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Újra Lecsófesztivál!

2015 Augusztus

Ismét eltelt egy év, és máris itt van augusz-
tus vége, ami Gyömrőn egyenlő a Lecsó-
fesztivállal. Persze nem lennék igazságos, 
ha csak Lecsófesztiválként emlegetném vá-
rosunk egyik legjelentősebb rendezvényét. 
Hivatalos nevén: Lecsófőző és Hagyomány-
őrző Fesztivál, ami jól mutatja hogy messze 
nemcsak a főzésről és az evésről szól ez az 
augusztus végi nap. 

29-én immáron hatodik alkalommal gyűl-
hetünk össze a Tőzeges tó partján, és tölt-
hetjük el tartalmasan az egyik utolsó nyári 

szombatunkat. Idén is rengeteg csapat méri 
majd össze tudását lecsókészítés terén, biz-
tos vagyok benne, hogy most is sok érdekes, 
rendhagyó ételt kóstolhatunk meg. A főző-
csapatok számánál már csak az éhes gyom-
rok száma nagyobb: évről-évre 6-7000 láto-
gatója van a rendezvénynek, méltó lezárása 
ez Gyömrő nyári programsorozatának. Em-
lékszem, amikor az első alkalommal csak 
alig néhányan voltunk a parton, néhány bog-
rácsban készült csak a lecsó. Ki hitte volna, 
hogy pár év alatt egy térségi rendezvény vá-
lik majd belőle?! 
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A lecsó mellett fontos a hagyományok őrzé-
se, ápolása is. Külön öröm számomra, hogy a 
szervezők nagyon komolyan veszik ezt a fel-
adatot, így rendre színvonalas kézművesekkel 
és mókás népi játékokkal találkozhatnak a ki-
látogatók. Mindezt persze ötvözni kell színpadi 
programokkal, hogy kicsik és nagyok egyaránt 
megtalálják a számukra tetsző programot. 

Nagyon sok nézőt vonz – és remélem ez idén 
sem lesz másként – a Parasztolimpia. Izgalom-
mal várom az idei megmérettetést, hiszen csapa-
tommal címvédőként érkezünk a versenyre, ahol 
bizony komoly kihívókra számíthatunk. Nem is 
vesszük félvállról a versenyt, komoly edzések 
kellenek ahhoz, hogy felvegyük a versenyt fiata-

lokkal. Persze ez is inkább játék, sem mint való-
di küzdelem, de ha valamit csinálunk, akkor azt 
mi csak teljes erőbedobással tudjuk csinálni!

Biztos vagyok benne, hogy ismét egy re-
mek szombatot tölthetünk majd el a Tőzeges 
tó partján. Remélem, minél több lakosunk ki-
látogat majd akár egy finom lecsóért, egy jó 
kis kézműves programért, vagy épp szurkolni 
a parasztolimpián!

A Lecsófőző és Hagyományőrző Fesztivá-
lunk hagyományosan lezárja a nyarat. Mind-
ezt gyönyörű környezetben és remek han-
gulatban. Aztán pedig lehet majd készülni a 
szüreti mulatságra…

Gyenes Levente 

Új orvosi ügyeleti szolgáltató 
lehet városunkban

Testületi hírek

Augusztus 7-én rendkívüli ülést tartott vá-
rosunk képviselő-testülete.  Az egyetlen 
napirendi pont a jelenlegi orvosi ügyele-
tet ellátó cég szolgáltatási szerződésének 
felmondása volt. A jelenlévő képviselők 
egyhangúan döntöttek a szerződés rendes 
felmondásáról. Mindez három hónapos fel-
mondási időt jelent.

Mezey Attila alpolgármester a napirenddel kap-
csolatban a képviselőknek elmondta: erősen 
hullámzó teljesítményt nyújtott az elmúlt más-
fél évben a jelenlegi szolgáltató, és érezhető la-
kossági igény van a váltásra. Ezt erősíti meg a 
tavaly decemberi lakossági felmérés is. Az al-
polgármester szerint a cég és az önkormányzat 
próbálta javítani a szolgáltatással kapcsolatosan 
felmerülő problémákat, de az önkormányzat 
alapvetően kényszerpályán mozgott. Hozzátette: 
jogos igény a lakosok részéről, hogy Gyömrőn 
legyen az orvosi ügyelet központja.

A jövővel kapcsolatos kérdésre válaszol-
va Mezey Attila elmondta, hogy Mendével és 
Ecserrel közösen hoznak létre ügyeleti kör-
zetet, ami egy minden szempontból ideális 
25-26 ezres ellátási körzetet jelent majd. A há-
rom önkormányzat közösen fog kiírni közbe-
szerzési pályázatot. Az már most biztos, hogy 
az új körzet központja Gyömrőn lesz. 

