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Gyömrő Város
Önkormányzatának
hivatalos lapja

ot
Mintegy 150 millió forint
l
nyertünk állami forrásbó
két legforgalmasabb
utcánk átépítésére

Idén ismét
koktélozhatunk
a tó közepén

júLius

Új utakon
a város
Új parkolók
épülnek
a Táncsics úton

Kutyás gazdik
sportoltak
a Tőzeges tó partján
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Kedves Olvasó!

Milyen egy jó nyár? Visszagondolva gyerekkorunk nyári
szüneteire, talán mindannyiunknak vannak kellemes em
lékei. Ki a nagyszülőknél töltötte a nyarat, ki a szüleivel
utazott el, sokan unokatestvérekkel, utcabeli barátokkal
szórakoztak, míg el nem kezdődött az iskola. Egy közös
pontot sokan találhatnak emlékeik között: szabadság
jellemezte ezeket a nyarakat. Nem volt szigorú napirend,
sok szabad programot csináltunk, ha valamihez nem
volt kedvünk, akkor kerestünk más elfoglaltságot.
A mai gyerekek közül sokan sajnos nem tudják
megélni ezeket az élményeket. Hasznosak a fej
lesztő, szórakoztató, gyerekfelvigyázást vállaló
táborok, de ezekből is sok lehet egy gyermek
nek néhány hét után. Sokan kényszerűségből választják ezt, hiszen a szülők
nem tudnak olyan sok szabadságot kivenni, más segítségük pedig nincs. Le
hetőség szerint mégis próbáljuk megadni a kicsiknek azt a szabadságot, ami
ezeknek a nyaraknak a célja lenne, és minél több élménnyel gazdagítani őket!
Idézzük fel a kellemes nyári emlékeinket, és próbáljuk meg gyermekeinknek is meg
adni ezeket, hogy felnőttként ők is meleg szívvel gondoljanak iskoláskoruk vakációira!
Oldal-Benkő Zsanett, főszerkesztő

A hónap fotója

nyári szerelem (Fotó: Iser Kitti)
Mutassa meg saját fényképén keresztül városunk szépségeit, esemé
nyeit! A hónap fotója pályázatra nevezni kívánt képet az ujsag@gyomro.hu
e-mail címre várjuk.
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ok környező településen még
szinte arról sem tudnak a lako
sok, hogy ősszel választások
lesznek, mert semmi nem zavarja
meg a megszokott hétköznapokat.
Nálunk itt Gyömrőn viszont nagyon
más a helyzet. Mintha feje tetejé
re állt volna minden, és az eddigi
békés közélet már a múlté. Pedig
a kampány hivatalosan még el sem
kezdődött, majd csak jövő hónap
tól. Ezt mondja a törvény, és ez
volt a kialakult szokás hosszú évek
óta városunkban is. Nálunk sem
lehetett még találkozni a postalá
dákban jelöltek, szervezetek, pár
tok önkormányzati választásokra
szóló kiadványaival, programjaival,
hiszen még a jelöltállítás időszaka
sem jött el. Szinte mindenki be is
tartja a törvényt és az eddig váro
sunkban kialakult szokásokat. Egy
kivételtől eltekintve. Ahhoz tudnám
ezt hasonlítani, mint az a türelmet
len kisgyereket, aki nem bírja kivárni
a karácsonyt, és már hónapokkal
korábban kutatja, túrja a szekrénye
ket, keresve, hova rejthették szülei
a karácsonyi ajándékot, mert ő már
most játszani akar vele. A türelmet
lenség és erőszakosság pedig az
ilyen kisgyermekeknél sem hozza
el legtöbbször a várt örömöt. Pedig
mindennek meglenne a maga ideje,
az ajándékkeresésnek, a jogszabá
lyok betartásának és a kampánynak
is. Ezért érzik azt sokan lakosaink
közül már most, hogy elegük van
a választásból és az állandó feszült
ségből. Pedig még hallani sem kel
lett volna egy szót sem kampányról.
Ráért volna ez a nyár végétől. Gon
dolkodjon el mindenki, elemezze
a látottakat, és így megértheti, mitől
van ez a felfordulás.
Az önkormányzati választás és
ezzel városunk jövője, sorsa ko
moly dolog. Gyömrő nyugalma,
jövője valójában a mi kezünkben,
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Októberben
önkormányzati választások

Úgy tűnik, itt Gyömrőn viharosabb lesz, mint bárki gondolta

az itt élő mintegy 14 000 választópolgár kezében van.
Októberben kell majd meghozni a döntést, milyen irány
ba haladjon tovább városunk. Most pedig azt a döntést
kell meghozni, engedjük-e, hogy trükkös kampányesz
közökkel egymás ellen uszítsanak bennünket, eddig bé
kében itt élőket. Akarjuk-e így folytatni az előttünk álló
hónapokat, éveket?
Az önkormányzati munka nem kalandorkodás vagy jó
pofa felhajtás. Felelősségteljes hozzáállást, hozzáértést
igényel. Fejlesztések, óvodák, úthálózat, lakosságot ellátó
szolgáltatások, és több száz intézményi dolgozó mun
kahelye, családjának megélhetése múlik rajta. Nem egy
mostanában látható gyömrői Győzike Show alapján kell
dönteni ilyen kérdésekben, és kockára tenni egy város és
rengeteg család megélhetését.
Polgármesterként az elmúlt években tudtam biztosítani
a közélet nyugalmát, a békés, szerethető légkört váro
sunkban. Most, a választásokhoz közeledve a lakosság
kezében van az eszköz, hogy megőrizzük a város béké
jét. Hogyan? Úgy, hogy nem ülünk fel a lakosságot lází
tó, megosztó, ellenségeskedést szító próbálkozásoknak.
Még akkor sem, ha pozitívnak tűnő álcába vannak cso
magolva. Ha nem hagyjuk magunkat felheccelni a Face
bookon egy fizetett kommentelő hálózat és nem valós
személyek profiljai által írt bejegyzésekkel, kommentekkel.
Ha nem adunk táptalajt ezeknek a próbálkozásoknak, és
a város lakossága kitart az eddig megszokott és szere

