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Idén Gyömrőn nem csak a tavasz, a 
nyár is a megújulásról szól. Ha végig-
böngészik cikkeinket, láthatják, hogy 
most is rengeteg újdonság, fejlesz-
tés, bővítés várja minden régi és új 
lakosunkat.

Olvasva az összeállí-
tott újságot, eltöpreng-
tem, hogy mit is jelent 
nekem ez a város. Rövid 
gondolkodás után arra 
jutottam, hogy gyakorla-
tilag az egész életemet.

A legfontosabb dol-
gok itt történtek velem 
kisgyermek korom óta. 
Ezeken az utcákon si-
ettem reggelente az 
iskolába, tanítás után a barátokkal 
ugyanitt sétáltunk hazáig, hangosan 
nevetve. Nyáron a Tófürdőre mentünk 
strandolni a családommal, és együtt 
jártunk szórakozni a városi rendezvé-
nyekre. Mikor gimnáziumba mentem 
Budapestre, akkor is ide jöttem haza, 
itt töltöttem a hétvégéket a barátok-

kal. Mindig emlékezetesek maradnak 
velük a kerti partik, a beszélgetések, a 
séták a tóparton. 

Az első szerelmes sétákról a város-
központ jut eszembe, ahol tiniként fog-

tuk egymás kezét, és búj-
tunk el az ismerősök elől 
a legeldugottabb padra. 
Ugyanitt ismertem meg 
a férjemet is, akivel akkor 
még nem is gondoltuk 
volna, hogy a közös gyer-
mekünket is ebbe a vá-
rosba fogjuk hazahozni, 
és ugyanitt fogjuk baba-
kocsiban tologatni, ahol 
egyszer régen bemutat-
tak minket egymásnak.

Hogy mit is jelent nekem ez a vá-
ros? Az otthont, a biztonságot, a ba-
rátokat és a családot. Ide mindig haza 
jövök, és itt itthon vagyok. Sosem 
szeretnék máshol élni, mert minden 
és mindenki ideköt. Én ezért „Szere-
tem a városom!”
Oldal-Benkő Zsanett, főszerkesztő
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• Óvodai fejlesztések
Több lesz az óvodai férőhely Gyöm-
rőn – erről döntött a képviselő-tes-
tület. Összesen öt új csoportot 
hozhatnak létre az intézmények, ez 
kerül az alapító okiratukba. Ennek 
oka, hogy erre csak akkor kaphat 
állami támogatást önkormányza-
tunk, ha az szerepel az óvodák ala-
pító okiratában. A képviselők dön-
töttek óvodapedagógusi, óvónői, 
dajka és pedagógiai asszisztens 
álláshelyek létrehozásáról is, hiszen 
a férőhelyek növekedésével ez elen-
gedhetetlen. Ebből a szempontból 
ugyancsak komoly kihívással szem-
besül városunk. Reméljük, hogy 
mire  létrehozzuk az új óvodai cso-
portokat, addigra sikerül betölteni 
a most létrehozott státuszokat. Ez-
úton is felhívjuk az ilyen képesítés-
sel rendelkező lakosaink figyelmét, 
jelentkezzenek bátran az óvodave-
zetőknél.

Közbeszerzési eljárás eredmé-
nyéről is döntött a testület. Április 
végén, 147 millió forintos pályázati 
forrásból, megkezdődött a Bóbita 
Óvoda korszerűsítése. Ugyancsak 
ennek a beruházásnak a kereté-
ben újítjuk fel teljes körűen az Arany 
Óvoda konyháját. A munka üteme-
zésénél figyelembe veszik az óvodai 

Testületi hírek

ballagások időpontját, a munkák 
zömét a nyári szünidő alatt fog-
ják elvégezni. Ősszel már egy szé-
pen felújított óvodában és modern 
konyhával kezdhetik meg a jövő évi 
nevelési évet az intézménybe járó 
gyerekek.

• Ingatlanvásárlás a város jövője 
érdekében

Idén kezdte városunk önkormány-
zata azt az ingatlanvásárlási prog-
ramot, amely hosszútávon biztosít-
hatja a város jövőjét. A legutóbbi 
rendkívüli ülés keretében arról dön-
töttek a képviselők, hogy az önkor-
mányzat megvásárolja a Táncsics 
út és Bercsényi utca sarkán lévő 
ún. KIOSZ épületet. Ez az ingatlan 
alkalmas egy csaknem húsz férő-
helyes városközponti parkoló kiala-

kítására, és számos lehetőséget kí-
nál a mindenkori önkormányzatnak, 
hogy közösségi célokra hasznosítsa 
ezt a hatalmas épületet.

• Életmentő készülék a Tófürdőre
Egy eddig szokatlan, de rendkívül 
szép gesztust tett a testület azzal, 
hogy a képviselők saját pénzükből 
adták össze a Tófürdőre tervezett 
újraélesztő készülék megvásárlá-
sához szükséges összeget. A ter-
vezett gyűjtés így ezzel az összefo-
gással percek alatt meg is valósult. 
A képviselők felajánlása révén még 
több pénz is összegyűlt, mint a ké-
szülékhez szükséges négyszázezer 
forint. Reméljük, sosem kell majd 
használni a berendezést, ám ha 
szükség lesz rá, akkor már június 
elejétől rendelkezésre áll.

Új sportparkja lesz városunknak
Együttműködési megállapodást 
írt alá a Nemzeti Sportközpon-
tok (NSK) és Gyömrő Város Ön-
kormányzata Sportpark kivitele-
zéséről, így a mostanival együtt 
hamarosan már két parkban is 
erősíthetnek sportolni vágyó lako-
saink. 

Önkormányzatunk még 2016-ban 
adta be pályázatát a Nemzeti Sza-
badidős- Egészség Sportpark Prog-

ramban való részvételre. A pályá-
zatban három sportpark kialakítását 
jelöltük meg, amelyből – egyelő-
re – egy „park beruházás” valósul 
meg a Bánáti utcában, a játszótér 
szomszédságában. A megállapodás 
értelmében a sportpark kialakításá-
hoz forrást a Magyar Állam biztosít, 
önkormányzatunknak önerővel nem 
kell hozzájárulnia. Terveink szerint 
a parkban a sportolni vágyók füg-
geszkedő, húzódzkodó, tolódzkodó, 

fellépő- és fekvőtámaszozó egysé-
geket, létra függeszkedőt, korlátot, 
bordásfalat illetve has- és hátizom 
erősítő eszközöket is használhatnak 
majd.

Az NSK arról is tájékoztatott, hogy 
amennyiben a későbbiekben a köz-
ponti költségvetés erre a célra különít 
el forrást, úgy – a még el nem bírált 
– kérelmeinket is figyelembe veszik a 
fejlesztések meghatározásakor.

SZÉ
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Szeretem a városom!

A virágzó fákkal övezett utcák, a 
szép városközpont, tavaink és a vá-
rosunkat körbevevő természeti kör-
nyezet. Lássuk meg magunk körül 
a szépet, és kössön össze bennün-
ket az összetartozás érzése! Any-
nyi minden igyekszik szétválasztani 
bennünket, de pont ezért legyünk 
büszkék erre az összetartozásra, 
büszkék arra, hogy gyömrőiek va-
gyunk.

A „Szeretem a városom!” érzése 
mindenkié. Nem kötődik senkihez, 
csak a városhoz. Viselheti mindenki 
büszkén, nem jelez vele mást, csak 
azt, hogy szereti ezt a várost, ahol 
élünk. Naponta rengeteg emberrel 
találkozom, és mostanában nagyon 
sokszor feltettem a kérdést, hogy 
szeretik-e Gyömrőt, szeretnek-e itt 
lakni? Kivétel nélkül azt a választ 
kaptam, hogy igen, szeretik ezt a 
várost. Legyünk hát büszkék erre, 
legyünk büszkék arra, hogy szeret-
jük városunkat. Annyira szép helyen 
élünk, amit igazán csak, egy esti 
séta, egy a városközpontban vagy a 
tavak körül tett kirándulás alkalmá-
val látunk meg.

Egy fásítási programmal 
kezdődött

Amikor idén kora tavasszal bejelen-
tettem a hosszú évek óta várt fásí-
tási programot, bevallom őszintén, 
aggódtam. Mi lesz, ha a nyakunkon 
marad a megrendelt ötszáz facse-
mete? Hogyan ültetjük el, gondoz-
zuk őket? Nagyon örülök annak, 
hogy nem volt okom aggódni. A 
fásítási program hatalmas siker lett, 
lakosaink elkapkodták a rengeteg 
kis fát. Bebizonyosodott, hogy mi 
itt, Gyömrőn, boldogan szépítjük 

környezetünket, utcáinkat. Köszö-
nöm mindenkinek, aki gondoskodik 
ezekről az örökbefogadott fákról. 
Természetesen jövőre folytatódik a 
program.

Egy szép, rendezett város, 
szép házszámokkal, 

kertekkel.
Legyünk olyan város, ahol megta-
láljuk, akit keresünk! Sokszor járok 
úgy más településeken, hogy az 
elvétve felbukkanó házszámokból 
csak kiszámolni tudom, melyik há-
zat keresem. A következő lakossági 
akciónk ezért a házszámokról szól. 
Önkormányzatunk mostantól min-
denkinek ingyen biztosít szép, az 
utcanevet és városunk címerét vi-
selő házszámtáblát. Ehhez nem kell 
mást tenni, csak megadni a címet a 
hivatal portáján, mi pedig elkészít-
tetjük a táblát. Ezután pedig csak 
egy kis ragasztás, és már ki is ke-
rült a szép, egységes házszámtáb-
la a házra, a kézbesítők, postások, 
mentősök, orvosok vagy a hozzánk 
érkező vendégeink nagy örömére. 