Hauser Antal
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Milliós lopás a Tófürdőn
Városunk közbiztonsága érezhetően ja-
vult az utóbbi időben, most mégis egy 
olyan bűncselekményről kell beszámol-
nunk, amilyenre (szerencsére) még soha-
sem volt példa Gyömrőn. 

Tófürdőnk úszómesterei augusztus 10-én 
reggel vették észre, hogy ismeretlen tette-
sek felfeszítették a tófürdő egyik szolgála-
ti helyiségében található trezort, és abból 
nagy mennyiségű pénzt loptak el. A hely-
színelés során kiderült: a hétvégi bevétel 
kétharmadát, mintegy három millió forintot 
vittek el. A rendőrség megkezdte a nyomo-
zást, ezzel párhuzamosan Gyenes Levente 
polgármester belső vizsgálatot rendelt el az 
ügyben. Polgármesterünk szerint egészen 
biztos, hogy belső ember segítette a tolvajo-
kat. Alig néhányan tudtak a széf létezéséről, 
ami egy szolgálati helyiség egyik öltöző-
szekrényében volt elrejtve. A tettesek tudták, 
hogy melyik épületbe kell menni, és azzal is 
tisztában voltak, melyik szekrényt kell felfe-
szíteni. Ez nem vakszerencse, hanem belsős 
tipp – mondta Gyenes Levente. Ami biztos, 

hogy meg kell vizsgálni a városüzemeltetés 
pénzkezelési és tárolási gyakorlatát, mert 
ennél a megoldásnál száz jobb lett volna. 
Természetesen felmerül a biztonsági szolgá-
lat felelőssége is, hiszen az elkövetés idején 
is két biztonsági őr volt szolgálatban a fürdő 
területén. Nehezen tudom elképzelni, hogy 
éppen akkor járőröztek másutt, és semmit 
nem vettek észre. Az érintett két őrt azon-
nali hatállyal felmentették a szolgálat alól. 
A rendőrség dolga a nyomozás, és a tettes 
vagy tettesek előkerítése, mi pedig a belső 
vizsgálat alapján fogjuk meghozni a szüksé-
ges, akár személyi jellegű döntéseket – zárta 
a polgármester.

HA   

24 órás
ügyelet 
a gyömrői lakosokért!
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Változások az egészségügyben
Az idei évet, amint arról már többször ír-
tam, az egészségügy fejlesztésének szen-
teltük. Több területen tűztünk ki célokat 
és szeretnénk azokat még az idén megva-
lósítani. Egy jól átgondolt program volt 
ez, mely több területet is átölelt. Persze 
az elmúlt években alaposan megnyirbált 
önkormányzati hatáskörök nagyban ne-
hezítik céljaink megvalósítását. 

Ennek ellenére (pestiesen szólva) ke-
zünk-lábunk törjük, hogy eredményeket 
érjünk el, hiszen városunk lakossága nem 
kifogásokat, hanem eredményeket vár. Jo-
gosan, hiszen példaértékűen rendezett szép 
városunkban az egészségügy az a terület, 
ahol van még mit fejleszteni. Bár sokan 
mondhatnák, hogy mi csak ne panaszkod-
junk, nézzük meg máshol milyen siralma-
sak az állapotok. Na de mi itt élünk, ezért 

itt szeretnénk még színvonalasabbá, még 
jobbá tenni az ellátást. A védőnői szolgá-
lat, a gyermekorvosi központ épületét kipi-
pálhatjuk, az kifogástalan lett. Fontos fel-
adat és kihívás, hogy mielőbb betöltsük a 
Kovács doktor halála miatt tavaly megüre-
sedett gyermekorvosi körzetet. Betegség 
miatt a Bató László féle körzet ellátásának 
megszervezése is feladatot fog jelenteni. 

Városi mentőszolgálatunk is rendben 
van. A tavaly felújított épületben jól érzik 
magukat mentőseink, akik éjjel nappal ér-
tünk dolgoznak. Persze senki nem szeret-
né ha igénybe kellene venni az ellátásukat, 
de jó tudni, hogy ha kell, jönnek, ha kell, 
éjjel, ha kell, nappal és mentik aki rászo-
rul. A kiváló kapcsolatnak és a sok fejlesz-
tésnek hála, mentőseink mint elmondták, 
rendkívül büszkék arra, hogy Gyömrőn 
teljesítenek szolgálatot. Nagyon örültek 

Mezey Attila, alpolgármester
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ezért azoknak a pólóknak, melyeket külön 
nekik készíttettem, és viselik városunk cí-
merét minden szolgálatukban, és büszkék 
arra, hogy ők gyömrői mentősök. Jó érzés 
ilyen hozzáállással találkozni! Köszönjük 
munkájukat. 

