminc kipróbálható sportággal, szakmai 

tanácsadással, játékokkal, vetélkedőkkel várunk 
felnőtteket és gyermekeket egyaránt. Ünnepelje 
velünk a Magyar Sport Napját, ismerje meg a 
helyben űzhető legtöbb sportágat! Próbálja ki 

magát, és döntsön! Részletes informáci-
ók a GYFTSE Facebook-oldalán 

olvashatók.

Május 4., Központi Park és 

Ignácz Ilona Városi Sportcsarnok

SportágválasztóÉvente több mint 50 csapat indul 
el egy-egy Gyömrő 2000 Kör által szer-

vezett Eskü téri főzőversenyen, és készítik el 
szabadtűzön a hazai gasztronómia remekeit.Idén 
is hasonló érdeklődés várható Gyömrő legrégebbi 

gasztronómiai rendezvénye iránt. Napközben a jó han-
gulatról a Göndör Zenekar gondoskodik, amíg pedig 
a finom ételek elkészülnek, játékokkal, vetélkedőkkel 
szórakoztatják a nagyérdeműt. Az eredményhirde-

tés előtt 15 órától Vikidál Gyula ad koncertet a 
főzőcsapatoknak az Eskü téren. Az estet a 

sokak által ismert és kedvelt Tengs-
Lengs zenekar és a Dinoszau-

rusz Band zárja.

Május 4., Eskü tér

Főzőverseny

2019 ÁPRILIS



Élménypedagógia: 
a lehetőségek tárháza
Az élménypedagógiát tapasztalati 
tanulásként is szokták emlegetni, de 
ennél azért lényegesen több. Ez csak 
játék? Igen, tulajdonképpen játék, de 
nem csak az. No de akkor mi is?
Karate-Do edzőként azt tapasztalom, 
hogy évről évre egyre gyengébbek a fiata-
lok szociális kompetenciái. Ezért is kezd-
tem el az élménypedagógiával foglalkozni 
az edzéseimen, a jelek szerint egyértel-
műen sikeresen. Oktatásszociológusként, 
edzőként és élménypedagógiai trénerként 
meggyőződésem, hogy az élménypeda-
gógia egy remek eszköz, hogy kapcso-
latot teremtsünk a gyerekekkel, hogy fej-
lesszük, motiváljuk őket. 

De mit is jelent az élménypedagógia? 
Tapasztalati tanulásként is szokták emle-
getni, de ennél azért lényegesen több. Az 
élménypedagógia egy szemlélet és egy 
módszertan. Az élménypedagógiai fog-
lalkozás során játékos feladatot kapnak 

a résztvevők, amelyet kisebb-nagyobb 
csoportban kell megoldaniuk. A kihívás 
szintje optimális, a képességeik határát 
feszegeti, nem túl alacsony, hogy izgal-
mas legyen, és nem is túl magas, hogy ne 
vegye el a kedvüket. 

A játékvezető a feladat megoldásában 
egyáltalán nem vesz részt, hagyja, hogy 
a résztvevők jöjjenek rá a saját (akár nem 
hatékony) megoldásaikra. A feladat meg-
oldását feldolgozás követi, ahol közösen 
megfogalmazzák, hogy mi történt a játék 
során, ez milyen érzelmeket váltott ki, 
hogyan tudtak együttműködni, döntést 
hozni, mennyire volt jó a tervük, végre tud-
ták-e hajtani azt. A játékvezetőnek mindig 
van pedagógiai célja, ennek megfelelően 
tervezi meg a foglalkozást. Az élménype-
dagógia elsődleges felhasználási területe 
a szociális kompetencia fejlesztése. A 
kommunikációs készség, az együttműkö-
dés, az egészséges önbizalom vagy pél-

dául a figyelem fejlődése segíti a konkrét 
tudásanyag átadásának folyamatát is. Az 
iskola feladata nemcsak az oktatás, ha-
nem a nevelés is, ezért a szociális kompe-
tenciák és az érzelmi intelligencia erősíté-
se önmagában is cél kell, hogy legyen. Az 
élménypedagógia módszerei beépíthetők 
a konkrét oktatási folyamatokba is, mely-
lyel a saját élmény révén tartósabb tudást 
kaphatunk, s a játékos megközelítés miatt 
könnyebben motiválhatóak a gyerekek.

Kiemelt szerepet kap az önállóság. A 
hagyományos tanári hozzáállás helyett a 
feladatmegoldásnál és a feldolgozásnál 
csoportos folyamatokat levezető szerep-
ben dolgozunk, mert a megszerzett tudás 
sokkal könnyebben tárolódik, és a tanult 
pozitív viselkedés könnyebben elsajátí-
tódik, ha a gyerekek maguk jönnek rá a 
megoldásokra.

