


2017. ÁPRILISWWW.GYAL.HU

Nemzeti ünnepünkön

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA



HHIIRRDDEETTMMééNNyy
aazz  áállttaalláánnooss  iisskkoollaaii  bbeeiirraattkkoozzááss  rreennddjjéérrőőll

Az általános iskolai beiratkozás rendjét, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valamint a nevelési - oktatási intézmé-
nyek működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet 22. § (1)-(4) bekezdései alapján, a Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli
Járási Hivatala az alábbiak szerint határozza meg. A 2017/2018. tanévre történő általá-
nos iskolai beiratkozás időpontjai:

22001177..  áápprriilliiss  2200..  ((ccssüüttöörrttöökk))  88..0000  --  1199..0000  óórraa  kköözzöötttt
22001177..  áápprriilliiss  2211..  ((ppéénntteekk))  88..0000  --  1188..0000  kköözzöötttt
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,

legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.
A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2011. augusztus 31-ig született) gyermekét a

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biz-
tosító, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:
– aa  ggyyeerrmmeekk  sszzeemmééllyyaazzoonnoossííttáássáárraa  aallkkaallmmaass,,  aa  ggyyeerrmmeekk  nneevvéérree  kkiiáállllííttootttt  sszzeemmééllyyii

aazzoonnoossííttóótt  ééss  llaakkccíímmeett  iiggaazzoollóó  hhaattóóssáággii  iiggaazzoollvváánnyytt  ((aa  ggyyeerrmmeekk  llaakkccíímmkkáárrttyyáájjáátt)),,  vvaa--
llaammiinntt

– aazz  iisskkoolláábbaa  llééppéésshheezz  sszzüükkssééggeess  ffeejjlleettttsséégg  eelléérréésséétt  ttaannúússííttóó  iiggaazzoolláásstt..

FFEEllHHííVVááSS
óóvvooddaaii  jjeelleennttkkeezzééssrree  ééss  bbeeiirraattkkoozzáássii  kköötteelleezzeettttssééggrree

Az óó  vv  oo  dd  aa  ii  jjeelleennttkkeezzééss  22001177..  áápprriilliiss  2244--2288..  ((hhééttffőőttőőll  –– ppéénntteekkiigg))  nnaappoonnttaa  88..0000  óórrááttóóll
–– 1166..0000  óórrááiigg  ttaarrtt..

A aa  ggyyeerrmmeekk  hhaarrmmaaddiikk  éélleettéévvéénneekk  bbeettööllttééssee  uuttáánn  vveehheettőő  ffeell  aazz  óóvvooddáábbaa,, tehát azok,
akik 22001177..  aauugguusszzttuuss  3311--iigg  bbeettööllttiikk  33..  éélleettéévvüükkeett. Azok a szülők is jelezhetik óvodai fel-
vételi szándékukat, akiknek gyermeke 2017. augusztus 31. után tölti be a 3. életévét.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdés alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson vesz rész. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető,
valamint a védőnő egyetértésével, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kö-
telező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos
helyzete indokolja.

A  fellelhető a helyi óvodákban, továbbá ffeellvviilláággoossííttááss  kkéérrhheettőő a Gyáli Polgármes-
teri Hivatal 06-29-544-141-es és a 06-29-544-140-es telefonszámán.

AA  bbeeíírraattáássnnááll  bbee  kkeellll  mmuuttaattnnii::
– AA  ggyyeerrmmeekk személyazonosítására alkalmas, a nevére kiállított személyi azonosítót

(születési anyakönyvi kivonat, TAJ kártya, oltási könyv) és lakcímét igazoló hatósági iga-
zolványt (melyen a kiállítás dátuma az óvodai beiratkozás első határnapjánál három
hónappal korábbi (rendelet 20. § (9) bek.) azaz jjaannuuáárr  2244--ee  eellőőttttii).

– AA  sszzüüllőő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolványát (rendelet
20.§ (3) bek.)

– Nem magyar állampolgár kiskorú óvodás beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt
is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92.§)

– A gyermek esetleges speciális igényét vagy tartós betegségét igazoló szakértői és
rehabilitációs bizottság által kiállított javaslatot vagy orvosi igazolást (Nkt. 47. § (3) bek.)

– Az a szülő, aki rendelkezik érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről
szóló határozattal vagy hátrányos helyzetet igazoló határozattal, azt is hozza magával.

AA  22001177//22001188--aass  nneevveellééssii  éévv  eellssőő  nnaappjjaa  22001177..  sszzeepptteemmbbeerr  11..  ((ppéénntteekk))

öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ffeennnnttaarrttáássúú  óóvvooddáákk
lliilliioomm  ÓÓvvooddaa

Cím: Gyál, liliom u. 13-15.  Tel.:/fax: 06-29-340-126 ; 345-241, 
E-mail: liliomovi@upcmail.hu  Honlap: www.liliomovi.hu

Intézményvezető: lendvay-Kiss Anita
TTááttiikkaa  ÓÓvvooddaa

Cím: Gyál, Klapka u. 5. /központi épület/   Tel.: /fax: 06-29-747-045
Email: tatika@digikabel.hu  Honlap: www.tatikaovoda.hu

Intézményvezető: Németh Istvánné
BBaarrttóókk  ttaaggóóvvooddaa::  

Cím: Gyál, Bartók B. u. 52.  Tel.:/fax: 06-29-741-290
TTuulliippáánn  ÓÓvvooddaa::

Cím: Gyál,Tulipán u. 23.  Tel./fax: 06-29-341-544
E-mail: tulipan.vezeto@digikabel.hu  Honlap: www.tulipanovoda.hu

Intézményvezető: Kápolnásiné Sági Andrea

TToovváábbbbii  mmiinnddeenn  ffoonnttooss  rréésszzlleett  mmeeggttaalláállhhaattóó  aa  wwwwww..ggyyaall..hhuu  wweebboollddaalloonn  ééss  aa  PPooll--
ggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall  hhiirrddeettőőffaalláánn..  
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és Városi Könyvtár

FFeelleellőőss  kkiiaaddóó:: az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár igazgatója

FFőősszzeerrkkeesszzttőő:: Szita Róbert
robert.szita@gmail.com

KKééppsszzeerrkkeesszzttőő::  Kiséri-Nagy Ferenc
TTeerrvveezzőősszzeerrkkeesszzttőő::  Gróf István
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Megjelenik havonta 8.500 példányban
TTeerrjjeesszzttéésssseell  kkaappccssoollaattooss  iinnffoorrmmáácciióó,,  

ppaannaasszzbbeejjeelleennttééss::  
Gyál Városfejlesztési 

és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44. 

06-29/340-134
A terjesztő csak a postaládával, illetve a 

szóróanyagok elhelyezésére alkalmas egyéb
eszközzel ellátott ingatlanok esetében vállal 

felelősséget a terjesztésért!
KKöövveettkkeezzőő  llaappzzáárrttáánnkk  iiddőőppoonnttjjaa::  áápprriilliiss  2244..



A Himnusz hangjai után Mihályi
Győző Jászai Mari-díjas érdemes
művész Heltai Jenő ,,Szabadság”
című költeményét adta elő. Ez-
után Gazdik István, az Arany Já-
nos Közösségi Ház és Városi
Könyvtár igazgatója a nemzeti
identitásunk megőrzésének fon-
tosságáról beszélt rövid köszön-
tőjében, majd bemutatta az ün-
nepségen résztvevő kiemelt ven-
dégeket: Pápai Mihály polgár-
mestert, Erős József alpolgár-
mestert, Rozgonyi Erik címzetes
főjegyzőt, Babák lászló Mátyás
hivatalvezetőt, a megjelent dísz-
polgárokat, Gyimesi Istvánt és Ko-
valik Józsefnét, valamint az egy-
házi méltóságokat. 

ünnepi beszédét Erős József al-
polgármester Petőfi Sándortól szár-
mazó idézettel kezdte, majd arra
emlékeztetett, hogy 169 éve 12
pontban fogalmazta meg a forra-
dalmi ifjúság a függetlenség utáni
vágyait. 

A bécsi udvar, látva az elszántsá-
got, nem merte megakadályozni a
felelős magyar kormány megala-
kulását – tette hozzá, majd röviden
felidézte a kor történéseit, meg-
említette a közismert márciusi ifjak
neveit, de Kossuthról, Bem apóról, a
vidéken fegyvert fogó hősökről és a
mesteremberekről is megemléke-
zett. 

A forradalom és szabadságharc
legfőbb céljának a polgárrá válás
tekinthető – emelte ki Erős József,
majd azt mondta, hogy olyan aktív

résztvevői voltak a forradalomnak a
névtelen hősök, akik nélkül ma talán
nem is lehetne szabad Magyaror-
szágról beszélni. 

Ezután Arany János ,,Nemzetőr”
dalából idézett, majd azt hangsú-
lyozta, hogy a szabadságharc 1 év
után, az óriási túlerő miatt elbukott
ugyan, de az aradi vértanúk és a
névtelen vidéki hősök is győztek,
mert a fejlődés alapjait tették le. Az
ünnepi beszéd végén arra szólított
fel, hogy tanulnunk kell az elszánt-

ságot, a hitet és a kitartást, mert jó
magyarnak lenni. 

Tisztelet a bátraknak – zárta szava-
it az alpolgármester. Mihályi Győző

által előadott Szózatot követően a
Zrínyi Miklós általános Iskola diák-
jai korabeli eseményeket felidéző
ünnepi műsort adtak, Dányi Bian-
ka szólót énekelt. A színvonalas ün-
nepi műsorban a Gyál Városi Fú-
vószenekar működött közre. 

A megemlékezés második részé-
ben az ünneplők átvonultak a Szent
István téren található kopjafához,
ahol elhelyezték a megemlékezés
koszorúit és virágait. 
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Hazánk újkori történetének egyik meghatározó eseményére, az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc kirobbanásának évfordulójára emlékeztek városunk polgárai március 15-én. A 169. forduló tisztele-
tére rendezett ünnepség a hagyományok szerint az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
színháztermében Gyál Városi Fúvószenekar hívogató zenéjére kezdődött. 

üNNEPlő Szita Róbert                 Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc

Nemzeti ünnepünkön 

... tanulnunk kell az elszántságot, a hitet és a ki-
tartást, mert jó magyarnak lenni.    



A képviselők teljes egyetértésben,
ellenszavazat nélkül fogadták el a
legutóbbi rendes képviselő-testü-
leti ülés óta történt fontosabb ese-
ményekről szóló, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtá-
sáról szóló beszámolót. A harma-
dik napirendi téma során a képvi-
selő-testület úgy döntött, hogy a
települési támogatás rendkívül
nagy kérelemszámának köszönhe-
tően a továbbiakban szigorít az jo-
gosultság feltételein. A testület egy
kivétellel igennel szavazott, lakos
Péter (jobbik) nemmel voksolt.

Az ülésen elhangzott, hogy az
Uszoda Alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke, Dr. lugosfalviné Dr.
kindlovits Mária megkereste Gyál
Város önkormányzatát azzal a cél-
lal, hogy a kuratórium 2017. febru-
ár 28-án tartott ülésén ismertették
azon döntésüket, miszerint az Ala-
pítvány számláján lévő 4.018.000
Ft-ot átadják Gyál Város önkor-
mányzatának a gyáli tanuszoda

megvalósítási költségeihez való
hozzájárulásként, hiszen az önkor-
mányzatnak számos feladata és
költsége keletkezett/keletkezik az
uszoda létesítése kapcsán.

A képviselő-testület tagjai egy-
hangúlag elfogadták a helyi köz-
biztonsággal kapcsolatos feladatok
ellátásával megbízott Dabasi Rend-
őrkapitányság éves beszámolóját.
A képviselők határoztak a szakel-
látás fejlesztéséről is, melynek kap-
csán új eszközöket, műszereket vá-
sárolnak 25 millió forint értékben,
továbbá 8 millió forint értékben
számítógépeket, bútorokat, vizs-
gálóágyat és különböző berende-
zéseket is beszereznek. Arról is
döntés született, hogy a gyáli szak-
ellátásban résztvevő orvosok béré-
hez is hozzájárul Gyál Város ön-
kormányzata, melynek 2017. évi
összege 25 millió forint lesz. Azt is
megtudtuk, hogy kiegészül és bő-
vül a gyáli szakorvosi ellátás: nő-
gyógyászat, ultrahang, stb. Ennek

kapcsán a képviselők elfogadták a
Városi Egészségügyi központ 2016.
évi működésről szóló beszámoló-
ját is. A változásokról májusi lap-
számunkban részletesen is olvas-
hatnak majd – a szerk.

Döntöttek a Gyáli Millenniumi
Park, illetve a Gyáli szent istván
tér építésének közbeszerzési eljá-
rásainak lezárásáról, melynek kö-
szönhetően még tavasszal meg-
kezdődhetnek a munkálatok. Ha-
tároztak a védőnői épület keríté-
sének megépítéséről, valamint a
Munkácsy M. utcai köztemető
megfelelő módon történő meg-
szüntetéséről is. A képviselő-tes-
tület valamennyi tagja fenti té-
mákban igennel szavazott.

Gyál Város önkormányzata éves
munkarend szerinti következő so-
ros ülését április 27-én, csütörtö-
kön 17 órakor tartja a Városháza ta-
nácstermében. A képviselő-testü-
leti anyagok, illetve döntések a
www.gyal.hu weboldalon érhetőek el.