A sürgősségi ellátás másik területe, az 
orvosi ügyelet, azonban – az elmúlt idő-
szak tapasztalatai alapján – fejlesztésre 
szorul. Elkészült az ügyelet szép felújí-
tott modern épülete és a szolgálatot ellátó 
céggel sokat konzultáltunk, hogy javítsuk 
az ellátást. Kiderült azonban, hogy itt na-
gyobb változtatásra van szükség. Ennek a 
mostani cikknek az ad aktualitást, hogy a 
napokban döntött az önkormányzat kép-
viselő-testülete arról, hogy új rendszerben, 
teljesen átszervezi az orvosi ügyeleti ellá-
tást. A képviselők egyhangúlag döntöttek 
arról, hogy kerüljön vissza az ügyelet köz-
pontja városunkba és új területi kialakítás-
sal új szolgáltatót válasszunk pályázat út-
ján erre a feladatra.

Ebben látjuk a lehetőséget arra, hogy 
gyömrői központtal még jobb színvonalú 
sürgősségi orvosi ügyelet működhessen vá-
rosunkban, remélhetőleg minden lakosunk 
megelégedésére. Az ellátással kapcsolatos 
változásokról, melyek várhatóan december-
től lépnek életbe, idejében és minden kom-
munikációs csatornán tájékoztatni fogjuk 
városunk lakosságát. Higgye el mindenki, 
tudjuk mennyire fontos terület ez, és ennek 
megfelelően kellő odafigyeléssel kezeljük. 
A jelenlegi szolgáltató még három hóna-
pig végzi tevékenységét. Ennyi felmondási 
időt köt ki ugyanis a szerződés és kell is 
ennyi idő ahhoz, hogy megszervezzük az 
átalakult területen az orvosi ügyeletet az új 
struktúrában. Fontos ugyanis a zökkenő-
mentes, zavartalan váltás, hiszen az ellátás 
egy napra sem szünetelhet. Ezen dolgo-
zunk most, a fejleményekről pedig ígérem, 
rendszeresen beszámolunk.

Mezey Attila
alpolgármester    

 Akik éjjel-nappal értünk dolgoznak
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Másfél méteres víz a Weöres iskolában
Augusztus 10-én reggel a karbantartók vet-
ték észre, hogy mellmagasságig érő víz áll 
a Weöres Sándor Általános Iskola közpon-
ti épületének hőközpontjában. A több száz 
köbméter víz vélhetően egy hétvégi csőtörés 
nyomán jutott az épület aljába. 

A hőközpontban gyakorlatilag minden tönk-
rement: a kazánok, szivattyúk, pótszivattyú, 
elektromos rendszer. A víz átfolyt az épület 
mellett álló kb. 20 méter magas kémény alap-
zatához is, ezért statikus és geodéta szakem-
berek vizsgálták meg, hogy a kémény alapzata 
megsüllyedt-e. A szakértői vélemények lap-
zártánk után készültek el, de helyszíni beszá-
molók szerint van esély arra, hogy a kéményt 
el kell bontani. 

Az iskola épülete önkormányzatunk keze-
lésében áll, így a most keletkezett károkat is 
nekünk kell elhárítani. Az épület rendelkezik 
megfelelő biztosítással, így nagy valószínű-
séggel előbb-utóbb a károkat megtérítik ön-
kormányzatunknak. 

Az új jogszabályok értelmében a most tönk-
rement régi, 15-20 éves kazánok helyére csak 
kondenzációs készülékek kerülhetnek, így 
némi átalakításra is szükség lesz. Gyenes Le-
vente polgármester szerint a tanévkezdés nincs 
veszélyben, a fűtési szezonra biztosan készen 

lesz a javítás, felújítás, Az azonban előfordul-
hat, hogy szeptemberben nem, vagy csak kor-
látozottan lesz melegvíz az iskolában. Az el-
sődleges, nem hivatalos szakértői vélemények 
szerint a károk mértéke elérheti a 30-35 millió 
forintot. 

HA
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Minden Tigáz ügyfél a Főgázhoz kerül
M egszületett a döntés, melynek értelmé-

ben 2016. október 1-jéig minden jelen-
legi TIGÁZ ügyfél átkerül a FŐGÁZHOZ. A 
TIGÁZ, mint utolsó nem állami gázszolgáltató 
maga kérte az egyetemes gázszolgáltatási en-
gedélyének visszavonását. Az átállással kap-
csolatban kiadott közlemény szerint a meg-
adott határidőig tartó átmeneti időszakban a 
cég garantálja a szolgáltatást a fogyasztóknak. 
Hamarosan minden ügyfél tájékoztatást fog 
kapni arról, hogy a gyakorlatban miként érinti 
majd a változás, illetve milyen teendőik lesz-
nek ezzel kapcsolatban.