Keressük a város 
legszebb kertjeit!

Ezennel meghirdetem a város öt 
legszebb kertje pályázatot. Méltán 
büszke lehet az, aki sokat dolgozik 
kertjével. Ezzel városunk is szebbé 
válik. Ismerjük meg tapasztalatai-
kat, tanácsaikat és hadd legyünk 
büszkék mi is rájuk. Az öt legszebb 

Egy mozgalom, egy életérzés vagy csak egy gondo-
lat, ami összefűz bennünket. Minket, akik itt élünk 
Gyömrőn. Nézzünk néha körül, hol lakunk! Vegyük 
észre azt a rengeteg szépséget, mely mindennap kö-
rülvesz bennünket. 
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kert tulajdonosának értékes díjakat 
adunk át az erkölcsi elismerés mel-
lett. A jelöléseket június 15-ig várom 
a polgarmester@gyomro.hu e-mail 
címre, képekkel, címmel. De sze-
mélyesen a hivatal portáján is lehet 
jelentkezni.  Akár szomszédunk, is-
merősünk kertjét is lehet jelölni, ha 
ő esetleg túl szerény lenne. A követ-
kező újságban bemutatjuk a győz-
tes kerteket. 

Legyünk büszkék 
arra, hogy szeretjük 

városunkat!
Eddig nem volt olyan egységes vá-
rosi jelkép arculatunk, mellyel jelez-
hettük volna, hogy igen, én Gyöm-
rőn élek, és büszke vagyok erre. Ezt 
most szeretnénk pótolni, hogy 
mindenki meg tudja mu-
tatni városunkhoz való 
kötődését. Ezért elin-
dítjuk a „Szeretem a 
városom! Gyömrő” 
programot. Ez a fá-
sítással kezdődött, 
folytatódik a ház-
számokkal, utcanév 
táblákkal. Lesznek 
városunk főútjai mel-
lett nálunk is kedves, 
hazahívó szövegű vá-
rosköszöntő táblák. Azért, 
hogy ne csak szívünkben le-
gyen ott a városunk, hanem testet 
is öltsön ez a szeretet, önkormány-
zatunk városi ajándéktárgyakat ké-
szíttet. Lesznek matricák, nyakpán-
tok, karkötők, kulcstartók, sapkák, 
képeslapok és még sok egyéb 
apróság. Minden kis mat-
rica, minden karkötő 
jelzi, hogy viselője, 
használója közössé-
günkhöz tartozik.

Mindig beszámolunk majd róla, 
hogy éppen melyik ajándéktárgy 
hogyan és hol lesz elérhető. Szeret-
nénk már ezért a mostani újságban 
is egy ajándék matricával kedves-
kedni mindenkinek. Eddig is jó ér-
zés volt, amikor az ország túlsó fe-
lén vagy a fővárosban járva egy-egy 
autón megpillantottam valamilyen 
gyömrői matricát. Éreztem, hogy 
összeköt minket valami. Mostantól 
remélem, hogy egyre többször lesz 
ilyen és úgy érezzük majd, hogy va-
lóban összetartozunk.

Célunk egy városi összetar-
tást erősítő példaértékű program 
megvalósítása, amely nem kötő-
dik párthoz, szervezethez, sze-
mélyhez. Csak a városhoz, melyet 

önkormányzatunk jelképez. Egy 
gondoskodó, lakosaira odafigyelő 
önkormányzat, amelyet folyamato-
san építünk.

Polgármesterként szeretnék min-
dent megtenni azért, hogy városunk 
közösségét összetartó egységgé 
kovácsoljuk. Fel kell lépni a megosz-
tásra törekvés ellen, és célokat, hitet 
kell adni összetartó közösségünk-
nek. A kis saját gyömrői világunk 
olyan lesz, amilyenné tesszük. Ne 
más településen élők mondják meg, 
hogy milyen legyen a városunk! Mi 
magunk tegyük széppé, jóvá, sze-
rethetővé! Mindig a szépet lássuk 
meg magunk körül, a világban! Sze-
retném, ha a napi teendőink után, 
munkából jövet vagy nyaralásunk 

után átlépve városunk határát, 
mindenkit az a boldog ér-

zés töltsön el, hogy igen, 
hazaértem, ez az én 

szép városom. Mi, az 
önkormányzat részé-
ről, mindent meg-
teszünk ezért. De 
nincs a zsebünkben 
a bölcsek köve. A 

„Szeretem a városom! 
Gyömrő” mozgalom 

keretében ezért várjuk 
mindenki ötletét, kezde-

ményezését, mivel tehetjük 
még szerethetőbbé városun-

kat. Szóljanak, csatlakozzanak, 
vessenek fel, indítsanak szép és 
hasznos kezdeményezéseket! Te-
gyük együtt még szerethetőbbé vá-
rosunkat!

Dr. Mezey Attila
polgármester
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Idén 12. alkalommal választják meg  
a gyömrői Tószépét

Az első Tószépe szépségversenyt 
2006-ban rendeztük meg a fürdőtó 
partján található étterem szabadtéri 
színpadán. Már az első rendezvé-
nyünket is óriási érdeklődés kísérte, 
s azóta is telt házzal fut. Idén a XII. 
Gyömrői Tószépe Versenyt a Hankó 
István Művészeti Központban tartjuk 
meg a Tófürdő szomszédságában.

„Szép testben szép lélek”
Mottónk jelképezi azon törekvésünket, 
mely szerint versenyünk nemcsak a 
külső jegyek és a megjelenés alapján 
díjazza versenyzőinket, hanem a belső 
értékrend is sokat számít.

Versenyzőink a műsor során há-
romszor jelennek meg a színpadon. 
Mindhárom alkalommal a műsorvezető 
kérdéseket tesz fel nekik különféle té-
makörökben.

– Előszőr szabadon választott ruhá-
ban lépnek színpadra a versenyzők; a 
személyéről, életéről, szabadidős elfog-
laltságáról, hobbijáról beszélget a mű-
sorvezetőkkel.

– Másodszor bikiniben jönnek ki a 

hölgyek; életszemléletéről, gondolatisá-
gáról kell tájékoztatnia pár mondatban 
a közönséget, s arról is nyilatkoznia kell, 
hogy esetleges nyertesként mit tenne a 
Tófürdőért, népszerűsítéséért, mit vál-
toztatna, mit fejlesztene rajta.

– Harmadszor kisestélyi vagy alkalmi 
ruhában jelennek meg a versenyzők; s 
minden évben más-más témakörhöz 
szólhatnak hozzá (pl. környezetvéde-
lem, állatok védelme, romantika stb.).

A kivonulások között látványos és 
szórakoztató műsort ad elő a Starlight 
Dance Company és a Joydance Moz-
gásstúdió.

Műsorvezetőink idén a mambó vi-
lágbajnok házaspár tagjai, Orosz-Szüllő 
Éva és Orosz József lesznek.

Versenyünket tudatosan tartjuk 
amatőr kategóriában, mert elsősorban 
olyan hölgyek jelentkezését várjuk, akik 
még most akarják először megmérettet-
ni magukat egy barátságos és biztonsá-
gos rendezvény során. Az elmúlt évek 
alatt több versenyzőnknek szolgáltunk 
„ugródeszkának”, akik később jelentős 
sikereket értek el mind a színpadon, 

mind a TV képernyőjén (pl. Hódi Pame-
la, Györgyi Renáta, Bencsik Emerencia), 
akikre nagyon büszkék vagyunk.

Vannak olyan visszatérő jelentkező-
ink is, akik úgymond beértek, s több 
éven át szerepeltek versenyünkön ad-
dig, amíg elhozhatták a Tószépe koro-
náját (pl. Udvardi Hedvig, Gohér Cintia). 
Az is jellemző rendezvényünkre, hogy 
nálunk mindenki, aki a döntőben szere-
pel, nem megy haza üres kézzel, hiszen 
egészéves Tófürdő bérletet és disco 
belépőket kap ajándékba.

Ahhoz, hogy ezt a rendezvényt évek 
óta színvonalasan tudjuk megszervezni, 
több mint száz segítő, barát és ismerős 
dolgozik önzetlenül a háttérben, akik 
mint egy jól olajozott fogaskerék-rend-
szer biztosítják a rendezvény zavartalan 
lebonyolítását.

Remélem, hogy az idei, 12. verseny 
is mind a versenyzőknek, mind a kö-
zönségnek szép látványt és jó élményt 
hoz majd.
További információ: www.toszepe.hu
Előválogató: 2018. június 9.

Hodruszky Lajos
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Megújul városunk büszkesége, a Tófürdő
A jegy továbbra is egész napra szól. 
Gyömrői lakcímkártyával marad az 
ötven százalék kedvezmény. Viszont 
az új beléptető rendszeren keresztül 
majd nyugodtan ki-be lehet sétálni a 
karszalaggal, így nem lesz gond, ha 
valami a kocsiban maradt, és ki kell 
menni érte.

Ugyancsak régi igénynek felelünk 
meg azzal, hogy lesz értékmegőrző 
szekrény, melyben még telefont is le-
het majd tölteni. Ezeknek a számát a 
gyakorlati tapasztalatok alapján majd 
folyamatosan bővítjük.