tett idilli kisváros hangulata mellett, akkor elhalnak ezek
az akciók. Van egy jól működő, csodálatos városunk, ahol
tényleg jól mennek a dolgok. Tényleg szeretnénk engedni,
hogy ezt szétrombolják? Folytassuk az eddig járt békés
és biztos utat, fejlődjünk és éljünk boldogan, békesség
ben itt Gyömrőn!
Én örülnék, ha minden választáson induló, itt élő jelölt ko
molyan venné az önkormányzati munkát, és céljaival, el
képzeléseivel, programjával kampányolna, amikor annak
eljön az ideje. Nem a lakosság félrevezetésére, megosz
tására, hanem összetartására törekedne. A város érde
kében végzett munkákat és megmozdulásokat nem csak
a szavazatszerzés motiválná és a politikai reklámnak len
ne minden alárendelve, hanem valóban a jobbító szándék
vezérelné. Gyönyörű szép és kedves, szerethető váro
sunk van rengeteg jó szándékú, városára büszke lakos
sal, amiért érdemes őszintén tenni és dolgozni.
Dr. Mezey Attila
polgármester
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Művészetis
sikerek
a tavaszi félévben
A Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is
kola zenét tanuló diákjai szép eredményekkel köszöntötték
a tavaszt. Idén Maglódon rendezték a 12. Regionális Zongo
raversenyt, amelyen Vikár Csilla és Kádár Boróka ARANY, Pál
Benedek és Árokszállási Márton szintén ARANY minősítést
kaptak zongora négykezes produkcióikra. Árokszállási Tamás,
Horváth Attila, Gyöngyössy-Szabó Márton hatkezes zongora
játékukkal EZÜST minősítéssel, Gyöngyössy-Szabó Márton
pedig szóló kategóriában is EZÜST oklevéllel tért haza a ver
senyről. Felkészítő tanáruk Gyöngyössy-Szabó Viktor Gábor.

Gyógyszertári ügyeleti rend
Minden hétköznap, hétfő–péntek 19.00–22.00
Szent Erzsébet Gyógyszertár
Július 1.
Július 6.
Július 7.
Július 13.
Július 14.
Július 20.
Július 21.
Július 27.
Július 28.
Augusztus 3.
Augusztus 4..

hétfő 8.00–16.00
szombat 12.00–22.00
vasárnap 8.00–22.00
szombat 12.00–22.00
vasárnap 8.00–22.00
szombat 12.00–22.00
vasárnap 8.00–22.00
szombat 12.00–22.00
vasárnap 8.00–22.00
szombat 12.00–22.00
vasárnap 8.00–22.00

Szent Erzsébet Gyógyszertár
Kehely Gyógyszertár
Kehely Gyógyszertár
Humanitás Gyógyszertár
Humanitás Gyógyszertár
Szent Erzsébet Gyógyszertár
Szent Erzsébet Gyógyszertár
Kehely Gyógyszertár
Kehely Gyógyszertár
Humanitás Gyógyszertár
Humanitás Gyógyszertár

Szent Erzsébet Gyógyszertár: Erzsébet utca 4. (29/333-680)
Kehely Gyógyszertár: Jókai u. 1. (29/330-827)
Humanitás Gyógyszertár: Simon M. tér 1. (29/330-023)
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Szentendrén az I. Minősítő Fuvolaversenyen Bran
denburg Borbála bronz oklevelet kapott, tanára Hor
tobágyiné Pók Szilvia. A Tápiószentmártonban rende
zett IV. Regionális Furulyaversenyen Kiss Hanga Laura
játékát ezüst oklevéllel jutalmazta a zsűri. Tizenkilen
cedik alkalommal tartottak Fafúvós Versenyt Mező
túron, ahol Tarcza Dávid szaxofonos növendékünk
2. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Chlebovics Edit.
Fafúvós hangszereseinket Mikolai Annamária tanárnő
kíséri zongorán.
Áprilisban második alkalommal rendeztünk Családi
hangversenyt iskolánkban. Nagy örömmel készültek
a produkciók, hiszen a hangszeres tanulóink szüleikkel
és testvéreikkel muzsikáltak együtt ezen a délutánon.
Zongorán és fúvós hangszereken kívül felcsendült egy
kis hegedűmuzsika is. Üde színfoltként a néptáncosok
közül a Pertik testvérek produkciója zárta a műsort,
akik oszlopos tagjai a továbbképzős tánccsoportnak.
Április 29-én a Tánc Világnapját ünnepeltük a Központi
Iskola aulájában, szép számmal érkeztek táncos lábú
érdeklődő gyerekek és felnőttek egyaránt. A táncház
hoz egy kiváló népi zenekar húzta a talpalávalót. A lé
péseket kiváló tanáraink, Gerbovitsné Jenei Imola és
Gönczöl Tamás mutatták be és tanították meg a lelkes
csapatnak.
Május végén, június elején a művészetisek vizsgákkal
és koncertekkel zárták a 2018/19-es tanévet.
Chlebovits Edit
munkaközösség-vezető
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Gyömrői lány az idei Tószépe
A Tófürdő nyitó rendezvényÉn szépségkirálynőt is választottak

Az iskolai tanév végére megérkezett
a kánikula, előtte azonban szokás sze
rint még fontos feladatunk volt: 2019.
június 8-án hivatalosan is megnyitott
a Gyömrői Tófürdő. Ezen a napon
egész napos programok várták az első
strandolókat, szórakozni vágyókat.
Már kora délután elkezdődött a ven
dégvárás: az ebédre készített halászlé
remekül sikerült, támogatójegyekért
cserébe volt kóstolható. Az így befolyt
teljes bevételt a MOFA (Gyömrő és
Vonzáskörzete Mozgáskorlátozottak
Foglalkoztatásáért Alapítvány) támo
gatására fordítottuk.
A nyári hangulatról a Lakeboard pá
lya tehetséges vendégei gondoskod
tak, hiszen egy nagyszerű vizes be
mutatóval, egy igazi flúgos futammal
készültek a megnyitó napjára.
Sok év után idén ismét nevéhez mél
tó helyszínen, a gyömrői tó partján
választották ki a XIII. Tószépét. A ver
seny döntőjét a strand hátsó részén
felállított színpadon tartották meg,
amely végén kiderült, hogy ki viselheti
a koronát és a címet a következő egy
évben. A királynő, vagyis az idei Tó
szépe a 22 éves gyömrői Dén Viki lett,
aki harmadszor vett részt a versenyen,
míg végül a fejére került a korona.

