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Kedves Olvasó!
Másfél éves a Gyömrő Magazin! 18 hónapja indítottuk
el ebben a formában Önkormányzatunk lapját. Időköz
ben kisebb-nagyobb változtatásokon ugyan átesett,
de mondhatni, hogy ma már elérte végső, esztétikus,
modern formáját.
Az arculati és tartalmi megújuláskor célunk egy olyan
városi újság létrehozása volt, amely a tájékoztatás
mellett nemcsak olvasmányos, hanem a mai kor
elvárásainak megfelelően látványosan szerkesz
tett anyagokat tartalmaz, mindezt pedig a leg
jobb nyomdai minőségben kivitelezve.
Hivatalos verseny ugyan nem volt, de bátran
állíthatjuk, hogy a Gyömrő Magazin egyike az
ország legszebb és legszínvonalasabb városi újságjainak. Büszkének len
ni nem szégyen, ha településünk lapjára lehetünk büszkék. Én pedig most
büszke vagyok, mégpedig azok munkájára, akik hónapról hónapra azon dol
goznak, hogy minden tekintetben a lehető legjobb magazint vehessék ke
zükbe városunk lakosai. Köszönöm nekik, hogy büszkék lehetünk!
Oldal-Benkő Zsanett, főszerkesztő

A HÓNAP FOTÓJA

B

átran ki merem jelenteni,
hogy a tavalyi évben először megrendezett Gyömrői Zenei Fesztivál nagy és osztatlan sikert aratott városunkban.
Ezzel a hagyományteremtő szándékkal útjára indított rendezvén�nyel szintet léptünk itt, Gyömrőn.
A város történetében még nem
volt ekkora rendezvény, amely
a zenét helyezte a középpontba,
emellett pedig a fellépők száma, népszerűsége, a hang- és
fénytechnika, valamint a látvány
elemek együtt egy új, minőségi
szintet hoztak el városunk lakosságának. A visszajelzések mind
pozitívak voltak, nem érkezett
panasz a hangerőre, parkolásra,
közlekedésre.
Idén pedig újra! Gyömrői Zenei
Fesztivál 2.0.! Újra a legnépsze
rűbb magyar előadókat hozzuk el
városunk lakosságának ide, a Fő
tér festőien szép környezetébe,
és kínálunk kiváló szórakozási le
hetőséget két napon át. Ráadásul
belépővásárlás nélkül, itt helyben.
Olyan koncerteken vehetünk részt
ingyenesen, amelyekért előadón
ként 6-8 ezer forintos jegyárakat
kellene kifizetnünk a fővárosban.
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Ha augusztus, akkor

Gyömrői Zenei Fesztivál
Sokszor hangoztattam, hogy ezeket
a rendezvényeket elsősorban váro
sunk lakosságának szervezzük. Ezért
nem is reklámozzuk a fesztivált sem
országosan, sem regionálisan. Egy
rendezvény minőségét nem az ha
tározza meg, hogy hány ezren vesz
nek rajta részt, hanem az, hogy mi,
gyömrőiek, hogy érezzük magunkat
egy ilyen fesztiválon. 20 ezer fős vá
rosunkból így is több ezer fős közön
ségre számítunk mindkét napon.
A fesztiválra meghívott előadók között
reményeink szerint minden korosztály
megtalálja majd a tetszésének meg
felelőt. Idén gasztrosétánnyal is várjuk
az ízek szerelmeseit. A park árnyas
útjai mentén gasztrokülönlegessége
ket, kézműves söröket, pálinkákat és
jó borokat is kóstolhatunk majd.
Nemrég városunkba költözött lako
saink közül sokan ámulnak el azon,
hogy ilyen színvonalú koncerteken
itt Gyömrőn ingyenesen vehetnek
részt. Lehet, hogy ebben is egy kü
lönleges város vagyunk, de legyünk
csak különlegesek, és hadd élvez
zék városunk lakosai ingyenesen ezt
a lehetőséget, hiszen a rendezvényt

túlnyomórészt pályázati forrásból,
támogatásokból, szponzori hozzájá
rulásokból és a rendezvény területén
beszedett bevételekből finanszíroz
zuk. Önkormányzatunk pedig lakos
ságunk számára hozzáteszi a mara
dékot. Maradjunk csak ezután is ilyen
különleges hely, ahol a városvezetés
megszerzi egy ilyen színvonalú fesz

tiválhoz is szükséges forrást, és nem
a lakosok zsebére szervez rendezvé
nyeket a nem itt élők számára.
A koncertekhez és a programokhoz
mindenkinek nagyon jó szórakozást
kívánva várjuk városunk lakosságát
szeretettel!
Dr. Mezey Attila
polgármester

KÓCZÁN ÚTI NYÁR (Fotó: Percze Zoltán)
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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Kathó Istvánné, Rózsika, akire büszkék lehetünk!

Gyémánt díszoklevelet kapott
Megtisztelő számomra, hogy olyan
pedagógus munkáját méltathatom, aki 60 éve vette át a diplomáját, a közelmúltban pedig gyémánt
díszoklevelet kapott.
A tantestület tapasztalt, meghatáro
zó, módszertanilag kiteljesedett, el
kötelezett egyénisége volt.
Vallja: A pedagógus egyik legszebb
feladata a tehetségek felismerése,
segítése és irányítása. Mindig nagy
szeretettel és odafigyeléssel igyekezett ezen a területen helytállni.
Nagy örömöt jelentett számára, amikor versenyekre jutottak el a diákjai.
Igyekezett úgy tanítani, hogy a tehetségek kibontakozzanak, de akik számára nem a matek világa a legvonzóbb, azokkal is megszerettette és elfogadtatta ezen ismereteket.
Rózsika munkájának alapvető jellemzője volt a hivatástudat,
a gyermek- és a szakmaszeretet, a következetesség, igényesség,
pontosság, a közösségért érzett felelősség és a tehetséges tanu
lókkal való foglalkozás. Fejlett empatikus készségének, toleranciá
jának és érzelmi intelligenciájának köszönhetően – amelyek fele
lősséggel, igazságérzettel párosultak – mindig a tanuló, a gyermek
érdekeit tartotta a legfontosabbnak. Kiváló szervezőképességét
mutatja, hogy tanulmányi kirándulásokat is szervezett. Szívesen
emlékszik vissza a Körös-parti kirándulásokra. Szerénysége ékes
bizonyítéka, ahogy említette a gyémántdiplomája átvételét. A mél
tó munkát köszönő elismerés nem csupán a díjazott örömére
szolgál, hanem komoly felelősséget is jelent, hiszen messzire csil
log. Az általa képviselt ügyet is ragyogóvá és követendővé teszi.
Rózsika feladata a tanítás volt. Tette a dolgát, vetette a magot,
reménykedve, hogy talán kikel, ha későn is, de megfogan.
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Végigfutotta ezt a pályát, végigjárta
annak minden útvesztőjét, megízlelte
minden édességét és keserűségét.
Életpályáját a színesség, sokrétűség,
dinamizmus, pontosságra és tökéle
tességre való törekvés jellemzi.
Házastársa is kiváló pedagógus volt,
akivel nagy szeretetben éltek együtt.
Hitvallását talán Váci Mihály gondola
taival fejezhetném ki:
„Ilyen kívántam lenni én is, ott a
homokba szúrt nyárfa: – a tanító,
ki fénybe tör, ragyogó hit a lombja,
irány azoknak, jel és biztató,
kik jönnek barázdákban botladozva.”

