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Az általános iskolai beiratkozás rendjét, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valamint a nevelési - oktatási intézmények 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 általános iskolai beiratkozás időpontjai:
2017. április 20. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra között
2017. április 21. (péntek) 8.00 - 18.00 között
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 biztosító, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:
– a gyermek személyazonosítására alkalmas , a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

FElHíVáS
óvodai jelentkezésre és beiratkozási kötelezettségre
Az ó v o d a i jelentkezés 2017. április 24-28. (hétfőtől – péntekig) naponta 8.00 órától
– 16.00 óráig tart.
A a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel az óvodába, tehát azok,
akik 2017. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket. Azok a szülők is jelezhetik óvodai felvételi 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 kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos
helyzete indokolja.
A fellelhető a helyi óvodákban, továbbá felvilágosítás kérhető a Gyáli Polgármesteri Hivatal 06-29-544-141-es és a 06-29-544-140-es telefonszámán.
A beíratásnál be kell mutatni:
– A gyermek személyazonosítására alkalmas, a nevére kiállított személyi azonosítót
(születési anyakönyvi kivonat, TAJ kártya, oltási könyv) és lakcímét igazoló hatósági igazolványt (melyen a kiállítás dátuma az óvodai beiratkozás első határnapjánál három
hónappal korábbi (rendelet 20. § (9) bek.) azaz január 24-e előtti).
– A s zülő 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.
A 2017/2018-as nevelési év első napja 2017. szeptember 1. (péntek)

önkormányzati fenntartású óvodák
liliom Óvoda
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
Tátika Óvoda
Cím: Gyál, Klapka u. 5. /központi épület/ Tel.: /fax: 06-29-747-045
Email: tatika@digikabel.hu Honlap: www.tatikaovoda.hu
Intézményvezető: Németh Istvánné
Bartók tagóvoda:
Cím: Gyál, Bartók B. u. 52. Tel.:/fax: 06-29-741-290
Tulipán Óvoda:
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
További minden fontos rés zlet megtalálható a www.gyal.hu we boldalon és a Polgármesteri Hivatal hirdetőfalán.

üNNEPlő

Szita Róbert

Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc

Nemzeti ünnepünkön
Hazánk újkori történetének egyik meghatározó eseményére, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kirobbanásának évfordulójára emlékeztek városunk polgárai március 15-én. A 169. forduló tiszteletére rendezett ünnepség a hagyományok szerint az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
színháztermében Gyál Városi Fúvószenekar hívogató zenéjére kezdődött.
A Himnusz hangjai után Mihályi
Győző Jászai Mari-díjas érdemes
művész Heltai Jenő ,,Szabadság”
című költeményét adta elő. Ezután Gazdik István, az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár igazgatója a nemzeti
identitásunk megőrzésének fontosságáról beszélt rövid köszöntőjében, majd bemutatta az ünnepségen résztvevő kiemelt vendégeket: Pápai Mihály polgármestert, Erős József alpolgármestert, Rozgonyi Erik címzetes
főjegyzőt, Babák lászló Mátyás
hivatalvezetőt, a megjelent díszpolgárokat, Gyimesi Istvánt és Kovalik Józsefnét, valamint az egyházi méltóságokat.
ünnepi beszédét Erős József alpolgármester Petőfi Sándortól származó idézettel kezdte, majd arra
emlékeztetett, hogy 169 éve 12
pontban fogalmazta meg a forradalmi ifjúság a függetlenség utáni
vágyait.
A bécsi udvar, látva az elszántságot, nem merte megakadályozni a
felelős magyar kormány megalakulását – tette hozzá, majd röviden
felidézte a kor történéseit, megemlítette a közismert márciusi ifjak
neveit, de Kossuthról, Bem apóról, a
vidéken fegyvert fogó hősökről és a
mesteremberekről is megemlékezett.

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

ságot, a hitet és a kitartást, mert jó
magyarnak lenni.
Tisztelet a bátraknak – zárta szavait az alpolgármester. Mihályi Győző

... tanulnunk kell az elszántságot, a hitet és a kitartást, mert jó magyarnak lenni.
résztvevői voltak a forradalomnak a
névtelen hősök, akik nélkül ma talán
nem is lehetne szabad Magyarországról beszélni.
Ezután Arany János ,,Nemzetőr”
dalából idézett, majd azt hangsúlyozta, 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-

által előadott Szózatot követően a
Zrínyi Miklós általános Iskola diákjai korabeli eseményeket felidéző
ünnepi műsort adtak, Dányi Bianka szólót énekelt. A színvonalas ünnepi műsorban a Gyál Városi Fúvószenekar működött közre.
A megemlékezés második részében az ünneplők átvonultak a Szent
István téren található kopjafához,
ahol elhelyezték a megemlékezés
koszorúit és virágait.
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közöttünk élő