Már évek óta ismert volt a tizen-
öt éve épült körbár tartószerkeze-
tének kritikus állapota. A bontást és 
az újraépítést nem lehetett tovább 
halogatni. Okulva a hibákból, és a 
hosszútávú jövőre felelősen gondol-
va, mostantól egy komoly acél tar-
tószerkezeten nyugszik az építmény. 
Az újraépítéskor a legjobb minőségű 
anyagokat használják, így hosszú év-
tizedekre garantálható a Tófürdő lát-
képének meghatározó épülete. Köz-
kívánatra az épület és a stég is újra 
a környezethez illő, vörösesbarna, 
lazúrozott színét kapta vissza. Egy 
kis külső díszítés is került a tetőre, il-
letve mostantól lesz határozott bejá-
rata is az épületnek, mely illeszkedik 
a Tófürdő főbejáratának stílusához.

A körbár átépítéséhez szükség 
volt a víz leeresztésére, így viszont le-
hetőség nyílt a teljes partszakasz újra 
gyöngykavicsozására és a meder ki-
tisztítására. A frissen feltöltött tó vize 
pedig bizonyosan a legkiválóbb lesz.

Bevallom őszintén, hogy nagy ag-
godalommal figyeltem a március vé-
géig elhúzódó tél miatt csúszó mun-
kálatokat. Mindent megtettünk azért, 
hogy behozva a késést, a Tófürdő a 
szokásos június elejei nyitásra fogad-
ni tudja a vendégeket. Az igazi sze-
zon pedig, mint mindig, június köze-
pétől, az iskolai vakáció kezdetétől 
indul majd. A csúszásért ezúton is 
elnézést kérek mindenkitől, de főleg 
azoktól, akik már májusban is, nyi-
tás előtt le-lelátogattak volna a tóra 
fürdeni. Remélem, a végeredmény 
mindenkit kárpótol majd, és bízom 
benne, hogy a látogatók megelége-
désére szolgál fürdőnk új arculata.

A fürdő összes épületének, bü-
féjének átfestésére egy szezon alatt 
nincs lehetőség, ezért az arculatváltás 
jövőre lesz majd teljes. Az új színvilág 
harmonikusan illeszkedik a gyönyörű 
zöld, természeti környezetbe, és talál-
kozik a közönség ízlésvilágával is.

Minden kedves lakosunknak jó 
strandolást és kellemes gyömrői 
nyarat kívánok!

Dr. Mezey Attila
polgármester

A júniussal megérkezik a nyár, ak-
kor pedig irány a megújult Tófür-
dő! Idén már egy korszerű, még 
jobban felszerelt, strandolóbarát 
fürdő várja a látogatókat Gyöm-
rőn.

 Az idei fürdőszezonra hatalmas 
léptékű fejlesztésekkel készülünk. 
Nagy fába vágta ezzel fejszéjét a vá-
rosüzemeltetés, de volt munka, ami 
halaszthatatlan volt, másokat pedig 
a mai kor igényei valamint a megúju-
lást biztosító arculatváltás indokolt. 
Az eddigi kis pénztárkutrica és a ho-
kedlis jegyeladás a múlté. Fontos, 
hogy a hozzánk érkező fürdővendé-
gek a mai korban elvárt, színvonalas 
szolgáltatásokkal találkozzanak.

Megújult a főbejárat. A tervezéskor 
ügyeltünk rá, hogy olyan főbejárat és 
pénztárépület épüljön, mely tükrözi 
fürdőnk békebeli hangulatát, és ked-
ves, szerethető hangulatot sugároz. 
A cél, hogy értéket teremtsünk, mely 
meghatározza városunk elsőszámú 
nevezetességének arculatát.

Mostantól lesz lehetőség az eddig 
nagyon hiányolt bankkártyás fizetés-
re és SZÉP kártya elfogadásra. Digi-
tális, vonalkódos beléptető rendszer 
lesz, mint más fürdőkben. Többen 
kérdezték, ezért fontos megemlíteni, 
hogy sem a jegyár nem emelkedik, 
sem a Tófürdőn töltött idő 
nem lesz mérve. 
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„…épüljetek fel lelki házzá…”
Megújult külsőt kapott a Gyömrői 
Református Templom, miután a csak-
nem egyéves felújítási munkák végé-
re értek. Dr. Csűrös András lelkész az 
elmúlt időszakban megvalósult mun-
kákról és a jövőbeli célokról beszélt, 
amelyek között egy református óvo-
da tervei is szerepelnek.

• Miért volt szükség a templom teljes 
felújítására?

Csűrös András: A református templom 
felújítása tavaly a régi orgona lecserélé-
sével kezdődött, ami egy nagyon akut 
kérdés volt. A renoválás során lebontot-
tuk a régit, és így körülötte ki is kellett fes-
teni. Ezzel el is kezdtük a nagy felújítást, 
majd ahogy lenni szokott, folyamatosan 
jöttek az újabb dolgok, hogy miket kell 
még megcsinálni. Összességében nem 
volt rossz állapotban az épület, nagyon 
szépen rendben tartott templomunk volt.

A sort belső javításokkal és festés-
sel folytattuk, villanyszerelési munkákat 
is végeztünk a templomban. Majd kö-
vetkeztek a külső feladatok: elkészült a 
tetőfelújítás, bádogozás, javítási munkák 
és végül a torony is, amely nem állvá-
nyozással, hanem alpinista munkának 
köszönhetően tudott megújulni. A kő 
felületeket, lépcsőket, oszlopokat is le-
tisztítottuk. Ehhez azt az egyszerűbb 
módszert választottuk, hogy nem meg-

bíztunk valakit, hanem vettünk egy eh-
hez szükséges készüléket, amelyet a 
továbbiakban is tudunk majd használni.

• Hogyan tudták finanszírozni  
a munkákat?

Csűrös András: Indultunk egy állami, 
egyházaknak kiírt pályázaton, ahol sike-
rült 12,5 millió forintot nyernünk a felújí-
tásra. Egymillió forintot az önkormány-
zattól is kaptunk támogatásként erre a 
célra, valamint az önkéntes adományok 
is hozzájárultak a teljes, csaknem 22 mil-
lió forintos beruházás megvalósításához.

• Mikor érnek véget a felújítási mun-
kák?

Csűrös András: Terveink szerint má-
jus végére be tudjuk fejezni a felújítást, 
hiszen május 26-án tartjuk Hálaadó is-
tentiszteletünket az orgonaszentelés és 
a templomfelújítás alkalmából. Egyben 
ezen az alkalmon ünnepeljük meg a 
templomépítés 200. évfordulóját is, ez 
ugyanis 1818 és 1824 között zajlott. Ma-
napság, mikor mindent pályázati pénz-
ből csinálunk, nehéz elképzelni, hogy 
templomunkat 200 éve saját kézzel és 
önerőből építették a helyiek. Kinek épí-
tették? Egy kicsit nyilván maguknak, de 
inkább városunknak, a jövőnek és Isten-
nek.

• A templomfelújítás mellett egy 
másik nagy terv is körvonalazódni 
látszik Önöknél. Melyek ezek a ter-
vek?

Csűrös András: Május elején Mezey 
Attila polgármesterrel közösen voltunk 
tárgyalni Szabó István püspöknél, amely 
beszélgetés témája a leendő Gyömrői 
Református Óvoda volt. Két éve gyüle-
kezetünkben a presbitérium, a gyüleke-
zetet vezető testület megálmodta, hogy 
szeretne egy óvodát. Tavaly december-
ben aztán a Református Egyház egy 
nagyobb mértékű támogatást kapott 
óvodafejlesztésre az államtól, így új óvo-
dák létesítésére is lehetett pályázni.

A pályázat egyik feltétele volt, hogy 
az elmúlt években tartósan minimum évi 
25 keresztelőt kell tartani. Ezt a számot 
maximálisan tudjuk hozni, 34-35 ke-
resztelő szokott lenni évente. Pályázati 
szempont volt az is, hogy tudunk-e in-
gatlant biztosítani. Igen is, meg nem is. 
Az egyházkerületnek van egy telke, ame-
lyet egyházközségünknek ajándékoz. Ez 
külterületen, de a belterület szélén van, 
a Vadvirág utca és a Boglárka utca ta-
lálkozásánál. Természetesen itt majd 
szükség van a belterületté nyilvánításra, 
ha pozitív döntés születik pályázatunk-
ról, amelynek köszönhetően létrejöhetne 
Gyömrő első újkori egyházi intézménye. 

• Milyen esélyét látja az óvodaépítés 
megvalósulásának?

Csűrös András: Ugyan még csak a ter-
vei vannak meg, de bízom benne, hogy 
hamarosan már a készülő oviról adhatok 
hírt. Három nagy előnyünk volt a pályá-
zatnál, ez három ajánlás volt, amelyet a 
beadáskor terveinkhez tudtunk csatolni: 
Mezey Attila polgármester támogató nyi-
latkozata mellett a szomszédos Magló-
di Református Gyülekezet nyilatkozatát 
is mellékelni tudtuk, akik szintén nagy 
örömmel küldenének gyermekeket az 
új oviba. Harmadik ajánlásunk pedig 
egy példaértékű támogatás bizonyíté-
ka, hiszen az evangélikus és katolikus 
kollégák támogató nyilatkozatát is csa-
tolhattuk a református ovi építésével 
kapcsolatban. Ez egy csodálatos dolog, 
hogy az ökumené ilyen szépen működik 
Gyömrőn, és remélem, hogy ez ebben 
az óvodában is megjelenik majd.