Rózsikának ez sikerült!
Sok szeretettel gratulálunk mindannyiunk nevében!
Pappné Gál Gizella

PÁLYÁZATI SIKER

TUS

Nagy szükség van az új bölcsődére
Hatalmas az örömünk, mert megnyertük az új bölcsőde építésére
szóló pályázatot. Mindig öröm valami szépet és újat építeni, de kétszeresen is az, ha gyermekekről van szó. Sok száz munkaóránk van
ebben a pályázatban, de örömmel dolgoztunk rajta, mert bíztunk
a sikerben. A napokban pedig megtudtuk, hogy nem volt elpazarolt
idő az erre fordított munka, mert megnyertük az új bölcsőde építésére a pályázatot, és ezzel városunknak 183 millió forintot.
Egy kicsit szívügyem is volt ez a pro
jekt, hiszen nagyon nagy szükség van
új bölcsis férőhelyekre, emellett pedig
fontos volt számomra, hogy a Széche
nyi és Tompa utcák sarkára egy olyan
szép épületet építsünk, amely igazán
Gyömrőé. Így készültek a tervek,
és remélem, a megvalósuló épület
is olyan lesz, amelyre minden itt élő
büszke lehet. Mi a megálmodáskor

igazán a szívünket tettük bele, hogy
a végeredmény egy modern, tágas,
korszerű, két világos és szép cso
portszobának helyet adó gyermekin
tézmény legyen.
Gondos előrelátással készültünk erre
a pályázatra, hiszen már kettő éve
megvásároltuk magánszemélytől azt
a sarokingatlant, amely most helyet
ad a bővítésnek. Minden pályázatnál

nagyon fontos, hogy időben és elő
relátóan készüljünk fel a lehetőségre,
hogy amikor megjelenik a pályázat,
már a fiókban legyenek a tervek, és
ugrásra készen várjuk a pályázat be
nyújtásának lehetőségét. A jó szak
mai munka mellett fontosak a kap
csolatok is, így köszönöm Szűcs
Lajos országgyűlési képviselőnek
a támogatását, hogy kiírásra került,
illetve eredményes lett a bölcsőde
építésére szóló pályázatunk.
Mivel nagyon fontos, hogy mielőbb
megnyissa kapuit az új intézmény,
amellyel egy időben megújul a jelen
legi bölcsőde konyhája is, ezért a le
hető leghamarabb meg fogjuk kez
deni a kivitelezést, és az intézmény
megnyitásával nem fogjuk megvárni
a jövő év szeptemberét. Városunk
ban folyamatosan nő a 3 éves kor
alatti kisgyermekek lélekszáma. Ez
rendkívül örömteli dolog, ezért is
döntöttünk a bölcsődék, férőhelyek
bővítése mellett, sőt tervbe vettük
a város északi területén, úgymond
a vasúton túli részen is egy önálló
bölcsőde megépítésének lehetősé
gét. A beruházás megkezdéséről, az
építkezésről és az átadás időpont
járól folyamatosan tájékoztatni fo
gom városunk lakosságát, kiemelten
a bölcsődei férőhelyre váró szülőket.
Dr. Mezey Attila
polgármester
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Gyömrő egy új beköltöző szemével
Egy szép gyömrői családi ház kertje, szikrázó napsütés, kék ég, csicsergő madarak, egy profi csigás íjat tart
kezében egy boldogan koncentráló családanya. Mielőtt
Kun Alíz világ- és Európa-bajnok íjásszal elkészítettük
az interjút, picit beavatott minket a sport rejtelmeibe,
és megmutatta, hogyan készülnek férjével otthon, saját
kertjükben a világszínvonalú íjászversenyekre.
Mikor költöztek a városba?
Miért pont Gyömrőre esett
a választás?
2018-ban költöztünk Buda
pestről Gyömrőre a párommal
és a szüleivel egy kétgenerá
ciós családi házba. Bevallom
őszintén, vásárlásnál az egyik
fő szempont az volt, hogy
a kertben ki tudjunk alakítani
egy 40 m-es íjászpályát, ahol
gyakorolni tudunk a versenyek
re. Aki barátaink közül ismerte
Gyömrőt, csak jót tudott mondani, mi pedig bíztunk az ajánlá
sokban, és nem bántuk meg, hogy rájuk hallgattunk.
Így, hogy nem ismerték Gyömrőt korábban, mi volt a városról az első benyomásuk ideköltözésük után?
Nagyon tetszett a város hangulata, a városközpont, a tavak
környezete és a csendes kis utcák. Feltűnt, hogy az itt élők
szeretettel, büszkén beszélnek városukról. Szinte mindent
megtaláltunk itt, ami egy nagyvárosban is megvan, pl. üzle
teket, szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeket. Van strand,
nyár esti élet, szinte mintha egy nyaralóhelyen lennénk. Szok

tuk is mondani, hogy itt Gyömrőn úgy érezzük magunkat,
mintha egész nyáron utazás nélkül nyaralnánk. Az ingatlan
megvásárlását követően elég sok problémánk volt a közmű
vekkel. Hosszú heteken keresztül, szinte napi rendszeresség
gel telefonáltunk az önkormányzatnak, akik sokat segítettek
nekünk ezeknek a nehézségeknek a megoldásában. Ez is egy
pozitív benyomás volt a városról, hiszen nem minden telepü
lésen érzi azt az ember, hogy
valóban figyelnek rá, és igye
keznek segítő kezeket nyújtani
a felmerülő problémák esetén.
Az eltelt egy évben hogy érzik magukat itt Gyömrőn?
Nagyon jól. Időközben meg
született kisfiunk, Zsolt, ami
nagy boldogság számunkra.
Azt érezzük, hogy Gyömrő egy
igazán gyermekbarát város.
Sok játszótér, játszóház elér
hető, illetve a családbarát helyi
programokból sincs hiány. Kel
lemes meglepetés volt az is, amikor Gyömrő polgármestere
bejelentkezett hozzánk, hogy személyesen adjon át kisfiunk
részére egy ajándék babacsomagot. Nem gondoltuk volna,
hogy egy húszezer fős város polgármestere ilyen közvetlen
formában is figyel a lakosságra vezetői feladatai mellett.
Említette, hogy Önök ajánlás alapján jöttek Gyömrőre.
Így fél év távlatából szívesen ajánlaná barátainak?
Mindenképp. Úgy gondolom, hogy a térségben nincs még
egy hasonló település, ahol minden megtalálható, ami kell.
Karnyújtásnyira a bölcsődétől kezdve, általános iskolán,