Az estét egy hamisítatlan Funky Beach
Partyval, hat DJ-vel, a Back to Black
együttesből ismert énekessel, Bebével
és Ritmomannel zártuk. A buli végéig
nagyon sokan élvezték a funky dalla
mokat a tó partján minden korosztály
ból.
Reméljük, hogy az egész 2019-es
strandszezon legalább ilyen sikeres
lesz, mint amilyen a megnyitó volt.
Mindenkinek köszönjük, hogy eljött,
most már bármelyik nyári napon él

A XIII. Tószépe
verseny díjazottjai

Tószépe: Dén Viki
Danica
I. udvarhölgy: Szűcs
Kornélia
II. udvarhölgy: Kővágó
vszki Fanni
Közönségdíj: Krajcso
Gabriella
Facebook-díj: Dajcsin

vezhetik városunk szívében egyedül
álló természeti kincsünk, a Gyömrői
Tófürdő adottságait.
Köszönjük a XIII. Tószépe Választás
megvalósításához nyújtott támogatást:
• Gyömrő Város Önkormányzata
• Hankó István Művészeti Központ
• Gyömrő 2000 Kör
• Micropolis Menedzser Iroda
• Starlight Dance Company
• Gyöngy Fotó
• Klein Virág
• Ginko Ékszer
• Randy Fehérnemű
• Harangozóné Kiss Ildikó
• MeDoo
• Gyömrő Gyöngye
• Szolizone Szolárium
• Club Allure & Új Halászkert Étterem
• Williams TV
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Hosszú évek óta nem volt akkora útépítési beruházás városunkban, mint amire az idei nyáron készülünk. Július első hetében megkezdődik ugyanis városunk legforgalmasabb útjának, a Táncsics
Mihály útnak, valamint az Erzsébet-telep főútjának, a Nefelejcs útnak a felújítása.

Hatalmas öröm volt számomra, ami
kor megtudtam, hogy sikeres volt
pályázatunk, és mintegy 150 millió fo
rintot nyertünk állami forrásból ennek
a két utcának az átépítésére. Mindkét
út évek óta megérett már a felújítás
ra, de főleg a Nefelejcs, mely jelen
pillanatban a József Attila út tavalyi
felújítását követően sajnos elnyerte
a városban a legrosszabb állapotú út
burkolat címét. Most ennek a helyzet
nek vége, a felújítást követően hosszú
évekig kifogástalan minőségű útbur
kolaton közlekedhetnek majd autó
sok és kerékpárosok egyaránt.
A felújítás alatt mindkét úton sze
retnénk folyamatosan fenn
tartani
a buszközlekedést, az egyéb jármű
vek számára pedig csak időszakosan
korlátoznánk a használatot. Teljes le
zárás legfeljebb az aszfaltozási mun
kák időszakában lesz egy-egy napra,
és ezek is csak az utca rövidebb sza
kaszait érintik majd. Az utcák lakóit,
a Táncsics Mihály utca esetében pe
dig az üzletek tulajdonosait és a la
kosokat az esetleges korlátozásról
időben fogjuk tájékoztatni. Bármilyen
körültekintően, jól előkészítve és jól
szervezve is bonyolítjuk a kivitelezést,
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A nyáron városunk két

elkerülhetetlen, hogy némi kényel kormányzat által két éve megkezdett
metlenséget okozzon városunk la „főutcaprogram” keretében saját erő
kosságának és az itt élőknek. Egyet forrásból jelentős számú új parkoló
len éjszaka alatt azonban nem lehet hely is épül.
leteríteni az új aszfaltburkolatot, mint Ez a beruházás és ennek a két új útnak
egy futószőnyeget, azonban mindkét a felújítása csak egy állomása annak
beruházás hatal
az útfelújítási prog
mas eredmény vá
ramnak, amelyet
rosunk számára,
A felújítás alatt mindkét két éve kezdtünk
és szép főutcákat,
és amelynek ke
úton szeretnénk
kényelmes,
biz
retében tavalyelőtt
folyamatosan
fenntartani
tonságos közle
a Dózsa György
kedést hoz majd
út, tavaly pedig
a buszközlekedést,
számunkra. Ezért
a József Attila utca
az egyéb járművek
kérek mindenkit,
és a Bánáti utca
számára
pedig
csak
hogy kellő meg
kapott teljes re
értéssel, toleran időszakosan korlátoznánk konstrukciót. Idén
ciával
fogadja
a Táncsics Mihály
a használatot.
majd az építés
út és a Nefelejcs
alatti korlátozáso
út újul meg, jövő
kat, kényelmetlenségeket. Az új utak re pedig folytatjuk az útfelújításokat.
nekünk készülnek, mindannyiunk ér A program a Széchenyi utca, a Vörös
dekét szolgálják.
marty utca, a Szent István út, a Toldi
A beruházás során kiemelt szempont utca, a Szent Imre utca – mint gyűjtő
lesz a gyalogosok és kerékpárosok utak – felújításával folytatódik. Állami
biztonsága: tíz új gyalogátkelőhely forrásból ugyancsak megújul a Baj
fog elkészülni a Táncsics úton, a bi csy-Zsilinszky út és a Dózsa György
ciklivel közlekedők számára pedig út még hátralévő szakasza is. Ezeknek
figyelemfelhívó sáv kijelölésével tes� az utaknak a felújítására sikerült kilob
szük biztonságosabbá az utat. Az ön biznom az állami forrásokat, és ha foly

2019

júLi

us

Házhoz menő
csomagolásihulladék-gyűjtés, 2019
Július
5., 19.

Augusztus
2., 16., 30.

Szeptember
13., 27.

Minden körzetből egy napon szállítják el a kirakott zsákokat,
nincs körzetekre bontva a begyűjtés.

Házhoz menő
zöldhulladék-gyűjtés, 2019

útfelújítás!

kiemelt útja is új burkolatot kap
tatja városunk az eddig járt utat, akkor
a kormányzat támogatásával megújult
főutakon, felújított, kifogástalan minő

ségű aszfaltutakon közlekedhetünk
városunkban.
Dr. Mezey Attila
polgármester

Dolgozz Maglódon!
Hogy legyen időd azokra akik fontosak!