Zima István Karate-Do edző, 
élménypedagógiai tréner
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Április 11-én 18 órától tartja következő online polgármesteri fogadóóráját Me-
zey Attila. A hivatalos Facebook-oldalán közzétett élő videó alatt bárki kérdez-
het tőle városunkat érintő témában. 

Kövesse Ön is a polgármester Facebook-oldalát!

Kérdezze online 
a polgármestert!

2019 ÁPRILIS



Gyógyszertári 
ügyeleti rend

Minden hétköznap 
Hétfő–péntek 19.00–22.00 

Szent Erzsébet Gyógyszertár

Április 6–7. 
Szombat 12.00–22.00,  
Vasárnap 8.00–22.00 

Szent Erzsébet Gyógyszertár

Április 13–14. 
Szombat 12.00–22.00,  
Vasárnap 8.00–22.00 
Kehely Gyógyszertár

Április 19. 
Péntek 8.00–16.00 

Szent Erzsébet Gyógyszertár

Április 20–21. 
Szombat 12.00–22.00,  
Vasárnap 8.00–16.00 

Humanitás Gyógyszertár

Április 22. 
Hétfő 8.00–16.00 

Kehely Gyógyszertár

Április 27–28. 
Szombat 12.00–22.00,  
Vasárnap 8.00–22.00 

Szent Erzsébet Gyógyszertár

Május 1. 
Szerda 8.00–16.00 

Humanitás Gyógyszertár

Május 4–5. 
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)

Minden település esetében fontos a 
központ megjelenése, ezért önkormány-
zatunk komoly munkát szán a tudatos 
(kis)városkép kialakítására. Sokéves 
mulasztást dolgozunk le a főutcánknak 
tekinthető Táncsics út járdáinak és par-
kolóinak átépítésével, kialakításával. Az 
egyre növekvő gépjárműforgalom főleg 
az üzleteknél igényli a több parkoló-
helyet. Sajnos korábban sok üzlet úgy 
kapott működési engedélyt, hogy nem, 
vagy nem elegendő számú parkolóhely-
lyel rendelkeznek, annak ellenére, hogy 
ezt jogszabály írja elő. Szerencsére több 
vállalkozó rájött arra, hogy jól felfogott üz-
leti érdeke azt diktálja, mégis építse meg 
a parkolót üzlete elé, vagy legalábbis mi-
nél közelebb hozzá. Természetesen ön-
kormányzatunk partner az ilyen összefo-

gásban, maximálisan támogatja és segíti 
a kialakításokat.

A megnövekedett forgalom miatt nem 
csak az autóval közlekedőkre gondol-
tunk. Gyalogosaink biztonságos közle-
kedése érdekében is lépünk, idén több 
gyalogátkelőhelyet is kialakítunk. A leg-
frekventáltabb helyen, a Táncsics út–
Széchenyi út kereszteződésénél négy 
zebra is lesz!

Sikeres pályázásunknak köszönhető-
en még az idén új aszfaltburkolatot kap 
a Táncsics út a körforgalomtól egészen a 
Dózsa György útig. A közlekedés bizton-
ságára nem csak központunkban figye-
lünk oda, így más városrészekben is lesz 
új gyalogos átkelőhely, parkolóépítés és 
teljes útburkolat-aszfaltozás is.

Hodruszky Lajos alpolgármester

Több parkoló és 
gyalogátkelő lesz 

a központban

Hodruszky Lajos: Tudatosan
alakítjuk a város képét

9
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Az óvodák nyílt napokkal várják a kicsiket és a szülőket

Minden, amit tudni érdemes 
a beiratkozásról

Rohan az idő, immár bölcsis, óvodás vagy már iskolás lesz a gyermek. A Gyömrő Magazin most egy 
csokorba gyűjtötte, hogy hová írathatja be a szeme fényét!

ÓVODAI NYÍLT NAPOK
BÓBITA ÓVODA: Április 15., 9 és 12 óra között. ARANY ÓVODA: Április 16., 

9 és 12 óra között. FEJLESZTŐ ÓVODA: Április 17., 9 és 12 óra között.   
MESEVÁR, VARÁZSKERT, KASTÉLYDOMB ÉS TÜNDÉRSZIGET  

ÓVODA: Április 23–25., 15.30 és 17 óra között. 

OVISULI 
HELYSZÍN: Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

RÉSZLETEK: Az iskola webes felületein, Facebook-oldalán  
és a www.rakoczi-gyomro.sulinet.hu oldalon.

AMI A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES: A gyermek születési anyakönyvi 
kivonata  A gyermek TAJ-kártyája  A gyermek személyazonosításra alkalmas 
dokumentuma (lakcímkártya, ha van, személyi igazolvány – nem kötelező)  Szü-
lői személyi igazolvány, lakcímkártya (amennyiben releváns, a gyermek elhelyezé-
séről, láthatásáról szóló bírósági ítélet, gyámhivatali határozat).  Fejlesztő óvodai 
beiratkozás esetén óvodai szakvélemény, és ha a gyermek részt vett a szakértői 
bizottsági vizsgálaton, a szakértői szakvélemény fénymásolata is szükséges.