Kun Alíz 2011-ben kezdett íjászkodni hagyományos, nem
csigás íjjal. Évente váltott kategóriát, a történelmi, majd reflexíj után csigás íjat használt, valamennyi kategóriában szép
eredményeket elérve. Fordulópont volt az életében, amikor
vidékről Budapestre költözött, és megismerte párját, aki azóta sporttársként, edzőként és managerként is támogatja útját. 2015 és 2018 között Alíz világbajnoki és Európa-bajnoki
címeket nyert el, legbüszkébb pedig egy, a párjával közösen
megszerzett csapatéremre, illetve a World Archery vb-n Franciaországban elért 3. helyezésére. Utóbbi eredmény amiatt is
különleges, mert ebben a kategóriában ő lett az első női íjász, aki ezzel az éremmel büszkélkedhet. A Magyar Íjász Szövetség 2017-ben az év magyar íjászának választotta. Pályaíjászatban, vadászíjászatban,
valamint terepíjászat kategóriában is Alíz nevéhez kapcsolódnak a jelenlegi csúcseredmények.
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Mezey Attila átadta a babacsomagot
Kun Alíz kisfiának, Zsoltnak

gimnáziumon, orvosi rendelőn át egészen a kikapcsolódá
si, szórakozási lehetőségek tömkelegéig minden elérhető.
A Tófürdő valami varázslatos, egyedi hangulatot ad a város
nak. Ezeken kívül sok ingyenes, színvonalas program van
helyben. Jó dolognak tartom, hogy az itt felcseperedő gyer
mekek is a természet közelségében lehetnek, és sok-sok
szabadtéri élményben lehet részük. Ez akár a sportokhoz
is jobban meghozhatja a kedvüket. Sőt a különféle társasá
gi programokhoz a kortársaikkal, akikhez akár még gyalog
is átsétálhatnak. Egyébként a felnőttek számára is minden
adott itt a közösségi élethez. Ahogy látom, sok netes csoport
is működik, ahol támogatják egymást, ötleteket cserélnek
a hasonló érdeklődésű vagy azonos hobbit űző gyömrőiek.
Ki tudna emelni egy dolgot, amit a legjobban szeretnek Gyömrőben?
Ez egy nehéz kérdés, mivel úgy érzem, hogy mindennel
meg vagyunk elégedve. Rengeteg rendezvény van a vá
rosban, amiken a lakosok ingyenesen vehetnek részt, sok
helyen ezekért fizetni kellene. Pozitív tapasztalatunk, hogy
a városvezetés megszólítható, reagálnak a kérésekre,
még ha néha túlzásba is esnek a lakosok ezzel kapcsolat
ban. Máshol ez egyáltalán nem így működik, nem is tudják
az itt élők, mennyire el vannak kényeztetve. Mivel hosszú
távon szeretnénk Gyömrőn maradni, így megnyugvással
tölt el, hogy Gyömrőn ez így működik.

TUS

Útfelújítások
a városban

A biztonságosabb közlekedést segíti a Táncsics Mihály út
egy szakaszának és a Nefelejcs út teljes hosszának komp
lex fejlesztésére fordítható, a magyar állam által nyújtott tá
mogatás. A kivitelező cég 2019. július 1-jén vette át a mun
katerületet, és ezt követően meg is kezdte a felújítást.
Gyömrő Város Önkormányzata a projektet a Pest me
gye Területfejlesztési Koncepciója 2014–2030 és Pest
megye Területfejlesztési Programja 2014–2020 meg
valósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásból
valósítja meg. A Pénzügyminisztérium mint támogató
a fejlesztésekhez 141,6 millió forint támogatást nyújt.
A fejlesztés célja Gyömrő két forgalmas útjának kb. 2,5
km-es felújításán túl járdaépítés, buszmegálló-felújítás,
napelemes sebességkorlátozásra figyelmeztető be
rendezés elhelyezése, kerékpártámaszok kihelyezése
és faültetés. A kivitelezést végző Magyar Útmester Kft.
a munkálatokat augusztus közepére fejezi be.
Az önkormányzat feladata a város területén található
önkormányzati úthálózat karbantartása és fejlesztése,
amelyhez a jelen projekt nagyban hozzájárul. A megva
lósuló beruházásnak köszönhetően nemcsak a munká
ba járás körülményei, de a közszolgáltatások, közintéz
mények elérhetőségei is javulnak.
A munkák befejezéséig türelmüket és megértésüket kö
szönjük! A PROJEKT A MAGYAR ÁLLAM TÁMOGATÁ
SÁVAL VALÓSUL MEG.
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Önkéntes tűzoltóink az ország
másik felén is segítettek

2019. június 28-án a Magyar
Tűzoltó Szövetség megkeresésére Juhász János, a Gyömrői
Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka indította csapatának

tagjait Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyébe, mert szükség volt rájuk a viharos időjárás okozta károk helyreállításában. A csapat
tagjai Dr. Hegedűs László József, Szajkó Zoltán és Gróf István voltak. Nyíregyházán kaptak
eligazítást a katasztrófavédelmi
kirendeltségen, hogy Nyírmada településen fognak kárfelszámolási feladatokat végezni.
Kora délután indultak, megérkezésük után 23 óráig dolgoztak,
tetők fóliázása volt a feladatuk.
Másnap reggel 6 órától fa kidőlések felszámolását végezték

Tabu helyett öröm!

Kriston Andrea módszerét 1986 óta fejleszti,
mely egyedülálló egészségvédő program.
Hatékonyságát kutatások bizonyítják.
A módszer célja a női és férfi szervek
egészségének megóvása, helyreállítása az
öngondoskodás eszközével.

www.kriston.eu
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a kapott címeken ugyanazon
a településen. 29-én a késő délutáni órákban érkeztek vissza

szükséges autót az Önkormányzat, a csapatnak a hűsítő vizet
a Gyömrő Gyöngye biztosította.
Köszönetképp 2019. július 17-én
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság elismerést nyújtott át
négy Pest megyei Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, köztük a Gyömrő
ÖTE-nek is a károk helyreállításában nyújtott segítségért.
Hálás köszönet a Fiúknak az önkéntes munkáért, valamint köszönet
az Önkormányzatnak és a Gyömrő
Gyöngyének a támogatásért!
Garamszegi Sándor elnök,
Gyömrői Polgárőr és Önkéntes
Tűzoltó Egyesület

Gyömrőre. A kárelhárítást az
ÖTE felszereléseivel és eszközeivel végezték. Az eljutáshoz
és a felszerelésük szállításához
Házhoz menő
csomagolásihulladék-gyűjtés, 2019

Házhoz menő
zöldhulladék-gyűjtés, 2019

Október
11., 25.

Hétfő–kedd szállítási körzet
Augusztus
Szeptember
Október
2., 16.
6., 20.
4., 18.

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

Szerda–csütörtök szállítási körzet
Augusztus
Szeptember
Október
9., 30.
13., 27.
11., 25.

Augusztus
2., 16., 30.

Szeptember
13., 27.