Hétfő–kedd szállítási körzet
Július
Augusztus
Szeptember
5., 19.
2., 16.
6., 20.
Szerda–csütörtök szállítási körzet
Július
Augusztus
Szeptember
12., 26.
9., 30.
13., 27.
Szolgáltató: DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Pesti út 65.
Tel.: +36 53 500-152, +36 53 500-153
ugyfelszolgalat@dtkh.hu, www.dtkh.hu,
Ügyfélfogadás: H: 8:00–20:00,
K–Cs: 8:00–15:00
Helyi kapcsolattartó:
Gyömrő Város TÜF Np. Kft.
2230 Gyömrő, Táncsics Mihály út 65.,
Tel.: +36 29 331 920, kht@gyomro.hu
Szemétszállítási ügyfélszolgálati idő:
H: 13:00–17:00, Sz: 8:00–15:30
(ebédidő: 12:00–12:30)

www.ekkeagle.hu

DOLGOZZ 10 PERCRE OTTHONODTÓL!
Várjuk jelentkezésed:
Műszakvezető, Gépkezelő operátor, Kulcsoperátor-gépbeállító munkakörökbe.
Bővebb információk és jelentkezés: www.ekkeagle.hu, 06-70/400-4480
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Megérkezett az
élménypedagógia
Gyömrőre!
Pár hónappal ezelőtti cikkemben bemutattam az él
ménypedagógiát, mert meggyőződésem, hogy egy
kiváló eszköz a modern pedagógus kezében, amivel
élvezetesebbé és egyben hatékonyabbá teheti a tan
órákat, a legjobb értelemben nevelhet és közösséget
építhet. Most egy fontos helyi eseményről szeretnék
beszámolni ezzel kapcsolatban.
Április 17-én élménypedagógiai bemutató foglalko
zást és előadást tartott a Weöres Iskolában a Ka
landok és Álmok Szakmai Műhely és a Tomoni
Harcművészeti Sportegyesület közös csapata. Tré
nertársammal és két tanítványommal több, mint 50
pedagógusnak adtunk egy kis ízelítőt.
Először három csapatban dolgoztak, játszottak
a résztvevők. Az egyik csoportnak az Állatmentés
című együttműködési játékot, a másiknak pedig
a Trolibusz című bizalmi játékot, majd a gyakorlat fel
dolgozását vezettük le. A harmadik csoport önállóan
végezte a Katerra című problémamegoldó feladatot,
majd a feldolgozást is egyedül hajtották végre elő
re megadott szempontok szerint. Természetesen
mind a három játékban a kiemelt szociális kompe
tenciákon kívül számos más is megjelent. Mivel ez
a módszer veleje, mindenképpen szerettünk volna
saját élményt adni, persze amennyire az erősen kor
látozott időkeretben lehetett. Ezután egy novemberi
tudományos konferencián elmondott előadásom egy
változatával adtam egy kis összefoglalót az elmélet
ről, valamint az alkalmazási lehetőségekről.
A jelen pedagógusának kifejezetten széles mód
szertani eszköztárral kell rendelkeznie, hogy jól tud
ja végezni rendkívül fontos munkáját. Szeretnénk,
ha ebben a tarsolyban minden gyömrői pedagógus
esetében ott lenne az élménypedagógia is. Ehhez
megtettük az első lépést, bízunk benne, hogy sike
rült felkelteni az érdeklődésüket, szélesíteni a látókö
rüket. Köszönjük szépen Spaitsné Rónaszéki Mária
igazgatónőnek a lelkes részvételt a szervezésben.
Reméljük, hogy lesz folytatás!
Zima István
élménypedagógiai tréner, Karate-Do edző
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Nyári szünet

a Polgármesteri Hivatalban
A Polgármesteri Hivatal
2019. évi munkarendjének
nyári igazgatási szünete

2019. július 8–12-ig és
2019. augusztus 5–9-ig tart.

2019

júLi

us

2019. augusztus 18–19.
Gyömrő, Fő tér
2018-ban színes eseménnyel bővült a városi rendezvény
naptár: az augusztusban először megtartott Gyömrői Ze
nei Fesztivál két napja alatt több, mint ötezren fordultak
meg a város Fő terén felállított fesztiválszínpadnál. A vá
rosi rendezvények között egyedülálló a fesztivál, hiszen
eddig nem volt olyan esemény a gyömrői programok kö
zött, amely kizárólag a zenét helyezte a középpontba.
A nagy sikerre való tekintettel 2019-ben második al
kalommal rendezzük meg a Gyömrői Zenei Fesztivált,
folytatva a tavaly megkezdett hagyományt. Idén olyan
fellépőkkel készülünk, akik minden bizonnyal több kor
osztályt is megmozgatnak városunkban és a város ha
tárain kívül is. Az eseményen színpadra álló zenészek
nagy rendezvényhelyszíneken külön-külön is teltházzal
koncerteznek, együtt pedig még inkább vonzzák majd
a zenekedvelő látogatókat, és töltik meg rajongókkal
a Központi parkot. A rendezvény célja, hogy a város mi
nőségi szórakozási lehetőséget tudjon biztosítani a lako
soknak Gyömrő határain belül.
A fesztivál mindkét napját helyi és környékbeli zeneka
rokkal nyitjuk már a délutáni órákban. Augusztus 18-án
este fellép a Zenei Fesztivál színpadán a Magna Cum
Laude, őket pedig a rekedt hangú énekes, Charlie kö
veti majd. A fesztivál második napján, augusztus 19-én
ismét a fiatalabb korosztályt helyezzük a középpontba.
Az esti nagykoncerteket a The Biebers zenekar nyitja,
utánuk pedig Horváth Tamás ad élő koncertet a város
központban. Mindkét napon DJ zárja majd a bulit. Az
esemény részletes programja a hivatalos csatornáinkon
és az augusztusi Gyömrő Magazinban is elérhető lesz.
A kétnapos programokat úgy állítottuk össze, hogy
a sokszínű közönség sajátos igényeit is kiszolgálva te
remtsünk egyedi és különleges fesztivált. Reméljük,

hogy a tavalyi évhez hasonlóan meg lesznek elégedve
a látogatók a felhozatallal.
Naptárakba feljegyezni tehát: 2019. augusztus 18–19.
Gyömrői Zenei Fesztivál a városközpontban.
Ugye Te is ott leszel?
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2003–2004-es év során
lezajlott a Tófürdő teljes
rekonstrukciója
önkor
mányzatunk jóvoltából. Eme
közkincsünk fejlesztése azonban
mind a mai napig tart. Figyelem
mel kísérjük a látogatók igényeit,
s minden évben igyekszünk va
lami kisebb-nagyobb fejlesztést,
átalakítást, felújítást elvégezni
ezen a területen.
Így például a tavalyi évben elké
szült a Tófürdő ’20-as évek béke
beli hangulatát idéző, hangsúlyos
bejárata, amely egyben pénztár
ként is üzemel. Itt már bankkár
tyás és SZÉP kártyás fizetésre
is van lehetőség. A beléptetést
is folyamatosan igyekszünk fej
leszteni. Annak érdekében, hogy
vendégeinknek minél kényelme
sebb szolgáltatást tudjunk nyúj
tani, a karszalagos beléptetést
alkalmazzuk tavaly óta. A vonal
kódok leolvasásával akár több
szöri belépésre is van mód egy
napon belül. A modern technikai
igényeknek megfelelően továbbá
olyan értékmegőrzőt helyeztünk
üzembe, amely egyszerre mobil
telefon-töltőként is funkcionál.
A tó ikonikus jelképeként aposzt
rofált körbár statikailag olyan ros�
sz állapotba került az elmúlt évek
során, hogy teljesen újjá kellett
építeni azt. Az elhúzódó munká
latok miatt tavaly nem tudott ki
nyitni, idén viszont az eredeti bérlő
mondta vissza a nyitást az utolsó
pillanatban. Szerencsére találtunk
új bérlőt az üzemeltetésére, aki
mintegy két hét alatt berendezte
a körbárt. A kánikulai idő bekö
szöntével a legfontosabb feladata
az volt, hogy minél előbb megnyis
son a nagyközönség számára, de
reményeink szerint a folyamatos
szépítgetések és a hely még han
gulatosabbá tétele sem marad el.
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Idén ismét