FONTOS: Óvodaköteles az a kisgyermek, aki 2019. augusztus 31-ig betölti a 
3. életévét. Gyömrő Város Önkormányzata a kisgyermekeket elsősorban a lak-
helyük szerinti körzetes óvodába kívánja elhelyezni, de a jogszabály – abban az 
esetben, ha a körzetes óvodában a jelentkezők száma meghaladja a felvehető 
gyermekek számát – lehetőséget biztosít a fenntartó részére – meghatározott el-
járási rend betartása során – arra, hogy a település másik – nem körzetes – óvo-
dájába is elhelyezhesse a gyermekeket. Amennyiben nem a kijelölt óvodába 
szeretnék gyermeküket beíratni, 2 példányban kitöltött kérelmet kell benyújtani, 
a körzetes óvodába és abba az óvodába, ahova a felvételt kérik. Ezt követően 
az intézményvezetők döntenek a kérvény elbírálásáról. Formanyomtatvány az 
óvodákban, illetve a honlapokon megtalálható. Annak a szülőnek, aki óvodai 
kötelezettség alóli felmentést kér gyermeke számára, a város jegyzőjéhez kell 
kérvényt benyújtania, de az óvodába történő beíratás ebben az esetben is szük-
séges. A beiratkozás azon gyermekek számára is kötelező, akik az előző neve-
lési évben jegyzői felmentést kaptak.  
ELBÍRÁLÁS: június 28-ig. 
FELVÉTELI KÖRZETEK: www.gyomro.hu

Óvodai beiratkozás

Bóbita óvoda

Április 29–30., 8 és 18 óra között 

(Pázmány u. 52., vezetői szoba)

Mesevár óvoda

Április 29–30., 8 és 18 óra között  

(Kossuth Ferenc u. 24., vezetői szoba)

Fejlesztő óvoda

Április 29–30., 8 és 18 óra között 

(Pázmány u. 52., vezetői szoba)

2019 ÁPRILIS
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Rajzversennyel 
emlékeztek

A Rákóczi iskola Únyi István emléké-
re rendezett rajzversenyének kiállítása 
február elején volt látható. Köszönjük 
Dr. Únyi Zsuzsanna, Hajzer Zoltánné 
Marika néni, Gellér Nándor támoga-
tását és Rozgonyi Tímea szervező 
munkáját, a felkészítő pedagógusok, 
támogató szülők segítségét. Minden 
alkotónak szeretettel gratulálunk!

A díjazottak. 1-2. osztály: 1. Peszt-
ránszki Léna (Fekete István), 2. Mihály 
Alexandra (Fekete István), 3. Bodor 
Fanni (Fekete István). Dicséretesek: 
Tarczay Mirjam (Fekete István), Olasz 
Izabella (Fekete István), Kaszás Tama-
ra (II. Rákóczi Ferenc). Különdíjas: Ko-
vács Kolos (Fekete István. 3-4. osztály: 
1. Smigróczky Ketrin (Fekete István) és 
Hipszki Ákos (II. Rákóczi Ferenc), 2. 
Balogh Dominika (II. Rákóczi Ferenc), 
3. Csóti Jázmin (Fekete István). Dicsé-
retesek: Koch Fanni (Fekete István), 
Marton Jázmin (Fekete István), Tóth 
Emese (II. Rákóczi Ferenc). 5-6. osz-
tály: 1. Vincze Lilla Bora (Fekete István) 
és Rytkó Roxána (II. Rákóczi Ferenc), 
2. Bagyinszky Bernadett (Weöres 
Sándor), 3. Pusztai Fruzsina (Weöres 
Sándor). Dicséretesek: Herrler Júlia 
(Fekete Istán), Fodor Levente (Fekete 
István),  Tóth Janka (Fekete István), 
Kertész Viola (II. Rákóczi Ferenc). 7-8. 
osztály: 1. Tölli Máté (II. Rákóczi Ferenc) 
és Leszkovits Kíra (Weöres Sándor), 2. 
Csüllög Réka Zsófia (Fekete István), 
Legendi Lilla (Fekete István). Különdí-
jasok: Laborczi Lívia (Weöres Sándor), 
Szilágyi Réka Antónia (Fekete István).

Kastélydomb óvoda

Május 6., 8 és 18 óra között 

(Gróf Pálffy utca 1–5., vezetői szoba)

Varázskert óvoda

Május 2–3., 8 és 18 óra között 

(Dózsa György út 1., vezetői szoba)

Általános iskola
BEIRATKOZÁS: Április 11.: 8 és 
19 óra között. Április 12.: 8 és 18 

óra között. 
AMI A BEIRATKOZÁSHOZ 

SZÜKSÉGES: 
 a gyermek személyazono-
sítására alkalmas, a gyermek 

nevére kiállított személyi azono-
sítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány
 az iskolába lépéshez szüksé-
ges fejlettség elérését tanúsító 

igazolás
FONTOS: A gyermek abban 

az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig a hatodik életévét 

betölti, legkésőbb az azt követő 
tanévben tankötelessé válik, a 
gyermek beíratása kötelező. 
Az iskolákhoz tartozó felvételi 

körzetek megtekinthetők a www.
gyomro.hu weboldalon.