Elsőként a Monori tankerületi köz-
pont igazgatója, dr. Hrutkáné Mol-
nár Mónika köszöntötte a meghí-
vott polgármestereket, a telepü-
lések képviselőit. köszönetét fe-
jezte ki, hogy a 36 intézmény, köz-
tük általános iskolák, művészeti
iskolák és gimnáziumok átvételét
minden probléma nélkül, zökke-
nőmentesen tudták véghezvinni.
A polgármesterek mellett köszö-
net illeti a közreműködő kollégá-
kat, alpolgármestereket, intéz-
ményvezetőket és gazdasági ve-
zetőket is – mondta.

Ezután dr. solti Péter, a klebels-
berg központ elnöke, korábbi mi-
niszteri biztos örömét fejezte ki,
hogy példaértékű módon zajlott
le az átadás-átvétel a Monorhoz
köthető tankerületben. Az átadás
kapcsán dr. szűcs lajos, a Pest
megyei 7. számú választókerület
országgyűlési képviselője el-
mondta, hogy az oktatás szerve-
zésétől függetlenül fontosak a he-
lyi iskolák, hiszen minden telepü-
lésre igaz, hogy az adott közös-
ség gyermekei tanulnak ott. Ezért
fontos, hogy a fiatalok jó körül-

mények között járhassanak isko-
lába, mely a központi irányítás
mellett a helyi önkormányzatok
közreműködésének is köszönhe-
tő.

A hivatalos esemény végén dr.
zsombok lászló, Monor város pol-
gármestere köszöntötte a vendé-
geket.

Az intézményfenntartásban az
állam szerepvállalására a területi
különbségek kiegyenlítése, az
egyenlő feltételek biztosítása és
a pedagógusok bérének garantá-
lása miatt van szükség.
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Döntések a Városházán
A települési támogatás, a járási tanuszoda, a helyi közbiztonság, az egészségügyi szakellátás, a közbe-
szerzési eljárások és a köztemető megszüntetése is téma volt a március 30-i rendes képviselő-testületi
ülésen.

Monoron, ünnepélyes keretek között március 28-án írták alá az iskolák va-
gyonkezelői szerződését az érintett települések és a klebelsberg központ
képviselői. Ezzel az átalakuló klik 17 település, közöttük Gyál oktatási intéz-
ményeit vette át hivatalosan is fenntartása alá.

közöttünk élő

A polgármester hivatalosan is átadta
a gyáli iskolákat a Klik-nek



A 3-as számú választókörzet leg-
jelentősebb beruházásának hely-
színén, az átadás előtt álló járási
uszodánál beszélgettünk Bácsi
Péter önkormányzati képviselővel,
aki sietve megjegyezte, hogy még
mindig tanulja a számára másfajta
szerepkört, melyben nem csaló-
dott és bízik, hogy jó döntést ho-
zott, és hogy munkájával hozzá-
járulhat a körzet fejlődéséhez, il-
letve a város sportéletének minő-
ségi fejlesztéséhez is.

AA  kköörrzzeett  ééss  aa  
kkééppvviisseellőőii  mmuunnkkaa

A Határ, illetve a somogyi Béla
utcáig húzódó körzetben mint-
egy 2200 választópolgár él. 

Már mindenki, gyerekek és fel-
nőttek egyaránt nagyon várják,
hogy átadják a gyáli járási uszo-
dát, hiszen ezzel egy több mint
20 éves álom válhat valóra, ha-
marosan újabb sportolási lehető-
séggel gazdagodik a város –
fogalmazott Bácsi Péter, aki azt is
elmondta lapunknak, hogy jelen-
tős fejlesztésként nemsokára a
zrínyi iskola új hőszigetelést kap,
ezzel pedig az itt élő, tanuló gyer-

mekek és felnőttek egyaránt azt
érezhetik, hogy szépül, moderni-
zálódik a város egyik tanintéz-
ménye. 

A körzet határában pedig talán
még idén megkezdődhet a vár-
va-várt sportcsarnok építése. Mint
ismert erre 800 millió forintos ál-
lami támogatást szavazott meg
a kormány, de megépül majd a
strandröplabda-, illetve kosárlab-
da-pálya is. 

ilyenkor egy sportoló szíve erő-
sebben dobog. Ez nagyon jó hír
volt, hiszen ezzel egy nagyon
régóta áhított álom válhat való-

ra. jelentősen felpezsdülhet a
gyáli sportélet, remélhetőleg mi-
nél több gyermek és felnőtt is el-
jut majd az uszodába, a sportpá-
lyákra és a sportcsarnokba is, és
így bárki tud majd minden nap
mozogni. Gyál még inkább spor-
toló várossá válhat, egyre több
lehetőség lesz sportolni, az egész
önkormányzat, a képviselő-tes-
tület, a városvezetés azon dol-
gozik, hogy ezek a lehetőségek
létrejöjjenek – hangsúlyozza a
körzet képviselője. 

Bácsi Péternek már nemcsak
sportolóként találják meg és gra-
tulálnak neki, hanem képviselő-
ként is elérik a választópolgárok. A
képviselő pedig igyekszik megol-
dani a megkeresések során fel-
merült problémákat, illetve to-
vábbítja azokat a városvezetés, a
képviselő-testület felé. Ha bárki-
nek bármilyen problémája van a
Bácsi Péter által képviselt körzet-
ben, akkor a képviselő rendelke-
zésre áll a www.gyal.hu webolda-
lon szereplő elérhetőségeken, de a
bacsi.peter@gyal.hu email-címen
is megkereshető. 
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A gyáli olimpikon, világ- és Európa-bajnok szíve is erősebben dobogott, amikor a 800 millió fo-
rintos állami támogatásról hírt kapott. Bácsi Péter szerint a kormány segítségével a közeljövő-
ben felépülő sportcsarnokkal egy nagyon régóta áhított álom teljesülhet. jelentősen felpezs-
dülhet a gyáli sportélet, hiszen egyre több gyermek és felnőtt számára válhat mindennapossá
az aktív sportolás. 

szita Róbert                  Fotó: kiséri-nagy Ferenc

Bácsi Péter:  jelentősen 
felpezsdülhet a gyáli sportélet  



Ugyan idén februárban még csak a
második évfordulóját ünnepelte a
Gyáli Babaköszöntő Program, – mely-
nek keretében egy cumisüveggel és
egy speciális bébi körömvágó ollóval
bővült a babacsomag – azonban az-
óta még egy új termék is helyet ka-
pott a dobozban. Az új ajándéknak
várhatóan óriási sikere lesz az apukák
körében.

Pápai Mihály polgármester jelen-
tette be facebook-oldalán az öröm-
teli hírt, mely egy gyáli édesapa ötle-
te alapján valósult meg. A polgár-
mestert azzal a javaslattal kereste
meg az apuka, hogy az Önkormány-
zat részéről nemes gesztus volna, ha
kiegészítené a csomagot egy sörös
korsóval, amellyel az apukáknak ked-
veskednének. Megtetszett a javaslat
a polgármester úrnak, ugyanis mára
egy „Apu korsója” feliratú termék is
megtalálható a csomagban. Az első
korsókat a polgármester és az alpol-
gármester úr avatta fel (természete-
sen szigorúen alkoholmentes sörök
fogyasztásával).

Ismeretes, hogy a Gyáli Babakö-
szöntő Programmal a fiatal családok
gyermekvállalását kívánja támogat-
ni Gyál Város Önkormányzata, me-
lyet 2015-ben vezetett be. A támo-
gatás formája egyszeri 15.000 Ft

értékű támogatási csomag, amely
gyermekruházatot és más, a gyermek
gondozását segítő tárgyakat tartal-
maz. A dobozban helyet kapott egy
csomag pelenka, egy digitális hőmé-
rő, takaró, törölköző, egy 62-es mé-
retű body, valamint egy 74-es mére-
tű body, partedli, sapka, textilpelenka,
cumisüveg, egy hajlított végű bébi
körömvágó olló, egy bögre „Anyu
bögréje” felirattal, valamint most már
egy sörös korsó is, amelyen az „Apu
korsója” felirat áll. A csomag részét
képezi a Gyáli Babakalauz nevezetű
kiadvány is, mely a helyi védőnők,
gyermekorvosok elérhetőségeit,

rendelési idejüket, az ügyeletes kór-
házak elérhetőségeit, valamint a
gyermekek után járó támogatások,
illetve kedvezmények részletes be-
mutatását tartalmazza. Továbbá a
gyermekneveléssel és gondozással
kapcsolatos cikkek is megtalálható-
ak a kiadványban. A kiadvány része
továbbá egy oltási útmutató hűtő-
mágnes is. Mindezen termékek meg-
koronázása, hogy a kisfiúknak szánt
csomag tartalma kék, a kislányoknak
szánt csomagban rózsaszínű termé-
kek találhatóak.

A kezdeményezést a gyáli mintára
azóta több település is bevezetette.
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Apu korsója
Egy gyáli édesapa ötlete nyomán új termék jelent meg a Gyáli Babaköszöntő Program csomagjában.

BABÁZó

PP  ÁÁ  LL  YY  ÁÁ  ZZ  AA  TT  II      FF  EE  LL  HH  ÍÍ  VV  ÁÁ  SS

GGyyááll  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattáánnaakk  KKééppvviisseellőő--tteessttüü--
lleettee  ppáállyyáázzaattoott  hhiirrddeett  aa  GGyyáállii  BBóóbbiittaa  BBööllccssőőddee  mmaa--
ggaassaabbbb  vveezzeettőőii  áállllááss  bbeettööllttéésséérree..

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: ha-
tározatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A ve-
zetői megbízás időtartama: 2017. július 1-jétől 2022.
június 30-ig

AA  mmuunnkkaavvééggzzééss  hheellyyee:: 2360 Gyál, Klapka u. 7.
AA  ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  hhaattáárriiddeejjee:: a Kor-

mányzati személyügyi igazgatási feladatokat el-
látó szerv internetes oldalán való megjelenéstől
számított 30. nap

AA  ppáállyyáázzaatt  eellbbíírráálláássáánnaakk  hhaattáárriiddeejjee:: a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül.

A pályázatot „Bóbita Bölcsőde magasabb ve-
zetői pályázat” jeligével zárt borítékban (1 erede-
ti és 2 másolati példányban) kell leadni Gyál Város
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján (2360
Gyál, Kőrösi út 112-114. fsz. 13. szoba.).

AA  ppáállyyáázzaattii  ffeellttéétteelleekkeett,,  aa  bbeennyyúújjttaannddóó  iirraattookkaatt,,
aa  mmuunnkkaakköörrbbee  ttaarrttoozzóó,,  iilllleettvvee  aa  vveezzeettőőii  mmeeggbbíí--
zzáássssaall  jjáárróó  lléénnyyeeggeess  ffeellaaddaattookkaatt  ééss  aa  ppáállyyáázzaatt  ttoo--
vváábbbbii  rréésszzlleetteeiitt  aa  wwwwww..ggyyaall..hhuu  wweebboollddaalloonn  ooll--
vvaasshhaattjjaa  eell..  

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírreekk

A március 16-i állampolgársági eskün 5 felnőtt és 2 gyermek tette le az esküt.
Az elmúlt időszakban 8 haláleset történt, 5 még februárban, 3 pedig már-
ciusban. 

Március 18-án 1, március 25-én pedig 2 esküvőt tartottak Gyálon, közöt-
tük Drimba Anikó és Pribék Gábor Ferenc (férjes név: Pribék Anikó) is egy-
bekelt.
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Átadás előtt a Szent György Emlékhely  
Pápai Mihály polgármester és Hefler Gábor, aki 24 éven át szolgálta Gyált plébánosként évek óta latol-
gatta, hogyan kellene méltó emléket állítani Gyál történelmi múltjának, de különösképpen az azt jól szim-
bolizáló Árpád-kori Szent György templomnak. Aztán megépült az Árpád-kori Szent György Emlékhely... 

SY-gyal.hu                 Fotó: Börcsök Kata

Már évek óta igényelték a gyalogosan közle-
kedők az átkelőhely kiépítését a Kőrösi úton. A
márciusi kivitelezéssel egy régi probléma ol-
dódott meg az egyik kereskedelmi áruházlánc
helyi egysége közelében, ahol ezáltal már lé-
nyegesen biztonságosabban lehet közlekedni. 

A polgármester a Williams Televíziónak nyi-
latkozva azt mondta, hogy a forgalmas cso-
mópontban kiépített gyalogátkelőhely min-
den bizonnyal csökkenti majd a balesetve-
szélyt.

Gyalogátkelőhely 
a biztonság érdekében  

Kéz a Kézben
Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete  

A Felsőpakonyt és Gyált összekötő
úton Gyál kapujában, az egykori „mar-
hahajtó útvonal mentén” kb. a DPMV
Zrt. (vízmű) magasságában látható
emlékhelyet bizonyára már többen
látták, azonban annak átadására csak
áprilisban kerül sor. Az április 23-án,
vasárnap 16 órakor kezdődő ese-
ményre a városvezetés mindenkit sze-
retettel vár.