Augusztus 19-én és 20-án a megszokott rend szerint történik a szemétszállítás,
az ünnepnapok nem befolyásolják a kommunális hulladék begyűjtését.
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)

A Kriston-módszer az alhasi szervek egészségének megőrzését és
visszanyerését szolgáló perineológiai szemléletű program, azaz
egyaránt érinti az urológiai, nőgyógyászati, proktológiai, andrológiai
és szexológiai témákat. Nők esetében lehet szó akár:
- fájdalmas menstruációról,
- megfoganási nehézségről,
- női szervek működésének nehezítettségéről (mióma, polip, ciszta,
PCOS, endometriózis, méhszájseb),
- izomgyengeségből fakadó kellemetlenségekről (vizelet
inkontinencia, székletmegtartási nehézség),
- aranyérről,
- változókor tüneteiről (hőhullám, száraz hüvely, libidócsökkenés),
- szexualitásról (hüvelyi orgazmus hiánya, vaginizmus, fájdalmas
együttlét),
- hátrahajló méhről,
- szervek süllyedéséről (méh-, végbél, húgyhólyag süllyedése),
- alhasi műtétek utáni rehabilitációról,
- szülésre felkészítő gátvédelemről.
A Kriston Intim Torna® tanfolyamon minden fenti témát érintünk
annak érdekében, hogy a résztvevő felismerje miként tudja saját
egészségét, gyógyulását szolgálni.

Az összesen 12 órás alaptréning három fő része:
1) Elsajátítjuk a Kriston Intim Torna® helyes mozgásait, amik
csúcsformába hoznak "ott lent".
2) Megtanuljuk azon érzelmeket átformálni, amik kapcsolatban
vannak az intim szervek működésével.
3) Tudatos szokásokat alakítunk ki az egészségvédelem érdekében.

2019. szeptemberében Gyömrőn a
Napliget Életmódközpontban
Tréner: Kis Gabriella
A tanfolyam időpontokért és a jelentkezéshez
keresse fel az alábbi honlapot:
intimtorna.hu/hu/trenerek/kis-gabriella
További információk:
kisgabriella.kit@gmail.com
+36-20/480-5258

Október 13-án önkormányzati választás
Megvan az időpont, most már tudjuk, mikor lesznek az őszi önkormányzati választások. Ekkor
kell meghoznunk azokat a döntéseket, amelyek
meghatározzák városunk jövőjét, és nagyban befolyásolják sok itt élő sorsát.

mit tud tenni városunkért, milyen reális lehetősége lesz
elképzelései megvalósítására. Az ígéreteket, célokat meg
is kell tudni valósítani, és egy-egy döntés évtizedekre
meghatározza városunk jövőjét. Sok ember, család élete,
sorsa, jövője múlik döntéseinken.

Csak tisztességesen

Csak pozitívan! Csak az igazat!

Először is szeretném megköszönni azon választáson indul
ni kívánó egyesületeknek és politikai szervezeteknek, akik
eddig nem kezdték meg kampányukat, hogy betartották
a törvényeket és a városunkban kialakult évtizedes szo
kásjogot. A törvény meghatározza a kampány hivatalos
időszakát, de mindenképp meg kell várni a választások
kitűzésének időpontját. Büntetést, szankciót ugyan a jog
szabály nem alkalmaz a szabályok megszegőivel szemben,
azonban az idő előtti kampány és jelöltállítás mindenképp
ellentétes a tisztességes versennyel és a fair play szabályai
val. Aki így jár el, nemcsak jogszabályt sért, de nem tiszteli
a város lakosainak nyugalmát és a választások tisztaságát.
Aki pedig tisztességtelen eszközökkel akar nyerni, meg
választása esetén munkáját mitől végezné tisztessége
sen? Épp eléggé felkavarja az eddigi békés közhangulatot
ez a két és fél hónap felfokozott időszak, még talán ez is
túl hosszú. Magam és csapatom, támogatóim sem kezd
tük meg a kampányt. Jelenleg időm sem lenne rá, hiszen
rengeteg határidős fejlesztés zajlik egy időben, és közeleg
a tanévkezdés. Lesz még így is idő ismertetni céljainkat.

Szeretném, ha városunkban nem verne gyökeret a lejá
rató kampány, nem lelne táptalajra a hazugságáradat és
a lakosság félrevezetése. Minden jelölt céljaival, elképze
léseivel, pozitív üzenetével kampányoljon, mert ez méltó
városunkhoz. Ha elutasítjuk ezeket az eszközöket, akkor
maradhatunk egy összetartó, jó hangulatú közösség.

A város és az itt élők érdeke az első!
Aki a választáson indul, annak ne a személyes becsvágy
és egyéni érdek legyen az első, hanem nézze meg, hogy

Ne engedjük, hogy egymás ellen uszítsanak!
Ne üljünk fel a trükkös, egymás ellen hergelő, felháborodás
ra sarkalló kampányfogásoknak. Lássunk a sorok mögé,
keressük az igazságot. Sajnos tapasztalom, hogy már eddig
is felütötte fejét a személyes ellenségeskedés, barátságok
mennek tönkre a feszültségek keltése miatt. Kezeljük a vá
lasztásokat nemes célok versenyének, és maradjon meg
azon a színtéren, ahová való, a közélet porondján. Én sen
kivel, aki a választáson ellenzéki jelöltként indul, nem fogok
változtatni személyes viszonyomon, barátságon, kapcsola
ton, jó beszélgetéseken, közös programokon. Ugyanolyan
közvetlen és hétköznapi itt élő ember kívánok maradni, mint
amilyen eddig is voltam, mert a betöltött pozíció nem dicső
ség, sosem kezeltem annak, hanem szolgálat. Erre esküd
tünk fel. Becsüljük, tartsuk tiszteletben egymást!
Dr. Mezey Attila
polgármester
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Országos Rákóczi Napok és Gyömrői Romantika Ünnep

2019. június 28–30. között egyszerre tartottuk meg
idén az Országos Rákóczi Napok és a Gyömrői
Romantika Ünnep programjait. A korábbi véleményekkel ellentétben sikeres volt a két esemény
egymáshoz illesztése, hiszen a programok nem
ütötték, hanem kiegészítették egymást, és kölcsönösen színesítették mindkét rendezvényt.

A

több évtizedes hagyománnyal bíró Rákóczi
Napokat az idei II. Rákóczi Ferenc emlékév
alkalmából mindenképpen egy nagyobb vo
lumenű, tartalmas, látványos eseményként szerettük
volna megtartani. A kétnapos programokat a hagyo
mányos, történelmi vonatkozású előadások, fellépé
sek mellett egy kis könnyed szórakoztatással is kiegé
szítettük. Igen látványos része volt a rendezvénynek
a város központjában, a Sportparkban megtartott
egész napos díjugrató lovasverseny. Sokan meg
fordultak a nap folyamán a versenypálya mellett, és
izgultak közösen lóval és lovassal, hogy kinek hogy
sikerül megugrania az akadályokat. Több gyömrői
induló is sikeresen szerepelt a versenyen több kor
osztályból. A versenyt követően csikósok bemuta
tója, Varga Miklós fellépése és a HuNKuNDaNCe
táncegyüttes népi előadása szórakoztatta a néző
ket. Szomorú szívvel, de a következtetést az elmúlt
évek és az idei fényében le kellett vonnunk, miszerint
a Rákóczi Napok Mánya-réti helyszínét a következő
években elengedjük. Hiába szerveztünk most több
eseményt is a város határában található Rákóczi-em
lékműhöz, a terület annyira kiesik lakosainknak, hogy
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nagyon kevesen látogattak ki a megemlékezésre.
A következő években újragondoljuk majd, hogy ho
gyan tudunk lakosainkkal közösen, méltó módon
megemlékezni a fejedelem Gyömrő határában mon
dott buzdító beszédéről.
Ezzel ellentétben a Romantika Ünnep keretében meg
tartott programokon szép számmal vettek részt gyöm
rőiek és a város határán túlról érkezők is. A Hankó
István Művészeti Központ által lebonyolított kívánság
lámpás-úsztatás idén is a programsorozat leglátvá
nyosabb és leglátogatottabb eseménye volt. A tavalyi
zsúfoltság elkerülése érdekében az idén bevezetett
újítások egyértelműen hasznára váltak a programnak,
amely az időben meghirdetett, elővételben történő
lámpásvásárlási lehetőségnek köszönhetően gördülé
kenyen zajlott. A szervezett árusítás, a jól együttműkö
dő polgárőr segítők és a biztonsági szolgálat jóvoltából
se a helyszíni lámpásvásárlásnál, se a Tófürdő partján
nem volt panasz vagy negatív visszajelzés a látogatók
részéről. A kívánságlámpások úsztatása alatti fellépők,
a lámpások vízre bocsátása, a koszorúfonás és a tü
zes programok a tűzzsonglőrök bemutatójával az élen
mind-mind hozzájárultak, hogy a vendégek kelleme
sen és tartalmasan töltsék ezt a romantikus nyári estét.
Az idei tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbben
elégedettek voltak az idén bevezetett rendszerrel,
és szívesebben vásárolták meg belépőjegy gyanánt
a lámpásokat, hiszen így garantáltan vízre tudták en
gedni kívánságukat jelképező gyertyáikat. Több mint
ötezren vettek részt a programon és élvezték a lám
pások csodálatos látványát a Gyömrői Tófürdőn.

