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A felújítások vége, a karbantartások kezdete

2015 Április

Amikor 13 évvel ezelőtt először polgár-
mesternek választottak, akkor nem az volt 
a kérdés, hogy mit csináljunk, melyik köz-
intézményt újítsuk fel, hanem hogy mindezt 
milyen sorrendben tegyük. Sok hónapot vett 
igénybe, mire felmértük hogy hol milyen 
munkálatokra lenne szükség. Iskolák, óvo-
dák, egészségügyi intézmények, és persze 
a Tófürdőnk is szerepelt a listámon. Hosz-
szú lista volt ez, sok tétellel. Tudtam, hogy 
mindez komoly összegeket emészt majd fel, 
de azzal is tisztában voltam, hogy ahhoz, 
hogy Gyömrő egy valóban élhető kisváros 
legyen, elengedhetetlen a közintézményi 
infrastruktúra fejlesztése. Emlékszem, alig 

pár hete voltam polgármester, amikor ellá-
togattam egykori általános iskolámba, ahol 
az egyik padon felismertem a saját egykori 
írásomat. A pad ugyanaz volt, csak éppen el-
telt bő 20 év…

Lendületesen, talán vakmerően is, de ne-
kiláttunk a fejlesztéseknek. Sorra újultak 
meg iskoláink, volt ahol komplett épületet 
bontottunk el és építettünk helyette újat (Er-
zsébet iskola), volt ahol tantermet építet-
tünk. Az eltelt tíz évben minden iskolánk 
megújult. A gyerekek nem villódzó lámpák 
fényénél tanulnak, és nem hullik le a vakolat 
a folyósokon. Óvodáinkat is fejlesztettük, 
bővítettük a férőhelyek számát. Sőt: komp-
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lett új ovit építettünk a 
kastélydombon. Mind-
ezek szükségesek is, 
hiszen szerencsére az 
elmúlt 12 évben 13 
ezerről csaknem 18 
ezerre nőtt városunk 
lakosságszáma. Ne-
künk pedig lépést kell 
tartanunk ezzel, hiszen 
minden itt élőnek biz-

tosítani kell a megfelelő infrastruktúrákat. 
Számomra ez a növekedés nagy öröm, hi-
szen azt mutatja, hogy Gyömrő egy vonzó, 
élhető kisváros, de más szempontból nagy 
munkát és sok fejtörést is jelent. A felújítá-
sok és bővítések mellett maradt idő és lehe-
tőség egy új bölcsőde építésére, ami kivál-
totta az addig bölcsiként funkcionáló családi 
házat. Tudom, már most kicsi az új bölcső-
de. Tervünk van a bővítésre, és ha megfelelő 
forrásokhoz jutunk, ez valósággá is válik!

A nevelési-oktatási intézmények korsze-
rűsítése mellett az egyik legnagyobb mun-
kánk a lepusztult, elhanyagolt Tófürdőnk 
felújítása volt. Láthatjuk, milyen eredményt 
értünk el. 2003-ban még hűtőgép és szemét 
volt a tóban, mostanra viszont évente hat-
vanezer fizetővendég érkezik kikapcsolódni 
városunkba. Nagy különbség…

Akárcsak a néhány évvel ezelőtti és a mos-
tani polgármesteri hivatal épülete között. 
Városunkhoz méltó városházánk lett! Mint 
ahogy a Hankó István Művészeti Központ is 
méltó helyet ad Gyömrő kulturális életének. 
Szerencsére ezen a területen is sokszínű a te-
lepülésünk.

Vannak olyan intézmények is, melyek 
nem hozzánk tartoznak, nem önkormányza-
tunk tartja fent őket. Ennek ellenére, én úgy 
gondolom, hogy közös felelősségünk hogy 
ezek is rendben legyenek, hiszen az ott dol-
gozók is értünk, Gyömrőért vannak. Így ke-
rült sor az elmúlt években a mentőállomás, 

a rendőrség vagy éppen a vasútállomás fel-
újítására. 

Az idei évben kiemelt projektünk a helyi 
egészségügyi szolgáltatások és infrastruktú-
ra fejlesztése. Ennek egyik eleme a napok-
ban látható: éppen az orvosi ügyelet épületét 
újítjuk fel. 

De ha már egészségügy: az elmúlt évek-
ben felújítottunk rendelőket, építettünk egy 
újat, és végre a védőnői szolgálat is megfe-
lelő körülmények között dolgozhat. 

Így visszagondolva erre a 13 évre, bát-
ran mondhatom: mindent megtettünk, hogy 
olyan várossá váljon Gyömrő, amilyennek 
mindannyian szeretnénk! 

Ha csak kerekítve is számolok, intézmé-
nyi fejlesztésekre, építésékre és felújítások-
ra mintegy 2 milliárd forintot költöttünk! 
Higgyék el nekem, ezek a legjobb befekteté-
sek! És elsősorban nem magunknak, hanem 
gyermekeinknek. Nagyon jó érzés végig-
nézni közintézményeinket, melyek egységes 
arculatot kaptak az elmúlt időszakban. 

Mostanra érzem azt, hogy elértünk arra a 
szintre, amelyet 2002-ben kitűztem magam 
és a csapatom elé. Persze mindez nem je-
lenti, hogy hátradőlhetünk! Nagyon fontos, 
hogy amiket elértünk, azokat meg is tartsuk. 
Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a kar-
bantartási munkákra. Minden évben ütem-
terv szerint végezzük majd ezeket. Vannak 
még elmaradásaink, amelyeket szeretnénk 
pótolni. Ilyen a házasságkötő terem felújítá-
sa, amire idén jó esély mutatkozik. Intézmé-
nyi infrastruktúra tekintetében, azt hiszem, 
igazán jól állunk. Persze mindig van még 
mit javítani, fejleszteni. Ráadásul én olyan 
ember vagyok, aki sosem elégedett teljesen, 
mindig vannak újabb ötleteim, látok kijaví-
tandó hibákat, megoldandó feladatokat. Le-
hetőségeinkhez képest mindent megteszünk 
ezután is, hogy úgy fejlődjön tovább váro-
sunk, hogy Önök is büszkék lehessenek rá!

Gyenes Levente

Gyenes Levente, 
polgármester
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Politikai kerekasztal: konkrét lépések
Március 19-én másodszor ült össze Gyömrőn 
a politikai kerekasztal. A Gyenes Levente pol-
gármester által életre hívott kezdeményezés-
ben részt vesz minden helyi párt és jelentősebb 
civil szervezet képviselője. A kerekasztal tagjai 
tanácsaikkal és ötleteikkel segítik a városveze-
tés munkáját, illetve egyes ügyekben munkát is 
végeznek. A márciusi egyeztetésen több konk-
rétumról is konszenzusos megállapodás szüle-
tett. 