Gyálról a 1990-es évek végéig csak
néhány lelet került elő. Azonban a be-
ruházásokat megelőző kötelező ré-
gészeti feltárásoknak köszönhetően
ezt követően a település nevét a ré-
gészeti szakma is jól megismerte. Már
a kora bronzkorban (Krisztus előtt
1900-1700 között) élt itt népesség,
majd 3-4. században a (római kori)
szarmaták, 8. században az avarok és
12-13. században az Árpád kori né-
pesség hagyta hátra településeinek
maradványait. Gyál a gazdag régé-
szeti lelőhelyeink és a fennmaradó írá-
sok bizonysága szerint a középkor-
ban lakott hely volt, s a budai káptalan
1323-i oklevele szerint temploma
Szent György tiszteletére volt szen-
telve. A később pusztává lett Gyál a
középkorban elég nagy jelentőségű
volt és más írások megemlítik, hogy
templomában harang is volt.  Egy

1673 körüli időből származó térkép-
ről 1773-ban készült mellékelt másolati
rajz maradt fenn, mely a Váci egy-
házmegye templomait tünteti fel.
Ezen megtaláljuk Gyál templomát is.

A virágzó jobbágy községekből a
török hódoltság folyamán puszták let-
tek. Pusztává lett a középkori Gyál,
melynek templomát 1736 körül bon-
tották le s kőanyagából korcsmát és
istállót építettek. Egyes adatok 1731-
es dátumra utalnak a lebontást illetően.
Hozzá kell tenni, hogy a Váci egyház-
megyében kb. 15 templom védőszent-
je volt Szent György, amelyet a pusz-

taságokon élő pásztornépek érthetően
választottak névadóul. Az Árpád-kori
település jelentős mérvű kutatására az
M0 autóút építését megelőzően került
sor. A feltárt Árpádkori lakóházakról
sok régészeti anyag került elő és en-
nek külön irodalma van. 

A Gyáli Szent György templom
alapkövei a 037/8 hrsz-ú ingatlanon
találhatóak, s mivel a nagy beruházá-
sok azt elkerülték, azok feltárása igen
nagy költséggel történhetne, és lehet,
hogy időben is nagyon elhúzódna a
régészeti feltárások engedélyeztetése
kapcsán.

Beköszöntött a tavasz, így a havonta megrendezésre kerülő Babaruha
Börzét ismét a Rákóczi Iskola udvarán tartjuk. A Börzén többek között
gyermek- és felnőtt ruhán keresztül játékok, használati tárgyak cserélnek
gazdát. A Börze várható időpontjai a következőképpen alakulnak: Rákóczi
Iskola udvara: május 13., június 10., július 8., augusztus 12., szeptember 9. Zrí-
nyi Iskola sportcsarnoka: október 14., november 11., december 9. 

Egyesületünk szívesen fogadja a különböző adományokat, legyen az
ruha, bútor, vagy akár élelmiszer adomány. A felajánlott dolgokat tagjaink
között osztjuk szét. Minden hónapban szervezünk az évszakra, illetve az
épp aktuális ünnepre épülő rendezvényt, melyen a gyerekek kézműves
foglalkozáson vehetnek részt, illetve játszhatnak az egyesületi játékokkal
is. Lesz trambulin, kismotor, labda és társasjáték is. A felnőttek pedig be-
szélgetés közben és a saját maguk által készített szendvicsek, sütemé-
nyek elfogyasztása mellett kapcsolódhatnak ki.

A meghirdetett programjainkra folyamatosan várunk minden család-
centrikus, gyermekszerető embert! Tagjaink közé is szívesen várjuk azokat
a családokat, akik azonosulnak céljainkkal és tevékenyen részt tudnak
venni önkéntes munkánkban, ezért, ha valaki kedvet érez arra, hogy egye-
sületünk tagja legyen, akkor keressen minket a www.gyaline.hu honla-
punkon, vagy facebook oldalunkon található elérhetőségeink egyikén,
ahol az éppen aktuális börze időpontokról is tájékozódni lehet.

Kurucz-Szigetvári Szonja



Az ÉszC Eötvös józsef szakképző
Iskolájában Horváthné körmendi
Andrea igazgató tájékoztatott a
részletekről.

IIggaazzggaattóónnőő!!  MMiinnddeenn  kköözznneevveellééssii
iinnttéézzmméénnyy,,  kköözzéépp--  ééss  áállttaalláánnooss  iiss--
kkoollaa  kkiivváállaasszztthhaattjjaa  aa  33  ttéémmaahhéétt  kköö--
zzüüll,,  mmeellyyiikkbbeenn  vveesszz  rréésszztt..  ÖÖnnöökk  mmii
aallaappjjáánn  ddöönnttöötttteekk??

A nevelőtestület által hozott dön-
tés értelmében intézményünk, az
ÉszC Eötvös józsef szakképző Is-
kolája mindhárom témahéthez kap-
csolódik. A 2016/2017-es tanévben
harmadik alkalommal rendeztük
meg a Pénz7-et, amely Európa-
szerte mintegy 30 országban hívja
fel a figyelmet a pénzzel való tu-
datos gazdálkodásra. A pénzügyi
tudatosság és gazdálkodás heté-
ben a pénzügyi témák a Nemzet-
gazdasági Minisztérium kezdemé-
nyezésére – szakmai együttműködő
partner bevonásával – gazdálko-
dási és vállalkozási témával is bő-
vültek. Ezek célja, hogy a 2017-es
év pénzügyi témája, a „bankolás”
mellett a vállalkozói kompetencia-
fejlesztés és a vállalkozói ismere-
tek élményalapú bevezetése is he-
lyet kapjon az iskolákban. A prog-
ram ideje alatt a korábbi évek
pénzügyi tananyagai is elérhetőek
voltak honlapunkon, így a kezde-
ményezéshez csatlakozó iskolák a
helyi igényeknek és a diákok felké-
szültségének megfelelően akár a
családi költségvetés-készítés vagy
a pénzügyi tervezés és takarékos-
ság tananyagaiból is válogathat-
tak. A Pénz7 programjait tovább
színesítette, hogy az iskolánknak a
témahét során, ahogy az eddigi
években is lehetőségük adódott
önkéntes banki, illetve vállalkozó
szakemberek fogadására is. A
programok önkéntes pénzügyi, il-
letve infokommunikációs szakem-
berek részvételével zajlottak.

MMiiéérrtt  ttaarrttjjáákk  ffoonnttoossnnaakk  aa  ppéénnzz--
üüggyyii  ttuuddaattoossssáággoott??

úgy gondoltuk, hogy a pénzügyi
tudatosság belevág a profilunkba,
de a nem szakos diákjainknak is fon-
tos volt, hogy megszerezzék az
ilyen irányú, pénzkultúrával kap-
csolatos ismereteket. Így a március
6-10. közötti héten igyekeztünk min-
den közérdeklődésre számot tartó
kérdésre megválaszolni. Az első 100
iskola között regisztráltunk, és a
Pénz7 keretében segédanyagokat,

plakátokat, Cd-ket és munkafüze-
teket is kaptunk. Nemcsak a köz-
gazdász tanár, hanem bármely sza-
kon végzett kolléga az átolvasás
után képes volt átadni ezeket az is-
mereteket osztályfőnöki óra kere-
tében, de az óracsere is működött.
Három osztályban 1x45 percben a
10. és 12. évfolyamos informatikus,
valamint a rendész diákok kaptak
ilyen leckéket. 

ÉÉss  nneemmccssaakk  aa  ddiiáákkssáággoott,,  ddee  aa  llaa--
kkoossssáággoott  iiss  aa  ppéénnzzüüggyyii  ttuuddaattoossssáágg
iirráánnyyáábbaa  tteerreellttéékk……

A lendületben gyál 2017 prog-
ramsorozathoz kapcsolódva be-
vontuk a lakosságot is, ezért nyitott
kapukat hirdettünk, a témahéten na-
ponta 16 órától 17.30-ig vártunk min-
den kedves érdeklődőt. „A pénz-
ügyi tudatosság a hétköznapokban”
volt az első nap témája, Vasasné ko-
csis Tóth Andrea tartott előadást,
aztán szűcs gáborné „jól jártunk-
e vagy sem” címmel a béremelés
hatásairól beszélt. A harmadik na-
pon Tarr Andrea előadásából a bér-
számfejtéssel, a könyveléssel lehe-
tett megismerkedni a munkáltató
és a munkavállaló oldaláról. Az ezt
követő napon Bíró zoltán gyakor-
nok tanár koordinálta az interaktív
napot a végzős 14. évfolyamos hall-
gatókkal. Persze a legizgalmasabb
az adószakértő előadása volt, már
azért is, mert az adóbevallások idő-
szaka miatt ezt nagyon aktuális té-
mának ígérkezett. Még a diákok is
visszajöttek, elhozták szüleiket Éger
gyöngyi és szabóné scheuring Éva
adószakértő előadására, amelyen a
vállalkozás, az adózás volt a téma
„Mi vár rád, ha vállalkozol” címmel
– érdekes beszélgetés volt. 

A digitális témahetet április 3-7.
között tartották meg, míg a fenn-
tarthatóság-környezettudatosság
témahetet április 24-28. között bo-
nyolítják le az intézményekben.
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Az Eötvös Iskolában  
pénzügyi tudatosságra neveltek

gAzdálkodó

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a tanév rendjéről szóló rendeletében három témahetet, kö-
zöttük a pénzügyi tudatosság hetét is meghirdette. Az általános- és középiskolás diákok pénzügyi tuda-
tosságát interaktív eszközökkel fejlesztő Pénz7 programsorozat tavaly 1500 résztvevő pedagógus segít-
ségével már több mint 100 ezer diákot ért el.



Iskolánk több szakmát is kínál di-
ákjainak: eladók, rendészetisek, in-
formatikusok és közgazdászok ta-
nulnak együtt. Mi itt, száznál is töb-
ben, már tudjuk, hogy ezek a szak-
mák jók. Épp ezért szeretnénk, ha
mások is lehetőséget kapnának ar-
ra, hogy betekintsenek iskolai éle-
tünkbe, elfoglaltságainkba, szak-
máink kipróbálására. Ehhez ad ren-
dezvényi kereteket a szakmák éj-
szakája.

Programunk célja, hogy a fiatalo-
kat közelebb hozza majdani szak-
májukhoz, és segítséget nyújtson
számukra a sokszor nehéznek bizo-
nyuló pályaválasztásban. 

A szakmák éjszakáján az Eötvös-
be látogatók testközelből láthatják a
sokszor rejtett szakmai titkokat, sőt,
akár maguk is kipróbálhatják. Elbe-
szélgethetnek nemcsak oktatóink-
kal, hanem akár az iskola tanulóival
is. Az oktatókkal való beszélgetés
során lehetőség nyílhat arra, hogy
az érdeklődő fiatalok jobban meg-
ismerjék a középiskolánkban folyó
szakmai munkát. kortársaik beszá-
molói révén pedig első kézből kap-
hatnak hiteles információkat az is-
kola légköréről.

A bemutatásra kerülő, kipróbál-
ható szakmák és a hozzájuk kap-
csolódó programjaink a következők:

Rendészet, honvédelem és közszol -
gálat szakma programja: a legnép -
szerűbb szakunk tanulói nemcsak
elméletben, de gyakorlatban is ké-
szülnek a rendészek érdekes mun-
kájára. Bemutatásra kerül ennek

a foglalkozásnak néhány különle-
ges eleme: eséseket, dobásokat,
elvezető fogásokat, ütéseket, vé-
déseket és egyes eszközös táma-
dások elhárításának legalapvetőbb
technikáit mutatják majd be lelkes
tanulóink. 

Ahogyan a legtöbb szakma ese-
tében, úgy a rendészeti szakma ese-
tében is, elengedhetetlen a jó kom-
munikáció. Talán ez a foglalkozás ér-
tőbb, elfogadóbb kommunikációt kí-
ván meg a többinél. Ezért lehetősé-
get kínálunk az élményalapú biza-
lomjáték kipróbálására, majd a ta-
pasztalatok megbeszélésére.

Aktív részvételen alapuló esemé-
nyünk a feszültségoldó, egész tes-
tet átmozgató, lelket is élénkítő ze-
nés aerobic. Tornacipőt föl! Ren-
dészkedjünk együtt!

Eladó szakma programja: Meg-ru-
házzunk, avagy rend a lelke minden-
nek? Ruházati és öltözködési tippek
nem csak kezdőknek. 

szülinapozni, vendégségbe in-
dulsz? Akkor, bizony, erre a tudo-
mányra szükséged lesz! A díszcso-
magolás készítésének fortélyaitól a
nyakkendőkötés művészetéig nálunk
mindent megtanulhatsz.

Mérlegen az igazság! Avagy: hány
gramm 10 deka párizsi? Bevezetünk
az élelmiszerek eladásának rejtel-
meibe; a csemege pultos mérés, cso-
magolás, kiszolgálás, a pénztárgép-
kezelés előtted már nem lehet titok.

Informatikus szakma programja:
szerelem – szerelem. Avagy számí-
tógép összeszerelés, ahogyan a pro-

fik csinálják. A hozzánk látogató di-
ákok megnézhetik és kipróbálhatják,
hogyan kell szakszerűen kiválaszta-
ni egy számítógép konfigurációt.
Megtudhatják a számítógép össze-
szerelésének pontos lépéseit is, köz-
ben pedig mondogathatják: szere-
lem, szerelem…

HANgoljunk az informatikára
programozási nyelvekkel és hang-
szerkesztéssel! Ennek a szakmaki-
próbáló programnak az a célja, hogy
a látogatók belássák, a programo-
zás és az egyes alkalmazások hasz-
nálata (mint például a hangszer-
kesztés) nem az ördögtől való tu-
dományok. 

közgazdász szakma programja:
Nem csalás, nem ámítás – vakírás.
Azoknak ajánljuk ezt a programot,
akik úgy szeretnének számítógépen
írni, hogy közben oda sem néznek.