Bölcsőde
BEIRATKOZÁS: 

Május 6–8., 8 és 16 óra között 
(Gyömrő Város Önkormányzata 
Bölcsőde és Gyermekközpont, 
Tompa u 21., vezetői szoba).
AMI A BEIRATKOZÁSHOZ 

SZÜKSÉGES: 
 a gyermek születési anya-

könyvi kivonata
 a családban nevelkedő 

további gyermekek anyakönyvi 
kivonata

 a gyermek TAJ-kártyája
 a gyermek személyazonosí-
tásra alkalmas dokumentuma 
(lakcímkártya, ha van személyi 

igazolvány – nem kötelező)
 szülői személyi igazolvány, 

lakcímkártya (amennyiben rele-
váns, a gyermek elhelyezéséről, 
láthatásáról szóló bírósági ítélet, 

gyámhivatali határozat)
 mindkét szülő munkáltatói 

igazolása 
ELBÍRÁLÁS: június 30-ig

Tündérsziget óvoda

Április 29–30., 8 és 18 óra között  

(Kossuth Ferenc u. 24., vezetői szoba)

2019 ÁPRILIS

Arany óvoda
Május 2–3., 8 és 18 óra között 

(Arany János u. 28., vezető szoba)



2230 Gyömrő, Szakrendelő, Szent István út 15.
Telefonszám: 06/29 330-045/112-es mellék, Facebook: Kóbor Optika
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Kedves gyömrőiek!





 Kupon Kupon

 20% 50%
 Napfényre HMC.Pl
 elsötétülő +-0.00-6.0-ig
 lencse 2.0cyl

Tavaszi akciómmal várok mindenkit nagy 
szeretettel a kicsiny boltomban. 

Nyitvatartás: 
Hétfő: 

8-17.30. 
Kedd-Péntek: 

8-12.30.

Itt a tavasz, a napfény, 
 a fényre elsötétülő lencsékre  

pedig most igen kedvező, 
20 százalékos kedvezmény jár. 

 Ez a típusú lencse kiváló védelmet 
nyújt az erős napsugárzással szemben 

(a lencsék csak szabadtéren  
működnek tökéletesen).

Most minden lencséhez ingyen adom 
a színezést, illetve alap  

raktári lencsékre  
50% kedvezményt biztosítok.

Nagyon szép tavaszt kívánok!  
Franciska, Gyömrő első látszerésze

2019 ÁPRILIS
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HÁZHOZ MENŐ  
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK 

GYŰJTÉS 2019
Április Május Június

12.; 26. 10.; 24. 7.; 21.
Minden körzetből egy napon szállít-
ják el a kirakott zsákokat, nincs 
körzetekre bontva a begyűjtés.

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK 
GYŰJTÉS 2019

Április Május Június

hétfőkedd  
szállítási  
körzet

5.; 19 3.; 17. 7.; 21.

szerda 
csütörtök  

szállítási körzet
12.; 26 10.; 31 14.; 28

Április 19., 21., 22. és május 1. dátumokon 
a megszokott rend szerint történik a sze-
métszállítás, az ünnepnapok nem befolyásol-
ják a kommunális hulladék begyűjtését.

Városunkban megbízott szolgáltatóként 
a DTkH Nonprofit Kft. végzi a hulladék-

szállítást.
2700 Cegléd, Pesti út 65. 

+36 53 500-152, +36 53 500-153 
ugyfelszolgalat@dtkh.hu, www.dtkh.hu, 

Ügyfélfogadás: H: 8:00 – 20:00  
K-Cs: 8:00 – 15:00

Helyi kapcsolattartó: Gyömrő Város Település Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft.
2230 Gyömrő, Táncsics Mihály út 65., +36 29 331 920, kht@gyomro.hu

Szemétszállítási ügyfélszolgálati idő: Hétfő: 13:00–17:00, Szerda: 8:00–15:30 (ebédidő: 12:00–12:30)

Csúszik a Pest Megyei Kormányhiva-
tal új, gyömrői kormányablakának át-
adása, májusra tervezik a nyitást. Az új 
kormányablakban már több mint 2500 
ügykör lesz intézhető, így nem kell más-
hová utazni az ügyintézés miatt. Az itt 
élők régi kívánsága is teljesül az épület 
akadálymentesítésével. Ez a mostani 
felújítás során nem csak a mozgáskor-
látozottak számára kialakított kerekes 
székes feljárók megépítésében merül ki. 
Az új kormányablak hangostérképpel, 
vezetősávval, információs terminállal és 
táblarendszerrel lesz felszerelve.