Augusztus 20-i
programok
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

2019. augusztus 20-án,
kedden 10 órakor
a Hankó István Művészeti Központban
az államalapítás és az államalapító
Szent István király emlékünnepe alkalmából
tartandó ünnepségre és azt követően
az új kenyér megáldására.
Ünnepi beszédet mond:
Mezey Attila polgármester
Közreműködik a GyömrőSzínház társulata
Az eseményen átadjuk a 2019. évi
városi kitüntetéseket.
Este 21 órától a Gyömrői Tófürdő partján
tartjuk meg a hagyományos ünnepi
tűzijátékot.
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Eredményes félévet

TUS

zártak kerékpárosaink

Sűrű félévet zárt a Gyömrő VSK Kerék
páros Szakosztálya. Eredményekben
nem volt hiány, számos versenyen vet
tek részt országszerte sikeresen.
Március
Tihany Kupa mezőnyverseny
Fodor Tamás 14. hely
Vojcsik Viktor 76. hely
Április
Békás időfutam (18 km)
Barát Richárd 40. hely (0:33:17.7,
32,4 km/h)
Master:
Fodor Tamás 11. hely (0:25:31.0,
42,3 km/h)

Vojcsik Viktor 49. hely (0:28:22.0,
38,1 km/h)
Stop Cukrászda időfutam (24 km)
Fodor Tamás 12. hely
Május
Balaton MTB Maraton
Kenyóné Süli Melinda 8. hely
Kenyó Endre 27. hely
Kenyó Kristóf 6. hely
Bakony MTB Maraton
Lovász Gábor 13. hely
Kenyó Endre 21. hely
Riverside Time Trial időfutam-bajnokság
Fodor Tamás 2. hely
BRM300 – Pilis-kerülő teljesítménytúra
(310 km és közel 3000 m szintemelkedés)
Vojcsik Viktor sikeresen teljesítette a távot
Szilvásvárad MTB Maraton
Kókai Gábor 10. hely
Kenyóné Süli Melinda 9. hely

Dolgozz Maglódon!
Hogy legyen időd azokra akik fontosak!

www.ekkeagle.hu

DOLGOZZ 10 PERCRE
OTTHONODTÓL!
Várjuk jelentkezésed:
Műszakvezető, Gépkezelő operátor,
Kulcsoperátor-gépbeállító és Raktáros munkakörökbe.

Bővebb információk és jelentkezés:
www.ekkeagle.hu, 06-70/400-4480
12

Kenyó Kristóf 11. hely
Kenyó Endre 81. hely
Június
Tour De Pelso Balaton-kör (200 km)
Vojcsik Viktor (5 óra 1 perc 34 mp)
BRM600 – Central Pannonian Circle
(600 km)
Vojcsik Viktor sikeresen teljesítette a távot
Crosskovácsi MTB maraton
Kókai Gábor 12. hely
Kenyó Kristóf 6. hely
Kenyó Endre 62.hely
A hölgy versenyzők két diákolimpián vet
tek részt a közelmúltban. Az országúti
diákolimpián időfutam és mezőnyverseny
is volt. Itt Bukor Janka érte el a legjobb
helyezést, ezüstéremmel gazdagodott. Az
MTB diákolimpia technikás pályája a nagy
lányoknak jobban kedvezett, itt Bukor Ani
ta 1., Bukor Edina 2. helyen ért célba.

Közlekedési biztonságunk
van terítéken
ári szünet
Szakbizottságaink a ny
nak
alatt is aktívan dolgoz

A júniusi testületi ülésünkön azzal a fel
adattal bíztuk meg közbiztonsági bi
zottságunkat, hogy szakértők és intéz
ményi vezetők bevonásával teljes körű
közlekedésbiztonsági vizsgálatot vé
gezzen el közintézményeink (óvodák,

iskolák, egészségügyi stb.) környeze
tében. A felmérési és javaslattételi fel
adatkör igen összetett, hiszen minden
érintett ingatlan és környéke eltérő sa
játosságokkal és környezeti jellemzők
kel rendelkezik.
A bizottsági ülésen elhangzottak ös�
szefoglalták azt a tényt, hogy a regiszt
rált gépjárművek száma évente 10%-os
növekedést mutat az elmúlt néhány év
alatt. Településünkön ez a szám a ta
valyi 8000 db gépjármű számhoz ké
pest plusz 800 db gépjárművet takar.
A környező településeken körültekint
ve ez a szám és a növekedés hasonló
mértékű. Fontos ezért, hogy a közle
kedésbiztonsági vizsgálatot ne csak
lokálisan, saját településünkön vizsgál
juk, hanem terjesszük ki a szomszédos
településekre is, hiszen a megyei közút
hálózata és az átmenő gépjárműforga
lom jelentősen befolyásolja kisvárosunk
közlekedési problémakörét.
Az ingatlanok aprózódásával és az
iszonyatos túlépítésekkel a magán
területen való parkolási lehetőségeket
a beruházók számos esetben ellehe
tetlenítik, így kiszorítva a gépjárműve
ket közterületeinkre. Az is tény, hogy
a családoknál fellelhető autók száma