Ön-élet-rajz létrehozása magyar
és idegen nyelven. Csupa jó tippet
kaphatsz a bárkit lehengerlő önélet-
rajz elkészítéséhez.

Adóbevallás készítése az áNyk
program segítségével – gyere, ezt a
tudást minden évben használhatod!

A szakmák éjszakája rendezvény-
re kicsiket és nagyokat egyaránt vá-
runk. Ezen az estén mindenki meg-
találhatja az őt érdeklő lehetőséget. 

További információ a felkínált prog-
ramokról és az esetleges regisztrációról
a www.eotvos-gyal.sulinet.hu, illetve a
http://szakmakejszakaja.hu/index.php
címen érhető el.

Iskolánk elérhetősége: gyál, Er-
dősor utca 65. (06-29/340-112)
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Szakmák éjszakája 
gyál középiskolájában, az Eötvösben

szR                 Fotó: kiséri-Nagy Ferenc

„Ezt egy életen át kell játszani…!” 
Hagyományainkhoz híven, ismét megrendezésre kerül szakszol-
gálatunk szakmai konferenciája április 27-én. 
Ismét szakmai konferenciát szervez a Pest Megyei Pedagógiai
szakszolgálat gyáli Tagintézménye. A 9-16 óráig tartó programnak
a gyáli Arany jános közösségi Ház ad otthont. A megnyitó után
Vekerdy Tamás gyermekpszichológus lesz a vendégünk, akitől a
„Tanulás és/vagy játék” című előadást hallgathatják meg. Őt követi
Páli judit egyetemi docens előadása, akivel a játék témáját, az
érés és fejlődés tükrében járhatjuk körbe. A délutáni program so-

rán bemutatkozik a kende Hanna Egyesület gyermek játékdráma
műhelye és bepillantást nyerhetünk a gyermekház szakmai életébe
is. A délután során a résztvevők bemutató órák keretében az in-
teraktív tábla segítségével, gyakorlati ismeretekkel gazdagíthatják
tudásukat. A napot szakszolgálatunk komplex csoportos iskola-
előkészítő programja zárja.
A konferenciára szeretettel várjuk a járás pedagógusait, védőnő-
it, gyermekorvosait, a család- és gyermekjóléti szolgálatok mun-
katársait is. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 

dr. Benkő Anita 
(PMPsz gyáli Tagintézménye)

április 21-én 18 órakor különleges program veszi kezdetét a gyáli ÉszC Eötvös józsef szakképző 
Iskolában.



megrendeztük az iskolánk volt tanáráról Garai jenő fes-
tőművészről, pedagógusról elnevezett városi Rajzver-
senyt, mely igazi kihívást jelentett az ifjú rajztehetsé-
geknek. A város 20. születésnapjához méltón a város
jelenéhez és jövőjéhez kapcsolódó kreativitást igénylő
feladatokat kellett megoldaniuk. Az esemény kapcso-
lódott a "Lendületben Gyál 2017" elnevezésű jubileumi
programsorozathoz.

A verseny megszervezésében, a jutalmazásban se-
gítségünkre volt Gyál város Önkormányzata és több
gyáli vállalkozás is.

A győztesek: 1. évfolyam: 1. Beke dóra - zrínyi iskola,
2. évfolyam: 1. Gábor józsef - Bartók iskola, 3. évfolyam:
1. szabó Alexandra - Ady iskola, 4. évfolyam: 1. Árkosi
márk - Ady iskola, 5. évfolyam: 1. szabó Berta eszter -
Ady iskola, 6. évfolyam: 1. Lipka virág - Ady iskola, 7.
évfolyam: 1. szabó zsuzsanna - Bartók iskola, 8. évfo-
lyam: 1. Hédl szamira - Ady iskola.

A helyezést elért képek megtekinthetők az iskola hon-
lapján /www.bartok-gyal.sulinet.hu/ és facebook olda-
lán is.

március 23-án a város legjobban éneklő diákjait hívtuk
meg a városi Népdaléneklési versenyre. A gyáli isko-
lákból 90 tanuló érkezett. A színvonalas verseny ered-
ményei a következők: Alsó tagozat- szóló kategória: I.
korcsoport, 1. Balázs Lili - Ady iskola, II. korcsoport: 1.
domokos márk - Bartók iskola és míg-Patai zsófia - Ady
iskola.

Csoportos kategória: 1. Halmi zsófia, Papp márton,
szabó máté - 2.o. Ady iskola, 1. helyezés : Hagyó Lilla, Or-
bán Regina, Papp Fanni, Riczu Boglárka, sohajda klau-
dia, somogyi Hanna Boglárka - 4.o. Ady iskola

Felső tagozat, szóló katagória, III. korcsoport, 1. dányi
Bianka - zrínyi iskola és Botházi kata - Ady iskola, Iv.
korcsoport, 1. szenttamási Róza - Bartók iskola

Csoportos kategória: 1. Csukás Norbert, Győr Noémi,
szűcs Laura, somogyi Alexandra, szalay szolen, dob-
ronyi debóra, Rózsa zsófia, kulcsár Anita, Törő Ibolya,
zsiros kitti, szabó Adrienn, debreczeni Hajnalka, szent-
tamási Róza, kovács vanda, Pallér Csenge, szőke Bog-
lárka, székely Bernadett - Bartók iskola

szintén a Bartók-hét keretében mérhették meg tu-
dásukat a városi Informatikai versenyen a legjobb in-
formatikusok március 20-án. Az évfolyamgyőztesek: 5.
évf.: koller Bence (Ady iskola), 6. évf.: szakály Olivér
(Bartók iskola), 7. évf.: Pallér Csenge (Bartók iskola), 8.
évf.: Boldizsár Attila (Bartók iskola).

A csapatok versenyét a Bartók iskola nyerte az Ady és
a zrínyi iskola előtt.

Baloghné B. mária igazgató-helyettes

ÖÖkkOO--pprroojjeekktt  nnaapp!!
AA  GGyyáállii  BBaarrttóókk  BBééllaa  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  nneevveellőőii  ééss  ddiiáákkjjaaii
sszzeerreetteetttteell  mmeegghhíívvjjáákk  ééss  vváárrjjáákk  aa  kkeeddvveess  éérrddeekkllőőddőőkkeett
áápprriilliiss  2211--éénn,,  ppéénntteekkeenn  88..0000--ttóóll  1144..0000--iigg  ttaarrttaannddóó  ÖÖkkOO--
pprroojjeekktt  nnaappjjuukkrraa!!  NNééppsszzookkáássaaiinnkk,,  nnééppii  jjááttéékkaaiinnkk  ééss  aa
hheellyyii  hhaaggyyoommáánnyyaaiinnkk  lleesszznneekk  aa  ttéémmáákk..    

Az esemény kapcsolódik a   "Lendületben Gyál 2017" elne-
vezésű jubileumi programsorozathoz. 

8.00 megnyitó a „Pörög a Gyáli szoknya egyesület” közre-
működésével

9.00 – 13.00 Forgószínpad bartókos kollégák, öregdiákok, ci-
vil szervezetek rendezésében.

13.00 „márványos Tamburazenekar” műsora
Forgószínpad programjai között a Gyáli kertbarátkör a ker-

tészetről, a Fogyasztóvédelem Gyáli szervezete a táplálkozá-
si szokások változásáról, a Cukorbetegek egyesülete a vér-
nyomás- és vércukorszintmérésról, a Bundás Barát Állatvédő
egyesület a kutyáról, mint az ember legjobb barátjáról, a Civilek
a környezetünkért egyesület a városunk hagyományairól tart
előadást, illetve bemutatót, a Pestlőrinci kutyakiképző Iskola ku-
tya-bemutatóval kedveskedik, emellett lesz szövő-bemutató,
táncház, filmvetítés, agyagozás, furulyakészítés, íjászat, ügyes-
ségi verseny, valamint lepénysütés és kóstolás is. 
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Bartók-hét a művészetek jegyében 
A Gyáli Bartók Béla Általános Iskola minden évben névadójának születésnapjához kötve
Bartók-hetet szervez.  A hét a művészetek jegyében telt. Idén rendhagyó énekórán emlékez-
tünk meg Bartók Béláról és népdalgyűjtő munkájáról, melyben zabán László, a kodály zol-
tán zeneiskola tanára tartott diákjainknak.

művészkedő



szülei ismertek a színház világában. ezt
tudva olvasóink azt gondolhatják, hogy
az 5. osztályos diáklány nem véletlenül ér
el kimagasló eredményeket versmondás-
ban, hiszen "mindkét oldal" az irodalom, a
szereplés felé tereli. zita esetében egy ki-
csit másról van szó, erről nyíltan, őszinte
természetességgel beszélt, ahogyan érett
gondolatait is megosztotta velünk – egy
verskedvelőhöz mérten választékos meg-
fogalmazásban.

zziittaa!!  RReennddsszzeerreesseenn  rréésszztt  vveesszzeell  sszzaavvaallóóvveerrsseennyyee--
kkeenn..  HHooggyyaann  iinndduulltt  mmiinnddeezz??

Alsó tagozatban az osztályfőnök javaslatára indul-
tam egy versmondó versenyen, ahonnan szép ered-
ményt hoztam, azóta készülök minden alkalommal
az iskolám és a város szavaló versenyeire. eddig si-
került a legjobb eredményeket elérni, szinte kivétel
nélkül 1. helyen végeztem.

mmiillyyeenn  kköölltteemméénnyyeekkkkeell  iinndduullttááll  mmáárr??  mmeellyyiikk  vvoolltt  aa
lleeggkkeeddvveesseebbbb  sszzáámmooddrraa??

készültem már józsef Attila verssel is, de egy al-
kalommal a szőke nő című verset szavaltam, amit
anyukám írt, és sikerült elnyerni vele a zsűri tetszését.
A vers leginkább rólam szól: tulajdonképpen arról,
hogy az összes családtagom máshogy néz ki, mint
én, mert mindenki barna hajú, én szőke, és – moso-
lyogva elgondolkodik egy pillanatra – nem ennyire
sovány, mint én. Anyukám azt mondja el a versben,
hogy én ugyan más vagyok, de akkor is egy család-
ba tartozunk. valójában genetikailag nem is egy csa-
lád vagyunk, én örökbefogadott vagyok. ez is benne
van a versben, erről szól...

kkii  sseeggíítt  aa  ffeellkkéésszzüüllééssbbeenn??
A szüleim, Töreky katalin és Töreky Árpád, opera-

énekesek, sokat segítenek, együtt tanulunk, amikor
készülök egy versmondó versenyre. elmagyarázzák,
hogyan, hol kell hangsúlyt vinni a versbe.

sszzeerreeppeell  aa  tteerrvveeiidd  kköözzöötttt,,  hhooggyy  kkééssőőbbbb  iiss  ffooggllaall--
kkoozzooll  iirrooddaalloommmmaall??

eszembe jutott már, hogy írok néhány verset, de
azt gondolom, kicsit még korai lenne, ezért úgy ter-
vezem, később írok majd.

eelláárruulloodd,,  kkii  aa  kkeeddvveenncc  kkööllttőődd,,  ééss  mmeellyyiikk  aa  kkeeddvveenncc
vveerrsseedd??

A költők közül Petőfi sándortól olvasok legszíve-
sebben, a kedvenc versemre még nem találtam rá.

mmii  iirráánntt  éérrddeekkllőőddsszz  aa  vveerrsseekkeenn  kkíívvüüll??
A szabadidőmet mostanában rajzolással töltöm. sze-

retnék zongoraórákra is járni, mert nagyon megtet-
szett a zene minden témában. Az iskolában a kedvenc

tantárgyam a történelem, de olvasó és he-
lyesírási versenyen is indultam már, első és
harmadik helyezést értem el.

kkoorráábbbbaann  ggyyeerrmmeekk--sseeggééddsszzeerreeppllőőkkéénntt  kkéé--
sszzíítteetttteekk  vveelleedd  eeggyy  tteelleevvíízziióó  sszzáámmáárraa  iinntteerr--
jjúútt……

A műsorba sajnos nem fért be, és emiatt
szomorú voltam, de jól esett, hogy engem
is megkérdeztek. Az Operaházban egy híres
operaénekesnővel, sümegi eszterrel ját-
szottam a Pillangókisasszonyban, a szerep

szerint én voltam a gyermeke. Nagy örömet hozott,
hogy híres emberekkel dolgozhattam. sok előadás
lement, más darabokban is szerepeltem, például a
Bánk bánban és a Tannhäuserben. Nagyon fárasztó
volt iskola mellett, ezért abba kellett hagynom." 

zita elárulta, eleinte izgult a fellépések előtt, de ha-
mar megszokta; bizonyára ez a tapasztalat is hoz-
zájárult ahhoz, hogy a találkozás során egy határo-
zott, egészséges önbizalommal rendelkező lányt is-
merhettünk meg.