Továbbra is zárva a 
gyömrői okmányiroda

A Szeretem a váro
som program kereté
ben az önkormányzat 
vállalta, hogy ingyen 
házszámtáblával  
kedveskedik a la
kóknak. A napokban 
a kétezredik táblát 
is átadták az önkor
mányzatnál.

Talán még Mezey Attila polgármester sem gondolta volna, 
hogy ilyen sikeres lesz az akció. Pedig így történt, a lakók 
jól fogadták az önkormányzat felajánlását és sokan kértek a 
dekoratív házszámtáblákból, amelyen az utca és a házszám 
mellett Gyömrő címere is szerepel. 

„A kétezredik táblát is átadtuk, ami nagy öröm számunkra 
– mondta a polgármester. – Ez az akció is erősíti a lokálpatri-
óta életérzést, és még rendezettebbé teszi az utcákat, hiszen 
ezekre a házszámtáblákra jó ránézni, esztétikusak, és a város 
címere is szerepel rajta. Reméltem, hogy a kezdeményezés 
sikert hoz, de az érdeklődés még engem is meglepett kicsit.”

Az akció amúgy folytatódik, ha valaki szeretne egy új, deko-
ratív házszámtáblát, akkor az önkormányzatnál leadhatja az 
igényét, majd értesítik, amikor átveheti az új táblát. 

Nagy siker 
a házszámtábla-akció

2019 ÁPRILIS



Az Országgyűlés Rákóczi-emlékévvé 
nyilvánította ezt az esztendőt, mivel 315 
esztendeje, hogy II. Rákóczi Ferencet er-
délyi fejedelemmé választották. 

A Rákóczi Szövetség gyömrői szer-
vezete a Rákóczi Emlékév és a Magyar 
Kultúra Napja tiszteletére rendezett ün-
nepséget. A vendégek a Felvidékről, a 
Borsihoz közeli Királyhelmecről érkeztek. 
Takács István tanár, a helyi Csemadok 
elnöke és helyettese vezette az 50 fős 
vendégsereget, az Árvalányhaj Népdal-
kör énekeseit, a zeneiskola tanulóit és a 
helyi művészeti iskola gimnazistáit.

Ismét telt házzal fogadták a meghívott 
vendégeket a gyömrőiek és a péteriek a 
Prause József közösségi házban. Szőnyi 
Attila a Monoron esedékes Rákóczi-em-
lékév nyitó eseményére meghívta a hall-
gatóságot. A Himnuszt egy királyhelmeci 
diák szavalta el, a gyömrői Rákóczi-be-
széd utolsó sorait a Rákóczi iskola ta-
nulója, Marton Gergő olvasta fel. Takács 
István bemutatta a Bodrogközt, beszélt 
Borsiról, „a magyar Betlehemről”. A nép-
dalkör előadása ismételten igazolta: ha 
két országban is élünk, népdalaink, nyel-
vünk egy nemzetté kovácsolnak ben-

nünket. Mielőtt 
útnak indultak, a 
szeretetről éne-
keltek. Az előa-
dás végén Fábián 
Béla képviselő 
köszöntötte a vendégeket. 

Köszönjük a pénzadományt – ezt az 
összeget a vendégek útiköltségére fordí-
totta a szövetség – a sok harapnivalót, in-
nivalót. A zárszót egy vendég mondta ki: 
de jó volt ma magyarnak lenni Gyömrőn!

Szende Márta, 
a Rákóczi Szövetség elnöke 

2019: RÁKÓCZIEMLÉKÉV
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Grófok útja Gyömrőn

Talán önben is megfogalmazódott 
már az a kérdés, hogy vajon miért 
van Gyömrőn annyi grófi családról 
elnevezett utca. Furcsának tűnik ez 
az „urizálás”, pedig a névválasztá
sok nem ok nélkül történtek, való
ban több főnemessel büszkélked
het településünk. 
Nézzük, kik azok az egykori grófok, 
akikkel ma is összefuthatunk egy-egy 
gyömrői utcanévtáblán! Két korábbi 

cikkemben is írtam már az Annahe-
gyen álló egykori kastélyról, amely az 
úri családok igazi átjáróháza volt. El-
nézést a tiszteletlen hasonlatért, de 
tény, hogy az eltűnt gyömrői kastély-
ba költöző nemesi családok letették 
névjegyüket, majd a történelem vihara 
mindannyiukat tovasodorta. Példá-
ul ebben az annahegyi kastélyban élt 
többek között a gróf Pálffy család, 
akikről a mai Kastélydomb lakópark 
egyik utcáját nevezték el.