Döntések a Városházán
A települési támogatás, a járási tanuszoda, a helyi közbiztonság, az egészségügyi szakellátás, a közbeszerzési eljárások és a köztemető megszüntetése is téma volt a március 30-i rendes képviselő-testületi
ülésen.
A képviselők teljes egyetértésben,
ellenszavazat nélkül fogadták el a
legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A harmadik napirendi téma során a képviselő-testület úgy döntött, hogy a
települési támogatás rendkívül
nagy kérelemszámának köszönhetően a továbbiakban szigorít az jogosultság feltételein. A testület egy
kivétellel igennel szavazott, lakos
Péter (jobbik) nemmel voksolt.
Az ülésen elhangzott, hogy az
Uszoda Alapítvány kuratóriumának elnöke, Dr. lugosfalviné Dr.
kindlovits Mária megkereste Gyál
Város önkormányzatát azzal a céllal, hogy a kuratórium 2017. február 28-án tartott ülésén ismertették
azon döntésüket, miszerint az Alapítvány számláján lévő 4.018.000
Ft-ot átadják Gyál Város önkormányzatának a gyáli tanuszoda

megvalósítási költségeihez való
hozzájárulásként, hiszen az önkormányzatnak számos feladata és
költsége keletkezett/keletkezik az
uszoda létesítése kapcsán.
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag elfogadták a helyi közbiztonsággal kapcsolatos feladatok
ellátásával megbízott Dabasi Rendőrkapitányság éves beszámolóját.
A képviselők határoztak a szakellátás fejlesztéséről is, melynek kapcsán új eszközöket, műszereket vásárolnak 25 millió forint értékben,
továbbá 8 millió forint értékben
számítógépeket, bútorokat, vizsgálóágyat és különböző berendezéseket is beszereznek. Arról is
döntés született, hogy a gyáli szakellátásban résztvevő orvosok béréhez is hozzájárul Gyál Város önkormányzata, melynek 2017. évi
összege 25 millió forint lesz. Azt is
megtudtuk, hogy kiegészül és bővül a gyáli szakorvosi ellátás: nőgyógyászat, ultrahang, stb. Ennek

kapcsán a képviselők elfogadták a
Városi Egészségügyi központ 2016.
évi működésről szóló beszámolóját is. A változásokról májusi lapszámunkban részletesen is olvashatnak majd – a szerk.
Döntöttek a Gyáli Millenniumi
Park, illetve a Gyáli szent istván
tér építésének közbeszerzési eljárásainak lezárásáról, melynek köszönhetően még tavasszal megkezdődhetnek a munkálatok. Határoztak a védőnői épület kerítésének megépítéséről, valamint a
Munkácsy M. utcai köztemető
megfelelő módon történő megszüntetéséről is. A képviselő-testület valamennyi tagja fenti témákban igennel szavazott.
Gyál Város önkormányzata éves
munkarend szerinti következő soros ülését április 27-én, csütörtökön 17 órakor tartja a Városháza tanácstermében. A képviselő-testületi anyagok, illetve döntések a
www.gyal.hu weboldalon érhetőek el.

A polgármester hivatalosan is átadta
a gyáli iskolákat a Klik-nek
Monoron, ünnepélyes keretek között március 28-án írták alá az iskolák vagyonkezelői szerződését az érintett települések és a klebelsberg központ
képviselői. Ezzel az átalakuló klik 17 település, közöttük Gyál oktatási intézményeit vette át hivatalosan is fenntartása alá.
Elsőként a Monori tankerületi központ igazgatója, dr. Hrutkáné Molnár Mónika köszöntötte a meghívott polgármestereket, a települések képviselőit. köszönetét fejezte ki, hogy a 36 intézmény, köztük általános iskolák, művészeti
iskolák és gimnáziumok átvételét
minden probléma nélkül, zökkenőmentesen tudták véghezvinni.
A polgármesterek mellett köszönet illeti a közreműködő kollégákat, alpolgármestereket, intézményvezetőket és gazdasági vezetőket is – mondta.
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Ezután dr. solti Péter, a klebelsberg központ elnöke, korábbi miniszteri 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 elmondta, hogy az oktatás szervezésétől függetlenül fontosak a helyi iskolák, hiszen minden településre igaz, hogy az adott közösség gyermekei tanulnak ott. Ezért
fontos, hogy a fiatalok jó körül-

mények között járhassanak iskolába, mely a központi irányítás
mellett a helyi önkormányzatok
közreműködésének is köszönhető.
A hivatalos esemény végén dr.
zsombok lászló, Monor város polgármestere köszöntötte a vendégeket.
Az intézményfenntartásban az
állam szerepvállalására a területi
különbségek kiegyenlítése, az
egyenlő feltételek biztosítása és
a pedagógusok bérének garantálása miatt van szükség.