Oldal-Benkő Zsanett
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Szennyvíz 
jutott a 

Tőzeges tóba
2018. május 7-én egy szennyvízát-
emelő szivattyú műszaki meghi-
básodása miatt a tó vizébe bioló-
giai szennyezés folyt. A problémát 
a halőrök nagyon gyorsan észlel-
ték, így szinte azonnal értesíteni 
tudták az érintett szerveket.

A műszaki hibát az illetékesek 
még aznap délután elhárították, 
majd a további kockázatok elkerü-
lése érdekében a tó vizének bioló-
giai kármentesítése is megtörtént. 
Ennek során egy olyan kezelést 
kapott a Tőzeges tó, ami lebontja 
a vízbe bejutott szennyeződéseket.

A szennyezés biológiai közöm-
bösítése három nap alatt lezajlott, 
erre az időszakra a halak étkezési 
célra való felhasználásának mel-
lőzésére kérték a horgászokat. 
Szabó Zsolt, a Gyömrői Horgász 
Egyesület elnöke a Signal TV-nek 
adott interjújában elmondta, hogy 
a kezelés után a tó vize már tel-
jesen biztonságos, a horgászatot 
és a kifogott halak ételként való 
elkészítését nem befolyásolják a 
történtek.

BZs

Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. 
2017. évi mérlegbeszámolójának 

kivonata
Működését 2002. december 16-án kezdte, és 2009. június 30-ig működött 
Közhasznú Társaságként. 2009. július 1-től törvényi rendelkezés következté-
ben a Kht, mint cégforma megszűnt, így új cégformát kellett választani. Az át-
alakulást követően, névváltozás nélkül, mint nonprofit Kft. működik tovább. Új 
név: Gyömrő Városi Település üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft (Gyömrői 
TÜF Np. Kft).

Egyszemélyes KFT, a társaság alapítója Gyömrő Város Önkormányzata.
A társaság alapító vagyona 3 000 000 Ft pénzbeli betét. 
Előtársaságként 2003. 02. 26-áig a cégbírósági bejegyzésig működött.
A nonprofit társaságot határozatlan időre alapították.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
A TÜF KFT saját tőkéje 83.774 e Ft

A nonprofit társaság befektetett eszköz állománya ingatlanok, műszaki be-
rendezések, gépek, járművek és egyéb berendezések, felszerelések.

A társaságnak mérlegen kívüli kötelezettsége nincs.
A nonprofit társaság vagyontárgyai per- és tehermentesek.

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
A nonprofit társaság a vonatkozó külön jogszabály szerint cél szerinti tevé-
kenységből illetve vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordí-
tásait elkülönítetten tartja nyilván.  Nettó árbevétele 187.937 e Ft; Egyéb te-
vékenységből származó bevétele 98.931 e Ft. A Kft. adózás előtti eredménye 
13.167 e Ft. Adófizetést követő Adózott Eredmény: 11.982 e Ft. 

Tájékoztató kiegészítő adatok
A Nonprofit Kft. 2003. januárjától foglalkoztatott alkalmazottakat. 2017. évi 

statisztikai létszám 26 fő.
A vezető tisztségviselők előlegben, kölcsönben nem részesültek, nevük-

ben garanciát nem vállaltak.
A társaság perben nem érintett.

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

Strandolhatsz egész nyáron, és még pénzt is kapsz érte! Gyere hozzánk 
úszómesternek! Előre tervezhető, rugalmas munkabeosztással.

A jelentkezés feltétele kiváló úszástudás. Előnyt jelent az úszómester képesí-
tés, de ha nem vagy még úszómester, kiképzünk!

Napi 12 óra munka, munkavégzés helye: Gyömrő Tófürdő
Jelentkezés az info@wszfi.hu e-mail címen.
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Szelektív hulladékgyűjtés
Gyömrőn

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2018.

Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
1.; 22. 6.; 20. 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)

komm. 
hulladékgyűjtés 

napja

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2018.
Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

hétfő
1.; 22. 6.; 20. 3.; 24. 7.; 21. 5.; 19. 9.; 23. 7.

kedd

szerda
8.; 29. 13.; 27. 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. ál-

tal 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. 
Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírá-
sa 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. ki-
számlázza. 

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

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Magasépítés kivitelezésben jártas munkatársat keres a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. Érvényes ívhegesztői  
vizsga illetve „B” kategóriás jogosítvány feltétel.

Önéletrajzokat a kht@gyomro.hu e-mail címre várják.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki szeretett halottunk, Mózer  
Jánosné temetésén részt vett, virágaival fejezte ki együttérzését.

Köszönetünket fejezzük ki Garamszegi Sándor, temetkezési vállalkozó-
nak és munkatársainak is a segítségnyújtásért és együttérzésért.

Mózer család

Gyógyszertári 
ügyeleti rend
Minden hétköznap

Hétfő-péntek 19.00-22.00
Szent Erzsébet Gyógyszertár

Június 2-3.
Szombat 12.00-22.00, 
Vasárnap 8.00-22.00
Kehely Gyógyszertár

Június 9-10.
Szombat 12.00-22.00, 
Vasárnap 8.00-22.00

Humanitás Gyógyszertár

Június 16-17.
Szombat 12.00-22.00, 
Vasárnap 8.00-22.00

Szent Erzsébet Gyógyszertár

Június 23-24.
Szombat 12.00-22.00, 
Vasárnap 8.00-22.00
Kehely Gyógyszertár

Június 30.
Szombat 12.00-22.00

Humanitás Gyógyszertár

Július 1.
Vasárnap 8.00-16.00

Humanitás Gyógyszertár

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

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

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

Diákpályázat a világűrből
A Magyar Asztronautikai Társaság a 
2017/2018-as tanévben meghirdet-
te a „Játék és sport a világűrben” 
című országos diákpályázatát. 

A gyömrői II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola diákjaiként mi is ké-
szítettünk egy pályamunkát. A 
pályázatunk címe: „Bolygóközi Vi-
lágbajnokság”, amelyben a világűr-
ben megrendezett, elképzelt világ-
bajnokság versenyszámait terveztük 
meg. A versenyszámokról egy-egy 
számítógépes rajzot készítettünk, 
és ezeket egy prezentációban rövid 
történettel összekapcsoltuk. A pá-
lyamunka készítői: Péjó Zalán és Tölli 
Máté 6. osztályos tanulók, felkészítő 
tanár: Szabóné Szőcs Erika.

Meghívtak minket a „Felfedezők 
napján” a Millenáris Parkban tartott 
délutáni eredményhirdetésre. Dél-
előtt játékos vetélkedőkön vettünk 

részt, majd délután következett szá-
munkra a nap fénypontja: nagy örö-
münkre a pályamunkánk a korosztá-
lyunkban I. helyezést ért el.

Péjó Zalán és Tölli Máté

24 ÓRÁS ÜGYELET  
A GYÖMRŐI  

LAKOSOKÉRT
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Megújult OVISULI programok a Gyömrői  
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában

Az OVISULI általában az óvoda-isko-
la közti átvezető, betekintő program, 
mely kiemelten szolgálja a gyerme-
kek könnyebb iskolakezdését. 

Nálunk valami más is: ÉLMÉNY 
EGYÜTT! A város legrégebbi és legki-
sebb iskolájaként, a „Rákóczira” a csa-
ládias hangulat, érdekes programok, 
családi napok, hagyományőrzés jellem-
ző, amik mellett a környezettudatosság, 
s az állatok tiszteletére nevelés is hang-
súlyt kap. Ezek fényében a 2017/2018-
as tanévben az OVISULI kibővítésével 
immáron négy alkalommal vártuk az 
érdeklődőket, melyek közül a két új-
donságot, a „Szüreti táncházat” és a 
„Játsszunk iskolásat!” délutánra tettük, 
a szülőkkel közös programot tervez-
tünk, hogy betekintést nyerhessenek 
iskolánk életébe, részesei lehessenek 

gyermekük egyik fontos élményének, 
a találkozásnak az iskolával. Szerettük 
volna megmutatni, hogy iskolánk, bár 
kicsi, számos lehetőséget kínál, ugyan-
akkor fontosnak tartjuk, hogy tanulóink 
ne legyenek túlterheltek, legyen idejük 
gyereknek lenni és játszani. Tudjuk, 
hogy az iskolakezdés sikeressége, az 
óvoda-iskola közötti átmenet alakulása 
fontos, egy életre meghatározhatja a 
kisgyermek tanuláshoz való viszonyát, 
ezért próbáltuk játékossá, élménysze-
rűvé varázsolni a találkozásokat. Az 
„OVISULI” fontos alappillére volt, hogy 
a leendő elsősök, óvónők, szülők és 
a tanítók találkozhattak, játszhattak, 
ismerkedhettek, ÉLMÉNYT szerezhet-
tek EGYÜTT! A programokon kicsik és 
nagyok a pedagógusokkal kézműves-
kedtek, kúsztak-másztak, ismerkedtek 
Sakkországgal, eljárták a tulipánok tán-

cát, Bellával, a terápiás kutyával meg-
mutatták, milyen ügyesek és bátrak. Az 
óvodáknak Betlehemezéssel és Ger-
gelyjárással is kedveskedtünk. 