a tó közepén
Hogyan lett a város szívében egy
ilyen természeti kincs?
Gyömrőy Aurél 1890-ben téglagyárat
és malmot épített a család birtoká
ban lévő telekre, ekkor vette kezde
tét Gyömrő iparosodása. A téglagyá
rat az 1920-as évek elején elöntő víz
miatt nagyon sokan munkanélkülivé
váltak. Akkor még nem látták benne
a lehetőséget.
10-12 év múlva azonban a keletkezett
tó kellemes üdülési lehetőséget kezdett
adni gyömrőieknek és környékbeliek
nek egyaránt. A mélyből feltörő sok
holdas víz felülete és a körülötte las
san felnövő fák alkotta zöld környezet
egészségi szempontból is ideális volt.
Ezt fedezte fel Okulicsányi-Kuthy
Dezső orvos professzor tüdőgyó

gyász. A tó vizét vizsgálva megállapí
totta rádiumos, magnéziás, ammóniás
és salétromos tartalmát, amit nemcsak
egészségesnek, hanem érelmesze
sedés ellen és reumatikus panaszok
enyhítésére, a környezetet pedig jó
klímája miatt tüdőbetegek felüdülésé
re is alkalmasnak találta. 1923–24-ben
megvásárolta a területet, és elkezdte
kulturált strandfürdővé kiépíteni.
Az 1930–33 közötti gazdasági világ
válság hatására a pesti polgárok ta
karékosságból nem a távolabbi üdü
lőhelyeket keresték fel, hanem a Pest
környékieket. Felfedezték Gyömrőt,
és egyre többen jöttek nyaralni Pest
ről úgy, hogy a családnak béreltek itt
egész nyárra egy-két szobát. Cuk
rászdák, mozi, nyári színtársulatok,
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koktélozhatunk

táncosok – a vendéglők kerthelyisé
gei szinte mindig tele voltak.
1935–1941 között Gyömrő kb. 7000
lakosa mellé nyaranta háromezerrel

nőtt az itt tartózkodók száma. A há
ború előszele azonban csökkentette
az üdülők számát. Elmaradtak a nya
ralók, és nőtt a gond.
Maga a természet ugyan 1958-ig
önmegújulással eredeti szépségé
ben fenntartotta a környezetet, de
nem volt gazdája a területnek. Egye
sek a horgászat fejlesztésében láttak
valami kiutat a sorvadásból. Szét

választották a tavat egy gáttal, jó
részt kiirtották a nádast, így viszont
megszűnt az öntisztulás, amely pos
ványosodáshoz vezetett. 1992-től
újabb kísérlet történt a strand rend
be hozására, de a sokmilliós munka
nem volt eléggé eredményes.
A gyömrői Tófürdő a 2003–2004-es
felújítás során nyerte el nagyrészt ma
is látható formáját.
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Meggyőző FIDESZ-KDNP győzelem
Május 26-án tartották az európai parlamenti képviselők
választását, amely településünkön is rendben, eredményesen, különösebb fennakadás nélkül zárult.
Gyömrőn 6139 helyi lakos, azaz
a választásra jogosultak 42,5%-a
szavazott, ebből 2956-an, azaz
a szavazáson résztvevők 48,28%-a
a FIDESZ-KDNP-re voksolt. A további
eredmények az alábbiak szerint ala
kultak: Demokratikus Koalíció: 1115
szavazat (18,21%); Momentum: 713
szavazat (11,65%); Jobbik: 403 sza
vazat (6,58%); MSZP-Párbeszéd: 314
szavazat (5,13%); MKKP: 239 szava
zat (3,90%); Mi Hazánk: 205 szavazat
(3,35%); LMP: 157 szavazat (2,56%);
Munkáspárt: 20 szavazat (0,33%).
A 42,5%-os részvételi arány kimagas
lóan jónak számít városunkban, ez
a szám 26,97% volt a 2014-es EP-vá

lasztáson. Kijelenthető
tehát, Gyömrő lakossága
aktívabbá vált az elmúlt évek
ben, van politikai véleménye az itt
élőknek, ami választási eredménytől
függetlenül erősíti az ország és ter
mészetesen városunk demokratikus
működését is. Köszönettel tartozunk
kivétel nélkül mindenkinek, aki felelős
állampolgárként élt szavazati jogával,
függetlenül attól, hogy a szavazófülké
ben kire rakta az ikszet.
A FIDESZ nevében külön köszönöm an
nak a közel 3000 gyömrőinek a támo
gatását, aki szervezetünkre szavazott.
A FIDESZ-KDNP még így, a részvétel
komoly emelkedése mellett is stabilan

tartja az 5 évvel ezelőtti támogatottsá
gát. Azt hiszem, hogy ettől hitelesebb
gyömrői közvélemény-kutatást nem kí
vánhatunk. Szeretnénk az országgyűlési
és az európai parlamenti választás után
az önkormányzati választáson is olyan
alternatívát kínálni, amelyre jó szívvel
szavazhat a lakosság. Hogy a helyiek
akaratával és a kormány támogatásával
Gyömrő egy dinamikusan fejlődő, min
tatelepüléssé váljon régiónkban.
Ducsai Sándor
a FIDESZ gyömrői elnöke