szita Róbert

Fotó: kiséri-nagy Ferenc

Bácsi Péter: jelentősen
felpezsdülhet a gyáli sportélet
A gyáli olimpikon, világ- és Európa-bajnok szíve is erősebben dobogott, amikor a 800 millió forintos állami támogatásról hírt kapott. Bácsi Péter szerint a kormány segítségével a közeljövőben felépülő sportcsarnokkal egy nagyon régóta áhított álom teljesülhet. jelentősen felpezsdülhet a gyáli sportélet, hiszen egyre több gyermek és felnőtt számára válhat mindennapossá
az aktív sportolás.
A 3-as számú választókörzet legjelentősebb beruházásának helyszínén, az átadás előtt álló járási
uszodánál beszélgettünk Bácsi
Péter önkormányzati képviselővel,
aki sietve megjegyezte, hogy még
mindig tanulja a számára másfajta
szerepkört, melyben nem csalódott és bízik, hogy jó döntést hozott, és hogy munkájával hozzájárulhat a körzet fejlődéséhez, illetve a város sportéletének minőségi fejlesztéséhez is.

A körzet és a
képviselői munka
A Határ, illetve a somogyi Béla
utcáig húzódó körzetben mintegy 2200 választópolgár él.
Már mindenki, gyerekek és felnőttek egyaránt nagyon várják,
hogy átadják a gyáli járási uszodát, hiszen ezzel egy több mint
20 éves álom válhat valóra, hamarosan újabb sportolási lehetőséggel gazdagodik a város –
fogalmazott Bácsi Péter, aki azt is
elmondta lapunknak, hogy jelentős fejlesztésként nemsokára a
zrínyi iskola új hőszigetelést kap,
ezzel pedig az itt élő, tanuló gyer-

mekek és felnőttek egyaránt azt
érezhetik, hogy szépül, modernizálódik a város egyik tanintézménye.
A körzet határában pedig talán
még idén megkezdődhet a várva-várt sportcsarnok építése. Mint
ismert erre 800 millió forintos állami támogatást szavazott meg
a kormány, de megépül majd a
strandröplabda-, illetve kosárlabda-pálya is.
ilyenkor egy sportoló szíve erősebben dobog. Ez nagyon jó hír
volt, hiszen ezzel egy nagyon
régóta áhított álom válhat való-

ra. jelentősen felpezsdülhet a
gyáli sportélet, remélhetőleg minél több gyermek és felnőtt is eljut majd az uszodába, a sportpályákra és a sportcsarnokba is, és
így bárki tud majd minden nap
mozogni. Gyál még inkább sportoló várossá válhat, egyre több
lehetőség lesz sportolni, az egész
önkormányzat, a képviselő-testület, a városvezetés azon dolgozik, hogy ezek a lehetőségek
létrejöjjenek – hangsúlyozza a
körzet képviselője.
Bácsi Péternek már nemcsak
sportolóként találják meg és gratulálnak neki, hanem képviselőként is elérik a választópolgárok. A
képviselő pedig igyekszik megoldani a megkeresések során felmerült problémákat, illetve továbbítja azokat a városvezetés, a
képviselő-testület felé. Ha bárkinek bármilyen problémája van a
Bácsi Péter által képviselt körzetben, akkor a képviselő rendelkezésre áll a www.gyal.hu weboldalon szereplő elérhetőségeken, de a
bacsi.peter@gyal.hu email-címen
is megkereshető.
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BABÁZó

Apu korsója
Egy gyáli édesapa ötlete nyomán új termék jelent meg a Gyáli Babaköszöntő Program csomagjában.
Ugyan idén februárban még csak a
második évfordulóját ünnepelte a
Gyáli Babaköszöntő Program, – melynek keretében egy cumisüveggel és
egy speciális bébi körömvágó ollóval
bővült a babacsomag – azonban azóta még egy új termék is helyet kapott a dobozban. Az új ajándéknak
várhatóan óriási sikere lesz az apukák
körében.
Pápai Mihály polgármester jelentette be facebook-oldalán az örömteli hírt, mely egy gyáli édesapa ötlete alapján valósult meg. A polgármestert azzal a javaslattal kereste
meg az apuka, hogy az Önkormányzat részéről nemes gesztus volna, ha
kiegészítené a csomagot egy sörös
korsóval, amellyel az apukáknak kedveskednének. Megtetszett a javaslat
a polgármester úrnak, ugyanis mára
egy „Apu korsója” feliratú termék is
megtalálható a csomagban. Az első
korsókat a polgármester és az alpolgármester úr avatta fel (természetesen szigorúen alkoholmentes sörök
fogyasztásával).
Ismeretes, hogy a Gyáli Babaköszöntő Programmal a fiatal családok
gyermekvállalását kívánja támogatni Gyál Város Önkormányzata, melyet 2015-ben vezetett be. A támogatás formája egyszeri 15.000 Ft