Az egyik, a már korábban felvetett Gyömrői Ér-
téktár létrehozásának kérdése. A városvezetés 
már tett lépéseket ebben az ügyben a Pest Megyei 
Önkormányzat felhívására, de most ennek erősí-
tésére a részletek kidolgozása is megkezdődik. 
Az értéktár településünk szellemi és anyagi érté-
keit gyűjti össze, rendszerezi és őrzi, tudásbázist 
biztosítva a helyi közművelődési intézmények, 
oktatási- és nevelési intézmények, valamint a la-
kosság számára. A jelenlévők egyhangúan Mihály 
Margitot és Ducsai Sándort bízták meg a feladat 
koordinálásával. Az ő dolguk lesz a háttéranyagok 
elkészítése, az ötletek megvalósíthatóságának ta-
nulmányozása. 

Kiemelt téma volt a régi temető felújításának 
kérdése is. Simon László konkrét elképzeléseket 
vázolt. Ennek értelmében sírkatasztert állítanának 
fel, hogy a 15-20 éve nem gondozott sírokat ki 
tudják szűrni. Ahol nincs örökös vagy leszárma-
zott, azokat egy közös sírba tennék át – a nevek 
felírásával – , amelyet rendszeresen gondoznának. 
A Tesco és a ravatalozó közötti részen kialakítha-
tó lenne akár egy vízelmosásos temetési lehetőség 
is. Összességében a cél egy szebb, rendezettebb, 
parkosított temető és impozáns kegyeleti hely ki-
alakítása. Mivel egy összetett feladatról van szó, 
mindez akár 4-5 évig is eltarthat. Az előkészítés-
sel Simon Lászlót bízták meg. 

Bardóczy Árpád felvetését is támogatták a je-
lenlévők. Ő egy zarándokút és ökumenikus hely-
szín kialakításának lehetőségét vetette fel. Bar-

dóczy szerint egyre erősödik hazánkban a vallási 
turizmus, ami jó lehetőségeket kínál a települések 
számára. Mivel Gyömrő rendelkezik vallási jel-
legű helyszínekkel, érdemes lehet ezt a kérdést 
megvizsgálni, hiszen a Mária zarándokúthoz ol-
dalági csatlakozást lehetne biztosítani. Ezzel őt 
bízta meg a kerekasztal. 

Szintén Bardóczy Árpád lett a felelőse annak, 
hogy gyógynövénykutatók esetleges helyi ipari 
létesítéseiről tájékozódjon. Mint mondta: vannak 
olyan élő üzleti kapcsolatok, melyek segítségével 
akár városunkba is lehetne ilyen jellegű tevékeny-
séget hozni.  

A több mint két órás megbeszélés során nagyon 
sok téma szóba került. Ezek közül szintén támo-
gatták a helyi hulladékudvar megnyitásával és üze-
meltetésével kapcsolatos koncepció kidolgozását, 
valamint a komposztálás helyi népszerűsítését. A 
részletek kidolgozásával Hallama Jánost bízták 
meg. 

A tavalyi kampányidőszakban már olvashattuk a 
Fidesz-Társaskör ötleteit: a helyi pénz bevezetését 
valamint egy komplex nevelési-oktatási intézmény 
kialakítását. Gyenes Levente polgármester ezekkel 
kapcsolatban kifejtette. több buktatója is van mind-
két ötletnek, de ennek ellenére készülhetnek meg-
valósíthatósági tervek, konkrétan kidolgozott ötle-
tek. Ezekkel Gáspár Krisztiánt bízták meg.

A politikai kerekasztal tagjai legközelebb várha-
tóan május végén, június elején ülnek össze. Ekkor 
átbeszélik a fenti témákban folytatott egyeztetése-
ket, valamint újabb feladatokat határoznak meg. 

Hauser Antal
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Egészségügyi fejlesztés: 
megújul az orvosi ügyelet épülete

Mint arról már korábban is olvashattak, idén 
önkormányzatunk kiemelt figyelmet szentel 
a helyi egészségügyi szolgáltatások és infra-
struktúra fejlesztésére. 
Ennek érdekében az év 
elején Gyenes Levente 
polgármester kezdemé-
nyezésére és vezetésével 
megalakult az egészség-
ügyi egyeztető fórum, 
melyen minden helyi 
szakember jelen volt. 
Már az első egyeztetésen 
sikerült pozitív változá-
sokhoz vezető döntése-
ket hozni. 

A városvezetés folya-
mosan tárgyal az orvosi 
ügyeletet ellátó cég ve-
zetésével, így ezen a területen is sikerült javí-
tani a szolgáltatáson. 

A fejlesztések egyik újabb fontos állomása, 
az orvosi ügyeletnek otthont adó Szent István 
úti épület felújítása, mely április elején kez-
dődött. Az önkormányzati beruházásban zajló 
munkálatok első lépéseként eltűnt a régi kerí-

tés, és a mentőállomás vagy a rendőrség épüle-
téhez hasonlóan egy nyitott előkertet alakítunk 
ki. Ezzel szebbé válik az utcakép, és láthatóvá 

válik a díszes épület. 
Hogy valóban szép 
épületet láthassunk, 
megtörténik a külső 
felújítás is. Kijavítják 
a homlokzati hibákat, 
új színt kap az épület. 
A belső terek is meg-
újulnak, köszönhető-
en a festési és burko-
lási munkálatoknak. 

Természetesen az 
soha nem jó, ha va-
lakinek igénybe kell 
vennie az orvosi 
ügyeletet, de a célunk 

az, hogy ha valaki kénytelen ott lenni, akkor a 
lehető legjobb körülmények között legyen. 

A munkálatok a tervek szerint április vé-
gére, május elejére befejeződnek. A felújítás 
összköltsége eléri a négymillió forintot.