Szúnyogirtás teljesítve
Mezey Attila polgármester korábbi po
zitív tapasztalatok alapján ismét face
book-os felmérésbe vonta be Gyömrő
lakosságát. A számszerűsített lakos
sági jelzések alapján megállapíthatóvá
vált, hogy Gyömrőn a szúnyoghelyzet
elérte a beavatkozás szükségességé
nek szintjét. Az esténként megjelenő
szúnyogok mennyisége egyértelműen
indokolta a szervezett beavatkozást.
Fontos szempont volt, hogy erre a túl
zásba vitt irtás, a természet túlterhelé
se helyett a lakosok és a lakókörnye
zet számára egyaránt legmegfelelőbb
módot találja meg a városvezetés.
Az önkormányzat által megrendelt,
kombinált légi és földi irtás a követ
kezők szerint zajlott: a teljes város
területére kiterjedő, repülőgépes szú
nyoggyérítő permetezés a permetező
eszköz meghibásodása miatt az elő
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re meghirdetett június 18. helyett egy
nappal később, június 19-én hajnal
ban valósult meg. A földi irtás a város
lombos növényzettel fedett település
részein, vagyis a város területének túl
nyomó részén június 18-án az éjsza
kai időszakban zajlott. A munkákat
Mezey Attila személyesen ellenőrizte.
A földi beavatkozásnál az irtást végző
autóban, a légi gyérítésnél pedig a re
pülőgépen kísérte figyelemmel a fel
adatok lebonyolítását.

Az említett felmérésben megadott, lako
soktól származó információk sokat se
gítettek abban, hogy mely területeken,
milyen eljárást célszerűbb alkalmazni.
Az önkormányzat ezúton is köszöni az
Önök aktív együttműködését annak ér
dekében, hogy kellemes, szúnyoginvá
ziótól mentes nyárestéket tölthessünk
városunkban. Amennyiben szükséges,
és a szúnyoghelyzet ismét elviselhetet
len lesz a városban, a nyár folyamán to
vábbi gyérítési alkalmat fogunk rendelni.
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Folyamatosan bővítjük a városközponti parkolóhelyeket. A megváltozott lakossági közlekedési szokások
kiszolgálására a lehető legtöbb és legjobb parkolási lehetőséget szeretnénk biztosítani az autóval közlekedők
számára a település legforgalmasabb területein.
A két éve elindított főutcaprogramunk keretén belül az első
etapban a Bercsényi utcai parkolók készültek el a postára látogatók kényelme érdekében,
a tavalyi év során a Bercsényi
utca–Andrássy utca közötti szakasz a páratlan oldalon. Idén
a Kossuth Ferenc utca–Bajza
utca közötti szakasz készül el
a páros oldalon. Ezen a szakaszon a legszélesebb a Táncsics
út, így tervezéskor az érintett
szakaszra „halszálka” parkolókat lehet kialakítani, amely több
gépjármű parkolását tudja biztosítani a párhuzamos parkolókkal
szemben. A tervezés során nagy
fejtörést okozott a sűrű kapubejárók és villanyoszlopok miatti
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Folytatódik a főutcaprogram

Újabb parkolók épülnek
a Táncsics úton

hely kihasználása úgy, hogy az
érvényben lévő jogszabályoknak
is megfeleljen a kivitelezés.
A kialakított parkolók süllyesztett szegélyeit már olyan szintre helyezzük, amely figyelembe
veszi az út idei aszfaltozását is.
A parkolókkal párhuzamosan
alakítjuk ki az akadálymentesí-

tett sarkokat is, amelyeknél az
új gyalogátkelőhelyek kerülnek
majd kialakításra.
Hodruszky Lajos
alpolgármester

Fizessen

csekkautomatával!

Kerülje el a postai sorban állást, és fi
zesse be csekkjeit automata segítsé
gével! A készülék használata egyszerű,
a befizetéshez szükséges tájékoztatás
a kijelzőn elolvasható. Az automatánál
csak kártyás csekkbefizetés lehetsé
ges, amely kártyás fizetési tranzakció
nak minősül. Próbálja ki ön is! Az auto
mata a Táncsis Mihály út 37. szám alatt,
az önkormányzati irodaház földszintjén
található (a postától száz méterre).
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Kutyás sport- és
Egy júniusi szombat délelőtt, ami a kutyusokról és a sportolásról szólt kisvárosunkban, részben kapcsolódva
az előző évi kutyás futás programhoz,
kiegészítve azt menhelyi és mentett
kutyák örökbefogadási lehetőségével,
valamint fajtabemutatókkal.
A Gyömrői Kutyások az önkormányzat part
neri támogatásával nagy lelkesedéssel és
odaadással szervezték ezt a napot. Cél volt,
hogy a város kutyabarát közössége megis
merje egymást, hogy alkalmat biztosítsunk
a közös időtöltésre a Tőzeges tópart kellemes
és feltöltődést nyújtó helyszínén. A rendez
vény küldetése volt ezen túl, hogy új otthonra
találhassanak olyan kutyusok, akiknek addigi
lakóhelyét menhelyek és fajtamentő szerve
zetek biztosították.
Elmondhatjuk, hogy legalább 35 ember ku
tyás futással indította a hétvégéjét, és hogy
sok kísérletező kedvű kutyagazdi kipróbálta az
agility – azaz ügyességi – pályát. Még többen
pedig egyszerűen csak élvezték a tópart ár
nyas fáinak hangulatát kutyusaikkal együtt, és
kíváncsian figyelték a bemutatókat.
A program sport blokkjában, a kutyás futást
követően, különlegesebb sportágakat is meg
ismerhettünk. Gyönyörű szánhúzó kutyusok,
pl. huskyk és szamojédek igazi energiabom
baként futották körbe a tavat – húzva kere
keken guruló gazdáikat. Az agility show pedig
megmutatta nekünk, hogy milyen ügyességi
versenyelemek léteznek, és azokat különböző
gyakorlottságú kutyusok hogyan oldják meg.
A fajtabemutató során az őrző-védők meg
csillogtatták csalhatatlan védelmi ösztöneiket.
Amellett, hogy sok hasznos információval gaz
dagodhattak az ide látogatók, saját tapasz
talatokban is részük lehetett. Profi kiképző
közreműködésével a különféle feladatokban
kezdő házi kedvencek is bepillantást nyer
hettek a kutyatréningek világába. Nézőként
is nagy élmény volt azt a tanulási folyamatot
figyelni, amely a kiképző és a kutyus között
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jótékonysági nap Gyömrőn
bontakozott ki. Az érdeklődő kutya
gazdik ötletet meríthettek, milyen új
közös tevékenységekbe kezdhetnek
bele házi kedvencükkel vagy éppen
hogyan fejleszthetnék tovább kutyu
suk meglévő képességeit. Minden eb
más és más erősségekkel rendelke
zik, az emberrel való kapcsolatban
azonban új dimenziók nyílhatnak meg
számukra.
A rendezvény egyik leglátványosabb
része az afrikai oroszlánkutyák felso
rakozása volt, akik nagy létszámban
gyűltek össze és mutatkoztak be
a közönségnek.
A program jótékonysági része is si
kerrel megvalósult. Az örökbefoga
dásra a rendezvény egész ideje alatt
lehetőség volt. Örömteli eredmény,
hogy 5 menhelyi kutyus talált szerető
gazdára: egy spániel, egy rotweiler,
egy rodéziai és két keverék kutyus ke
rült új otthonába. Név szerint Juman
ji, Síva, Tompika, Szpidi és Bonzó.
Az újdonsült kutyatulajdonosok egy-