Gróf Almássy Pál is városunk lakója 
volt. A katolikus kistemplommal szem-
ben áll a gyömrői kiskastélyokként 
emlegetett épületegyüttes. Ennek a 
birtoknak volt egyik tulajdonosa a gróf 
Almássy család, akiknek nevét szintén 
a Kastélydomb lakópark egyik közterü-
lete viseli. 

És ha már szóba hoztam a kiskasté-
lyokat: a szebb napokat élt épületegyüt-
tes ugyancsak egy régi családról elne-
vezett úton található. Az öregfalu egyik 
leghosszabb és legforgalmasabb közte-
rületét a gróf Teleki családról nevezték el, 
akik városunk múltját jelentősen megha-
tározták. Almássy grófhoz hasonlóan a 
kiskastélyokként emlegetett kicsi, de ké-
nyelmes úrilakban élt gróf Teleki László 
és özvegy gróf Teleki Sándorné is.

Városunk múltjában további nemesi 
családok nevét is felfedezhetjük, nem 
kell félnünk, hogy az újonnan létesülő 
helyi utak név nélkül maradnak. Gróf 
Wartenslében Ágoston honvéd alez-
redesnek például mai napig nem állí-
tottunk emléket. Bár utcanévnek talán 
kicsit bonyolult lenne…

Ducsai Sándor

Gróf Teleki László is 
Gyömrőn élt a kastélyában

A Pálffy 
család 
impozáns 
kastélya
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Magyarország városai alatt számos bar
lang rejtőzik, sőt, a világ legnagyobb hévíz
forrása Budapesthez köthető. A barlangok 
pedig kiváló túralehetőséget kínálnak. 

A Pálvölgyi-barlang 
is látogatható

A barlangok hallatán sokan 
sötéten tátongó, veszélyes 
üregekre gondolnak, én 
viszont olyan remek tú-
raprogramokra, amelyek 
rosszabb tavaszi időben is 
bátran célul tűzhetők ki.

A főváros környezetében 
meglehetősen sok túrázás-
ra alkalmas barlang keres-
hető fel. A legtöbb helyre a 
belépés csak csoportosan lehetséges, általában öt fő a 
minimum létszám, és bizonyos mértékű anyagi hozzá-
járulás szükséges, melyért cserébe szakszerű vezetést 
kaphatunk. A barlangoknak azonban több, egyediségük-
ből fakadó sajátosságuk van, hiszen amíg egyes helye-
ken a kisgyermekes családokat is szívesen látják, másutt 
megkövetelik, hogy a belépő személyek bizonyos élet-
kort elérjenek.

A Pálvölgyi-barlang zárt kapuja például csak akkor nyí-
lik meg a jelentkezők előtt, amennyiben elfogadják az 
ehhez szükséges nyilatkozat aláírását, azaz hogy saját 
felelősségükre lépnek be ebbe a csodálatos világba. Ne-
hézségi foka miatt elsősorban jó erőben lévő férfiaknak 
ajánlott, vagy olyan hölgyeknek, akik nem ijednek meg a 
sok kúszástól, mászástól, és attól, hogy védősisakjuk és 
a sziklák között néhol alig néhány centi lesz. Három-négy 
óra alatt alig két kilométer tehető meg, de az adrenalin 
folyamatos.

A nemzeti parkok honlapjai bőven kínálnak informáci-
ókat az érdeklődőknek, országszerte szerveznek láto-

gatásokat. Több szempont-
ból is érdemes megfontolni a 
természetjárásnak ezen for-

máját: erősíti a csapatszellemet, a tájékozódóképes-
séget, megmozgatja az izmokat, és közösségformáló 
hatása is van.

Aki igazán különleges élményt szeretne, annak a Mol-
nár János-barlangot javaslom. Mielőtt azonban bárki fel-
kerekedne, fel kell hívnom rá a figyelmet, hogy ide csak 
barlangi búvár végzettséggel tehetünk látogatást. Aki el-
végzi a szükséges tanfolyamot, egy olyan világ részese 
lehet, ahol eddig kevesen jártak, így nagyon megéri! 

 Zilahi Zoltán
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A meseszép 
Molnár-barlang

TÚRÁZZON 
A BARLANGOK 
MÉLYÉN!  

Családom nevében köszönetet szeretnék nyilvánítani az Al-
kony-Kegyelet Kft-nek István Pál temetésének tiszteletteljes 
lebonyolításáért. Köszönök mindent! 
 Tisztelettel: Mészáros Judit