Hauser Antal  

24 órás
ügyelet 
a gyömrői lakosokért!
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Nagy sikerrel debütált új programunk 
Mi, itt élők, már megszokhattuk, hogy váro-

sunk közélete bővelkedik a különféle ren-
dezvényekben. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne 
lenne szükség új ötletekre, új kezdeményezésekre, 
főleg ha gyerekprogramokról van szó. A mostani 
húsvétkor megrendezett Húsvéti rendezvény és 
családi nap is egy új ötlet volt csapatunk, a Gyöm-
rő 2000 Kör részéről. Szerettünk volna egy olyan 
szép tavaszi ünnephez illeszkedő rendezvényt, 
mely programot nyújt kicsiknek és nagyoknak és 
erősíti ezt a szép régi 
hagyományos ünnepet. 
Hagyományteremtőnek 
is szántuk ezt a mosta-
ni rendezvényünket és 
mostantól szeretnénk 
évről-évre, újra és újra 
megrendezni, egyre 
több résztvevővel és 
látogatóval, és szeret-
nénk, ha ez a rendez-
vény is beépülne a köz-
tudatba és már meghívó nélkül is tudná mindenki a 
városban, hogy ha húsvét vasárnap, akkor Gyömrő 
2000 Körös rendezvény a Fő téren. Ugyanígy in-
dítottuk el több mint 20 évvel ezelőtt, csapatunk 
szervezésében a Mikulásjárást is. Akkor néhány 
lelkes tagunk kezdeményezése alapján indult el 
ez a kedves szokás, és mára szinte intézménnyé 
vált. Ezektől a programoktól válik színessé, érde-
kessé és igazán szerethetővé ez a város. A mostani 
első húsvéti program debütálása úgy gondolom, 
sikeresnek mondható, ha az időjárás nem is volt a 
legkedvezőbb a szabadtéri programoknak, mégis 
sokan látogattak el rendezvényünkre. De nemcsak 
a programunkra ellátogató gyermekeknek szeret-
tük volna a húsvét ünnepét szebbé tenni és hang-
súlyozni, ezért Lili nyuszi, a gyömrői húsvéti nyúl 
körbejárta a város óvodáit és minden csoportba el-
látogatott a kisgyermekekhez. Nagyon köszönjük 
a nem kis feladatot jelentő munkát Papp Mártinak, 
aki a jelmezt viselte. Voltak a népi szokásokhoz 

kapcsolódó néptánc és egyéb programok, kézmű-
ves foglalkozások, állatsimogató és népi játékok. 
Több szabadtérre szervezett műsort a Hankó Ist-
ván Művészeti Központba kellett áttelepíteni, a 
hidegre fordult idő miatt. Ilyenkor látható igazán, 
mennyire jó, hogy van egy szép és nagy művészeti 
központunk! Mivel ez volt az első ilyen húsvéti 
rendezvényünk, óhatatlan, hogy voltak időpontok, 
műsorelemek, amelyeken a mostani tapasztala-
tok alapján látjuk, hogy változtatni kell. Jövőre is 

szeretnénk megtartani 
ezt a húsvéti vasárna-
pi családi programot, 
évről-évre bővítve a 
rendezvény program-
jait. Igyekezni fogunk, 
hogy a megszokott vá-
rosi programok közé 
beépülő nap legyen ez 
is, mint a többi Gyöm-
rő 2000 Körös rendez-
vény. 

Nagyon szépen köszönjük azok munkáját és se-
gítségét, akik ötletünk megvalósításában részt vet-
tek.  Külön köszönjük a Hankó István Művészeti 
Központ dolgozóinak, hogy közösen megvalósítot-
tuk ezt a rendezvényt. 

Fő segítőink és támogatóink, akik hozzá-
járultak a családi nap sikeréhez:

A játékokban való segítői feladatokat köszönjük 
a Gyömrői Cserkészcsapat tagjainak, a kézműves 
foglalkozásokat a KULTURISZT kreatív csapa-
tának, akinek tagjai voltak: Besenyei Éva, Berdo 
Mónika, Szíjártó Szilvi, Baraksó Magdolna, Hajdú 
Irénke, Géczi Nikolett. Az állatsimogatóban a kis 
állatokat a Cserna család biztosította. A néptánc 
programokat Bakos Albert, Berci bácsi szervezte. 
A rendezvényen a programokat és a kiállítókat a 
Gyömrő 2000 Kör részéről Szabó Szilvia koordi-
nálta. Emellett köszönjük mindenki más munká-
ját, aki bármilyen területen segítette a rendezvény 
megszervezését és a gyermekek szórakoztatását.   
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Óvodás lesz a gyerekem  
– a szülôket tájékoztatták

Április 16-án tartotta önkormányzatunk az 
„Óvodás lesz a gyerekem” elnevezésű fórumot, 
melynek keretében a szeptembertől óvodakö-
teles gyermekek szülei kaphattak tájékoztatást 
az aktuális jogszabályi környezetről, valamint a 
gyömrői óvodákról. Több mint 350 szülő kapott 
meghívást a fórumra, közülük mintegy 40-50-en 
jöttek el.

Gyenes Levente polgármester köszöntőjében ki-
emelte: önkormányzatunk évek óta tudatosan fej-
leszti a nevelési-oktatási intézményeket a városban, 
hogy a gyerekeknek a lehető legjobb körülménye-
ket tudják megteremteni. Hozzátette: az elmúlt 
8-10 évben 13 ezerről csaknem 18 ezerre nőtt a 
lakosságszám, ami számára nagy öröm, de az in-
tézményvezetőknek sokszor fejfájást okoz a jelen-
tősen megnövekedett létszámok befogadása, ke-
zelése. Éppen ezért épült a kastélydomb óvoda, és 
bővítettük csoportszobákkal az óvodákat – mondta 
a polgármester. 

Volcz Zoltánné irodavezető ezt követően ösz-
szefoglalta a szülőknek a hatályos köznevelési 
törvényt. Mint elmondta: azok a gyerekek válnak 
óvodakötelessé, akik 2015. augusztus 31-ig betöl-
tik 3. életévüket. Őket kötelező felvenni a körze-
tes óvodákba. A szülő dönthet úgy, hogy felmentést 
kér az óvodába járás alól, ezt a jegyző bírálja el. 
Beiratkozni azonban nekik is kötelező, ugyanis ek-
kora adhatják le az oviban a felmentési kérelmü-
ket, melyet az óvoda vezetése továbbít a jegyző-
nek. Ő a döntésről írásban (határozat formájában) 
tájékoztatja a szülőket. Volcz Zoltánné kiemelte: 
minden felmentési kérelem esetén a védőnői szak-
szolgálat véleményét is ki kell kérnie a jegyzőnek, 
mert előfordulhat, hogy bizonyos esetekben jobb 
a gyermeknek, ha óvodában van, mintsem otthon. 
Az irodavezető asszony arról is tájékoztatta a szü-
lőket, hogy a vonatkozó törvény szerint nem adható 

felmentés annak a gyermeknek, aki a tárgyév au-
gusztus 31-ig betölti az 5. életévét. Előírás ugyanis, 
hogy legalább napi négy órában részt kell vennie 
az óvodai foglalkozásokon minden 5. évét betöltött 
gyermeknek. 