Kollégáimmal sok-sok héten át ké-
szültünk ezekre a programokra, izga-
lommal és nagy lelkesedéssel vártuk 
a találkozást a gyerekekkel, Önökkel, 
Veletek. A csillogó szemű ovisok mo-
solyáért, jókedvéért, a kacagásokért, 
a lelkesedésükért pedig úgy vélem, 
megérte – Mindenkinek. Hisszük, hogy 
a szülőkkel való folyamatos és jó kap-
csolattartás megalapozza a sikeres ok-
tató-nevelő munkát, továbbra is számí-
tunk erre, számítunk Önökre. 

Tartalmas pihenést, vidám vakációt 
kívánunk! Találkozunk a 2018/2019-es 
tanévben! 

Lóki-Takács Brigitta
alsós munkaközösség-vezető

Önéletrajzát várjuk az allas@any.hu e-mail-címre. 
A munkakörrel és a felvételi eljárásrenddel kapcsolatban 
a +36 1 431 1212, vagy a +36 1 431 1243 telefonszámon 

érdeklődhet a humánpolitikai osztályon.

X. kerületben található székhelyünkre  
és telephelyünkre keresünk teljes munkaidős, 

több műszakos munkavégzésre:

operátor munkatársakat
gyorsnyomtatók, digitális nyomtatók üzemeltetésére

könyvkötő munkatársakat
nyomdaipari kézi és gépi műveletek végzésére

gépmester és gépkezelő munkatársakat
íves és rotációs ofszet nyomógépek üzemeltetésére

kézi műveletet végző munkatársakat
számítógépes ismeretekkel

Végkiárusítás!

a készlet 
erejéig!

Festék Barkácsbolt
2230 Gyömrő, Szent István 8/a

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

-40%
Minden készleten lévő termékre
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Rákóczi emlékezete
Digitális Témahét a Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskolában

Az idei tanévben harmadik alka-
lommal vettem részt a Digitális 
Témahét országos programjában 
általános iskolai negyedik évfolya-
mos osztályommal II. Rákóczi Fe-
renc és a szabadságharc címmel. 
Célom, hogy keressem a megol-
dást a mai kor digitális változásai-
ra a tanításban.

Az iskola a mai gyerekeknek már 
nem jelenti a tudás megszerzésé-
nek fellegvárát. Az iskolai oktatásnak 
szembe kell néznie azzal, hogy a tu-
dás a technikai fejlődésnek köszön-
hetően már könnyen elérhető bárki 
számára. Az viszont, hogy felkeltsük 
a tanulók érdeklődését az ismere-
tek megszerzésére, és hogy ez a 
tevékenység örömet szerezzen szá-
mukra, egyénre „szabott” legyen, és 
hogy ezt a tudást tudják alkalmazni 
mindennapi életükben, az már a pe-
dagógusok felelőssége és feladata. 

Nyilvánvalóvá vált, hogy a ha-
gyományos tanári szerepfelfogáson 
változtatni kell, és a digitális eszkö-
zöket alkalmazni kell az oktatásban. 
Cél, hogy a gyerekek kreatívabbak, 
önállóbbak és kommunikatívabbak 
legyenek.

A Digitális Témahét alatt ezért 
igyekeztem a technikai lehetősége-
ket kihasználva változatos feladato-
kat kitalálni a gyerekeknek. Ráhan-
golódásként elmentünk a Nemzeti 
Múzeumba, ahol részt vettünk a Rá-
kóczi zászlaja című múzeumfoglal-
kozáson. Köszönettel fogadtuk ta-
nítványom nagypapájának, Palotai 
Sándornak könyvét is, Rákóczi és 
Gyömrő címmel, melyből nagyon sok 
információt tudtunk meg a gyömrői 
Rákóczi kultusz eseményeiről és a 
város élő hagyományápolásáról.

A projekthéten Rákóczi és a sza-
badságharc történetei köré építve 
haladtunk a téma feldolgozásában. 
Volt otthoni felkészülést igénylő fel-
adat, például információk gyűjtése, 
melyet a OneNote alkalmazással 
osztottunk meg egymással vagy 
Minecraft játék alkalmazásával ko-
rabeli vár építése. A LearningApps 
szolgáltatással tankockákat, a Word 
Arttal pedig szófelhőket készítettek 
a gyerekek. Feladatuk volt „bejárni” 
Gyömrőt, és szelfit készíteni Rákó-
czival vagy a szabadságharccal kap-
csolatos helyszínekkel. Készítettek 
és játszottak is a Jigsaw puzzlekészí-
tő alkalmazással, megismerkedtek a 

Quiver Vision kiterjesztett valóság 
lehetőségével, és feladatokat kap-
tak QR kód olvasóval. Legnépsze-
rűbb volt az ismeretek ellenőrzésére 
is alkalmas Kahoot program. Éne-
kórákon megismerkedtek a tárogató 
hangszerrel, testnevelés órán pedig 
olyan ügyességi játékokat játszot-
tak, melyeket a kuruc gyerekek is 
játszhattak. Természetesen voltak 
hagyományos feladatok is, mint pél-
dául korabeli zászlók tervezése vagy 
papírdobozokból várépítés. Munká-
jukat egyénileg és csoportban is fo-
lyamatosan értékeltem a ClassDojo 
program alkalmazásával. 

A témahétről a Sway programot 
felhasználva készítettünk közösen 
egy képes dokumentumot, mely 
láthatóvá tette, hogy milyen sok le-
hetőség van a digitális eszközökkel 
megtámogatott projektfeladatokban.

Azt gondolom, hogy a technológia 
használata nem kell, hogy félelmet 
keltsen, hanem új lehetőségeket te-
remt. Élményszerűvé teszi a tudás 
átadását, és ezáltal ápolni tudjuk a 
történelmi hagyományainkat is.

Bátorfiné Vízvári Ágnes
Gyömrői Weöres Sándor Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
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Véget ért a Meseíró és a Meseillusztrációs pályázat
Ünnepélyes keretek között lezárult 
a 2017. évi Meseíró és a 2018. évi 
Meseillusztrációs pályázat, melyet a 
Városi Könyvtár és a Gyömrői Olva-
sónapló közösen szervezett. 2018. 
április 28-án a Hankó István Művé-
szeti Központban került sor a Mese-
illusztrációs pályázat eredményhirde-
tésére és a művekből készült kiállítás 
megnyitójára, melyre sok-sok pályá-
zó és érdeklődő eljött. Itt találkozhat-
tak az alkotók a zsűrivel és a mese-
írók az illusztrációkat készítőkkel. A 
kiállítás május 4-ig volt megtekint-
hető, és ezzel a lehetősséggel az ér-
deklődők mellett több iskolai csoport 
is élt. A kiállításra készült kiadvány 
elérhető a Városi Könyvtárban, mely-
ben a mesék és a hozzájuk készült 
díjazott és válogatott illusztrációk is 
megtalálhatók. A pályázat népszerű-
ségére való tekintettel, ősszel folyta-
tás várható.

A Meseillusztrációs pályázat ered-
ménye:

• 6-10 éves kategória
Péter a boszorkányok földjén
I. hely Kun László
II. hely Mihalik Nóra
III. hely Magyar Zselyke

Meseerdő
I. hely Máttyás Bálint
II. hely Herrler Laura
III. hely Tarczay Noé

A boszi seprűje
I. hely Kovács Kolos
II. hely Lóki Léna Izabel
III. hely Mihalik Luca

Janó, a gyömrői Tómanó
I. hely Urbán Nóra
II. hely Herczeg Luca
III. hely Majzik Anna

Hápi elveszett
Különdíj: Németh Krisztina
 

• 11-14 éves
Különdíj: Tompai Orsolya

• Felnőtt:
Különdíj: Grohmann-Mihalik Mária 
és Hoffmann Bernadett 

Gratulálunk!
 Városi Könyvtár
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Táncest 
a Kristály Duóval

a keringőtől a rock and rollig
a Hankó István Művészeti  

Központban
2018. június 16-án  

17–22 óráig
Büfé, zene, tánc!

Belépőjegyek megvásárolhatók
a művészeti központban  

800 Ft-os áron.
Infó: 30/652-1052,  

hi.muvkozpont@gmail.com

Meta-Tex Kft - Maglód

A Meta-Tex Kft 30 éve kötött áru gyártásával foglal-
kozó cég az alabbi pozíciókra keres szakképzett és 
betanított munkatársakat:
Varrodavezető/Ketlis/Varrónő/Technikus/Kötős/

Programozó /Szabász/Gőzölős/Raktáros

Amit biztosítunk:
• Versenyképes fizetés
• Családias környezet
• Stabil háttér, stabil környezet
• Hosszú távú együttműködés

Amennyiben szeretnél tagja lenni egy folyamatosan 
fejlődő, energikus csapatnak, várjuk jelentkezésed 
az alábbi címre:

Meta-Tex Kft
2234 Maglód Fő út 104.

Telefon: +36 29 328-145 • Mobil: +36 30-9001038
E-mail: madai.eta@meta-tex.hu

www.meta-tex.hu

27. Családi sportnap
Magyar Kerékpáros amatőr 
Bajnokság 2018. | 7. futam
6. pátria takarék – dECatHlon  
teljesítménytúra

Főtámogató:

2018június10 GYÖMrŐ sZaBadsáG tÉr 
MEGnYitÓ 9 Óra

www.tourdegyomro.hu  •   FaCEBooK.CoM/tourdEGYoMroidŐMÉrŐ CHipEt díjMEntEsEn BiZtosítunK!