GyÁLI mI újsÁG      11

Tehetség az Ady-iskolából:  
Töreky Zita – nemcsak versmondó lány

Nehezen megválaszolható kérdés, mi bír nagyobb hatással gyermekeinkre: amit magukkal
hoztak, vagy az a közeg, ami körülveszi őket. Az Ady endre Általános Iskola tehetséges ta-
nulója, Töreky zita. 

katavits kitti                 Fotó: Börcsök kata



A zeneiskolák találkozója ko-
dály-emlékfal avatásával vette
kezdetét, amely Fazekas Mihályné
szolfézs-tanszakvezető munkáját
dicséri, s amely méltó bemutatá-
sa kodály Zoltán életének, tanul-
mányainak, munkásságának, ze-
nei örökségének – képekkel, idé-
zetekkel, kottákkal illusztrálva. A
fal leleplezését kodály régi ma-
gyar diákköszöntője kísérte a
Gyáli kodály Zoltán AMI növen-
dékeinek előadásában. A rendez-
vényen tóth István intézményve-
zető köszöntötte a résztvevő ze-
neiskolák mintegy 100 fellépőjét,
a felkészítő tanárokat, a vendé-
geket, kiemelten sávai Mária pol-
gármesteri megbízottat, aki igen
sokat tett a zenei programért.

Az intézményvezető megnyitó
beszédében két jelentőségteljes
hírt osztott meg a közönséggel.
2016. december 2-án a népzene
kodály-módszer szerinti megőr-
zése felkerült az uNEsCO szelle-
mi kulturális örökség listájára. Az
uNEsCO – elismerve kodály Zol-
tán zenepedagógiai és zeneszer-
zői munkásságát – a 2017-es évet
kiemelt kodály-évfordulónak
szenteli. Március 22-ei hír pedig,
hogy a Hungarikum Bizottság a
hungarikumok sorába emelte a
kodály-módszert; a Hungariku-
mok Gyűjteményébe így már 64
érték tartozik. A kodály-módszer
javítja a zenei intonációt, fejlesz-
ti a ritmusérzéket és segíti a bo-
nyolultabb darabok előadását.
Emellett fejleszti az érzékelést, a
motorikus képességeket és a
gondolatok megformálását,
amely révén támogatja többek
között az írás-olvasás és a mate-
matikai készségek működését is.
A világszerte ismert és elismert

zenepedagógiai rendszer jól al-
kalmazható különböző társadal-
mi, kulturális közegben is. Az el-
múlt évszázadban a hagyomá-
nyos népzene megőrzésének ko-
dály-módszere segítette a helyi
hagyományok átadását, terjesz-
tését és dokumentálását Magya-
rországon és külföldön egyaránt.
A kodály Zoltán által kigondolt,
a Magyar tudományos Akadémia
által támogatott módszer előse-
gíti, hogy a hagyományos nép-
zene hozzáférhetővé váljon min-
denki számára a közoktatásban,
bátorítja az érintett közössége-
ket a zene mindennapos haszná-
latára. A módszert 1945-ben il-
lesztették az iskolai tananyagba,
számos országban jelen van az
általános iskolától a felsőoktatá-
sig.

Városunk zeneiskolájának te-
hetségei mellett 6 kistérségi ze-
neiskola mutatkozott be: az üllői
Harmónia Zenei AMI, a dabasi
Múzsák AMI, a dohnányi Ernő
AMI Pestszentlőrincről, a sorok-
sári Galambos jános Zenei AMI,
valamint a Vecsési Zenei AMI és a
dunaharaszti AMI.

különleges zenei élményben le-
hetett része a programra látoga-

tóknak, hiszen a zene legkülön-
félébb állomásain állhattunk meg
egy-egy mű erejéig, s ami még
varázslatosabbá, meghatóbbá
tette, hogy mindezt tehetséges
diákok nyújtották a hallgatók szá-
mára. Felcsendültek klasszikus
darabok Vivalditól, Beethovenen
át Mozartig a dohnányi Ernő AMI
diákjainak előadásában, továbbá
a Crystallize, a crossover, hiphop
és elektronikus műfajban is elő-
adó lindsey stirling darabja ez-
úttal az üllői fiatal zenészektől. A
dabasról érkező növendékek ál-
tal prezentált Guantanamera ré-
vén kubában jártunk, és – talán
már extrémnek nevezhető – a so-
roksári és a dunaharaszti növen-
dékek közös előadásában a Csil-
lagok háborúja tangóharmonikán,
tenorkürttel és dobbal. kiemel-
hető a gyáli zenei tehetségek elő-
adásában hallott Zenélő doboz,
ahogyan nagy sikert aratott nép-
zenei tanszakunk műsora: dél-du-
nántúli táncok csokrát nyújtották
át a közönségnek.

A résztvevő zeneiskolák okle-
véllel és emlékplakettel térhettek
haza. A műsort követően foga-
dásra került sor, amely alkalmat
adott szakmai beszélgetésre is.
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Ez a zene tényleg
legyen mindenkié!

A Gyáli kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola által szervezett XIII. kistérségi kamarazenei
találkozóra került sor március 26-án a lendületben Gyál 2017 programsorozat keretében. A
Gyáli Bartók Béla általános Iskola aulájában tartott zenei rendezvény városunk 20. születés-
napja mellett kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50. évfordulója alkalmából került
megrendezésre.

kulturálódó



Az országos népdalköri találko-
zó fellépői között köszönthettük
a budaörsi Piros rózsa dalkört, a
szőnyről érkező duna Népdalkört
és Napraforgók Citerazenekart,
ahogyan részesei lehettünk az
oroszlányi Bányász Népdalkör, a
balatonkenesei szivárvány Nép-
dalkör előadásának. színpadra lé-
pett továbbá Ösküről a Forrás
Népdalkör és Citera Együttes,
Berhida Város Összevont Nép-
dalköre, de megörvendeztette a
közönséget az Abonyi Népdalkör,
valamint a tiszakécskei szépko-

rúak kórusa és a tubarózsa Cite-
razenekar. A szervezők lehetősé-
get biztosítottak beszélgetésre,

tapasztalatcserére a kerengőben,
a rendezvényt közös éneklés és
táncház zárta.

A III. Gyáli tavaszváró lábaspartin 20 cm átmérőjű lábas-
ban, asztali gázfőzőn készített levesek és főételek, s otthon
készített sütemények kategóriájában zajlott a 25 csapat
küzdelme. A szabadtűzi lovagrend Gasztronómiai Egye-
sült és az Arany jános közösségi Ház és Városi könyvtár
az idén is a néhány éve elhunyt legendás, az országhatár-
okon túl is nagy tiszteletnek örvendő mesterszakács, szak-
oktató, Weinbrenner Gábor emlékére írta ki a versenyt.

Azt, hogy a gyáli kezdeményezés három év alatt rangos
eseménnyé nőtte ki magát, a zsűri összetétele is bizonyítja.
Nemzetközi hírű gasztronómiai szakemberek, a szakma le-
gelismertebb kiválóságai fogadták el a meghívást, a zsűri
elnöke Pető István Venesz-díjas mesterszakács, a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai szövetség örökös tiszteletbeli el-
nöke volt, de zsűrizett többek között kelemen Endre Ve-
nesz-díjas mesterszakács, a köztársasági Elnöki Hivatal
konyhafőnöke és Bede róbert mesterszakács, ismert tele-
víziós séf is.

A tányérokon hagyományos magyar ízek, a nemzetközi
konyha remekei és újszerű ételkülönlegességek is megje-
lentek.

A bírálók számos kategóriában adtak ki díjakat. Az ösz-
szevont verseny első díját, a Weinbrenner Gábor Emlékkupát
a Papa és az unokák csapata - jegenyei István mestersza-
kács és két unokája - vehette át Weinbrenner Zsuzsanná-
tól, Weinbrenner Gábor özvegyétől.

A győztes menüsor: első fogásként zöldfűszeres tavaszi
méregtelenítő leves fürjtojással, camembert sajttal, articsó-
kás kanapékkal kínálva. Második fogásként párolt, töltött
sertésfalatkák tejszínes gombamártással, zöldséges tarho-
nyaropogóssal, burgonyás galuskákkal, avokádós uborka-
salátával. desszertként pedig ehető virágokkal díszített,
unokák sütötte palacsintatorta gyümölcsökkel.

AAzz  AArraannyy  jjáánnooss  kköözzöössssééggii  HHáázz  ééss  VVáárroossii
kköönnyyvvttáárr  22000077  ookkttóóbbeerréébbeenn  vveettttee  ffeell  AArraannyy
jjáánnooss  nneevvéétt,,  aa  nnaaggyy  kkööllttőő  sszzüülleettééssee  éévvffoorrdduu--
llóójjáánn,,  mmáárrcciiuuss  22--áánn  sszzeerrvveezzüünnkk  vveettééllkkeeddőőtt  iimm--
mmáárr  22000088  óóttaa..  

A gyáli általános iskolák 7. osztályos diákjai 4
fős csapatokkal érkeztek a felkészítő tanárok
kíséretében. A háromtagú zsűri tagjai kovalik
józsefné, Gyál város díszpolgára, Méhész ár-
pádné, nyugdíjas könyvtárvezető és Wittman-
kozma Hanna, az Eötvös józsef szakképző Is-
kola tanára voltak. Idén ünnepeljük Arany já-
nos születésének 200. évfordulóját, a jubile-
um alkalmából a hagyománytól eltérően most
nem annyira életrajzi és pályafutását érintő,
hanem inkább játékos feladatokkal készültünk
a gyerekeknek. 

A vetélkedőt a jubileumi embléma tervezetek
kivetítésével kezdtük, melyet minden csapatnak
előre el kellett készítenie. Volt eltorzított hang
alapján versfelismerés, levélírás Arany jános-
nak, térképes feladat, melyet számítógépen
kellett megoldaniuk a versenyzőknek, majd az
Activity játék szabályai szerint kellett elmuto-
gatni, lerajzolni vagy elmondani a résztvevők
által kihúzott feladványokat, melyek mind-
egyike Arany jánoshoz volt köthető.

A zsűri értékelése és a díjkiosztás után a ve-
télkedő a közösségi Ház előtt lévő Arany jános
szobornál zárult. Minden csapat 1 szál virágot,
a győztes csapat pedig 1 koszorút helyezett
el a szobornál. Ezúton is gratulálunk a nyerte-
seknek!
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Főszerepben  a népdalkörök 

NNeemmzzeettkköözzii  ggaasszzttrroonnóómmiiaaii  rreennddeezzvvéénnyy  
aa  kköözzhháázzbbaann:: avagy kicsiben nehezebb?

Városi vetélkedő AArraannyy  jjáánnooss  
sszzüülleettéésséénneekk  éévvffoorrdduullóójjáánn

A lendületben Gyál 2017 rendezvénysorozat eseményeként március utolsó vasárnapján a népdalkö-
rök kaptak főszerepet, hiszen az 1986 óta működő Gyál Városi Népdalkör szervezésében immár a XI.
tavaszi találkozóra került sor az Arany jános közösségi Házban.

katavits kitti                 Fotó: Börcsök kata



A településünkön nem vízelvezetés, ha-
nem szikkasztás valósul meg, ezt azért
fontos megjegyezni, mert Gyál nem ke-
vés zöld területtel rendelkezik, és a vá-
rost nem lehet egy budapesti kerület-
hez hasonlítani. A fővárosban minden –
járda és út – le van burkolva, ott vízel-
vezető csatornahálózatot alkalmaznak,
itt a csatornahálózat szennyvíz-elve-
zetésére alkalmas, arra van méretezve,
a csapadékvizet nem tudják az árkok
elvezetni. Persze vannak, akik a csapa-
dékvizet is belekötik a csatornába,
ilyenkor fordul elő, hogy a szennyvíz-át-
emelő szivattyúk nem bírják a szenny-
vizet kezelni, dugulások, üzemzavarok
keletkeznek.

üüggyyvveezzeettőő  úúrr!!  GGyyáálloonn  tteehháátt  sszziikk--
kkaasszzttáásstt  vvaallóóssííttaannaakk  mmeegg……  

igen, a csapadékvizet mindenhol
helyben kezeljük. Az önkormányzat el-
végezte a szikkasztó árkok kialakítá-
sát, nyilván léteznek még helyek, ahol
ez nem teljes körű, ahol viszont már lé-
tezik ez, ott az árkok karbantartása az
ingatlantulajdonosnak is nagyon fon-
tos kötelessége. lényeges, hogy az in-
gatlan előtti közterületen ne legyen
szemét, illetve, hogy a szikkasztó-
árkok is legyenek alkalmasak arra,
hogy befogadják a vizet. Ugyan-
akkor sajnos, van, aki abban égeti a
szemetét, belehordja a levágott fü-
vet, ez azt okozza, hogy a szik-
kasztóárok eltömődik, és nem bír-
ja elvezetni a csapadékot. tudunk
olyan árkokról, amelyek egy eső
alatt és után folyamatosan tele van-
nak, mert nem tud elfolyni a víz, de
olyan is előfordul, hogy az útpad-
káról nem tud befolyni a víz, mert
akadályokat raknak elé. 

EElléégg  ggyyaakkrraann  hhaalllljjuukk  ééss  sszzeemmbbee--
ssüüllüünnkk  llaakkoossssáággii  bbeejjeelleennttéésseekk  ssoo--
rráánn,,  hhooggyy  nniinnccss  iiss  áárrookk,,  ééss  aazztt
mmoonnddjjáákk,,  hhooggyy  ,,,,eellőőtttteemm  nneemm  áállll  mmeegg  aa
vvíízz””,,  eezzéérrtt  iiddee  nneemm  kkeellll  áárrookk..  