Összességében szeptember 1-től Gyömrőn 725 
óvodás gyermek lesz. A városi ovikban 753 férőhely 
van, tehát ezt az igényt ki tudjuk elégíteni. Azonban 
ha a fenti adathoz hozzáadjuk azokat, akik augusz-
tus 31-e után töltik be a 3. évüket, és nem óvodakö-
telesek, de adott esetben a szülők már vihetik óvo-
dába őket, akkor további 232 gyerek érkezhet. Ez 
így már összesen 957 főt jelentene. Értelemszerűen 
aki nem óvodaköteles, őket az adott intézménynek 
nem kell felvennie, de lehet olyan családi helyzet, 
amikor szükségszerű, hogy a gyerek oviba járhas-
son. Volcz Zoltánné a fórumon ezért hangsúlyozta: 
azok a szülők, akiknek a gyermekük óvodaköteles 
lesz, de valamilyen okból kifolyólag otthon lesz-
nek, így a gyerek valamelyik szülőjével maradhat-
na, azok lehetőség szerint kérjék a felmentésüket.     

A szülők nemcsak a jogi háttérről hallhattak a fó-
rumon. Beke Anna pszichológus arról beszélt, hogy 
milyen változásokkal jár egy család életében, ami-
kor a gyermek óvodás lesz. Azt is elmondta, miként 
érdemes a szülőknek kezelni ezt az új helyzetet. 

Végül a gyömrői óvodák vezetői mutatták be sa-
ját intézményeiket, így az est végére a szülők egy 
átfogó képet kaphattak a helyi óvodai rendszerről.

Hauser Antal 
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Odafigyelünk a legkisebbekre is
Amikor az idei beruházási feladatainkat és 
munkáinkat terveztük, kiemelt figyelmet 
szenteltünk a gyermekintézmények felújításá-
nak. Nagy hangsúlyt helyeztünk ugyanis arra 
az elmúlt években, hogy városunk arculata 
gondozott, rendezett képet mutasson. Remé-
lem, sokan úgy látják, hogy ennek az igyeke-
zetünknek van eredménye. Sok fejlesztést ter-
veztünk az idei évre is, melyből jó néhánynak 
a megvalósítása már megkezdődött. Zajlik a 
tófürdő, az orvosi 
ügyelet felújítása, 
haladnak a tavaszra 
tervezett közterüle-
ti munkák, útfelújí-
tások. Ezek mellett 
azonban az idei év-
ben kiemelt figyel-
met szeretnénk for-
dítani az óvodák és 
iskolák felújítására is. Mivel sajnos az ilyen 
célú pályázatok, illetve általában a pályázati 
kiírások megjelenése még várat magára, ezért 
kisebb lépésenként is, de önerőből fogtunk 
hozzá a legfontosabb munkák elvégzéséhez. 
Egész évre elosztva elkészítettünk egy tervet, 
hogy milyen lépésenként, hol melyik intéz-
ményben, mikor valósuljanak meg a tervezett 
munkák. Szerepel ezek között óvodai csoport-
szobák felújítása, padlóburkolat cseréje, folyo-
só felújítások, iskola tantermek átalakítása, fel-
újítása. Sajnos a költségvetésünk szűkössége 
miatt nem tudunk hatalmas összegeket költeni 
önerőből egy-egy évben, azonban egy-két 10 
millió forintot jól elosztva tudunk erre a célra 
fordítani. Természetesen a legsürgősebb mun-
kákkal kezdtük, az elosztásnál pedig töreked-
tünk arra, hogy minden oktatási intézménybe 
jusson ezekből a munkákból. Mindenhol sze-
retnénk valami kis fejlesztést megvalósítani. 
Országos viszonylatban kiemelkedően jó ál-

lapotú, gondozott intézményi hálózattal ren-
delkezünk, de óhatatlan, hogy a használatból 
adódóan folyamatosan költeni kell a színvonal 
megtartására. Az idei évet az Arany Óvodával 
kezdtük, ahol örömmel számolhatok be arról, 
hogy elkészült a Napsugár csoport padlójának 
teljes felújítása, a régi elkopott parketta helyé-
re szép új, modern nagy kopás állóságú PVC 
padló került. Amikor elkészült a padlócse-
re, akkor volt csak igazán érzékelhető, hogy 

mennyire megvál-
toztatja egy óvo-
dai csoporthelyiség 
hangulatát, miliő-
jét egy szép, eszté-
tikus, új burkolat. 
Egész más érzés 
így belépni ebbe 
a csoportba, mint 
amikor még a régi 

fapadló nyikorgott az apró lábak alatt. Ebben 
az óvodában ezen kívül még  a Manócska cso-
port padlóburkolatának cseréje sürgető, mely 
a közeljövőben elkészül. A többi csoportnál 
nincs ilyen probléma, azonban a földszinti fo-
lyosónál igen. De ezt csak a nyári zárva tartási 
időszakban tudjuk elvégezni. Szinte minden 
óvodát fog érinteni majd a belsőterek faburko-
latainak cseréje és más belső felújítások. Sze-
retnénk, ha minden intézményünkben látható 
lenne a jó gazda gondosságának szemlélete 
és hogy mind az ott dolgozók, mind az oda-
járó gyermekek érezzék, odafigyelünk rájuk, 
gondoskodunk róluk. Természetesen minden 
intézményben a legfontosabb a pedagógusok 
által végzett oktató, nevelő munka, az önkor-
mányzat feladata pedig az ehhez szükséges jó 
körülmények és feltételek megteremtése. En-
nek a feladatnak szeretnénk eleget tenni. 

 Mezey Attila
alpolgármester
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Rekord bevétel a Tarka Esten!

Évtizedes hagyomány városunkban a Tarka 
Est megrendezése. A rendezvény kereté-

ben helyi óvodások és iskolások lépnek szín-
padra különféle táncos produkciókkal. A belé-
pők árából összegyűlt összeget az est végén az 
az óvoda vagy iskola kapja, akit kisorsolnak. 
Tavaly a falusi ovi volt a szerencsés, a nyere-
ményt pedig udvari játékokra költötték. 

Az idei Tarka Esten kilenc nevelési-oktatási 
intézmény tíz csoportja lépett fel. Láthattunk 
népi táncokat, katicának öltözött ovisokat, 
tornabemutatót, de kis „kéményseprők” is fel-
léptek. A zsúfolásig megtelt színházteremben 
minden egyes fellépő csoportot hatalmas taps 
fogadott, a gyerekek szemmel láthatóan él-
vezték a fellépés minden egyes pillanatát. Az 
előadások után jött a pillanat, amikor kiderült, 
hogy a Tarka Este történelmének legnagyobb 
bevétele, összesen 181.000 forint gyűlt össze! 
Volcz Zoltánné, Gyömrő Város Önkormány-

zatának oktatási referense egy kedves kislány, 
Réka segítségével sorsolt. A szerencsés nyer-
tes a Kastélydomb óvoda lett. A bevételt a 
tornaszobai eszközök bővítésére költik majd. 