2019 ÁPRILIS



16

2019 ÁPRILIS



1717

Miért éppen a tőrvívást választotta?
Mindig is vonzott a kardozás,  kiskoromban jedi lovag szeret-
tem volna lenni – kezdi Szántay Anna. – Sok sportot kipróbál-
tam, majd végül egy rokonomnak köszönhetően kötöttem ki 
a vívásnál. Jelenleg a Honvéd versenyzője vagyok.
Önmagában már az elismerésre méltó, hogy valaki kijut 
egy Európa-bajnokságra. Hogy sikerült ezt elérnie?
Az Európa-bajnokságot megelőzően a hazai ranglistaverse-
nyeken gyűjtött pontok alapján állt össze a magyar válogatott. 
A ranglista harmadik helyén sikerült bekerülnöm a keretbe, és 
így kijutni a mostani Eb-re.
Mennyire bízott benne, hogy ilyen szép eredményt sike-
rül elérni a kontinensbajnokságon?
Nem reménykedtem éremben, mert nemzetközi szinten nem 
vagyunk annyira sikeresek, mint például az olaszok, akik vé-
gül Európa-bajnokok is lettek. Úgy éreztem, jól felkészültem. 
Mikor megláttam, hogy melyik csapatokkal vívunk, akkor már 
éreztem, hogy a lengyeleket és a németeket meg lehet fogni. 

A női 
kardválogatott 

bronzérmet szerzett 
a junior vívó Európabaj

nokságon az olaszországi 
Foggiában. A csapat tagja 

városunk új büszkesé
ge, Szántay Anna 

is.

Élete formájában vívott a lengyelek ellen a negyeddöntő-
ben. Hogy sikerült ezt kihoznia magádból?
Téthelyzetben általában mindig jól kezdek, de aztán jön egy hul-

lámvölgy, amikor teljesen elveszítem a fonalat. Majd a végé-
re mindig visszajövök, de az már lehet, hogy nem elég. Az 
lebegett végig a szemem előtt, hogy ne menjek be ebbe 
a hullámvölgybe, és folyamatosan tartsam az addigi jó ví-
vást. Szerencsére sikerült.
Még a karrierje elején jár, mi lehet a végállomás?

Gyerekkori vágyam az olimpia, de minél többet vívok, annál 
inkább rájövök, hogy ez nem olyan könnyű. Ebben az évben 

rájöttem, élvezni kell a versenyzést, nem pedig rágörcsölni. Ez 
az érem a bizonyság, hogy jó úton járok!

Oldal-Benkő Zsanett

Bronzérmes lett 
A GYÖMRŐI 

VÍVÓTEHETSÉG

A bronzérmes junior női tőrcsapat: 
Hanzl Lilla (balra), Hajas Nóra, Pöltz Anna, Szántay Anna

Szántay Anna 
Gyömrő új 
büszkesége
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Itt a tavasz, sokan szívesen kimozdulnának, sportol-
nának a természetben. Kiváló lehetőség például egy 
jó közösségben, friss levegőn, szervezett keretek kö-
zött eltöltött MTB kerékpározás, mely olyan izmokat 
is megmozgat, melyről nem is tudtad, hogy léteznek.

A Gyömrő Városi Sport Klub Kerékpáros Klub 
Mountenbike-csapata ingyenes nyílt, kezdő moun-

tenbike-edzéseket, túrákat indít minden 
sportolni vágyó számára. Az edzések 

Gyömrő központjából indulnak. Ter-
vezett kezdőtáv 15–25 km, mely a 
Pécel környéki dimbes-dombos 
szántóföldek, erdők között lesz 

megtartva 2-2,5 óra alatt. Az edzé-
sek során folyamatos instrukciókat 

adunk a biztonságos tekeréshez, illetve 

kisebb trükköket is megosztunk, melyeket a verse-
nyek során is alkalmazunk. A túrák biztosítása a szak-
osztály által szervezett kísérővel történik a csoport 
erőnlétéhez igazodva. Senkit nem hagyunk magára! 
A részvétel saját felelősségre történik!
LEGFONTOSABB FELTÉTELEK:
 Minimális korhatár betöltött 12. év, 18 év alatt csak 
felnőtt kísérővel
 Műszakilag rendben lévő, utcai MTB kerékpár
 Kerékpáros bukósisak kötelező!
 Csere belső gumi
 Hordozható kézi kerékpárpumpa
 Fehér vagy sárga szemüveg
Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet, kérjük, kí-
sérd figyelemmel a Facebookon a „Gyömrő Kerékpá-
ros Szakosztály oldalt kedvelő ismerőseid” csoportot, 
itt fogunk közölni minden információt a túrával kap-
csolatban.  Kenyó Endre