Gyömrô

EGÉsZnapos proGraMoK a Család MindEn taGjánaK: uGrálÓVár, KrEsZ parK, arCFEstÉs, HEnna, tánCBEMutatÓK

ELŐNEVEZÉS: 2018. május 10. és június 5. között • Weblapon: www.tourdegyomro.hu/nevezes

NEVEZÉSI DÍJAK:
Tour de Gyömrő: 2000 Ft (helyszínen: 2500 Ft)
Ovisok és fogyatékkal élők: 1500 Ft (helyszínen: 1500 Ft)
Családi futam: 2000 Ft (helyszínen: 2500 Ft) családonként

Amatőr Bajnokság (Amatőr Kupa) hosszútáv:
5000 Ft (helyszínen: 6000 Ft), 10% AKESZ kedvezmény

Amatőr Bajnokság (Amatőr Kupa) rövidtáv:
3500 Ft (helyszínen: 4500 Ft), 10% AKESZ kedvezmény

PÁTRIA Takarék – DECATHLON teljesítménytúra:
1000 Ft (helyszínen: 1500 Ft)

Egyetemi Bajnokság 
Díjmentes (helyszínen: 1000 Ft)

RAJTIDŐPONT:
Teljesítménytúra 9:30
Tour de Gyömrő 9:30
Amatőr és Egyetemi Bajnokság 11:45
VERSENY ÓVÓDÁSTÓL NYUGDÍJASIG

SOK ÉRTÉKES 

TÁRGYNYEREmÉNY 

 helyezéstől függetlenül

Tour de Gyömrő ( I-IV és VI futam)  

első 200 előnevezőjének 

emblémázott pólót 

adunk ajándékba!

Amatőr Bajnokság 

résztvevőnek 

startcsomag

Rákóczi Nap
Ünnepség és koszorúzás

2018. június 30-án 

szombaton 18 órakor a Mánya réten

• Rákóczi gyömrői 
beszédét 
Beszterczey Attila 
színművész  
adja elő.

• Előtte koszorúzás  
Rákóczi Ferenc 
mellszobránál 
a Fő téren.

Mindenkit 
szeretettel várunk!
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Szintén 2. helyezést ért el a na-
rancs csapatunk: Jankó Zalán,  
Marton Gergő, Stefán Tamás, Balogh 
Antónia Nóra, Árokszállási Márton, Piti 
Mira, Molnár Erika, György Brigitta.
1. helyezést ért el a piros pályás 
csapatunk: Molnár Béla, Török  
Péter, Nagy Mátyás, Balázs Dóra, 
Varga Máté.

Egy hosszú teniszes nap
Május elsején a munka ünnepét mi 
tenisszel ünnepeltük. Meghívást 
kaptunk a monori Play Tenisz Su-
litól, egy szezonnyitó játékra. 19 
fővel érkeztünk. Legtöbbjüknek ez 
volt az első versenye, de voltak, 
akik már rutinos játékosként jöt-
tek. Piros, narancs és zöld pályán 
mérték össze tudásukat a monori 
csapattal. A színek a tudásszintet, 
illetve a korcsoportot jelzik.

A verseny szuper hangulatúra sikerült, 
a 9:00 – 14:00 óráig tartó folyamatos 
meccs sorozatokat egy tízórai szü-
netre hagyták csak abba a gyerekek. 
Nagyon jó alkalom volt arra, hogy ki-
próbálják, mit tanultak az edzésen, és 
mire elég ez a pontjátékban. 

Voltak szép győzelmeink, orrló-
gatós vereségeink is. Ám hozzá kell 
tenni, hogy nagyobb részben olyanok 
indultak, akik ősszel fogtak életükben 
először ütőt a kezükben. Az eredmé-
nyek a következőképpen alakultak: 
2. helyezést ért el a zöld csapa-
tunk: Fábri Sára, Klimaj Boglárka, 
Szilágyi Eszter, Szujó Edit, Piedl  
Attila, Piedl Tamás.

Köszönjük a szervezést és a meg-
hívást a Play Tenisz Sulinak és veze-
tőjének, Filadelfi Zsoltnak!

Júniusban Vácott illetve Gödön 
van lehetőségünk újabb megméret-
tetésre. 

Lipták Júlia
teniszedző

Bajnok lett az ifi férfi kézilabda csapat
Május 13-án bajnokavatástól volt hangos a városközpont és az Ignácz Ilona Városi Sportcsarnok, miután a 
Gyömrő VSK férfi ifjúsági csapata a III. osztály Déli csoport első helyezettje lett. A 2017/2018-as bajnokságot a 
fiúk 19 győzelemmel és 1 vereséggel, 752 lőtt és 463 kapott góllal zárták. Végül 38 ponttal végeztek a tabella 
élén 3 ponttal megelőzve az FTC II.-Pensio csapatát.

Már márciusban a nyakukban érezték az érmeket, mi-
kor hazai pályán sikerült legyőzniük legkeményebb ellen-
felüket, a Fradi csapatát 24:21-re. Ekkor még öt mér-
kőzés volt hátra a bajnokságból, de már csak a tabella 
hátsó felében álló csapatokkal játszottak, és öt ponttal 
vezettek az FTC csapata előtt, így csaknem biztos volt 
végső győzelmük.

Az érmek átvétele után a friss bajnokok a gyömrői ké-
zilabdások hagyományaihoz híven a városközpontban 
található szökőkútban fürdéssel ünnepelték bajnoki cí-
müket.

BZs
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Szép eredmények Bierunban
Már sokadik alkalommal látogat-
tunk ki Lengyelországba, Bierun-
ba. A Kaeshi Waza Harcművészeti 
Egyesület tagjai az IBF szervezé-
sében megint számot adhattak tu-
dásukról az április 28-án megren-
dezett versenyen.

A magyar versenyzők övfokozat 
szerint: Rohonczy Dániel, Karsai  
Anita, Csóti Vivien, Németh Zsanett, 
Jámbor Zsófia, Kollár Márk Ben-
ce, Székely Bendegúz, Németh  
Rudolf, Bogár Dominik, Szabó Szi-
lárd, Kele Brenda, Kele Vivien, Szatvá-
ri Áron, Marosi Dániel, Molnár Patrik,  
Molnár Nándor, Léránt Ákos,  
Smigróczki Ketrin és Ádám Vivien. 

Mint mindig, a menetrend szerint 
folyt a verseny. Délelőtt a formagya-
korlatok miatt, délután pedig a küz-
delmekért lehetett szurkolni.

Eredményeink:
Karsai Anita Senior Egyéni pusz-

takezes formagyakorlat – Arany, Szé-
kely Bendegúz Junior Egyéni fegy-
veres formagyakorlat – Arany, Kollár 
Márk-Székely Bendegúz-Szatvári 
Áron Junior fegyveres szinkron for-
magyakorlat – Arany, Csóti Vivi-
en-Kele Brenda-Kele Vivien Junior 

fegyveres szinkron formagyakorlat – 
Arany.

Karsai Anita Senior Küzdelem-65 
kg – Ezüst, Bogár Dominik-Ádám 
Vivien-Smigróczki Ketrin Junior 
fegyveres szinkron formagyakorlat 
– Ezüst, Csóti Vivien-Kele Vivien- 
Kele Brenda Junior pusztakezes 
formagyakorlat – Ezüst, Jámbor 
Zsófia-Marosi Dániel-Németh Ru-
dolf Junior fegyveres szinkron for-
magyakorlat – Ezüst.

Csóti Vivien Junior egyéni pusz-
takezes formagyakorlat – Bronz, 
Csóti Vivien Junior egyéni fegyveres 
formagyakorlat – Bronz, Molnár Pat-
rik-Molnár Nándor-Léránt Ákos 
Junior fegyveres szinkron formagya-
korlat – Bronz, Jámbor Zsófia Senior 

egyéni fegyveres formagyakorlat – 
Bronz, Molnár Patrik Junior egyéni 
fegyveres formagyakorlat – Bronz.

A verseny legtechnikásabb ver-
senyzője különdíjat Karsai Anita 
kapta.

Köszönök minden támogatást a 
szülők részéről mind utazás, mind 
szurkolás tekintetétben! Köszönjük a 
Caterina Travelnak a kitűnő szállást, 
a zökkenőmentes utazást pedig a 
Földesi Transnak! Köszönjük Gyöm-
rő Város Önkormányzatának és a vá-
rosvezetésnek az anyagi támogatást 
a nevezési díjunk hozzájárulásához. 

Gratulálok minden tanítványom-
nak az elért eredményekhez, további 
sok sikert, jó egészséget és jó edzé-
seket kívánok!