Köszönet illeti a szervezőket, a művészeti 
központ dolgozóit, a gyerekeket segítő peda-
gógusokat és mindenkit, aki a belépő megvá-
sárlásával hozzájárult a szép összeghez.

HA  
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2015. május 14-én, 19 órától

Puzsér Róbert 
önálló estje 

a Hankó István Művészeti Központban
Jegyek 2 000.- Ft-os áron már megvásárolhatók a 

helyszínen!

A Hankó István Művészeti Központ programajánlója

Tábori levél!
Kedves volt és leendő Táborlakók!

A Domján Edit Nyári Regionális Művészeti Tábor idén 
nyáron is kitárja kapuját.

Ha szeretnétek egy héten át „színházast” játszani, drámázni, énekelni, táncolni, kézművesked-
ni, jelmezt és kelléket készíteni, színpadon szerepelni, akkor itt a helyetek.

A napközis táborban reggel 8.30-tól délután 16.30-ig kockázat nélkül kipróbálhatjátok ma-
gatokat különböző fantázia -, és valós élethelyzetekben, lehettek büszke királyok vagy éppen 
gonosz varázslók...

Mint vándor kisinasok, belekóstolhattok különböző mesterségek műhelytitkaiba is, s a hét 
végén ország - világnak megmutathatjátok, mit  tanultatok.

Helyszín:
Gyömrő, Hankó István Művészeti Központ

Időpont:
Június 22. – június 27.

Jelentkezni a következő telefonszámon lehet:
06-30/378-7381
06-29/325-455

E-mail: poormara@gmail.com
Testvér kedvezmény és részletfizetés!

Ezzel zárom levelem, remélem, személyesen is találkozunk!
Poór Mara táborvezető 

(színművész, drámapedagógus)
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TeSzedd! 2015

A z idén is megrendezi a “Te Szedd! - Ön-
kéntesen a tiszta Magyarországért” ak-

ciót a Földművelésügyi Minisztérium és az 
Országos Környezetvédelmi és Természetvé-
delmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgaz-
dálkodási Igazgatósága. Az eseményre május 
15-17 között kerül sor szerte az országban.

Mint minden évben, az idén is csatlakozott 
településünk ehhez a megmozduláshoz, s mi 
május 17-ére, vasárnapra hirdettük meg az 
akciót. Nálunk már évek óta megszokott do-
log, hogy civil egyesületeink, intézményeink 
az első hívó szóra csatlakoznak környezetünk 
védelmét, szépítését célzó helyi vagy országos 
megmozdulásokhoz. Felhívásunkra 15 helyi 
szervezet, intézmény jelentkezett idáig mint-
egy 250 fő részvételével. Természetesen, a 
megadott időpontig bárki csatlakozhat a felso-
rolt gyülekezőhelyeken a meglévő csoportok-
hoz, de csatlakozás nélkül is, a saját környe-
zetében található hulladék összeszedésével is 
sokat tehet az ügy érdekében.

A lapzártáig kialakult gyűjtőhelyek és cso-
portok:

Gyömrő Város Önkormányzata: zz központi 
park és környéke
Weöres Sándor Ált. és zz
Műv. Isk.: Központi Is-
kola és környéke
Utánpótlás Futball zz
Club: Focipálya és kör-
nyéke
Gyömrő 2000 Kör:zz  Kó-
czán lakópark és környéke
Gyömrői Polgárőr és zz
Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület: 31-es főút Gyömrő 
felé eső szakasza mellett.
Eskü Tériek Baráti Köre: zz
Eskü tér és környéke

Túzberek Vadásztársaság: zz laktanyai bekötő 
út és környéke
Boglárka Nyugdíjas Klub: zz Tulipán u. - Dó-
zsa Gy. út - Maglódig, vissza: Kóczán út - 
Nefelejcs u. - Állomás u.
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.: zz Falusi körfor-
galom és környéke, Bajzsy Zs. út és környé-
ke.
Id. Pál Mihály Baráti Kör:zz  Mánya rét és 
környéke, Üllő felé vezető út
Rákóczi Szövetség Gyömrői Egyesülete: zz
Mánya rét és környéke, Üllő felé vezető út
Csemetekert Gyermekszínház: zz Csütörtöki 
piactér
Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület: zz
Mendei út Mendei bekötő út felé
Gyömrői Ifjúsági Kör: zz Szent István út és 
környéke
Teleki László Gimnázium és Informatikai zz
Szakközépiskola: iskola és környéke

Bővebb felvilágosítás országosan: 
www.teszedd.hu weboldalon, 

Gyömrőn: Hodruszky Lajosnál  
az info@gyomro.hu vagy  

a 06 30 6550788-as telefonszámon kapható.
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Talajterhelési díjfizetés
Tájékoztatjuk Gyömrő Város lakosságát, hogy a 2015. évben 

a talajterhelési díj befizetési határideje (a 2014. évben elhasznált m3 után):  
2015. május 31.

számlaszám: 11742197-15392017-10080003

A bevalláshoz szükséges nyomtatványokat áprilisban kapják meg az érintett háztartá-
sok. Kérjük Önöket, hogy a nyomtatványokat KITÖLTVE, ALÁÍRVA juttassák vissza 
irodánkba. Amennyiben valaki mentességre/kedvezményre jogosult, a nyomtatvány V. 
pontjában tudja jelölni, azonban az erre vonatkozó jogosultságot kérelmezni és igazolni 
kell.

Ügyfélfogadási idő: 
hétfő: 8.00-17.30
szerda: 8.00-12.00
péntek: 8.00-12.00                          Gyömrői  Adóiroda

Újra vár mindenkit a Káptalanfüredi tábor!
2015-ben is kinyitja kapuit a Balatonalmádi-Káptalanfüreden található Ifjúsági tábor. 
Ahogy az elmúlt három évben mindig, úgy idén is több fejlesztés történik a májusi sze-
zonkezdetig.  Megújul több faház, illetve új bútorok is érkeznek. Mindezek ellenére az 
árak nem változnak, vagyis egy éjszaka szállás 1.800 Ft/fő, de 3 vagy több éjszaka esetén 
csak 1.500 Ft/fő/éj. Az ellátás – mely szabadon variálható – árai is változatlanok: reggeli 
650 Ft, ebéd 900 Ft, vacsora 850 Ft. Az ebéd háromfogásos, míg a vacsora minden eset-
ben meleg étel. A 12 személyes összkomfortos ház külön is bérelhető. Ennek szállásdíja 
egy hétre 130.000 Ft. Kisebb létszám, illetve rövidebb tartózkodás esetén 2.500 Ft/fő/éj. 