Az eseményre több harcművészeti stílus 
képviselője is meghívást kapott: a Bujut-
su-kai Kenshin-ryu (Tota Róbert és Kár-
páti György), a Kyokushinkai (Buzogány 
György), a kick-box (Jakus Gábor és Ja-
kus József) és a krav maga (Tóth Gábor) 
stílusok mesterei mellett természetesen a 
gyömrői gyerekeket is foglalkoztató Ka-
eshi Waza Egyesület (Lozsi Ákos) is meg-
mutatta magát. A rendezvényen több 
mint hetven tanítvány vett részt. A közel 

hatórás edzés-
időbe rengeteg 
technikai, küzdel-
mi és képességfejlesztő elem fért bele. A 
napi terv szerint minden mester egy óra 
edzést vezetett, amelyben a saját metodi-
káját igyekezett bemutatni. A Bujutsu-kai 
Kenshin-ryu edzés fegyveres eszközös 
elemekre épített, míg a Kyokushinkai a 
bázisgyakorlatokat helyezte előtérbe. A 
kick-boksz-stílus a kéz- és lábtechnikákat 

fejlesztette, a krav maga speciális utcai 
önvédelmet mutatott be, a Kaeshi Waza 
pedig a küzdelmi és földharctechnikákat 
gyakoroltatta. Köszönet illeti az ebédért 
a Dzsungel Pizzériát. Köszönjük a Péteri 
iskola igazgatójának, Barna-Pőcz Matild 
Máriának, hogy rendelkezésünkre bocsá-
totta a sportcsarnokot.  Lozsi Ákos
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Kellemes társaságban tekerni jó!

a küzdősportstílusok
Fókuszban
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A Kaeshi Waza Harcmű
vészeti Egyesület szer
vezésében egész napos 
harcművészeti rendez
vényt tartottak a Péteri 
Pittner Dénes Általános 
Iskolában. 



A négy évszak az egyik nap elment 
a parkba focilabdázni. A tavasz 
boldog, a nyár vidám volt. Az ősz 
szomorkodott, a tél goromba volt. 
Elkezdődött a focimeccs. A tavasz 
és a nyár egy csapatot alkotott, az 
ősz és a tél alkotta a másikat. A nyár 
csapata majdnem rúgott volna egy 
gólt, ha a tél nem dobta volna meg 
őket egy hógolyóval. Mindenki azt 
mondta a télre, hogy csaló. A tél ha-
zament. Lefeküdt az ágyába. 

A többi évszak elhatározta, hogy 
megtréfálják őt. Addig törték a fejü-
ket, amíg kitalálták, hogy egy med-
vével tréfálják meg. Farönköket kö-
töztek össze, ez lett a medve lába. 
Kivágtak egy medveformát papírból 
és szereztek egy hangosbemondót, 
hogy a hangját is tudják utánozni. 
Medvenyomokat csináltak a háza 
elé. Amikor mindezzel elkészültek, 
belekiabáltak a hangosbemondóba. 

A tél felkelt, kiment a háza elé, meg-
látta a lábnyomokat és a medvét, és 
ijedtében elkezdett futni. Persze ké-
sőbb rájött, hogy csak tréfa volt az 
egész.

Amikor hazatért, azon kezdte el 
törni a fejét, hogy hogyan vágjon 
vissza a többi évszaknak.

Addig-addig gondolkozott, amíg 
eldöntötte, hogy hóval és jéggel bo-
rítja be a tavasz, nyár és ősz házát. 
Jót nevetett magában az ötletén.

Így reggel, amikor az évszakok fel-
keltek, mindegyikük tüsszögött, kö-
högött, megfázott. Csúszkáltak a je-
ges padlón. Hirtelen nem tudták mire 
vélni a történteket. A nyárnak eszébe 
jutott, hogy előveszi korcsolyáját, a 
tavasz szánkóval közlekedett. Az 
ősznek jutott először eszébe, hogy a 
tél tehette ezt velük. Elindult a többi-
ekhez, hogy elmondja nekik, de már 
a többiek is tudták, hogy a tél volt.

Felkerekedtek hát, és elmentek 
a télhez, hogy békét kössenek. De 
már a tél sem haragudott. Mindenki 
jót nevetett a történteken, és megfo-
gadták, hogy mostantól örök bará-
tok lesznek. Rozinka Bálint

(A Városi Könyvtár által 2018-ban meg-
hirdetett Meseíró pályázat 6-7 éves kate-
góriájának díjazott meséje)
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Nyár Tél Tavasz Ősz

A focimeccs  
utáni felfordulásban 
összegabalyodtak a 
szálak. Segíts meg
találni, hogy melyik 
gyerek melyik évszak
hoz öltözött!
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Családi húsvétolás
Gyömrő 2000 Kör szervezésében

Rendezvény szervezésében partnerünk 

A rendezvény ingyenes!
Házigazda:

Gyömrő óriás nyuszija,
aki a Nyusziházban 

fogadja a gyerekeket 
egész délután

Családi húsvétolás
A 

Gyömrő 2000 Kör 
csapata 

20 éve a városért!

Családi húsvétolásCsaládi húsvétolás

• Húsvéti nyuszi és  
bárány simogató

• Tojáskeresés a labirintusban

• Nyuszifuttató

• Szabadtéri népi játékok

• Kézműves foglalkozások

• Ugrálóvár

• Húsvéti sonka, kalács kóstoló
14 00 Hagyományos húsvét hétfői 

néptáncos bemutató

1500 Gólyalábas óriásbábos előadás