Jövő év végétől tehát egyetlen cég marad a 
hazai gázpiacon: a Főgáz Zrt. lesz mind a 3,3 
millió fogyasztó szolgáltatója. Az állami tulaj-

donban lévő, az Első Nemzeti Közműszolgálta-
tó Zrt. által irányított cég korábban már átvette 
a Magyar Telekom egyetemes szolgáltatásra jo-
gosult földgázfelhasználóit, de hozzájuk kerül-
nek az E.On valamint a GDF Suez ügyfelei is. 

HA

Felhívás parlagfű elleni védekezésre!
A föld használója, tulajdonosa köteles 
az adott év június 30. napjáig az ingatla-
non, a parlagfű növényen a virágbimbó 
kialakulását megakadályozni és ezt az ál-
lapotot a vegetációs időszak végéig fenn-
tartani.  

A parlagfű-mentesítési programban a föld-
hivatalok is részt vesznek, sőt június 30. 
után helyszíni ellenőrzést is vé-
geznek. Az ellenőrzések útvonalát 
a korábbi évek tapasztalatai, va-
lamint a bejelentések alapján ha-
tározzák meg, együttműködve az 
önkormányzatok jegyzőivel, a ci-
vil szervezetekkel, lakossággal.

A szemle során a parlagfűvel 
fertőzött területek bemérése kézi 
számítógép és műholdas helymeg-
határozó rendszer segítségével tör-

ténik. A növényvédelmi hatóság segítségére 
fényképfelvételek is készülnek. A szankciók 
elkerülhetőek azonban, ha idejében, akár me-
chanikus (kihúzás, kapálás, tárcsázás) vagy 
vegyszeres irtással elvégzik/elvégeztetik.

Ne feledjék, hogy a parlagfű-allergia bár-
mely életkorban kialakulhat, érintheti Önt 
és családját is!

MGM
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Évadnyitó táncest  
a Kristály Duóval

– a keringőtől a rock and rollig –
a Hankó István Művészeti Központban

2015. szeptember 5-én, 17-23 óráig
Büfé, zene, tánc..

Belépőjegyek megvásárolhatók
a művészeti központban, 800 Ft-os áron.
Infó: 06-30/652-1052, 06-30/652-0690

hi.muvkozpont@gmail.com

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAP A TÁJHÁZBAN
2015. szeptember 19.,  

szombat 15 óra

Részletes program később,
a művészeti központ honlapján 

(www.gyomromuvkozpont.hu) 
és plakátokon!

A belépés ingyenes!
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Kedves Olvasóink! 
Szeptemberi ingyenes programjainkon is sok szeretettel látjuk Önöket, gyermekeiket elő-

adásainkon, rendezvényeinken.
Folytatjuk a Népek és Országok programsorozatunkat, melynek címe: 

Tibeti esküvői szokások
Előadó: Szótér Krisztina mongolkutató és filológus  

Időpont: 2015. szeptember 1. 17.30

Kézműves foglalkozás a könyvtárban 
Gyere és készítsd el díszített üzenőtábládat, melyre ráragaszthatod órarendedet,  

vagy emlékezetőket hagyhatsz magadnak.
Időpont: 2015. szeptember 3. 13 órától 17 óráig

Szeretettel várunk!

KÖNYVTÁRI  
HÍREK



12 SZABADIDŐ

Sikeres volt a napközis tábor!
Felhőtlen jókedvben tölthettük együtt a gye-
reknapot a Tájházban. A vakáció kezdetén 
pedig Gyömrő önkormányzata és a Családse-
gítő és Gyermekjóléti Szolgálat együttműködé-
sében első alkalommal indult napközis tábor. 
Gyorsan elröpült a táborban töltött három hét, 
melynek végén minden gyerek csoportképpel 
– és reméljük! – szép élményekkel a szívében 
tért haza.

Szolgálatunk ezúttal is, mint minden évben, fon-
tosnak tartotta a közös gyermeknapi ünneplést. 
Erről facebook oldalunkon olvashatnak részlete-
sebben.