az utóbbi években megduplázódott,
megtriplázódott. Gyömrő úthálózata
nagy részének szélességét elődeink
nem erre a terhelésre tervezték, ha
valaki leparkol az egyik oldalon, már
akadályozza a kétirányú forgalmat. Ha
másvalaki szemben parkol le, az to
vább fokozza a közlekedési akadályt.
Ezek az esetek a legbosszantóbbak
a reggeli, munkába indulási idősza
kokban és a délutáni, munkából haza
térő időszakokban. Sokszor alakul ki
közlekedési káosz közintézményeink
környékén is emiatt, amely elkerülése
érdekében új szabályozást kell beve
zetni néhány óvodánk, iskolánk kör
nyezetében.
A fent említett problémák megoldása
érdekében több helyen parkolóbőví
tést, új parkolóhelyek kialakítását, még
több gyalogos-átkelőhely építését,
forgalomlassító, ill. -terelő intézkedést
szükséges megvalósítani. A problémá
kat lépésről lépésre tudjuk felszámolni.
Nem valószínű, hogy mindenhova egy
szerre érünk el a kivitelezéssel, de az
őszi iskolakezdést elsőbbséggel kezel
jük lehetőségeinkhez mérten.
Hodruszky Lajos
alpolgármester
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Sikerült, megszereztük a város legértékesebb ingatlanát
Valószínűleg
keveseknek
tűnt fel eddig a Művészeti
központ mögött, az Egészségház mellett, a Tófürdő
főbejáratával szemben lévő
szép, nagy telek, melyen
a ’60-as években épült ósdi
raktárépületek állnak. Pedig
a város kellős közepén egy
ekkora, több építési telek
méretű ingatlan vagyonokat
ér, viszont eddig számunkra
hasznosíthatatlan módon elzárt terület volt. Most végre
sikerült megtalálnunk az utat
és a módot ahhoz, hogy ennek az ingatlannak a birtokát
megszerezze önkormányzatunk és ezzel a város.
Hatalmas dolog ez, amelynek fon
tosságát csak azok értékelik igazán,
akik látták az eddigi önkormányza
tok sokszori próbálkozását az in
gatlan megszerzésére, és átlátják
ennek a területnek a jelentőségét
városunk számára.
Két évvel ezelőtt indítottam útjára
azt az ingatlanvásárlási koncepci
ót, amelynek keretében szerettem
volna, ha városunk végre nem elad,
hanem vásárol ingatlanokat, ráadá
sul stratégiai fontosságú, városunk
számára nagy jelentőséggel bíró in
gatlanokat. Vettünk így telket óvodá
nak, bölcsődének, intézményeknek
és a városközpontban a postával
szembeni „KIOSZ” épületet is egyéb
hasznosításra. A jövőnek vásárol
tunk. Ez az ingatlan is, amelyet most
a város szívében megszereztünk,
a jövő jövőjének szól. Ráadásul in
gyenesen szereztük meg közösségi
célra. Fontos volt, hogy ne kerüljön
magánkézbe ez az ingatlan is, és
ne épüljön rá társasház. A jövőnek
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2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 1. és
4. pontjaiban meghatározott közfeladatainak ellátása.

Egészségház

Hankó
István
Művészeti
Központ

vásároltunk, és szeretnénk, ha en
nek megfelelően bővülhetne váro
sunkban a parkolóhelyek száma és
a központi park zöldterülete.
Nem szabad minden lehetséges te
rületet beépítenünk, így ezen a 9-es
hrsz-ú ingatlanon sem szeretném,
ha beépítés valósulna meg. Ellen
kezőleg. Elbontjuk az itt található
raktárépületeket, parkolókat, zöld
területet alakítanánk ki és egy sétá
lóutca jellegű átjárást az Egészség
ház megnyitott ingatlanán keresztül
a Szent István utcára. Természete
sen nem tudhatjuk, hogy 50 vagy
100 év múlva mire kívánják majd

hasznosítani utódaink ezt a területet,
de megszereztük, és ennek köszön
hetően dönthetnek majd a hasznosí
tásról. A szabad döntés lehetősége
pedig az egyik legnagyobb adomány
a világon, és ezt a lehetőséget most
biztosítottuk a jövő városa számá
ra. Az ingatlant birtokba vettük, az
erről szóló szerződést aláírtam. Kö
szönjük a kormányzat támogatását,
megígérem, hogy felelősségteljesen
fogunk élni ezzel a történelmi jelen
tőségű lehetőséggel. Városunk ismét
növelte birtokát.
Dr. Mezey Attila
polgármester

Tisztelt Olvasó!
Egy fantasztikus hírt szeretnék
Önök
kel megosztani, amelyhez
segítségül hívtam az önkormányzat képviselő-testületének alább
bemásolt jegyzőkönyvi kivonatát:
128/2019. (VII.04.) Kt. határozat:
1. A képviselő-testület dönt arról, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ kizárólagos
tulajdonában álló 2230 Gyömrő,
9. hrsz-ú, természetben a 2230
Gyömrő, Fő tér 4. szám alatti ingatlant ingyenesen, határozatlan
időre vagyonkezelésbe veszi.

Gondolom, most többen nyúlnak
a hűtőben tárolt, erre a célra tartalékolt pezsgősüveghez! Tudom, hogy
ez a „bikkfanyelven” megfogalmazott és száraznak tűnő közlemény
sokakat nem hoz lázba, pedig Gyömrő szempontjából – talán mondhatom – történelmi léptékű döntés és
lehetőség kapujában állunk.
Jómagam a rendszerváltás óta tevékenykedem képviselőként vagy
bizottsági tagként településünk
fejlődésében és fejlesztésében
érintett mérnökként. A szóban forgó ingatlan, hogy mindenki tudja,
miről van szó, az egészségház
mögött, a strand előtti zöldövezetben található, barakkokkal beépített terület, mely szerintem Gyömrő egyik legértékesebb része.
A rendszerváltáskor ez a terület,
valami érthetetlen okból, átkerült
Gyömrő fennhatósága alól állami
kézbe. Az eltelt évtizedekben több
elgondolás és terv született ennek
a területnek a hasznosítására, de
a meglévő „gát” mindig megmaradt.
Már az első képviselő-testület és
annak polgármestere is szerette
volna ezt a területet visszaszerezni, jogszerűen birtokba venni, de
az állami útvesztőben ez a kérés
nem talált megértő fülekre, mint
ahogy azóta sem, ez idáig!
A bizottsági ülésen Mezey Attila
polgármester úr mondta, hogy
már „tizen” éve küzdünk a telek
tulajdonáért. Hozzászólásomban
javítottam őt, hogy nem „tizen”,
hanem bizony már majd harminc

éve tart ez a „harc”, s bár az eddigi hét önkormányzati ciklus minden
képviselő-testülete és polgármestere (szám szerint három) dolgozott
ebben az ügyben, most sikerült erre
a „mondatvégre” negyedik érintett polgármesterként pontot tenni.
Gratulálok ezért neki és köszönet
a sikerért!
Eljött az a pillanat, amikor újból elővehetjük a már fiókba zárt ötleteket,
javaslatokat, s végre mi dönthetünk
ennek a területnek a hasznosításáról.
A munka még csak ezután kezdődik
igazán, hát hajrá!
Spaits Miklós

Ön is kérdezne
a polgármestertől?

Augusztus 29-én 18
órától tartja követ
kező online polgár
mesteri fogadóórá
ját Mezey Attila.
A hivatalos Facebook-oldalán köz
zétett élő videó alatt bárki kérdez
het tőle városunkat érintő témában.
Kövesse ön is a polgármester
Facebook-oldalát!
facebook.com/mezeyattila
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Kóbor Optika

TUS

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ!