Minden pihenni vágyót várnak szeretettel!
További információ és foglalás: tabor@gyomro.hu, valamint 0670/603-9878.
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KÖNYVTÁRI  
HÍREK

Májusban az alábbi rendezvényekre várunk minden kedves érdeklődőt. 
A programjainkon való részvétel mindig ingyenes!

Beszédművelő kör találkozóinak időpontja:
2015. május 13. és 27. (szerda) 15:30-16:30

Népek és országok: Franciaország
Az előadás címe: Mazamet-i hétköznapok, avagy egy magyar lány élete a nagy 

Franciaország szívében. Előadó: Kovács Tímea.
Időpont: 2015. május 7. (csütörtök) 16:30

Kézműves foglalkozás: Barátság karkötők
Hímzőfonalból készítünk barátság karkötőt, mellyel megajándékozhatod szeretteidet,  

de elkészítheted saját magad számára is.
Időpont: 2015. május 14. (csütörtök) 13:00-tól

Pünkösdi nyitva tartás: 2015. május 23-án, szombaton a könyvtár  
ZÁRVA tart!

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Felhívás
Kérjük, ha ebben a fűtési szezonban még nem járt Önöknél kéményseprő, minél 
előbb végeztessék el a kötelező kéményseprő-ipari feladatokat!

Gyömrőn állandó ügyeletben: Wahab Raszul 
0670-249-14-66 , vagy  739-087

A kéményseprő ipar feletti ellenőr-
zést a 2012. évi XC. törvény rendel-
kezése alapján a  katasztrófavéde-
lem gyakorolja, aki  a szolgáltatás 
elmaradása esetén eljárást indíthat 
az ingatlantulajdonossal szemben.
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Mesélô utcanevek
Új utcanévtörténeti rovatot indítunk, mely-
ben megismerhetik utcáink névadóinak 
életpályáját, szerepét a történelemben.

Puky Miklós utca

Az utcanév története
Az utca Puky Miklós Heves vármegyei föld-
birtokosról, a megye alispánjáról, a reformkor 
liberális ellenzéki politikusáról kapta a nevét.

Puky Miklós életrajza
Puky Miklós 1806. november 5-én született 
Pest Megyében, Káván. Elemi iskoláit Káván 
kezdte, majd a pesti piaristáknál fejezte be ta-
nulmányait. Édesanyja Borbély Borbála örök-
sége révén a Heves 
vármegyei Tiszarof-
fon.

Hamarosan bekap-
csolódott a helyi po-
litikai életbe, a vál-
tozást és átalakulást 
legradikálisabban 
támogató nemesek 
oldalán. Gr. Kegle-
vich Miklós halála 
után Puky Miklóst 
tartották a megyei 
ellenzék vezéregyé-
niségének, 1839-ben 
táblabírónak választották.

Az 1848. évi pesti országgyűlésben ő kép-
viselte a vármegyét, s őt nevezték ki Heves és 
Külső-Szolnok megye kormánybiztosának is. 
Batthyány Lajos rendelkezései alapján a fel-
adata a honvédség felállítása volt. 1849. január 
3-án Puky Miklóst nevezték ki első alispánná. 
1849 februárjában Komárom kormánybizto-
sa lett. Leköszöntekor személyes véleménye 

alapján nevezték ki Klapka Györgyöt Komá-
rom várának parancsnokává.

A szabadságharc leverése után száműzetés-
be kényszerült. Belgrádon keresztül Párizsba 
menekült, ahol találkozott a kint élő emigráció 
több tagjával is, így pl. Gr. Teleki Lászlóval is 
itt került szorosabb barátságba. Távollétében 
1851. szeptember 22-én vagyonelkobzásra 
és kötél általi halálra ítélték. Európai körútba 
kezdett, több álnéven több országot érintve 
végül hosszabb időre Genfben telepedett le.

Hamarosan megszerezte a svájci állampol-
gárságot, majd 1856-ban könyvnyomdát ala-
pított Genfben, amely jómódú életet biztosított 
neki, valamint az emigráns társaknak is segít-
ségére volt a nyomda: sok röpiratot, emlékira-
tot és könyvet nyomtattak itt, de többek között 

itt jelent meg Byron 
Childe Haroldjának 
első magyar fordítá-
sa is.

Puky Miklós a ki-
egyezést követően 
1867. januárjában 
térhetett haza. A ki-
egyezés után meg-
induló új megyei al-
kotmányos élet első 
tisztújításán, 1867. 
április 28-án Heves 
és Külső-Szolnok 
egyesült vármegyék 

közgyűlése első alispánjának választotta, 
majd a következő évben Heves megyei Negy-
vennyolcas Párt elnöke is lett.

1869. december 23-án lemondott Heves 
vármegye alispáni tisztéről és visszavonult ka-
rácsondi birtokára. Itt hunyt el 81 évesen1887. 
augusztus 23-án.   

Mezey Attila
alpolgármester

Puky Miklós és Gr. Teleki László Genfben
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Közös koncert a katolikus templomban
2015. április 18-án a gyömrői római 
katolikus templomban az Eszterházy 
Pál Katolikus Kórus és a Weöres Sán-
dor Általános Iskola és Művészeti Is-
kola diákjai közös koncertet adtak.

Gálné Mikolai Annamária és Hiller Edit 
kórusvezetők komoly igényességgel ál-
lították össze a koncert anyagát. Köszönjük 
Baksa Brigittának a műsorvezetést!

A Húsvéti időszakban felemelő érzés 
volt együtt énekelni a gyerekekkel Kodály 

Zoltán Stabat Mater-ét. Ezután a gyerekek 
kórusa következett, majd a művészeti is-
kola növendékei közül, Váradi Alexandra, 
Mészáros Mátyás, Dunai Bianka Karmen, 

Játsszunk Fizikát! – 2015
Az Eötvös Loránd Fizikai Társu-
lat Csongrád megyei Csoportja 
és a Szegedi Tudományegyetem 
Fizikus Tanszékcsoportja 3 for-
dulós versenyt hirdetett fizikai 
kísérletekből általános és közép-
iskolás diákok számára. 