Erre mondjuk azt, hogy rendben, de
beszélje meg ezt a harmadik vagy ne-
gyedik szomszédjával, ő hogyan véle-
kedik ugyanerről. nála ugyanis már
megáll a víz, ezért a helyben szikkasz-
tást, vízelvezetést csak rendszerben le-
het szemlélni, kezelni. Egy egész utca-
szakaszt kell figyelni, hiszen mindegyik
szikkasztóárok, ha kis mértékben is, de
kiveszi a részét a védekezésből. Így
tudjuk elérni, hogy a lejtő alján nem

egy szikkasztóároknak kell
megoldani a fentről lefolyó víz-
zel együtt járó problémát, ha-
nem minden egyes ároknak ki
kell vennie a részét az ott leeső
esőből. 

SSookkaann  ffeelliissmmeerriikk  aa  sszziikkkkaasszz--
ttóóáárrkkookk  llééttjjooggoossuullttssáággáátt,,  mméégg--
sseemm  sszzaabbáállyyooss  aa  kkiivviitteelleezzééss……

Valóban, hiába áldoznak rá
súlyos százezreket, ha közben
kiderül, hogy magasabban van
az árkok pereme vagy a járda,
és lehetetlenség, hogy a víz abba az
árokba folyjon bele. inkább elvezeti a
szomszédhoz. érdemes tudni, hogy
bárki munkát végez a közterületen, ah-
hoz közútkezelői hozzájárulást kell kér-
ni az önkormányzattól. Ez azért szük-
séges, hogy az előírásoknak megfelelő
funkciójú legyen adott esetben a ka-
pubehajtó vagy éppen a zárt kert ki-
alakítása. Ezért meg kell adni, hogy mi-
lyen lejtés kell az árok felé, illetve, hogy
burkolható-e vagy nem. A kérelem
azért is lényeges, mert egy későbbi
csőtörés esetén, amikor a szolgáltató-

nak fel kell esetleg
bontani a kapubejárót
vagy az árkot, akkor a
helyreállítás költségei
nem terhelik a tulaj-
donost, sőt azt is kér-
heti, hogy állítsák
helyre úgy, ahogy az
korábban kinézett. Így
mindkét fél védett
lesz.

ttéélleenn,,  aa  kkeemméénnyy  ffaa--
ggyyookk  aallaatttt  eelléégg  ssookk

pprroobblléémmaa  eellőőjjöötttt  aa  sszziikkkkaasszzttóóáárrkkookk
kkaappccssáánn……

Ahol kellő mennyiségben ez rendel-
kezésre áll, ott a problémát kezelte,
akár a nagy mennyiségű vizet is el-
szikkasztotta, pl.. Rákóczi utca sarkán,
persze olyan példa is akadt, ahol meg-
állt a víz az úton, ahol az út keskeny-
sége miatt nem is volt lehetőség a szik-
kasztóárkok kialakítására, ahol nincs
hely, ahol le van burkolva minden. még
a Bacsó Béla-Bartók Béla keresztező-
désében is el tudtunk helyezni egy kis
árkot, továbbá az Ady-Széchenyi ut-
cák sarkát is kiburkoltuk, ahol szintén
állt a víz a kereszteződésben, nem le-
hetett sehová elmenni. megoldottuk!
A mi feladatunk, hogy a vízelvezetés,
vízkezelés szempontjából megnézzük,
hol lehet létesíteni szikkasztóárkokat,
amivel orvosolhatóak ezek a problé-
mák, aztán visszaellenőrizzük, milyen
eredményt hozott a kialakítás.

iitttt  aa  ttaavvaasszz,,  mmáárr  aa  ggaallllyyaazzááss  iiss  zzaajjlliikk..  
Sőt, már el is végeztük a gallyazást,

és ezek után a kőrösi úton az ültetett
gömbakácok, illetve a Gyál-Felsőtől az
Ady Endre utcáig a 15 ültetett fát met-
szettük meg. Emellett készülünk a ta-
vaszi parkgondozási feladatokra is, az
öntözőrendszer, a szivattyúk és a ku-

tak megfelelő beállítására,
a téliesítés utáni visszaállí-
táson is dolgozunk. 

A beszélgetés végén azt
is megtudtuk, hogy 3000
tő egynyári virág beszer-
zése zajlik, és a kertészek
is dolgoznak, a Városháza
auláját már feldíszítették,
emellett a kertbarátok is
segítenek az öntözésben,
a Szent istván téren nagy
segítség, hogy ők végzik
ezt a munkát. 
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Szükségesek a szikkasztó árkok!
Előző lapszámainkban már olvashattak a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési kft. fel-
adatairól. Sorozatunkat folytatva ez alkalommal a szikkasztásról, a víz elvezetéséről lesz szó,
a részletekről zsigovits Gábor, a városi cég ügyvezetője tájékoztat. 

közöttünk élő



Gyáli mi újSáG      15

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított kapcsolata
2017 januárjában romlott meg sértettel. Vita alakult ki kö-
zöttük többek között egy eladott ingatlanért kapott pénz-
összeg miatt is, amelynek jelentős részét a 25 éves férfi
2017. január 24-én a délelőtti órákban – gyáli házukban -
elvette a nőtől, majd a helyszínről távozott. néhány óra
múlva visszament az ingatlanba és ismét fenyegetni kezd-
te a sértettet, valamint annak édesanyját is.

Ezt követően, 2017. február 16-án az esti órákban Gyál
külterületén ment oda a sértetthez, aki egy ismerősével
beszélgetett. A. Géza kiabálni kezdett velük, majd a nő tár-
saságában lévő személyt ököllel megütötte és többször
megrúgta. A nőt megfenyegette, arcon ütötte, majd rápa-
rancsolt, hogy üljön be a gyanúsított autójába. Ezt köve-
tően elindultak és közben a férfi tovább kiabált a sértettel.
néhány perc elteltével feltehetőn egy fegyvert tartott a nő
halántékához, majd egy kést vett elő, így fenyegetőzött to-
vább. Az autóban a nőt többször megütötte és nem en-
gedte, hogy az kiszálljon a járműből. A 25 éves férfi több óra
eltelte után kitette a nőt a kocsiból, majd elhajtott.

A dabasi nyomozók a gyanúsított elfogására a terrorel-
hárítási központ műveleti egységét kérték fel, akik a férfit
2017. március 10-én a hajnali órákban Budapesten fogták
el. Előállították a Dabasi Rendőrkapitányságra, ahol a nyo-
mozók gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őrizet-
be vették.

Az illetékes bíróság 2017. március 12-én elrendelte a fér-
fi előzetes letartóztatását.

www.police.hu

11998899  óóttaa  vvaaggyyuunnkk  ggyyáállii  llaakkoossookk..  22000077--ttőőll  llaakkuunnkk  aa  SSzzöövveett--
kkeezzeett  uuttccáábbaann..  FFeelleellőőss  áállllaattttaarrttóókk  vvaaggyyuunnkk..  VVaannnnaakk  mmaaccsskkáá--
iinnkk,,  kkuuttyyááiinnkk,,  tteelljjeess  sszzíívvbbőőll  sszzeerreettjjüükk  őőkkeett,,  ggoonnddoosskkoodduunnkk  rróó--
lluukk..  EEzzeenn  kkíívvüüll  bbaarroommffii  ééss  nnyyúúll  iiss  vvaann..  ttööbbbb  éévvee  kkeezzddőőddöötttt,,
aammii  mmiiaatttt  íírrookk..  

A macskáinkat rendszeresen egy számunkra ismeretlen,
embernek nem mondható személy mérgezi. Amíg kicsik és
nem mászkálnak el, nincs baj. De ahogy elérik azt a kort, ami-
kor már vadásznak, és járják a környéket, valakinek elkezde-
nek szemet szúrni. Gondolom, valamelyik környékbeli lakó
udvarán járkálnak. De ezek macskák! kárt nem tesznek, csak
ilyenkor tavasszal jönnek, mennek. Feljelentést hiába tennék,
úgysem történne semmi. Csak annyit szeretnék, hogy ha ez a
"kedves" környékbeli olvassa ezt a cikket, tudja meg, hogy
mit tesz évek óta. Ezek a szerencsétlen állatok, amiket meg-
mérgezett SzEnVEDnEk!!! Először szédelegnek, botladoz-
nak, hasmenésük van. Aztán már csak fekszenek, nem rea-
gálva semmire. Hangokra és fényekre sem. Utána órákig kín-
keservesen üvöltve sírnak, rángatóznak, amíg a kis szemükben
ki nem alszik a fény. Felnőtt férfi létemre engem is megríkat,
ha ilyet látok, hallok. 

kedves mérgező, gondolj bele, hogy a 11 éves unokaöcsém,
aki imádja ezeket a szeretnivaló kis lényeket, mit él át, amikor
hallja szegényeket, mikor sírnak, mielőtt eltávoznak. és mit
fog ez a gyermek gondolni az emberekről? milyen véle-
ménnyel lesz a társadalom felé, ha ezt látja, hogy ilyen meg-
történhet? Vagy nem hiszem, hogy neked, mérgezőnek, nincs
semmilyen házi kedvenced. te mit szólnál, ha azzal történ-
ne ugyanez? te nem lennél megrendülve? mert, ha nem, akkor
nincs lelked. lehet, hogy ezekbe bele se gondoltál. Hogy így
végzik. Ezek után gondolkodj, mit cselekszel! és azzal a tu-
dattal feküdj le este aludni, hogy több ember, köztük kis-
gyerek és nem utolsó sorban az elpusztult állat napjait ne-
hezíted. Remélem, amit írok, eljut ahhoz, akihez el kell, hogy
jusson. köszönöm a szerkesztőknek, ha megjelentetik ezt az
írást. 

és a mÈRGEzőnEk köszönöm, ha legalább csak elolvas-
sa, és bűntudatot érez. 

tisztelettel: egy Szövetkezet utcai lakos

Megfenyegette és 
bántalmazta a sértettet

Kutyamérgezés

önbíráskodás bűntett és személyi szabadság meg-
sértése bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt folytat eljárást a Dabasi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztálya A. Géza 25 éves gyáli lakos ellen –
adta hírül a Pest megyei Rendőr-főkapitányság.

SzR                 Fotó: knF

Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb
áramfogyasztás, hosszabb élettartam), vil-
lanyszerelés, háztartási gépek javítása, hid-
rofor javítás és ingyenes állapotfelmérés.
telefon: 06-30/417-2317. 

mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciá-
val, szombaton is. Whirlpool, Samsung, lG,
stb. Gallai szervíz tel.: 30/307-9794,
30/461-6019.

AnGOl mAGánÓRák (60 perc) anya-
nyelvűekkel, rendkívül kedvező áron, itt
Gyálon. Felnőttek és iskolások gyakorol-
hatnak angolul társalogni. Segítünk az an-
gol nyelvtanban is. kezdőket is fogadunk.
érdeklődni: 06-30/938-9709, 06-29/340-
878.

Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófű-
tés szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz és vil-
lanybojlerek, tűzhelyek, konvektorok, víz-
melegítők javítását, cseréjét. Vegyes tüze-
lésű kazánok bekötését és ehhez kapcso-
lódó munkákat. Szúr Sándor 06-20/412-
6511.

Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és
készülékcsere, duguláselhárítás, központi
porszívó szerelés, csatorna szerelés. tel.:
06-30/9340-937.

Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek
(személygépkocsi, motor) felvásárlása kész-
pénzben, azonnal. tel.: 06-70/419-0330
Csongrádi istván.

Pótvizsgára felkészítés és korrepetálás Gyá-
lon matematikából, történelemből, ma-
gyarból. 20/527-7701.

Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, sze-
mélyi hitelek, passzív BAR listásoknak is a
legrugalmasabban. Csongrádi istván 06-
70/419-0330.

Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, dip-
lomás nyelvtanártól. korrekt áron, kezdők-
nek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felké-
szítés, korrepetálás is. tel.: 06-70/933-8181.

lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készíté-
se, javítása. Papp zoltán 2360 Gyál, Egres-
sy utca 73, tel.: 70/233-30-47.

kertészet felszámolásából öntözőcsövek,
virágcserepek, termő citromfák, leander,
szobanövények eladó. tel: 06-1/291-2138,
este.

RéGiSéGEt veszek: antik és modern bú-
tort, órát, festményt, könyveket, hangle-
mezt, egyéb régi tárgyat. Akár teljes ha-
gyatékot lomtalanítással! tisztelettel: ko-
zák jános (30 éves tapasztalattal). 06-
30/981-9485.

Családi házak villanyszerelését és klíma-
szerelését vállaljuk A-tól z-ig. 06-70/276-
0022.