Reggel nyolc és kilenc óra között, szikrázó 
napsütésben gyülekeztek a gyerekek a Weöres 
Sándor Általános Iskolában. Útjára indult a gye-
rektábor. Köszöntés, ráhangolódás után egymás 
nevét tanulgatták, hiszen minden iskolából ér-
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keztek gyerekek. Sok ismerkedő, kapcsolatte-
remtő játékot játszottunk, hogy közösség tudjon 
formálódni. Jó volt együtt lenni a séták, progra-
mok, közös fagyizás alkalmával, így színes él-
ményekkel gazdagodtunk. Egyik nap Csiszár 
Szokoly Izabella és kutyusa, Bosco látogatott el 
hozzánk, máskor pedig a Cserhát Mentőkutyás 
Egyesület tartott bemutatót. Nagy élményt jelen-
tett ellátogatni a Zabhegyező Lovasiskolába. A 
felelős állattartásról való beszélgetés érzelmileg 
is megmozgatott minket, miközben gyakoroltuk 
az egymásra való odafigyelést. Bányász Imréné-
vel a mandalakészítés világába tekintettünk be, 
aki alkotómunkára ösztönzött, majd az elkészült 
képekből kiállítást rendeztünk. Szalai Anitával 
a Tájházban kézműveskedtünk, Papp Gyula fa-
faragó otthonában a népi mesterségekkel ismer-
kedtünk. Felesége nagy örömmel látott vendégül 
minket, süteménnyel kínált. Másik alkalommal 
a Csemetekert Színháztól Mihalusz Zoltán lá-
togatott el a táborba és interaktív színjátszásra 
hívott minden gyereket. Bartus Niki és Földesi 
Zita táncolni tanítottak, vidám könnyedségükkel 
mosolyt csaltak az arcokra. A gyömrői Capoei-
ra Abolicao elhozta közénk a sport, tánc, harc, 
játék, művészet, zene együttes harmóniáját. A 
kezdetben nehéznek tűnő éneklés és a cigányke-
rekezés, a látogatást követően még napokig ked-
velt elfoglaltsága lett a táborozó gyerekeknek. 
A Kaeshi Waza harcművészetből is ízelítőt kap-

tunk Lozsi Ákostól és csapatától, a Szent László 
Lovagrend pedig íjászkodni tanított. A Gyömrői 
Rendőrőrs képviseletében érkező Reményi Gá-
bor és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemuta-
tójának is lelkes résztvevői voltak a jelenlévők. 
A játékos vetélkedők jó hangulatban teltek, mely 
során izgalmas perceket éltünk át. Fontos, hogy 
a csapatmunkára, közös vetélkedésre jó példát 
lássanak a gyerekek, hogy ezáltal is a társadalom 
értékes tagjaivá váljanak. Bízunk benne, hogy a 
táborban ilyen építő jellegű mintát tudtunk adni, 
a programok önkéntes résztvevői által is, akik a 
gyermekek iránti szeretetből, felelősségből in-
gyen vállalták a részvételt. Továbbá köszönjük 
Tóthné Kalmár Katalinnak, a gyömrői „Minden 
100 forint bolthálózat”, illetve Pakocs Gábornak 
és feleségének a Számlabarát Bt. tulajdonosai-
nak a hozzájárulást.

A nyár folyamán is a lakosság rendelkezésére 
álltunk, igyekeztünk a ránk bízott problémáik-
ban segítségükre lenni. A szünidő alatt hátrányos 
helyzetű gyermekek számára tanszereket gyűj-
töttünk. Még várjuk a jó állapotú iskolatáskákat, 
tolltartókat, füzeteket, tornaruhákat, tornacipő-
ket. Személyesen megtalálnak bennünket a Tom-
pa utca 21. szám alatt lévő irodánkban.

Köszönjük támogatásukat! 

A Családsegítő és  
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

Ingyenes hallásszűrés!
Gyömrő Város Önkormányzatával 

együttműködésben ingyenes 
hallásszűrés 

2015. szeptember 10.  
(csütörtök) 9–11 óráig  

a Hankó István Művészeti Központ előtt
álló mobil hallásszűrő állomáson.
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Városi mesemondó verseny  
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában

27 kisiskolás gyermek vezette be hallgató-
ságát a mesék birodalmába.

A kortárs írók műveit érthetően, kiváló felké-
szültséggel adták elő, így a zsűri feladata nem 
volt könnyű. Mindkét korcsoportban osztottak 
különdíjat, és döntetlen eredmény is született.

1-2. osztályosok korcsoportja:
I. Varsányi Balázs Weöres S. Á. I.,  

  Csokonai egység
II. Borbás Lili Weöres S. Á. I.,  

  Erzsébet egység
III. Havas Tünde Petra Weöres S. Á. I.,  
  Erzsébet egység
III. Bálint Gréta II. Rákóczi Ferenc 
  Ált. Iskola
Különdíjas  
 Pintér Tamás Fekete István Ált. Isk.

2-3. osztályosok korcsoportja:
I. Vikár Csilla Napsugár II. Rákóczi Ferenc 

  Ált. Iskola
II. Szabó Eszter Lívia Fekete István Ált.
  Iskola

III. Borsó Anita Fekete István Ált. 
  Iskola
III. Varsányi Dóra Weöres S. Á. I.,  
  Csokonai egység

Különdíjas  
 Szilágyi Örs Weöres S. Á. I.,  
  Erzsébet egység
A díjazottak jutalmul kortárs könyveket kaptak 
ajándékba. Üres kézzel azonban senki sem tért 
haza. Minden versenyzőnek átadtunk egy emlék-
lapot, mely 500 Ft-os vásárlási utalvánnyal könyv-
vásárlási lehetőséget biztosít. Ezennel köszönöm 
meg a Market Central Ferihegy Líra Könyváru-
ház felajánlását, mellyel minden versenyző felké-
szülésbe fektetett erőfeszítését ismerte el.