egy zsák ajándék kutyatáppal térhet
tek haza. A szervezők büszkék arra,
hogy hozzájárulhattak egy ilyen fontos
ügyhöz, és hogy ez az 5 kutyus sze
rető családba kerülve új lehetőséget
kapott egy jobb sorsra.
Ezenkívül a szervezőcsapat büszke

lehet arra is, hogy ezen a napon való
ban jobban megismerhették egymást
Gyömrő kutyarajongói és sportkedve
lői. A fényképek és utólagos élmény
beszámolók igazán kellemes hangu
latról tanúskodnak, ezért aztán nem
lehet kérdés, hogy jövőre folytatjuk!
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Kiss Szabolcs, a biztos, stabil pont
Felnőttcsapatunk a második helyen végzett a Pest megyei
II. osztály Déli csoportjában. Végig szoros, kiélezett versenyt
vívtunk a bajnok Törökbálinttal, amely végeredményben
mindössze három ponttal előzött meg bennünket a tabellán.
Szépen csillog az ezüstérem is, arról
nem is beszélve, hogy a második helye
zésnek köszönhetően továbbra is van
esélyünk a feljutásra. Igaz, ehhez a Ve
resegyház elleni osztályozókat kell siker
rel venni. Ebben – a tavaszi menetelés
hez hasonlóan – ugyancsak hangsúlyos
szerep juthat a 28 esztendős Kiss Sza
bolcsnak, aki a nemrég véget ért baj
nokságban 14 gólt szerzett, s ezzel
a csapat negyedik legeredménye
sebb labdarúgójának mondhatja
magát a házi góllövőlistán. Nem
titkolja, mindenképpen szeretne
a nyáron osztályt váltani.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy
Ön az egyik leghűségesebb
labdarúgója a gyömrői egyesületnek. Mikor kezdett el futballozni, és kik voltak az eddigi
edzői egészen napjainkig?
12-13 éves lehettem, amikor
igazolt labdarúgó vált belő
lem Gyömrőn. Itt tanultam
meg az alapokat, és innen
kerültem 16 évesen a Fe
rencvároshoz, ahol három
évet töltöttem el, majd visszatértem
Gyömrőre. Ami pedig az edzőimet
illeti, kezdetben Gyömrőn Kuprák
János, Márton Zoltán, a néhai Fe
hér Nándor, Balogh István, a fe
rencvárosi korszakomban pedig
Dukon Béla, Tuboly Frigyes, Albert
Flórián, Craig Short és Dejan Milo
vanovics is volt az edzőm.
Min múlott, hogy nem jutott feljebb a ranglétrán a Fradi?
Sok összetevője volt. A felnőttcsa
pat akkoriban az NB II-ben szerepelt,
abban az időben sajnos az utánpótlás
nem egészen úgy működött, ahogyan

működhetett volna, még a jelenleginél is
kisebb hangsúlyt kaptak. A jó teljesítmény
sem volt garancia arra, hogy feljebb kerül
hessen az ember. Több akkori csapattár
sam nem futotta be azt a pályafutást, ami
a tehetsége alapján megillette volna.
Bánja, hogy így alakult?
Nem, ez már a régmúlt. Jól érzem ma
gam Gyömrőn, tudom, hogy jó helyen va
gyok egy sokra hivatott csapatban. Több
csapattársam is hasonló utat járt be, így
jó tapasztalatokkal térhettünk vissza.
Milyen jelentősebb sikereket ért el?
Bronzérmet szereztünk az U17-es Fradi
val 2009-ben. Megyei II. osztályú bajnoki
címet szereztem Balogh István edzősé
ge idején, amikor fel is jutottunk a megyei
I. osztályba. Bízom benne, hogy ezúttal is
sikerül az osztályváltás, úgy gondolom, jó
csapatunk van, amit a nehéz meccseken
idén is bizonyítottunk. Veresegyházának
jó csapata van, tiszteljük őket, de éhesek
vagyunk erre a sikerre. Sokat dolgoztunk
év közben, a tavaszi idényünk kifejezet
ten jól sikerült. Nem a miénk lett viszont
az aranyérem, holott oda-vissza legyőz
tük a Törökbálintot. Csalódott lennék, ha
megint nem jönne össze.
Tegyük fel, sikerrel veszik az osztályozókat. Ez az állomány mire lenne
képes egy osztállyal feljebb?
Ez az állomány alkalmas a megye I-es
szereplésre, de szükséges néhány ruti
nos játékost szerezni, akikkel stabil csa
pattá válhatunk egy osztállyal fentebb is.
Amellett, hogy jelenleg a megyei I.
osztályban futballozik, az edzősködésbe is belekóstolt. Melyik korosztály tartozik önhöz?
Jó egy évvel ezelőtt vágtam bele az
edzősködésbe, és az U7-es korcsoport
tal kezdtem el foglalkozni. Öröm a kicsik
kel együtt dolgozni, a mostani csopor
tomban sok tehetséges gyerek van. Ami
a legfontosabb, szeretnek futballozni.
Szeretnék hosszabb távon is az utánpót
lásban dolgozni.
Kovács K.
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Mindig kell egy barát
Július végén tartják a barátság világnapját. Hajlamosak
lehetünk az évfordulók, ünnepek forgatagában megfeledkezni igazi lényegükről, ami néha nem akkora baj,
tekintve, hogy századunk elején rengeteg értelmetlen
világnap született. Elég, ha a párnacsata vagy a hóemberek világnapjára gondolunk. Kár lenne azonban elhanyagolni a valóban értelmes ünnepeket.
Barátságok nap mint nap születnek.
Értékük ősi érzésünkből, a szeretet
ből származik. Kit hívhatunk barát
nak? Valakit, aki eljön sörözni vagy
vásárolni velünk? Esetleg olyasva
lakit, akitől kölcsönkérhetünk? Ter
mészetesen helyük lehet ilyen meg
fogalmazásoknak, értelmezéseknek,
mégis jobb, ha az alapokhoz me
gyünk vissza, hogy ezeket össz
hangban lássuk.
Minden igazi barátság alapja a két
„SZ”: szeretet és szimpátia. Ahogy
az idő telik, a kapcsolat mélyülni tud,
átalakul, minőségibb lesz a kommu
nikáció is. Tévedés persze, ha csak