Pestimre központjában húsbolt nyugdíja-
zás miatt eladó. irányár: 3.000.000 Ft. tel:
06-30/362-9154.
Eladó Gyálon 2 szobás tégla építésű ház,
plusz szoba, konyha, pince, tárolók, garázs,
főútvonal mellett legjobb helyen van. in-
gatlanos ne hívjon! 06-20/270-9971

Eladó 2 db ágyneműtartós heverő, 2 db új
rattan fonott fotel, 2 db matrac H3-as klí-
maszállal steppelt mosható huzattal
90/200 cm, 2 db dohányzóasztal, 4 db kár-
pitozott szék, 1 étkezőasztal 80x80 cm, 1
elektromos permetező, 1 elektromos lánc-
fűrész, 1 camping kerékpár. tel: 06-1/290-
7130.

megbízható hölgy takarítást vállal, heti 1-2
alkalommal állandóan. Segítek nagytaka-
rításban is. leinformálható vagyok. tele-
fon: 06-29/745-206.
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KözéRdEKű

A FEGY MÁRCIUSI NAPLÓJÁBÓL

MMáárrcciiuuss  44.. – A délutáni órákban érkezett riasztás, hogy
Vecsés és Gyál között a tarló nagy területen ég. A kivonu-
ló tűzoltóink sikeresen megfékezték a mintegy 2 hektáron
felcsapó lángokat. A hónap során több hasonló esethez is
vonulni kellett, az esetek körülményeiből nehéz nem szán-
dékos gyújtogatást feltételezni. Rendszeresen visszatérő
probléma ez tavaszonként, holott megváltoztak a külterü-
leti égetés szabályai, csak a területileg illetékes Katasztó-
favédelmi Kirendeltség előzetes írásos engedélyének bir-
tokában lehet szabadtéri égetést végezni.

MMáárrcciiuuss  1111. – A Katasztrófavédelemtől érkezett riasztás
egy baleset miatt, a Bartók Béla utca és a Brassói utca ke-
reszteződésénél egy gyermekeket szállító kisbusz és egy
személygépkocsi karambolozott, a busz egy kerítésnek
csapódott. A kiérkező járőreink az elsősegélynyújtásban,
illetve a közterület lezárásában nyújtottak segítséget, a
balesetben 3 gyermek sérült meg, őket kórházba szállí-
tották. Az ok, mint olyan sok másik balesetnél, ezúttal is
az elsőbbség meg nem adása volt. 

MMáárrcciiuuss  1144.. – 17 óra után érkezett jelzés a Kisfaludy ut-
cából, ahol egy furgon az árokba hajtott, vezetője pe-
dig elmenekült a helyszínről. A kiérkező járőrünk a tanúk

személyleírása alapján hamarosan megtalálta a környé-
ken a menekülő, erősen ittas járművezetőt, majd a hely-
színre visszakísérve, további intézkedésre a Rendőr-
ségnek átadta. 

MMáárrcciiuuss  2222..  – Kora délután érkezett bejelentés arról, hogy
az új temetőnél egy kerékpárost elgázoltak, a balesetet
okozó jármű pedig elhagyta a helyszínt. A járőreink a tanúk
elmondása alapján megkezdték a felderítést és jó néhány
utcával távolabb meg is találták az elkövetőt, akinek a bal-
eset okozása mellett cserbenhagyásért is felelnie kell majd. 

MMáárrcciiuuss  2255.. – 22 óra előtt érkezett jelzés, hogy a Kőrösi
úton egy autós a rosszul megválasztott sebesség miatt el-
veszítette uralmát a gépjárműve fölött, a Kisfaludy utcai
kereszteződésben kisodródott, kitört egy jelzőtáblát, majd
egy ingatlan kerítésének ütközött, ezt követően pedig a
helyszínről elhajtott. A szemtanúk leírása alapján járőreink
az elkövető keresésére indultak. Az okozó járművet egy
szomszédos utcában, egy ház udvarán sikerült megtalál-
ni. Csak a szerencsén múlt, hogy a felelőtlen vezető nem
okozott súlyosabb balesetet, hiszen a házfalnak ütközés
előtt három gyalogátkelőhelyen és két járdaszigeten is át-
repült a gépkocsijával. 

AA  FFEEGGYY  eelléérrhheettőőssééggee::  0066//2299  334400--333333

A december óta tesztüzemben Gyálon üzemelő központ már
nemcsak a riasztásokat, a betörés- és pánikjelzéseket tudja
majd fogadni, hanem kimondottan, speciálisan a tűzjelzéseket
is. Ez azt jelenti, hogy az ipari létesítményeknél tűzjelző be-
rendezéseket szerelnek fel és ezek a berendezések adják le
azokat a jelzéseket, amelyeket már mi is fogadhatunk. Ezek a jel-
zések a fővárosi Katasztrófavédelmi Központ diszpécser-köz-
pontjába futnak be, ami a mi csatlakozásunkra fut be, az szá-
munkra ad majd jelzést, riasztást. A jelzés szintjétől függően
mi leadjuk a riasztást a fővárosi katasztrófavédelmi egységek-
nek, a mi tűzoltó alegységeinknek, aztán megkezdjük a vonulást
az adott objektumhoz. A jelzést adó objektum riasztása kiér-
tékelésre kerül, és amennyiben téves a riasztás, akkor akár le is
lehet mondani. Amennyiben a téves riasztás bebizonyosodik, ak-
kor a fővárosi Katasztrófavédelem súlyos bírságot szab ki –

tudtuk meg Kalmár Róbert-
től, a FEGY vezetőjétől.  

Az új távfelügyeleti köz-
pont nagyobb felelősséget,
nagyobb odafigyelést igényel,
de a feladat-ellátás során ez
nagyobb beavatkozói létszá-
mot is megkövetel majd a
FEGY-től. Első körön nem a
gyáliaknak kell kivonulni, de
nagyobb odafigyelést igényel
a diszpécserektől. Az ilyen
feladatok ugyanis vagyoni
kárral, de akár életmentéssel
is járhatnak. A központ tesz-
telése tavasszal is folytatódik. 

Még nagyobb biztonságban
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) is akkreditálta azt az új távfelügyeleti 
központot, mely a FEGY Polgárőr- és Tűzoltó Egyesület központjában jelenleg még tesztüzem 
alatt funkcionál.
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Katavits Kitti

Az internet előnye, haszna végtelen
területen megmutatkozik, a közösségi
oldalak megfelelő használata igen szó-
rakoztató is lehet. Nem árt azonban tu-
datában lenni a veszélyeknek, a nega-
tív következményeknek, valamint an-
nak, gyermekeink meddig mennek el
a virtuális térben.

josh profilját Megan egyik barát-
nőjének anyja találta ki és kezelte. Elő-
ször a lány bizalmába férkőzött, majd
zaklatta, bántotta, megalázta, végül
a halálba kergette. A lány nem tudta
elviselni a megalázást és az elnyo-
mást, amit az az ember okozott neki,
aki – Megan szerint – szereti őt. Me-
gan figyelemhiányos hiperaktivitási
zavarral és komoly depresszióval küz-
dött, amelyről a lány öngyilkosságát
kiváltó felnőttnek tudomása volt, s ezt
ki is használta. Az ismeretség a
Myspace-en történt, Megan szülei is-
merték a lány jelszavát, csak az ő en-
gedélyükkel léphetett be a közössé-
gi oldalra, a fiúval való kapcsolattar-
tásról is tudomásuk volt. Megan ha-
lálával kapcsolatban nem emeltek vá-
dat, a szülők sem kezdeményeztek
polgári peres eljárást. Ők a törvény
megváltoztatását akarják azért, hogy
ami Megannal történt, bűncselek-
ménynek minősüljön.

sajnos a legtöbb áldozat szinte min-
dent megoszt magáról a közösségi ol-
dalakon, ezáltal az elkövető szabadon
kutakodhat, egyszerűen háttér-infor-
mációkhoz juthat közvetlen kapcsolat
nélkül. A zaklatók leginkább olyan cél-
pontot választanak, akiről könnyen tá-
jékozódhatnak.  születési dátum, isko-
la vagy munkahely nevének, telefon-
szám, lakcím megadásával még köny-
nyebben kontaktusba tud kerülni az ál-
dozattal a zaklató, akár követheti is. Mi-
nél több információt szolgáltat magá-
ról – akár fotók megosztásával is – a
felhasználó, annál könnyebben a bizal-
mába tud férkőzni az elkövető.

TTee  bbiizzttoonnssáággbbaann  vvaaggyy??!!
– NNee  oosszzdd  mmeegg  aa  sszzeemmééllyyeess  iinnffoorr--
mmáácciióóddaatt  kköönnnnyyeenn  hhoozzzzááfféérrhheettőő  hhee--
llyyeenn,,  ééss  mmáássookkéétt  ssee  aadddd  mmeegg!!  NNeemm
ttuuddhhaattoodd,,  kkii  oollvvaassssaa!!  TTeedddd  pprriivvááttttáá
pprrooffiillooddaatt!!  

––  NNee  oosszzdd  mmeegg  sseennkkii--
vveell  aa  jjeellsszzaavvaaiiddaatt,,  kkiivvéé--
tteelleekk  tteerrmméésszzeetteesseenn  aa
sszzüüllőőkk!!

––  NNee  ttaalláállkkoozzzz  eeggyyee--
ddüüll  oollyyaann  eemmbbeerrrreell,,  aakkiitt
ccssaakk  iinntteerrnneettrrőőll  iissmmeerrsszz!!
KKéérrdd  eeggyy  ffeellnnőőtttt  kkíísséérree--
ttéétt,,  ééss  lleeggyyeenn  aa  ttaalláállkkoo--
zzóó  nnyyiillvváánnooss  hheellyyeenn!!

––  AAvvaassdd  bbee  aa  sszzüülleeii--
ddeett  vvaaggyy  eeggyy  mmeeggbbíízz--
hhaattóó  ccssaallááddttaaggoott  aabbbbaa,,
mmiikkéénntt  hhaasszznnáálloodd  aazz
oonnlliinnee  tteerreett!!

––  NNee  vváállaasszzoolljj  aazz  iinn--
tteerrnneetteess  zzaakkllaattóó  lleevvee--
lleekkrree!!

––  KKéérrjj  sseeggííttssééggeett  aa  zzaakkllaattááss  lleeáállllííttáá--
ssááhhoozz!!

FFeennttiieekkeenn  ttúúll  aa  BBiizzttoonnssáággooss  iinntteerr--
nneettéérrtt  MMoozzggaalloomm  aa  kköövveettkkeezzőőkkeett  ttaa--
nnááccssoolljjaa,,  hhaa  áállddoozzaattttáá  vváállttááll::

••  BBeesszzéélljj  eeggyy  mmeeggbbíízzhhaattóó  ffeellnnőőtttteell,,
mmeesséélldd  eell  nneekkii,,  mmii  ttöörrttéénntt!!

••  NNee  ttöörröölldd  kkii  aazz  üüzzeenneetteekkeett,,  mmeerrtt
lleehheettssééggeess,,  hhooggyy  bbiizzoonnyyííttéékkkkéénntt  sszzooll--
ggáállnnaakk  mmaajjdd!!

••  HHaa  aazzoonnnnaallii  aa  bbeesszzééllggeettéésseetteekk,,  cchhaatt
vvaaggyy  MMssNN,,  llee  ttuuddoodd  ttiillttaannii  aa  ffeellhhaasszznnáá--
llóótt..  TTeedddd  eezztt!!

••  HHaa  zzaakkllaattnnaakk,,  mmeeggffeennyyeeggeettnneekk,,  éérr--
tteessííttssdd  aa  rreennddőőrrssééggeett!!

slenderman alakját Eric Knudsen flo-
ridai férfi találta ki egy pályázat meg-
hirdetésére 2009-ben. Rövid idő alatt
mémmé vált arctalan, valószerűtlen
magasságával, vékony alkatával, hosszú
végtagjaival, hófehér bőrével, valamint
azzal, hogy – nem mellesleg – a hátából
kinőtt csápokkal kapja el, és öli meg
az áldozatait. 2014-ben Wisconsinban
két 12 éves lány, Morgan és Anissa az
erdőbe csalta, és tizenkilenc késszú-
rással súlyosan megsebesítette velük
egykorú barátnőjüket. A lányok azt val-
lották, hogy slenderman parancsára
akarták meggyilkolni osztálytársukat.

Az utóbbi történetből készült doku-
mentumfilm (Beware the slenderman,
magyarul slenderman: Az internet ré-
me életre kel) annak jár utána, mi ve-
zethetett a gyilkossági kísérlethez, mi-
ként válthatta ki egy kitalált lény e sok-
koló hatást. Két odafigyelő, szerető

család gyermekeiről van szó, azonban
Morgan esetében a gyilkossági kísér-
let kellett ahhoz, hogy a szülők ki-
mondják: örökölte édesapja betegsé-
gét, a skizofréniát.  A film a skizofré-
nia természetéről is szól, arról, miként
lehet ezzel a betegséggel élni, hogyan
lehet segíteni egy skizofrén betegnek.
A film végén az derül ki, slenderman
– legyen bármilyen félelmetes – önma-
gában kevés egy tragédiához. A film
nem okolja sem a rémfigura kitalálóját,
sem a horrorfilmeket, ahogyan az in-
ternetet és a szülőket, de még a ski-
zofréniát sem. Azt mondja, bizonyos
esetekben mindezek együtt vezethet-
nek tragédiához. Arra hívja fel a figyel-
met, hogy nem tehetünk mást, mint
hogy még inkább figyelünk. Még in-
kább figyelünk az internethasználat
kapcsán a veszélyekre, az azokra való
figyelemfelhívásra, szülőként, pedagó-
gusként gyermekeink viselkedésválto-
zásaira, érdeklődésére, mindennapjaira,
figyelünk hiteles, követhető minta mu-
tatására, betegségek, problémák ese-
tén azok felvállalására, a nyíltságra, az
őszinteségre, a beszélgetésre. Figye-
lünk az odafigyelésre...