Ebben az évben a „2015 a Fény Éve” nemzet-
közi és hazai programsorozathoz kapcsolódott 
a verseny és ennek jegyében írták ki a szerve-
zők a megoldandó feladatokat.  Ezen a ver-
senyen vett részt iskolánk, a Gyömrői Fekete 
István Általános Iskola és Szakiskola tanulói-
nak egy csapata.

Hat héten keresztül kéthetente három meg-
oldandó kísérleti feladatot kaptunk, és a „Fény 
Évéhez” kapcsolódó tudománytörténeti kér-
désre is válaszolnunk kellett.

A kísérletek megoldásait, a tapasztalatokat 
és a jelenségek magyarázatait jegyzőkönyv-
ben küldtük el. A kísérleteinkről, saját készíté-
sű eszközeinkről fotókat is készítettünk.  

A csapatunkat meghívták április 10-re a 
Szegedi Tudomány Egyetemen tartandó ered-

ményhirdetésre. Először egy, az egyetemen 
tanító tanártól láthattunk érdekes fizikai kí-
sérleteket, majd a versenyzők mutatták be a 
feladatok megoldását a jelenlevők előtt. A mi 
csapatunkat két kísérleti feladat bemutatására 
kérték fel a szervezők. 

A sok munka és izgalom után végre követ-
kezett az eredményhirdetés.

Az általános iskolai kategóriában az is-
kolánk csapata első helyezést ért el.

A csapatunk tagjai: Balthes László 6. oszt., 
Bartha Norbert 7. oszt., Gutai Lili 7. oszt., 
Kovács Roland 7. oszt. és Moldován Evelin 
7. osztályos tanulók. A felkészítő tanárunk: 
Szabóné Szőcs Erika.

Írták: a csapat tagjai
Gratulálunk az elért szép eredményhez! 
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A tavasz nagy versenyei
Március nemes versengésekkel zárult a város általános iskolásai számára. A Weöres Sándor 
Általános Iskola szervezésében zajló versenyek jókedvet, kiváló időtöltést és nem utolsósorban 
fejődési lehetőséget adtak a  gyerekeknek. Az eredmények a következők:

Városi futóverseny:
Korcsoport lányok iskola fiúk iskola

I.
1. Csernyák Csenge
2.Kele Brenda
3.Pataki Petra

WS
WS
WS

1.Árokszállási Tamás
2.Kálmán Gergő
3.Klein Ágoston

WS
FI
FI

II.
1.Rácz Léna
2.Nagy Dóra
3.Koncz Kitti

WS
WS
FI

1.Rácz Milán
2.Zsoldos Bendegúz
3.Kertész Zalán

WS
WS

II.RF

III.
1.Donka Fanni
2.Acsai Zsófia
3.Barthos Csenge

FI
WS
FI

1.Kovács Kristóf
2. Fabula Dániel
3.Balogh Gergő

FI
WS
FI

IV.
1.Takács Kitti
2.Zahora Hanna
3.Kovács Réka

FI
WS
FI

1.Bordós László
2.Hajnal Bálint
3.Márkus János

WS
FI
WS

A csapatversenyek eredményeként a vándorkupát a Weöres Sándor Általános Iskola nyerte.

Városi matematika verseny:
Osztály Helyezés Tanuló neve Iskola

5. osztály

1. Puha Dániel WS
2. Ökrös Tamás WS
2. Sámuel Dániel WS
3. Kisberg Napsugár FI
3. Pomlényi Márton WS

6. 
osztály

1. Kenyó Kristóf WS
2. Halász Henrietta II. RF
2. Piszár László WS
3. Piricz Barna WS

7. 
osztály

1. Moldován Evelin FI
2. Juhász Ákos WS
3. Szántai Balázs WS

8. osztály
1. Nervetti Benedek WS
2. Gruber Levente WS

3. Bajusz Attila FI

Minden felkészítőnek,szülőnek, gyermeknek 
gratulálunk!                               A szervezők

Szilágyi Eszter hangszeres előadásait hall-
hattuk.

Az Eszterházy Pál Katolikus Kórus koncert 
anyagában a húsvéti ünnepkörhöz tartozó mű-
vek szerepeltek. Lélekemelő volt együtt énekelni 
Mozart: Ave Verum című művét Almássy László 
Attila orgonaművész kíséretével, aki – a Művé-
szeti Iskola tanára is – még két gyönyörű mű elő-
adásával ajándékozta meg a hallgatóságot.

A koncert záró számaként a templomban 
a hallgatósággal közösen énekeltük el Tóth 

József  tiszteletére az általa feldogozott for-
mában a  Boldogasszony anyánkat.

Mi, akik ezen a szombat estén részesei 
voltunk ennek az egy órának, úgy éreztük, 
hogy az összecsengő harmóniák áthidalták 
azokat az emberi korlátokat, melyeket nem 
lettünk volna képesek a közös éneklés nél-
kül - csak a hétköznapokban - átlépni. Általa 
közelebb jutottunk Istenhez, önmagunkhoz 
és egymáshoz…. 

Eszterházy Pál Kórus
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Kell néha…
Milyen érdekes az élet - így az elmúlt hat-
van évre visszatekintve - mikor fiatal vol-
tam, a negyven éves szüleimet idősnek gon-
doltam, amikor terhes voltam, csak a terhes 
nőkön akadt meg a szemem, akármilyen 
nagy tömegben kiszúrtam őket. Amikor a 
gyerekeimet sétáltattam, mindig megláttam 
a kisgyerekes anyukákat. Manapság észre-
veszem a nyolcvan éves tipegő mamikákat 
és azok a gondolatok foglalkoztatnak, hogy 
vajon nekem mennyit és mit szán még a 
sors?

Amíg aktív korú életet élsz, nem gondolsz az 
eljövendő nyugodt, lassabb, csendesebb idő-
szakra, mert ott van a mindennapi taposóma-
lom. Így voltam ezzel én is, és gondolom még 
több korombeli anyuka, feleség. Az utolsó 
munkahelyemen is egy nagyon jó és nyíltszí-
vű, őszinte csapat tagja voltam, ezelőtt három 
évig.

Igaz, azóta mindenre van időm itthon, nem 
kell kutyafuttából összecsapni a vacsorát, a ta-
karítást, a mosást, a vasalást. De ezek mellett 
valami hiányzott az életemből...

Egy kedves ismerősöm által szereztem tu-
domást a Boglárka Nyugdíjas Klub létezésé-
ről és már három összejövetelükön részt vet-

tem. Mindig szerettem tükröt tartani magam 
elé, mert kíváncsi voltam, milyen leszek évek 
múlva, és itt találkoztam nálam 10-20 évvel 
idősebb, ám még mindig életvidám embe-
rekkel, akik korukat meghazudtolóan részt 
vesznek egy „csapatmunkában” . Talán ez bá-
torított arra, hogy még nekem is jut az élet tor-
tájából egy szelet. Azóta megpróbálok ennek 
részese lenni, hozzátenni annyit, hogy ez az 
elődeink által létrehozott nagyszerű közösség 
ne merüljön feledésbe.