Lozsi Ákos 

Vigyázz, süni az úton!
Kora nyáron a legtöbb autós által úttesten elgázolt állat a sündisznó. Mivel a süni 
éjszaka vadászik, legtöbbször a sötétben útra tévedő egyedeket a gépjárművek 
vezetői már későn észlelik. Az Orpheus Állatvédő Egyesület állatmentői arra ké-
rik az autóvezetőket, hogy a közlekedésbiztonságot nem veszélyeztetve, az útra 
tévedő állatokra ilyenkor fokozottabban ügyeljenek. Megfelelő sebességválasz-
tással a legtöbb gázolás elkerülhető lehetne. A sündisznó egyébként védett állat, így az úttesten pusztuló egyedek eszmei 
értéke sem elhanyagolandó. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője sündisznó mentéshez a következőket 
javasolja: ha vezetés közben az úttesten sünit látunk, úgy körültekintően álljunk le és a forgalom által használt területről 
tegyük az út szélére a sünt. Ne vigyük túl messzire, mert előfordulhat, hogy a megmentett állat épp a kicsinyeinek kutatja 
botorkálás közben az élelmet, ebben az esetben a kicsinyei is valahol a közelben lehetnek. A legtöbb természetben élő sün 
erősen bolhás, tüskéi szúrnak, gépjárműbe tenni, hazavinni nem javasolt. A süni úttestről történő leemeléshez használjunk 
újságpapírt, rongyot. Mindennapi apró tetteink is hozzájárulhatnak a környezetünk védelméhez. Világunkat Mi magunk ala-
kítjuk, ez az eszme vezérelje tetteinket a természet értékeinek megóvása kapcsán is!            Orpheus Állatvédő Egyesület
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Kerékpáros Hírek
A gyömrői kerékpáros csapat május 
elejei versenyein bukások és defek-
tek, no meg az emelkedők nehezí-
tették a versenyzők életét. Ennek 
ellenére szép eredményeket sikerült 
elérniük a tagoknak:
DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ
Németh Bettina: Mezőny 2. hely, 
Időfutam 2. hely, Összetett 3. hely
Bukor Anita: Mezőny 3. hely, Időfu-
tam 5. hely, 
Bukor Edina: Mezőny 2. hely
Időfutam 3. hely, Összetett 2. hely
Boczka Bence: Mezőny 7. hely,
Időfutam 8. hely

STOP CUKRÁSZDA IDŐFUTAM 
KERÉKPÁR VERSENY – BAJNA
Németh Bettina WU 15. 6. hely 15 
km 36:52
Fodor Tamás Master 9. hely 25 km 
40:36

Budai Sándor Senior 9. hely 25 km 
47:01
Vojcsik Viktor Master 33. hely 25 
km 47:59

BALATONFÜRED MARATON 
2018. május 1.
Gönczy Gergő 43-ból 1. hely 50 km 
Kontent DKSI
Kókai Gabi 25-böl 15. hely 50 km
Gönczy Dávid 43-ból 21. hely 50 km
Kenyó Kristóf 10-ből 7. hely 25 km
Kenyóné Süli Melinda 25-ből 15. 
hely 25 km
Kenyó Endre 101-ből 46. hely 25 km

TISZA-TÓ ORSZÁGÚTI MARATON 
2018. május 5.
Bukor Anita 3. hely (38 célba érke-
zőből) idő: 2:14:32 
Kókai Gábor 15. hely (218-ból) idő: 
1:52:40
Bukorné Gyöngyi 26. hely (139-ből) 
idő: 2:36:43
Bukor Károly 44. hely (337-ből) idő: 
1:52:51

A Tisza-tavi verseny napsütéses, 
kissé szeles időben rajtolt. A fiúk há-
tát rövid ideig láttuk, nagyon nyom-
ták neki. Mi Anitával igyekeztünk mi-
nél jobb eredményt elérni. Én sajnos 
30 km-nél és 50 km-nél is defektet 
kaptam, amit Seprős Béla segített 
megjavítani. Ezúton is köszönöm 
neki. Kókai Gabinak köszönjük a bi-
cikliszállítást!

KÍNOK KÍNJA – ESZTERGOM 
2018. május 6.
Fodor Tamás (bukás ellenére) 27. 
hely, 3:44:00
Vojcsik Viktor 72. 4:37:00
Németh Bettina defekt miatt feladni 
kényszerült.
Gratulálunk a tisztes helytállásért!

Budai Sándor

Könyvajánló
Mélanie Watt: Cidrimókus barátot szerez
(Tesslof Babilon, 2017 • Illusztrálta: Mélanie Watt, Fordította: Szabó T. Anna)

Az alábbi néhány sorban egy – főként óvodáskorú – gyermekeknek szóló könyvet szeret-
nénk bemutatni, melyben egy mókus, kedves és humoros története a szerző, Mélanie Watt 
saját illusztrációival elevenedik meg a kisgyermekek előtt. Cidrimókus kalandjai játékosan, rávilágítanak arra, ho-
gyan győzhetjük le az ismeretlen helyzetekkel kapcsolatos szorongásainkat. Ha szereted a vicces történeteket, 
szép, színes rajzokat, ez a könyv Neked való!

A sorozat további részei: Cidrimókus, Cidrimókus szülinapja, Cidrimókus és a sötét
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Négylábú segítők
A négylábú segítők egyik csoportjá-
ba az ún. segítőkutyák (vakvezető, 
mozgássérült segítő kutya), míg a 
másikba a terápiás kutyák tartoz-
nak. Az állatasszisztált terápiát, mint 
módszert, B. Levinson, amerikai 
pszichológus dolgozta ki az 1960-as 
években, először érzelmileg zavart 
gyerekek gyógyítására.

Bár a Nyugati országokban ez a terület 
már több évtizedes múltra tekint visz-
sza, Magyarországon még nincs olyan 
kifejlett klinikai háttere, de 
számos orvosi eset-
tanulmány, kuta-
tás, ezenkívül 
hétköznapi 
e m b e r e k 
példája bizo-
nyítja nálunk 
is az állatasz-
szisztált terápia 
pozitív hatásait. A 
gyógypedagógia/
pedagógia terüle-

tén is egyre több helyen lehet találkozni 
ezzel a módszerrel. Az állatok segítsé-
gével végzett terápia közelebb esik a 
pedagógiához, mint egy egészségügyi 
eljáráshoz. 

Erre a munkára nem alkalmas bár-
milyen eb. Fontos, hogy a négylábú ki-
egyensúlyozott és emberbarát legyen, 
valamint a gazdájával harmonikus 
kapcsolatot ápoljon; nem lehet ijedős, 
és a zajokra sem lehet érzékeny. Ezek 
az állatok megfelelő kiképzést kapnak, 
és speciális oltási programban vesz-

nek részt. Magyarországon törvény 
szabályozza a terápiás kutyák 

alkalmazását. Ahhoz, hogy 
a különböző intézetekbe 
bemehessenek, vizsgát 
kell tenniük. Ennek a vizs-
gának két része van. Az 
első egy ún. alkalmassági 
– temperamentum vizs-

ga; a másik pedig a terápi-
ás záróvizsga, ahol terápiás 
körülmények között is meg-
vizsgálják, hogyan dolgozik 
a kutya. Ezt kétévente fe-
lülvizsgálják.

Zafír vizsla tízhetes 
korában került hozzánk. 
Pár héttel később el is 
kezdte a képzést. Dol-

gozott már halmozottan 
hátrányos helyzetű gyere-

kekkel, középsúlyos fo-
gyatékkal élő gyere-

kekkel, ezenkívül rengeteg bemutatón 
bizonyította képességeit. 

Kutyás játszóház Gyömrőn
A vizsla a legnagyobb szerepet a moti-
válásban kapja, vagyis a kutya jelenlété-
vel próbáljuk a gyermekeket ösztönözni 
a feladatmegoldásra. A kutyával azon-
ban nemcsak motiválni igyekszünk, 
hanem kizárni a gyermekben kialakuló 
szorongást, amely már önmagában is 
nehezítheti a jó teljesítményt. Fontos az 
állat szerepe, hiszen a foglalkozásnak 
„nincsenek vesztesei”. A lurkók sikerél-
ményként élik meg a játékos tanulást, 
ami segíti őket a beilleszkedésben, a 
pozitív önértékelés kialakításában.

Erre külön hangsúlyt kell helyezni 
minden fejlesztő foglalkozáson, mivel 
a kicsik és a nagyobbacskák gondol-
kodási képességei mellett ugyanolyan 
lényeges a szociális készségük fej-
lesztése (együttműködés, tolerancia, 
szabálykövetés, türelem). Ennek el-
mélyítésére pedig csak akkor van lehe-
tőség, ha Zafír és a gyerekek közösen, 
harmonikusan együtt tudnak dolgozni. 
Nagyon jó látni, hogy mind az óvodá-
sok, mind a kisiskolások ezt örömmel, 
önszántukból teszik. Betartják a sza-
bályokat, figyelnek a másikra, segítik 
egymást. Nő a türelmük, szociális ér-
zékenységük, önuralmuk. Megismerik a 
kölcsönös elfogadást. Mindezek pozití-
van befolyásolják a magatartásukat is.

Boda-Mihály Nóra
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Nyári ösvények
Nyáron sokan mennek szabadságra. 
Egyesek csak saját szobájuk nyugal-
mát keresik, mások viszont külföldi 
úti célokat tűznek ki maguk elé. Nem 
muszáj azonban messzire menni: 
Magyarország határain belül is olyan 
felfedezésre váró helyek várnak ránk, 
amelyek garantáltan nem fognak 
csalódást okozni. Ráadásul szívünk-
höz is közelebb állnak.