Külön köszönet jár a zsűri elnökeinek, Mi-
halusz Zoltánnak, a Csemetekert Gyermek-
színház rendezőjének, illetve Varga Zoltán-
nak, a Maglódi Könyvtár vezetőjének, hogy 
szakértelmükkel és nem utolsó sorban humo-
rukkal fűszerezték rendezvényünket.

Helyi íróink, Lakatos Zsuzsanna és Tresz-
kony Katalin mellett helyet foglaltak még a 
zsűriben: Patkós Józsefné maglódi kitüntetett 
tanítónő, Szabó Judit óvodavezető, Mátyus 
Olga középiskolai tanárnő és Hajdú Zoltánné 
a Monori Könyvtár vezetője.

Iskolánk közössége nevében szeretettel gra-
tulálok a felkészítő tanítóknak, illetve a segí-
tőkész szülőknek, hisz tudjuk, nélkülük ez a 
rendezvény nem jöhetett volna létre.

Dédesi-Tózsáné Pamlényi Csilla
munkaközösség-vezető 

OKTATÁS
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Az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskolában immár  16. alkalommal rendezték meg a megyei 
angol nyelvi vers-és prózamondó versenyt, melyen Gyömrő városát a Gyömrői II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola négy tanulója képviselte. Megyénk 10 iskolájának több mint 90 tanu-
lója vett részt a színvonalas megmérettetésen. 

Tanulóink pontos felkészülést követően valamennyien az élmezőnyben végeztek, közülük is 
kiemelkedően szép teljesítményt nyújtott Csicsai Eszter, aki a hatodik osztályosok között első 
helyezést ért el. Mindannyiuknak gratulálunk a  sikerhez!  

Megyei angol verseny

A képen balról jobbra: Gyetvai Dorottya és Csicsai Eszter hatodik osztályos tanulók, felkészítő 
tanáruk, Szomorkay-Lupszki Judit, Vojtkó Renáta és Csorba Erika, nyolcadik osztályos tanulók

Szelektív szemétszállítás 2015
Zöldhulladék  
elszállítás:

augusztus 22.  1-2. körzet
augusztus 29.  3-4. körzet
szeptember  5.  1-2. körzet   
szeptember 12.  3-4. körzet
szeptember 19.  1-2. körzet

szeptember 26.  3-4. körzet
október  3.  1-2. körzet
október 10.  3-4. körzet
október 24.  1-2. körzet
október 31.  3-4. körzet
november  7.  1-2. körzet
november 14.  3-4. körzet
november 21.  1-2. körzet

november 28.  3-4. körzet
december  5.  1-2. körzet
december 12.  3-4. körzet

Szelektív hulladék elszállítás: 
szeptember 18.

október 16. • november 20.
december 18.

OKTATÁS
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Utcanév-történeti rovatunkban megismerhetik 
utcáink névadóinak életpályáját, szerepét a törté-
nelemben.

Frangepán utca

Frangepán Ferenc Kristóf (Bosiljevo, 1643. 
március 4.– Bécsújhely, 1671. április 30.)  őr-
gróf horvát főnemes a Wesselényi-féle össze-
esküvés egyik vezetője, mártírja.

A Wesselényi féle összeesküvés

A Wesselényi-összeesküvés a 17. század de-
rekán szerveződött I. Lipót király és a Habs-
burg uralom, központosítá-
si, beolvasztási tervek ellen. 
Az összeesküvésben össze-
fogott az addig udvarhű és 
németbarát főnemesi csa-
ládok nagy része. A kirob-
bantó ok az 1664. augusztus 
10-én kötött vasvári béke 
volt, amely az Oszmán Bi-
rodalom birtokában hagyta 
minden addigi hódítását, a 
szentgotthárdi győzelmek 
ellenére. Nem titkolt cél-
ja Magyarország felosztása 
volt úgy, hogy darabjaiból 
a be nem olvadó lakosságot 
kiirtva, osztrák és török tar-
tomány legyen.

A helyzetet felismerők 
között elsők voltak Zrínyi 
Miklós horvát bán mellett a 
testvére: Zrínyi Péter és an-
nak sógora:  Frangepán Ferenc Kristóf. Zrínyi 
Miklós elhunytával Zrínyi Péter támogatásá-
val Wesselényi Ferenc nádor folytatta az utat 
és megkezdték a tárgyalásokat a franciákkal.

1666–1667-ben anyagi támogatás fejében 
hadsereget ígértek a Napkirálynak, aki azon-
ban nem nyilatkozott. Közben Magyarorszá-
gon egyre bővült a konspirátorok köre. Zrí-
nyiékhez pedig csatlakozott Nádasdy Ferenc 
országbíró, Frangepán Ferenc Kristófés Rákó-
czi Ferenc. 