Forrás, egyben segítő szervezet, aho-
va szülők, gyerekek, fiatalok, érintet-
tek egyaránt fordulhatnak:

Biztonságosért internetért – safer in-
ternet www.saferinternet.hu valamint
www.kek-vonal.hu

AA  cciikkkk  aallaappjjááuull  aazz  iinnddeexx..hhuu  ééss  aa  mmee--
ggaannmmeeiieerrffoouunnddaattiioonn..oorrgg  íírráássaa  sszzoollggáálltt..

Virtuális okok, valós halálesetek –
Hogyan ölhet az internet?

2006-ban a 13 éves Megan Meier öngyilkosságot követett el egy bizonyos josh Evans miatt. josh Evans
igazából nem is létezett. 2014-ben két 12 éves lány támadta meg osztálytársukat, akit 19 késszúrással
sebesítettek meg egy bizonyos slenderman fenyegetése miatt. slenderman valójában nem létezik.
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RRaajjtt:: ÉSZC Eötvös József
Szakképző Iskolájától, ccééll::
Bartók Béla Általános Iskola
mögötti üres területen.

Várunk minden korosztály-
ból futni, kocogni szerető ki-
csiket és nagyokat!  A díjazás
több kategóriában lesz (óvo-
da 3-7 éves korig, általános is-
kola alsó, általános iskola fel-
ső, középiskola 14-25 éves ko-
rig, felnőtt 26-60 éves korig,
senior 60 év felett; fiú-leány
és a jelentkezések szerint
esetleg további bontások). A
jutalom a hőlégballonos uta-
zás, kivétel az óvoda és alsós
korosztály, ők pólót kapnak.
(Alkalmatlan repülési idő ese-
tén más tárgyjutalom) Oklevél I-
III. minden korcsoportban. 

Nevezési határidő: április 18.
igazgato.eotvos@gmail .com

e-mail címen. Tel.: 29/340-112 Eb-
ben a rendezvényben társszerve-
ző a Bartók Béla Általános Iskola,
így a futóverseny útvonala a két

iskolát köti össze. Ezen a
napon 15.30 órától a Bartók
Béla Általános Iskola mö-
götti területen Gyál Város
Önkormányzata városi ver-
senyt hirdet további ügyes-
ségi számban is, nevezni le-
het a sárkányeregetésre sa-
ját készítésű és vásárolt da-
rabbal!

Nevezési határidő: április
18-ig savai.maria@gyal.hu
e-mail címen (a saját készí-
tésű) Gyáli Sárkány fantá-
zia neve, készítője és futta-
tója megnevezésével. Külön
kategóriában (Sárkányom)
indulhatnak a vásárolt ter-
mékek tulajdonosai.

Részvétel ingyenes, a dí-
jak értékesek lesznek. A na-

pot különleges bemutatók színe-
sítik, melyeket nem szabad ki-
hagyni! Várunk minden kedves
gyáli lakost!
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Futóverseny 2017 méteres távon

Asztalitenisz-versenyek futószalagon

A fenntarthatóság hetéhez kapcsolódva, a Lendületben Gyál 2017 programsorozat részeként április 28-
án (pénteken) 2017 m-es futóversenyt rendez az Eötvös iskola. A program 14 órától kezdődik az iskola
udvarán.

Egy hónapon belül három versennyel is erősítettük a helyi
szabadidős sportolási lehetőségek tárházát. A már többször
megrendezésre került járási versennyel nyitottuk a hónapot, az
indulók négy kategóriában mérhették össze felkészültségüket. 

Eredmények - Újonc-serdülő kategória: 1. Juhász Ruben, 2.
Völcsei Tamás, 3. Oláh Anna.  Hobbi kategória: 1. Miller Zsolt, 2.
Lekk Lajos, 3. Völcsei László.  Páros kategória: 1. Kovács G.-Hóf
S., 2. Sápi M.-Kiss P., 3. Andráska Z.-Barkóczi A. Amatőr ver-
senyzői kategória: 1. Kovács Gergő, 2. Kiss Péter, 3. Trval Dávid.

A hónap utolsó vasárnapján rendeztük a szintén hagyomá-
nyos családi pingpong versenyünket. Itt egy DC rendszerű ver-
senyen kellett bizonyítani a csapatoknak a felkészültségüket.
Minden egyes csapat a családok fiatal és idősebb tagjaiból kel-
lett, hogy álljon. Két egyéni mérkőzés után jöhetett a páros,
amely sokszor eldöntötte a csapateredmények végkimenetel-
ét. Eredmények: 1. Völcsei család, 2. Breuer család, 3. Bognár
család.

Ugyancsak a verseny után tartottuk a „Pingpongozz, ne dro-
gozz!” versenysorozat összesített eredményeinek a díjazását is.
2016 szeptembere óta tartó havi pontgyűjtő sorozatnak az ered-
ménye nemcsak a kialakult sorrend lett, de azt is reméljük, hogy
ezzel is minél több helyi diákot sikerült megmozgatni. Vég-
eredmény: 1. Juhász Ruben, 2. Völcsei Tamás, 3. Kiss Katalin.

A versenyek az Ady Endre Általános Iskolában kerültek meg-
rendezésre, megvalósításukat a Nemzeti Együttműködési Alap
és városunk Önkormányzata támogatta. 

Minden egyéb egyesületi információ a www.gyase.hu olda-
lunkon található.

SPORTOLó

Karate-sikerek

A gyáli kyosok 17 éremmel tértek haza Érdről, ahol február
26-án rendezték meg a III. Ensi nemzetközi Kyokushin karate
kupát, melyen 5 ország több mint 250 versenyzője mérte össze
tudását. A gyáli IKO Kyokushinkai SE 20 versenyzője indult
több kategóriában, az ovistól a szeniorig. 2016 szeptemberétől
élesztettük újra a dojot Kaszás István segítségével. A gyáli ál-
talános iskolákban tavaly októberben és most februárban ka-
rate oktatást tartottunk. A  három iskolában ezzel a két alka-
lommal összesen 3000 gyereknek mutattuk meg a Kyokus-
hin karatét. Mára 54 főre duzzadt a Dojo létszáma.

A versenyen első helyet szerezte meg Nagy Dorottya és
Tillinger Ferenc, második helyen végzett Kocsis Roland, Ko-
vács Boglárka, Pálfi Petra, Simon Dániel, Tihanyi Csilla, Nagy
Richardó. Harmadik helyezést ért el: Fancsali Tóni, Laczkó
Artúr, Laczkó Hunor, Simon Levente, Varga Péter Pál, Ma-
jóczki Réka, Kemenczei Zsuzsanna, Harmati Márk Ferenc,
Hajdú Norbert.

Újabb érmekkel gazdagodott a Gyáli Kyokushinkai SE, már-
cius 11-én, a 19. Magyar kata bajnokságon dojonkból mind-
három indulónk dobogón végzett. 1. hely Tillinger Ferenc
(serdülő kategória), 2. hely Balogh József  (felnőtt kategó-
ria), 3. hely Kaszás István  (felnőtt kategória). Tillinger Fe-
renc a két héttel ezelőtti III. ENSI Kupán szintén első helyen
végzett.

Edzéseinket a gyáli Arany János Közösségi Házban tart-
juk hétfőn, kedden és pénteken. Érdeklődni személyesen az
edzések előtt lehet vagy telefonon, a +3630/564-4315 szá-
mon. Az edzéseket Balogh József 1Dan és Kaszás István  1Dan
vezeti. 
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Bácsi Péter Szombathelyen sem talált legyőzőre
Érdemes volt ellátogatni a vasi megyeszékhelyre, az Aréna Savariába, hiszen négy magyar első helyet is
ünnepelhetett a szakértő közönség a március utolsó hétvégéjén immár tizenötödik alkalommal megren-
dezett kötöttfogású Birkózó Magyar Nagydíjon.

Három szőnyegen küzdöttek a
birkózok a Magyar Nagydíjon,
mely egyben Polyák Imre-emlék-
verseny is volt és 19 országból 117
birkózó, közöttük az olimpiai- vi-
lág- és Európa-bajnokok, valamint
23 magyar döntött úgy, hogy
megméreti magát a májusi Euró-
pa-bajnokság előtt.

Sike András, a kötöttfogású vá-
logatott szövetségi kapitánya a
tatai, a dunavarsányi és a fehér-
oroszországi edzőtáborok ered-
ményességére, valamint az orszá-
gos bajnokságon mutatott for-
mára alapozva a verseny előtt Lő-
rincz Viktortól, Bácsi Pétertől és
Lőrincz Tamástól várt csillogó ér-
meket. Az 1988-ban olimpiát is

nyert szakvezető
jól ismeri tanítvá-
nyait és a mezőnyt
is, hiszen bejöttek
várakozásai.

Ez a súlycsoport
áll a legközelebb
hozzám, csak egy
kicsit kellett fo-
gyasztanom, ideá-
lis körülmények
között birkózhat-
tam, nagyon jól éreztem magamat
a versenyen. Elég sűrű volt a nap,
négy mérkőzésen kellett a sző-
nyegre lépnem, egymás után jöt-
tek az ellenfelek, még a döntő
előtt sem volt nagyobb szünet. Az
elődöntőben a világklasszis grúz

versenyzővel szemben
intésekkel dőlt el a
mérkőzésem, amúgy
magabiztosan szere-
peltem. Azt gondolom,
hogy kiváló felkészülé-
si verseny volt a szom-
bathelyi nagydíj a má-
jusi újvidéki kontinens-
viadal előtt. Az edzőtá-
borok sokat segítettek,
jobb állapotban va-
gyok, mint a magyar
bajnokságon voltam –

mondta el kérdésünkre Bácsi Pé-
ter, aki egyébként a nyolcaddön-
tőben 8-0-ra verte amerikai ellen-
felét, majd ugyanilyen arányban a
román Ojog ellen is győzni tudott,
aztán a grúz klasszis, Datunasvili
ellen 2-1-re, míg a döntőben az
amerikai G. Speillerrel szemben 4-
0-ra diadalmaskodott.

Bácsi Péter mellett Lőrincz Ta-
más a 75-, Lőrincz Viktor a 85-,
Korpási Bálint pedig a 71 kg-osok
között lett nagydíj-győztes, Lám
Bálint pedig a 130-, míg Kiss Ba-
lázs a 98 kg-osok között érdemelt
ki bronzérmet. Összességében a
magyar kötöttfogású birkózók 4
arany és 2 bronzéremmel gazda-
godva a fehérorosz és a japán vá-
logatott előtt a csapatversenyt is
megnyerték.

AA  GGyyáállii  BBaarrááttii  KKöörr  SSppoorrtt  EEggyyeessüülleett
22001166..  éévvii  kköözzhhaasszznnúú  jjeelleennttééssee
Az Egyesület a Gyál Város Önkormányzatától kapott
1.500.000, -Ft-ot, valamint a reklámokból, illetve támoga-
tóktól kapott 200.000,-Ft-ot, 2016-ban az alább felsoroltak-
ra használta fel:

A Pest Megyei Labdarúgó Szövetség felé: játékengedé-
lyekre, nevezési díjakra, csapataink utaztatására, pályahite-
lesítésre és játékvezetői díjakra.

Egyéb költségek biztosítására: tornatermek bérleti díjának
kiegyenlítésére, sportfelszerelések vásárlására, pénzintézeti
és könyvelési költségek kiegyenlítésére és egyéb költségek
(érmek, oklevelek, irodai eszközök) biztosítására.

A Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület ezúton is megköszöni
Gyál Város Önkormányzata, Gyál Város Képviselő-testülete, va-
lamint a támogatók segítségét.

Bízunk benne, hogy a 2017. évben egyre több sportszerető
vállalkozó és magánszemély segíti egyesületünket.

Gyál, 2017. március 10.
Boda Imre, a Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület elnöke

LLaabbddaarrúúggóó--eerreeddmméénnyyeekk

FFeellnnőőtttt::  Bugyi SE - Gyáli BKSE 8:0; Gyáli BKSE - Örkény SE 1:4,  
Gólszerző: Nagy Tamás (tizenegyesből)

UU--1199::  Alsónémedi SE - Gyáli BKSE 3:1 Gólszerző: Nádasi András
Gyáli BKSE - Halásztelek FC 3:2 
Gólszerzők: Andorkó Benjamin (2) és Turcsán Patrik.

UU--1144  :: Gyáli BKSE - Felsőpakony KSE 5:1 Gólszerzők: Lengyel 
Krisztián (3), Balogh Alexander és Szalai Károly Dávid. 

--------
FFeellnnőőtttt:: Tököl VSK II. - Gyáli BKSE 4:3 

Gólszerzők (Gál Roland, Veibl Viktor, Hamza Tamás)
Gyáli BKSE - Újlengyel DSE 1:1 Gólszerzők: Veibl Viktor

UU--1199:: Felsőpakony KSE - Gyáli BKSE 4:0 
Gyáli BKSE - ócsa VSE 5:2 Gólszerzők (Eszenyi Bálint, 
Andorkó Benjamin 3, Potzner Ferenc János)

UU--1144::  Lurkó FC Gyál - Gyáli BKSE 1:1 
Gólszerzők: Lurkó FC Gyál: Kis Bence Roland

SzR                 Fotó: KNF
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HIRDETÉS
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HIRDETÉSFELVÉTEL: 06-29/541-644
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HIRDETÉS
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