Kirándulj!
Amikor aktív, utazással egybekötött 
pihenésre szánjuk el magunkat, fon-
tos eldöntenünk, hogy milyen szem-
pontok alapján szeretnénk válasz-
tani. Aki szereti a történelmet és a 
forradalomról mesélő városokat, an-
nak érdemes felkeresnie Nagycen-
ket. Habár a szabadságharc csatái 
elkerülték ezt a helyet, mégis rendkí-
vül értékes, hiszen ez volt Széchenyi 

István gróf lakhelye. Kisvasút, em-
lékmúzeum, ősfás park és hosszú 
hársfasor várja az ide látogatókat. A 
kastély hűen tükrözi vissza nagy re-
formerünk ízlését, gondolatait. Szál-
lást, étkezési lehetőséget is könnyen 
találunk.

Vízparti romantika
Ha belföldi nyaralás, akkor Bala-
ton! Sétahajózás, kiállítások és az 
elmaradhatatlan fürdőzés az első 
perctől kezdve csábít minket Bala-
tonfüreden. Kellemes időtöltés lehet 
végigmenni a sétányon párunk ke-
zét fogva. Balatonfüred a hangula-
tok és színek városa, a romantikus 
élmények tárháza. Néhány étterem 
udvarán még a minigolf is kipróbál-
ható. Semmiképpen ne induljunk 
szállásunkra, ameddig a naplemen-
tét nem láttuk! Legyen szó családi 

nyaralásról vagy szerelmes napok-
ról, itt biztos a siker!

Egy kis nyugalom
Előfordul, hogy csendre vágyunk. 
Csak arra, hogy élvezzük a tájat. A 
Népligetből közvetlen buszjárat indul 
Bakonybélbe, a bencés szerzetesek 
monostorához. Miután kigyönyör-
ködtük magunkat a színes, illatos 
arborétumban, okvetlen szakítsunk 
időt a csillagvizsgáló megtekintésére! 
Ízlelgessük a friss levegőt, hallgassuk 
a természet hangjait! Nyugalom, ma-
dárcsicsergés, hosszú, elmélkedő 
séták: Ezt nyújtja Bakonybél. 

Bármilyen úti célt válasszunk is, 
amikor beköszönt az ősz, és lehullott 
sárga levelek kergetőznek a szélben, 
boldogok leszünk, mert nyári emlé-
keink jóleső melegséggel töltenek el.

Zilahi Zoltán

Már csak kevesen élhetnek Gyöm-
rőn azok közül, akik még emlékez-
nek a mai Táncsics út melletti sport-
pálya születésére és hőskorára. 
Pedig a nagy öregeknek lenne mit 
mesélniük, hiszen egyszer még a le-
gendás Aranycsapat tagjai is rúgták 
a bőrt a gyömrői gyepen.

A Tófürdő szomszédságában ta-
lálható sportpályát három évig tartó 
munkálatok után 1948-ban adták 
át a helyi sportolóknak. Az éppen 
60 éve kialakított játéktér mai napig 
szolgálja Gyömrő sportéletét.

A város első focipályája egyéb-
ként a mostani központi iskola 
sportcsarnokának helyén, a régi tég-
lagyár mellett volt. Később jó ideig 
a Kóczán birtokon játszották a lab-
darúgó mérkőzéseket. A világhábo-
rú után végül az Eskü téren kaptak 
helyet a település sporteseményei, 

azonban a játék népszerűsége miatt 
ez a helyszín hamar szűkössé vált.

Hat évvel az első kezdőrúgás után 
már igazi legendák is fűre léptek a 
Táncsics úti sportpályán. 1954 áprili-
sában az olimpikon Aranycsapat tagjai 
játszottak felkészülési mérkőzést váro-
sunkban a Gyömrői Spartacus ellen. 
A nemzeti tizenegy érkezése az egész 
települést lázba hozta, több százan fo-
gadták a labdarúgókat a tanácsháza 
előtt. Még a piros nyakkendős úttörők 
zenekara is kivonult Puskásék fogadá-
sára.

El kell ismerni, hogy az Aranycsapat 
szempontjából hétvégi örömfocinak 
is beillett a több ezer érdeklődő előtt 
játszott mérkőzés. A korabeli lapok 
szerint Kocsis és Hidegkúti triplázott, s 
mellettük többek között Puskás Öcsi is 
megzörgette a Spartacus hálóját. Bár 
a végeredmény 12:1 lett, ennek ellené-

re örök emléket csempésztek váro-
sunk múltjába.

A hatalmas vereség ellenére azért 
mégiscsak bevallhatjuk magunknak: 
ma sem lennénk szomorúak egy 
ilyen eredmény miatt, ha ez lenne 
az ára annak, hogy újra pályára lép-
jenek Gyömrőn az egykori olimpiko-
nok. A Táncsics úti focipálya 60 éves 
gyepszőnyege egész biztos, hogy 
újra ünnepelne.

Ducsai Sándor

Amikor még Puskás Öcsi vágta a gólt Gyömrőn

Puskás Ferencet fogadják a gyömrőiek 
1954-ben (Forrás: Gellér Nándor-Szabó 

József: A Gyömrői Sport Egyesület 
története c. könyv)

22

2018 JÚNIUS2018 JÚNIUSKITEKINTŐ



(2. rész)
Vasárnap volt és ebédidő, 
mint azt már említettem, azaz 
nem sok ember járt akkor 
az utcán. Ketten is elmentek 
mellette anélkül, hogy felfigyel-
tek volna rá. Így Hápi gondtalanul 
úszott tovább, egyre messzebbre 
kerülve házunktól.

Az egyik kerítés tövében hosz-
szú, egészséges levelek nőttek egy 
csomóba, ezért Hápi kiszállt a víz-
ből lakmározni. Hamar letépkedte 
a leveleket, mert a kacsák mohón 
esznek, majd uzsgyi vissza a vízbe, 
és úszott tovább.

Egy kutyáját sétáltató férfi haladt 
el mellette, és minden bizonnyal ő 
sem vette volna észre Hápit, ha a 
kutyája nem ugrott volna oda vadul 
ugatva. Hápi ijedten jajveszékel-
ve kiugrott a vízből és kiszaladt az 
útra. Néhány száz méterrel arrébb 
látható volt, hogy egy autó közele-
dik. A férfi tétovázott néhány per-
cig, hogy mit tegyen, majd a ku-
tyáját erősen ráncigálva továbbállt. 
Egyszer még visszanézett, és látta, 
hogy a kiskacsa újból a víz mellett 
áll, nincs már veszélyben. Még túl 
kicsi egy kacsasülthöz – gondolta 
magában, és elment. Hápi nem is 
tudta, mit úszott meg – következő 
vasárnap ő lett volna a főfogás.

Alighogy továbbúszott, egy paj-
kos nyári zápor felhő úgy döntött, 
lemossa a koszos kis madarat. 
Megállt fölötte, és nyakába zúdítot-
ta az esőt. Hápi még csurom vize-
sebb lett, mint előtte.

Jó a víz – gondolta Hápi –, de 
jóból is megárt a sok. Ezért kimá-
szott a járdára. De hiába nézett kö-
rül, semmi nem volt ismerős a kör-
nyéken. Lassan, elbizonytalanodva 
továbbtotyogott. Az általános isko-
la előtt volt éppen. Utána egy kis 
utca következett felfele a dombra. 
Ott betért, de ekkor már fáradt volt, 
ijedt volt, így befészkelte magát a 
fal melletti fűcsomókba. 

Nagyon éhes vagyok – hápogta 
maga elé. Majd a nap jóságosan 
rásütött, és Hápi elaludt a fűben.

Körülbelül ekkor fedezte fel édes-
apám, hogy Hápi eltűnt, ugyanis 
etetés ideje volt. Megkérdezte a 
szomszédokat, de nem volt náluk. 
Átfésültük az udvar minden szegle-
tét. Természetesen nem került elő. 
Egyértelmű volt, hogy kiszökött az 
utcára. Az öcsémmel együtt, ketten 
elindultak az utcán felfele, én pedig 
az ellenkező irányba. Ha valamelyik 
szomszédnál találtam valakit az ud-
varon, megkérdeztem láttak-e egy 
kalandos kiskacsát, de senki nem 
látta.

Már az iskola előtt jártam, amikor 
azon gondolkodtam, vajon meddig 
érdemes még továbbmennem. Né-
hány lépéssel már tovább is ha-
ladtam, éppen a kis utcán keltem 
át, amikor Hápi felismerte lépteim 
hangját, és kiugrott a füvek közül. 

Boldogan hápogva sza-
ladt felém. Én felkaptam, 
és dehogyis érdekelt, hogy 
teljesen összekoszolja a 
ruhámat, magamhoz szo-
rítottam, és úgy szaladtam 

vele hazafelé.
Hát ez volt az én különleges 

kiskacsám feledhetetlen kalandja. 
Most gyere, keressük meg a te Há-
pidat!

Miközben egyenként rakosgat-
tuk vissza a plüss állatokat a polcra, 
egyszer csak egy kis sárga pamacs 
kukucskált ki a kutya hasa alól.

– Mami, megvan! – kiáltott fel a 
kisfiam, majd a kacsához fordulva 
folytatta: Ejnye-bejnye, hát szabad 
ilyet csinálni, hogy így elbújsz? Örü-
lök, hogy nem lettél kacsasült – tet-
te hozzá végül kedvesebb hangon.

Mezei Gyöngyi és kisfia,  
Glettner Rafael Félix

(A Városi Könyvtár és a Gyömrői Ol-
vasónapló közös szervezésében kiírt 
„Én mesém” pályázat szülő és gyer-
mek kategóriájának első helyezett 
meséje)

Hápi elveszett

Illusztráció: Németh Krisztina
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