várunk erre, hiszen fontos időt ad
nunk magunkból, ami pedig nem
megy automatikusan. A haver sosem
barát, de a barát egyben haver is.
Tudósok egy csoportja létrehozta
a beszélgetés szintjeit megmutató
skálát. Az elsőn általános dolgok for

dulnak elő (hírek, időjárás), a második
szinten egy-két személyesebb utalás,
érdeklődés, a következőn gondola
tokat, érzéseket osztunk meg s az
utolsón pedig szavak nélkül vagyunk
képesek megérteni egymást. Nem
helyes, amikor valakivel minden titkot
megosztunk, de az igen, ha a megis
merést bizalom követi. Bizalom által
épülnek csak igazi kapcsolatok.
Mit nyerhetünk egy igazi baráttal?
Salamon szerint „egy barát társ a baj
ban”. Alphonse Karr állítja: „A barátok
olyan család, melynek tagjai maguk
választották magukat”. „Ahol bizalom
van és összetartozás, ott kezdődik
a barátság” – jegyzi meg Kalapos
Éva. Jézus Krisztus így szólt: „Nin
csen senkiben nagyobb szeretet an
nál, mintha valaki az életét adja az ő
barátaiért.” Úgy gondolom, mindegyik
állítás helyénvaló és megszívlelendő.
Ne feledjük: haver temérdek jöhet, de
igaz barátból csak egy-kettő!
Zilahi Zoltán

Jótékonysági koncert

az Árvácskák Állatotthon lakói számára

Sikerrel lezajlott a Repül a varázsszőnyeg gyermekkoncert és keleti világslágerek dal és tánc show
a Hankó István Művészeti Központban május 24-én.
A támogatójegyekből, tombolából és a büfé bevételéből a Gyömrői Árvácskák Állatotthon javára összesen 45 000 Ft-ot gyűjtöttek össze. Mezey
Attila polgármester megjelenésével is támogatta
a rendezvényt, és biztosította a szervezőket, hogy
máskor is számíthatnak rá.
A műsort összeállította és előadta: Kovács Gémes
Julianna, keleti pop-folk énekes, a Gyömrői Fortanto Nyelviskola tanára.
(A koncert a Fortanto Nyelviskola, és annak vezetője, Hajnal Tünde segítségével valósulhatott meg.)
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gyszer volt, hol nem volt, volt
a világon egy kis madár. Ez a kis
madár egyszer nagyon megunta
magát, rászállt egy kóróra.
– Kis kóró, ringass engemet!
– Nem ringatom biz én senki kis ma
darát!
A kis madár megharagudott, elrepült
onnan. Amint ment, mendegélt, talált
egy kecskét.
– Kecske, rágd el a kórót!
Kecske nem ment kóró-rágni, a kóró
mégse ringatta a kis madarat.
Megint ment, mendegélt a kis madár,
talált egy farkast.
– Farkas, edd meg a kecskét!
Farkas nem ment kecske-enni, kecs
ke nem ment kóró-rágni, kóró mégse
ringatta a kis madarat.
Megint ment, mendegélt a kis madár,
talált egy falut.
– Falu, kergesd el a farkast!
Falu nem ment farkas-kergetni, farkas
nem ment kecske-enni, kecske nem
ment kóró-rágni, kóró mégse ringatta
a kis madarat.
Megint ment, mendegélt a kis madár,
talált egy tüzet.
– Tűz, égesd meg a falut!
Tűz nem ment falu-égetni, falu nem ment
farkas-kergetni, farkas nem ment kecs
ke-enni, kecske nem ment kóró-rágni,
kóró mégse ringatta a kis madarat.
Megint ment, mendegélt a kis madár,
talált egy vizet.
– Víz, oltsd el a tüzet!
Víz nem ment tüzet oltani, tűz nem
ment falu-égetni, falu nem ment far
kas-kergetni, farkas nem ment kecs
ke-enni, kecske nem ment kóró-rág
ni, kóró mégse ringatta a kis madarat.
Megint ment, mendegélt a kis madár,
talált egy bikát.
– Bika, idd fel a vizet!
Bika nem ment vizet inni, víz nem ment
tüzet oltani, tűz nem ment falu-égetni,
falu nem ment farkas-kergetni, farkas
nem ment kecske-enni, kecske nem
ment kóró-rágni, kóró mégse ringatta
a kis madarat.
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A kóró és a kis madár

Megint ment, mendegélt a kis madár,
talált egy furkót.
– Furkó, üsd agyon a bikát!
Furkó nem ment bika-ütni, bika nem
ment vizet inni, víz nem ment tüzet oltani,
tűz nem ment falu-égetni, falu nem ment
farkas-kergetni, farkas nem ment kecs
ke-enni, kecske nem ment kóró-rágni,
kóró mégse ringatta a kis madarat.
Megint ment, mendegélt a kis madár,
talált egy férget.
– Féreg, fúrd ki a furkót!
Féreg nem ment furkót fúrni, furkó nem
ment bika-ütni, bika nem ment vizet
inni, víz nem ment tüzet oltani, tűz nem
ment falu-égetni, falu nem ment far
kas-kergetni, farkas nem ment kecs
ke-enni, kecske nem ment kóró-rágni,
kóró mégse ringatta a kis madarat.
Megint ment, mendegélt a kis madár,
talált egy kakast.
– Kakas, kapd fel a férget!
Szalad a kakas, kapja a férget; szalad

a féreg, fúrja a furkót; szalad a furkó,
üti a bikát; szalad a bika, issza a vizet;
szalad a víz, oltja a tüzet; szalad a tűz,
égeti a falut; szalad a falu, kergeti
a farkast; szalad a farkas, eszi a kecs
két; szalad a kecske, rágja a kórót;
a kóró bezzeg ringatta a kis madarat.
Ha még akkor se ringatta volna, az én
mesém is tovább tartott volna.

Gyömrő Magazin
Gyömrő Város Önkormányzat
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Főszerkesztő:
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Megjelenik 6800 példányban
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