1668-ban a franciák kiegyeztek Lipóttal 
Németalföld ügyében, így XIV. Lajos végleg 
kihátrált a magyar főnemesi ellenállók mögül. 
A lengyelországi terveket sem sikerült valóra 
váltani.

1667. március 23-án Wesselényi is elhunyt. 
A helyére pályázó Nádasdyval szemben állt 
Zrínyi Péter, aki osztrák nyomásra és kegyel-
mi ígéretre 1669. június 21-én mindent beval-

lott Bécsnek. Így Nádasdy 
is vallomást tett, és minden 
iratot kiszolgáltatott I. Li-
pótnak.

Bécs ezután már az 
érintettek minden lépését 
szemmel tartotta, és fel-
készült minden eshető-
ségre. Így a horvátországi 
felkelés nem érte őket vá-
ratlanul. Ez utóbbit a szer-
vezkedést felújító arisz-
tokraták összekötötték 
volna egy felső-magyar-
országi lázadással, azon-
ban Zrínyi március 20-án 
írt hadba hívó levele csak 
április 9-én jutott veje, Rá-
kóczi kezébe. Ő már hiá-
ba robbantott ki felkelést: 
a horvátországi zendülést 
a hatalmas túlerőben levő 

császáriak hamarosan elfojtották. Április 
13-án Zrínyi és Frangepán elhagyta Csák-
tornyát, és a király kegyében bízva Bécsbe 
utaztak.

Mesélő utcanevek
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Lobkowitz kancellár először vendégként fo-
gadta a két főnemest, és Zrínyivel levelet íra-
tott Rákóczinak, hogy fejezze be a lázadást. A 
felvidéki nemesek Frangepánék sorsáról érte-
sülve, beszüntették a harcot, így Bécs ura lett 
a helyzetnek. Miután a harcok elcsendesedtek, 
a jóindulat látszatától is megszabadult a kor-
mányzat. Az összeesküvőket őrizetbe vették, 
elzárták egymástól és a külvilágtól.

Zrínyihez és Frangepánhoz, Nádasdy is 
csatlakozott a fővádlottak padján. Sorsuk már 
az első tanácskozáson eldőlt, amelyen fő- és 
jószágvesztést szabtak ki rájuk. 1671. április 
30-án Bécsújhelyen kivégezték őket, vagyo-
nukat pedig konfiskálták.
Forrás: Wiki, Magyar életrajzi lexikon,  

Pallas Nagy Lexikon
Kép: Wiki                                   Mayer Gábor

Uniós pályázati honlap magyarul
A több 1000 milliárdos európai pályázati 
források hatékonyabb felhasználásáért, 
66 nyitott pályázattal indít magyar nyel-
vű honlapot a Magyar Fejlesztési Köz-
pont – jelentette be Kiss Antal, a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium miniszteri 
biztosa.

A www.palyazatokmagyarul.eu az unióban 
elsőként mindenki számára elérhető, felhasz-
nálóbarát internetes felületen nyújt naprakész 
tájékoztatást a közvetlen uniós forrásokra pá-
lyázni kívánóknak. A 2014-2020 közötti cik-
lusban több mint 130 
milliárd euró értékű köz-
vetlen forrás nyílik meg 
évente több mint félezer 
pályázatban. Az állami 
szervek, háttérintézmé-
nyek, civil szervezetek, 
alapítványok, cégek és 
önkormányzatok által el-
nyerhető támogatások fő-
ként a kutatás-fejlesztés, 
az innováció, az oktatás, 
a közlekedés, a környe-
zetvédelem-klímapolitika 
és az energetika terüle-
tein hasznosulhatnak. A 
pályázatok döntően kon-
zorciálisak, több ország-

ból származó résztvevők összefogásával is 
elnyerhetők.

A www.palyazatokmagyarul.eu honlapon 
az év végéig további hatvan-hetven pályázat 
feldolgozása várható. A közvetlen források 
területén a tagállamok között egyedülálló-
nak számító internetes platformmal egy idő-
ben elindul a www.nyeromagyarok.eu oldal 
is, amely képekkel illusztrálva mutatja be a 
már megvalósult, sikeres pályázati történe-
teket.

Forrás: NFM
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Rendhagyó közösségi kampány a Magyar 
Vöröskereszttől: „veradovagyok”

Adj vért és add tovább! – ezzel a szlogennel 
indított rendhagyó közösségi véradókam-
pányt a Magyar Vöröskereszt.

A nyári hónapokban a kánikula és a szabadsá-
golások miatt csökken a véradói aktivitás, így 
ebben az időszakban nagyobb kihívást jelent a 
Magyar Vöröskereszt számára a véradók meg-
szólítása.