Tisztelt gyömrői lakosok!
2019. 08. 05-én, 26 év után kiköltözöm az SZTK-ból,
az OTP és a szakrendelő közé, a Szent István út 17. alá.
Itt várom, illetve várjuk fiammal és az ő csapatával
leendő és régi vásárlóinkat, Kóbor Optika néven. Mint is
meretes Önök előtt, a szakrendelőben az utóbbi időben
már nem írták föl a dioptriákat, így arra gondoltunk, hogy
ha kibéreljük ezt a gyönyörű üzletet, akkor egy komplet
tebb szolgáltatást tudunk nyújtani.
Mindettől függetlenül szeretnénk felhívni mindenki fi
gyelmét arra, hogy rendszeresen, kétévente menjenek el
szemészeti szakrendelésre, és nézessék meg szemüket.
Utána nálunk, a Kóbor Optikában tudnak látásvizsgálatra
időpontot kérni, és a megfelelő dioptriát mi írjuk majd fel.
Nagyon fontos a megfelelő dioptria használata, mert ha
nincs kikorrigálva, akkor szemlencsénket folyamatosan dol
goztatjuk, amire szemünk válasza lehet pirosodás, könnyezés,
fejfájás. Tudjuk, hogy nem olcsó egy szemüveg készítése, de
mi próbálunk olyan ajánlatot adni Önöknek, ami versenyképes
és minőségben is megfelelő. Lencsegyártónktól ehhez ka
punk támogatást, aki Essilor alapanyagból készíti a lencséket,
hasonlóan hozzánk, családi vállalkozás keretein belül.
Minden hónapban kisorsolunk üzleteinkben 2-2 pár nap
fényre elsötétülő lencsét. Ezenkívül meghirdetjük iskolakezdési
akciónkat, ami már-már összenőtt a Kóbor Optika nevével.
Komplett szemüveg készítése esetén minden diáknak
ingyen adjuk +-0,00 +-6,00-ig 2cyl,-ig tartományban lévő
raktári 1,5-ös lencsénket kemény és antireflex réteggel.
Az 1800 Ft munkadíjat kell csak kifizetni, ám aki verssel
vagy rajzzal kedveskedik nekünk, amelyben az optikánk
szerepel, annak a munkadíjat is elengedjük. A remekmű
vek alkotói automatikusan részt vesznek egy faceboo
kos szavazáson, ahol az első három lesz díjazva 5-10-15
ezer forintos vásárlási utalvánnyal. A tavalyi nyertesek és
műveik a cikkben láthatók, gratulálunk nekik!
Az iskolakezdési akció
2019. 08. 15-től 2019. 09. 30-ig tart.
Köszönöm figyelmüket, várjuk Önöket üzletünkben!
2230 Gyömrő, Szent István út 17., az OTP mellett
Nyitva 2019. 08. 05-től:
H–P.: 9–18-ig, Szo.: zárva
Tel.: +36 70 430 9226
Facebook: Kóbor Optika Gyömrő
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Sikeres évadot zárt az UFC Gyömrő
I. helyezett: Szilágyi Hanga, 11 éves

II. helyezett: Suki Anasztázia, 12 éves

III. helyezett: Suki Rebeka, 8 éves

Igazán sikeres szezont zárhatott a 2018/2019-es évadban az
UFC Gyömrő. Három korosztályos (U14, U16 és U19) arany
érem mellett a II. osztályú felnőtt együttesünk révén egy
ezüstérmet is bezsebelhettünk. A hőn áhított megyei I. osztályba jutás a Veresegyház ellen elveszített osztályozóval végül meghiúsult. Nem sokon múlt a III. osztályú tartalékcsapatunk bronzérme sem, ők végül a 4. helyre futottak be. Az
alábbiakban bajnokcsapataink (siker)edzőit kértük egy rövid
visszatekintésre a magunk mögött hagyott szezon kapcsán.
U14-eseink az egycsoportos me
gyei I. osztályt nyerték meg 10 pont
előnnyel. Nosztrai Zoltán és Gumol
ka Róbert legénysége veretlenül,
11 győzelem mellett mindössze
egyetlen döntetlent „engedélyezett”
ellenfeleinek.
„Ahol cél van, oda út is vezet” –
kezdte az elmúlt szezonra való vis�
szatekintésünket Nosztrai Zoltán,
az U14-es együttesünk szakveze
tője. „Eltökélten vágtunk neki a szezonnak, szerettük volna megnyerni
a bajnokságot. Heti öt edzéssel és
20 fős kerettel vágtunk neki a szezonnak. Gumolka Róbert kollégám
létszámhiánnyal küzdő U13-as csapata fél évvel ezelőtt csatlakozott
hozzánk. A mezőnyben rajtunk kívül
több jó képességű együttes volt,
akik megnehezítették a dolgunkat.”
U16-osaink a nagy rivális Pilis

csabával és helyenként a Buda
kalásszal vívtak komoly harcot
a bajnoki címért, melyet végül jobb
gólkülönbségüknek köszönhetően
megnyertek Márton Zoltán fiai.
A szakvezető így értékelte az el
múlt egy évet:
„Harmadik éve dolgozom ezzel
a korosztállyal, ez volt a második
nagypályás szezonunk. Előzetesen
az 1–5. helyek valamelyikét céloztuk meg. Mindössze tizenöten vágtunk neki az évadnak, ketten családi
okok miatt menet közben lemorzsolódtak. A kis létszám nagyban
megnehezítette a dolgunkat, de
szerencsére az alsóbb korosztály
kisegített bennünket. A 61 találattal
gólkirályi címet szerző Szöllősi Noel,
illetve a 47 góllal a harmadik helyen
végző Burián Benjámin nyújtott kiemelkedő teljesítményt az évben.

Erősödnünk és fejlődnünk kell, mind
taktikailag, mind fizikálisan, hiszen
jövőre az U19-es korosztályban nagyon fiatalnak fogunk számítani.”
U19-eseink Abonyt megelőzve végez
tek bajnokságukban az élen. A szak
vezető, Kuprák János harmadik éve
dolgozik együtt a garnitúrával.
„Az idei célunk kettős volt: egyrészt minél több, a felnőtt bajnokságokban is figyelembe vehető, ott
játéklehetőséghez jutó fiatalt szerettünk volna kinevelni, másrészt
meg akartuk szerezni a bajnoki
címet. Sokat elmond, hogy a keretünk 70 százaléka tíz mérkőzés
felett játszott felnőtt szinten is. Az
U19-es mezőnyben a tabella első
együttesei, Nagykőrös, Abony, Pilis és Gyömrő egyértelműen kiemelkedtek, az utánuk jövők gyengébb játékerőt képviseltek. Jót tett
a csapat teljesítményének, hogy
néhányan, Bura Attila, Nyerges
András és Szekszárdi Balázs futsalban a Kastélydomb színeiben
a Budapest-bajnokságban is szerepeltek. A következő szezonban
több játékosunk is csatlakozik majd
a megyei III., illetve akár a II. osztályú csapatunkhoz, hogy fejlődésük
folyamatos legyen.”
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Milyen madár van a kertünkben?
A madarak évezredek óta élnek
velünk, szépségükkel és hangjukkal aranyozva be napjainkat.
Kertünkben az elmúlt években
számos madárfaj megfordult, némelyik csak pár napra, míg mások
rendszeres vendégekké váltak.