Minap hiányolta az egyik társunk, hogy 
Gyömrőn sokan nem is tudnak a nyugdíjas 
klub létezéséről. Így most megragadnám az 
alkalmat és arra kérem a hozzám hasonlóan 
érző embereket, csatlakozzanak a mi kis kö-
zösségünkhöz.

Kell néha levetni a kitérdelt szabadidőruhát, 
a papucsot cipőre cserélni, tükörbe nézni, be-
lőni a frizurát, gondolataimat kicserélni a többi 
nagyival, recepteket gyűjteni és zsebre vágni 
lányom dicsérő szavait: „ anyu jól nézel ki”.

Jó egy közösséghez tartozni, jó ott ülni em-
bertársaim gyűrűjében, jó érezni a hasonló 
korú társaim pozitív kisugárzását és egyálta-
lán JÓ ÉLNI!

Király Lia
Boglárka Nyugdíjas Klub
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Sporttábor Gyömrôn
2015-ben is megrendezésre kerül a Gyömrő 
városi sport és rekreációs tábor. A tábor ide-
je alatt kibővült sportprogramokkal, sportági 
bemutatókkal és ismeretterjesztő foglalkozá-
sokkal, fejlesztő, sportágválasztó sportprog-
ramokkal várjuk az érdeklődőket 3 turnusban. 
A foglalkozásokat képzett sportszakemberek, 
meghívott profi sportolók tartják. A tábor 
résztvevői megismerkedhetnek a hazánkban 
népszerű, illetve kevésbé ismert sportágak-
kal, mint ülő röplabda, darts, rögbi, jóga, stb., 
valamint külsős programjainkon a triatlon, 
strandröplabda, országúti biciklizés, túrázás, 
stb. alapjaival is. Táborunk fő tematikája az 
egészség köré fonódik, így a résztvevők is-
mereteket szerezhetnek a táplálkozásról és a 
mozgás fontosságáról interaktív foglalkozá-
sok keretében.

Első turnus: 
 2015. június 29-től július 3-ig, 

Második turnus:  
2015. július 6-tól 10-ig, 

Harmadik turnus: 
2015. július 13-tól 17-ig tart. 

A sportfoglalkozások 8 és 16 óra között tarta-
nak. A helyszín Gyömrő városi sportcsarnok, 
1 turnus ára 13 000 Ft, mely tartalmazza a 
napi kétszeri étkezést, strandbelépőt, prog-
ramköltségeket.
Szeretettel várunk minden olyan sportsze-
rető és nem szerető 6 és 15 év közötti gyer-
meket, aki új ismeretekre, szórakozásra, 
sok-sok játékra és új kalandra vágyik!

Gyere, és próbáld ki magad, tegyél az 
egészségedért és ÉREZD JÓL MAGAD! 

Érdeklődni és jelentkezni a lenti telefonszá-
mokon, e-mailben, a turnusok kezdetét meg-
előzően minimum egy hónappal.

Jelentkezz minél előbb, hogy részese lehess 
egy jó csapatnak! Kalandra fel! 

Péczely Ákos:
06 30 288 99 96, peczely.akos@gmail.com

Tunyogi Zsófia:
06 20 531 68 39, tunyogizsofi@gmail.com

Lovasi Balázs:
06 20 363 93 53, gyomrose@citromail.hu

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk Hu-
domiet Károly 2015. április 3-i temetésén megjelentek, sírjára virágot tettek és mélységes 
fájdalmunkban osztoztak.

Továbbá köszönetet szeretnénk mondani Garamszegi Sándornak és munkatársainak a te-
metés szervezéséért és lebonyolításáért.

A gyászoló család
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Kedves Olvasók!
Nagy örömömre szolgál az az esemény, amely márci-
us 21-én zajlott a péteri Pittner Dénes Általános Isko-
lában. Immár III. alkalommal rendeztük meg a Kaes-
hi Waza Harcművészeti Egyesület házi versenyét. 

Öt kategóriában (formagyakorlat, földharc, ütő-
fás harc, kéz-láb küzdelem és törésgyakorlatban) 
csaknem 60 versenyző vett részt a megméretteté-
sen 5-től 18 éves korig. Meg kell még említenem, 
hogy ugyanebben az időpontban, Veszprémben a 
Magyar Kyokushinkai Szövetség szervezésében 
Diákolimpia zajlott. Külön öröm, hogy két tanítvá-
nyom Ecker Friderika és Kiss Márton a középdön-
tőig verekedte magát. A házi versenyünket Lózsi 
Tamás igazgató nyitotta meg, és rendezvényünket 
megtisztelte jelenlétével. A verseny formagya-
korlatokkal kezdődött. Itt a tanítványok technikai 
tudásukat mutatták be. Ezután következett a föld-
harc, amelyben szintén fontos a technika, de az erő 
és a kitartás sem mellékes. A következő kategória 
az ütőfás küzdelem volt. Ez egy új küzdelmi tí-
pus, mégis nagy népszerűségnek örvendett már az 
első alkalommal. Itt a tanítványok egy méter hosz-
szú bottal küzdenek, amely kívülről szivaccsal van 
bevonva. A küzdelem hasonlít a vívásra.  Kéz-láb 
küzdelemmel folytatódott a verseny, amely full 
kontaktban zajlott (teljes erejű ütések, rúgások). 
Ebben a kategóriában kevesebben indultak, de akik 
részt vettek, megállták a helyüket.  Erőtöréssel zá-
rult versenyünk. Itt 25x25-ös és 1 illetve 2 cm-es 
deszkalapokat kellett eltörni kézzel. A nyertes az, 
aki a legtöbb deszkalapot töri el. A legjobb lány 

versenyző díját GÁL LILI (Gyömrő) kapta, a leg-
jobb fiú pedig FREIND ERVIN (Péteri) lett. A ver-
senyben számos érem talált gazdára. Szabálytalan-
ság és komoly sérülés nem történt, ami azt jelenti, 
hogy a tanítványok sportszerűen küzdöttek.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni Lózsi Tamás 
igazgatónak és az iskola dolgozóinak, amiért iskolá-
jukban megrendezésre kerülhetett versenyünk. 

Gratulálok versenyzőim eredményeihez és to-
vábbi sok sikert kívánok!                               L. Á.