A Magyar Vöröskereszt júliusban egy kü-
lönleges közösségi kampányt indított, hogy új 
véradókat toborozzon, valamint a meglévőket 
aktivizálja. A szervezet 150 médiamunkásnak, 
közszereplőnek és vállalatvezetőnek ajándé-
kot küldött. A nők egy üveg szekszárdi vörös-
bort, a férfiak egy szál vörös rózsát kaptak, 
rajta egy üzenettel: Adj vért, és add tovább!

A szervezet arra buzdít mindenkit, 
hogy adjon vért és indítsa el saját vé-
radóláncolatát a www.veradas/vera-
dovagyok oldalon.

A kampány keretében bárki meghívhatja 
három ismerősét, hogy ők is adjanak vért. 
Akik elfogadják a kihívást, meghívókhoz jut-
nak, hogy tovább vihessék a véradás hírét. Így 
párhuzamosan több láncolat is elindul, amely 
segítségével több ezer ember ismerkedhet 
meg a véradás fontosságával, és juthat hozzá 
a másokon való önzetlen segítségnyújtás él-
ményéhez. A szervezet arra kéri a véradókat, 
írják meg tapasztalataikat és posztoljanak 
egy képet véradásukról saját Instagram és/
vagy Facebook oldalukon a „veradovagyok” 
hastaget használva, ezzel is bátorítva ismerő-
seiket, és népszerűsítve a nemes ügyet.

A Vöröskeresztnek országosan 1800 vér-
adót kell toboroznia naponta ahhoz, hogy a 
szükséges vérmennyiség rendelkezésre álljon.

A véradásokat szervező humanitárius szerve-
zet ezért, a nyári időszakban szinte minden na-
gyobb fesztiválra, városi, falusi rendezvényre 
kilátogat, sőt a vízpartok közelében is szervez 
véradást azoknak, akik a pihenés és szórakozás 
mellett szakítanak időt a segítségnyújtásra is.

A rendhagyó kampányt támogatók bevoná-
sával valósítja meg a Magyar Vöröskereszt. A 
viragneked.hu 75 vörös rózsát, 14 szekszárdi 
borászat (Bodri Pincészet, Bősz Adrián, Esz-
terbauer Borház, Ferger-Módos Borászat, Fritz 
Pincészet, Heimann Családi Birtok, Márkvárt 
János, Mészáros Borház, Merfelsz Pince, Né-
meth János Pincészet, Schieber Pincészet, 
Sebestyén Pince, Takler Pince, Vesztergombi 
Pincészet, Vida Családi Borbirtok) pedig több 
mint 80 palack Szekszárdi Bikavért ajánlott 
fel a figyelemfelhívó akcióhoz. A Szekszárdi 
Borászok Céhének több tagja egyébként nem 
csak Bikavérét, de vérét is adta a jó ügyért és 
vért adott Szekszárdon, ezzel elindítva saját 
véradóláncolatukat.

A csomagok célba juttatásában az UPS 
Magyarország Kft. segített a Magyar Vörös-
keresztnek, míg a kísérőkártyák nyomtatását 
a székesfehérvári Manager Shop Kft. vállalta 
térítésmentesen.

Csatlakozzon Ön is véradókampányunkhoz, 
adjon vért és buzdítsa véradásra ismerőseit, 
barátait is! A Magyar Vöröskereszt által szer-
vezett véradásokat és minden fontos informá-
ciót megtalál a www.veradas.hu oldalon.

Magyar Vöröskereszt
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SPORT

KAESI WAZA nyári tábor
N em szoktam a nyári edzőtáborainkról 

írni. Most sem az eseményeket szeret-
ném taglalni. Köszönetet szeretnék monda-
ni minden szülőnek, egyesületi tagnak, aki 
a két hét alatt bármiben segített, legyen az 
szállítás, édesség készítés vagy egyéb más 
segítség. Külön köszönet Harangozó Tibor-
nak, aki a két hét alatt kétszer is főzött az 
egész csapatnak. A folyamatos ebédelteté-
sért pedig a Dzsungel Pizzériának jár kö-
szönet a finom ételeiért. A végén csak el-
érkeztünk a tábor szakmai részéhez. Ezen a 
területen is jár egy nagy köszönöm Bokros 

Tamás III. Danos és Hámori Krisztina I. Da-
nos Taekwon-do mestereknek, Tóth Csaba 
Thai Boksz edzőnek, ifj. Tóth Csaba több-
szörös Harcosok Klubja győztesnek, akik 
egy-egy edzés keretén belül az adott stílus-
ba engedtek egy kis bepillantást. Kovács 
Kornél mentősnek pedig köszönjük az első-
segéllyel kapcsolatos előadását, ami nagyon 
fontos egy edzőtáborban. A végén gratulá-
lok minden tanítványomnak, hogy végigcsi-
nálták a tábort és így sokat fejlődtek. Min-
denkinek további szép nyarat kívánok!

Lozsi Ákos