Fontos harmóniát találnunk az együtt
élésben, ebben pedig segít, ha megis
merjük madarainkat. Rigó, széncinege,
veréb: ezek a ház körül leggyakrabban
látható fajok, azonban egészen különle
ges és védett példányokkal is találkoz
hatunk, mint amilyenek a következők.
Egyik szívesen látott vendég a kertek
ben a harkály, más néven nagy fako
páncs. Rendkívül hasznos munkát
végez, hiszen a kopogtatás hatására
a fák redőiből előbújó káros rovarokat,
lárvákat fogyasztja el, de hozzá kell ten
ni, néha telefonpóznákkal és áramosz
lopokkal kísérletezik, kevés sikerrel.
Érdemes felfigyelnünk a sötét, egysze
rű színekkel borított tollazatú, viszont
csodálatos hangú barátposzátára. Saj

nos mivel ősz előtt költözködik, csak
nyáron hallgathatjuk énekét. A harkály
hoz hasonlóan ugyancsak rovarevő és
védett, fogságban elpusztul. Szeret fák
ágain himbálózni, de az emberektől fél.
Egyik legkülönlegesebb madarunk a mol
nárfecske. Fészkeiket gyakran láthatjuk
házak ereszei alatt, csapatosan fész
kelnek. Játékos kedvűek, még éjszaka
sem csendesednek el teljesen. Egyik
kedvenc táplálékuk a szúnyogok, így
örüljünk, ha egy fecskepár lakhelyéül
a mi házunk ereszét választja, hiszen
megvédenek minket a vérszívóktól.
Tapasztalatom szerint a legtöbb em
ber jó szándékú, de sajnos kevesen
vannak tisztában azzal, hogy mit te
gyenek, amikor madarat találnak.

Ha például egy fiókáról van szó, először
nézzük meg állapotát. Csupasz? Tokos?
Amennyiben látjuk a fészket, tegyük bele
bátran. Amikor fészek nincs a közelben,
rakjuk kosárkába, és kössük fel egy kö
zeli ágra, hogy hangja alapján a szülők
megtalálják. Előfordulhat sérülés, illetve
az is, hogy a fiókát nem találják meg,
ilyenkor legjobb, ha segítséget kérünk
a körzetileg illetékes nemzeti parktól
vagy állatkerttől. Tollas madár közvetlen
veszélyeztetése esetén óvatosan terel
jük biztonságos helyre, mondjuk bokor
közelébe, így védve lesz állatok támadá
sától. Tegyünk közösen azért, hogy vilá
gunk szebb legyen és tollas dalnokaink
éneke még sokáig betöltse életünket!
Zilahi Zoltán

Paraterápiás tábor

Gyömrőn első alkalommal nyílt lehető
ség egy rendhagyó, nem éppen szo
kásos nyári tábor megszervezésére,
mint amilyen például a lovas-, sport-,
horgász-, úszó- vagy tánctábor. Me
rőben más jellegű és más célokat
szolgáló készségfejlesztő, érzékenyítő
foglalkozások zajlottak egy héten át
különböző fogyatékossággal és egyéb
betegséggel élő gyermekek számára.
A tábor első napján Csűrös András re
formátus lelkész kisfiával együtt áldotta
meg a rendezvényt. A mögötte felsora
kozott, egyenpólót viselő gyermekek és
önkéntesek izgatottan lendültek neki az
első nap programjának. Voltak ügyes
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ségi és kézműves foglalkozások, külön
böző akadálymentesített sportok, tár
sasjátékok. A hangszerek bemutatása
és megszólaltatása egy külön élményt
adott a közönségnek. Ezt követte a ki
rándulás a vadászházhoz és innen to
vább a szomszédságában található
Kőtojáshoz. Kipróbálhatták a virágkö
tészetet, bámulatos kreativitást produ
káltak a kis ügyes kezek. A délutáni élő
mesemondó képzeletben az Üveghegy
csúcsára repítette a tátott szájjal bámu
ló hallgatóságot. A hét beteljesedésével
emléklapok kerültek kiosztásra zenei kí
séret mellett. Sajnos a beígért tábortűz
a tűzgyújtási tilalom miatt elmaradt.

V

olt egyszer egy farkaskoma.
Ritkán várta nagy lakoma,
de nagy néha jóllakott,
s telten várt új holnapot.
Egyszer az történt vele,
nagyjából úgy dél fele,
hogy nagyon megéhezett,
s ebéd még nem létezett!
Kisétált a mezőre,
eltervezte előre,
birka lesz ma az ebéd!
Csak azt nem teszik eléd!
Azért bizony menni kell,
s nem érni be ennyivel,
el kell kapni, s megnyúzni,
a vackára elhúzni.
A mezőre ballagott,
hátha birkák vannak ott.
Egy dombra fel lépdel Ő,
a völgyben a legelő.
Széles réten sok a hely,
egy rakás birkára lel.
Ott találja a nyájat.
Mennyi finom, nagy állat!
Boldog volt, hogy ennyit lát,

Aranyosi Ervin:

A farkas és
a számolás…
számolni is kezdte hát.
Ahogy számolt úgy maradt,
mindkét szeme leragadt.
Egy, kettő… és számolta,
a többit már álmodta.
Három birka, négy birka,
ébren tovább nem bírta!
Álmában számolt tovább,
ha már kijárt iskolát,
tudta mekkora a tét,
hány birka lesz az ebéd.
Bizony megszámolt sokat,
anyákat, meg kosokat,
apró bárány, mennyi volt,
a bundájuk csupa folt.
Így számolt ő estelig,
közben gyomra megtelik,
álmában jól is lakott,
estére tüzet rakott.
Furcsa hangra ébredt fel,
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ez amolyan életjel,
gyomra korgott egy nagyot,
s benne kétséget hagyott.
– Átaludtam a napot,
most még éhesebb vagyok!
– gondolta és felnézett,
s nem érti az egészet!
Közben rászakadt az éj.
– Na de Farkas, nehogy félj!
Bizony, ma már nem eszel,
gyomrod korog, az neszel.
Nincs már birka a mezőn,
hűlt helyük a legelőn,
hazamentek aludni,
az éjszakát letudni.
Vajon holnap lesznek-e,
a zöld fűből esznek-e?
A farkas is hazament,
éhes gyomra korgott bent.
Jó dolog a számolás,
lehet szép az álmodás,
ám jóllakva jobb neked,
az alvást is élvezed!
Ne számolj, inkább egyél,
inkább jóllakott legyél!
Utólag meg, számolva,
az álmod is szebb volna.
Ám, ha nem tudsz aludni,
akkor jó lehet tudni,
számolj birkát sorba meg,
hisz a tudás sokra megy.
Akkor használd mikor kell,
s ha tested álomra lel,
nem lesz a birka kevés,
jól jön majd a pihenés!
versek.aranyosiervin.com

A tábor fővédnöke Hodruszky Lajos
alpolgármester úr volt. A Mozgáskorlá
tozottak Foglalkoztatásáért Alapítvány
(MOFA) térítésmentesen biztosította az
ellátást. Köszönet mindazoknak, akik
kétkezi munkával és adományokkal
támogatták a sikeres cél elérését.
Kossuth László,
a MOFA Alapítvány elnöke
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