értékű támogatási csomag, amely
gyermekruházatot és más, a gyermek
gondozását segítő tárgyakat tartalmaz. A dobozban helyet kapott egy
csomag pelenka, egy digitális hőmérő, takaró, törölköző, egy 62-es méretű body, valamint egy 74-es méretű 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 kórházak elérhetőségeit, valamint a
gyermekek után járó támogatások,
illetve kedvezmények részletes bemutatását tartalmazza. Továbbá a
gyermekneveléssel és gondozással
kapcsolatos cikkek is megtalálhatóak a kiadványban. A kiadvány része
továbbá egy oltási útmutató hűtőmágnes is. Mindezen termékek megkoronázása, hogy a kisfiúknak szánt
csomag tartalma kék, a kislányoknak
szánt csomagban rózsaszínű termékek találhatóak.
A kezdeményezést a gyáli mintára
azóta több település is bevezetette.

Anyakönyvi hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

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 márciusban.
Március 18-án 1, március 25-én pedig 2 esküvőt tartottak Gyálon, közöttük Drimba Anikó és Pribék Gábor Ferenc (férjes név: Pribék Anikó) is egybekelt.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gyáli Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői állás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: 2017. július 1-jétől 2022.
június 30-ig
A munkavégzés helye: 2360 Gyál, Klapka u. 7.
A pá l y áz a t be ny ú j tásá na k h atá ri de j e : a Kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való megjelenéstől
számított 30. nap
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati
határidő lejártát követő 60 napon belül.
A pályázatot „Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni Gyál Város
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján (2360
Gyál, Kőrösi út 112-114. fsz. 13. szoba.).
A pályázati feltételeket, a benyújtandó iratokat,
a m unkakörbe tartozó, i lle tve a ve ze tő i me gbízással járó lényeges feladatokat és a pályázat tov á b b i r és z l et e i t a w w w . g y a l . h u w e b o l d a l o n o l vashatja el.
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Fotó: Börcsök Kata

Átadás előtt a Szent György Emlékhely
Pápai Mihály polgármester és Hefler Gábor, aki 24 éven át szolgálta Gyált plébánosként évek óta latolgatta, hogyan kellene méltó emléket állítani Gyál történelmi múltjának, de különösképpen az azt jól szimbolizáló Árpád-kori Szent György templomnak. Aztán megépült az Árpád-kori Szent György Emlékhely...
A Felsőpakonyt és Gyált összekötő
úton Gyál kapujában, az egykori „marhahajtó 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 eseményre a városvezetés mindenkit szeretettel vár.
Gyálról a 1990-es évek végéig csak
néhány lelet került elő. Azonban a beruházásokat megelőző kötelező régészeti feltárásoknak köszönhetően
ezt követően a település nevét a régészeti 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 népesség hagyta hátra településeinek
maradványait. Gyál a gazdag régészeti lelőhelyeink és a fennmaradó írások bizonysága szerint a középkorban lakott hely volt, s a budai káptalan
1323-i oklevele szerint temploma
Szent György tiszteletére volt szentelve. 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 térképről 1773-ban készült mellékelt másolati
rajz maradt fenn, mely a Váci egyházmegye templomait tünteti fel.
Ezen megtaláljuk Gyál templomát is.
A virágzó jobbágy községekből a
török hódoltság folyamán puszták lettek. Pusztává lett a középkori Gyál,
melynek templomát 1736 körül bontották le s kőanyagából korcsmát és
istállót építettek. Egyes adatok 1731es dátumra utalnak a lebontást illetően.
Hozzá kell tenni, hogy a Váci egyházmegyében kb. 15 templom védőszentje volt Szent György, amelyet a pusz-

Gyalogátkelőhely
a biztonság érdekében

Már évek óta igényelték a gyalogosan közlekedők az átkelőhely kiépítését a Kőrösi úton. A
márciusi kivitelezéssel egy régi probléma oldódott meg az egyik kereskedelmi áruházlánc
helyi egysége közelében, ahol ezáltal már lényegesen biztonságosabban lehet közlekedni.
A polgármester a Williams Televíziónak nyilatkozva azt mondta, hogy a forgalmas csomópontban kiépített gyalogátkelőhely minden bizonnyal csökkenti majd a balesetveszélyt.

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

Kéz a Kézben
Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete
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. Zrínyi 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 beszélgetés közben és a saját maguk által készített szendvicsek, sütemények elfogyasztása mellett kapcsolódhatnak ki.
A meghirdetett programjainkra folyamatosan várunk minden családcentrikus, 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 egyesületünk tagja legyen, akkor keressen minket a www.gyaline.hu honlapunkon, vagy facebook oldalunkon található elérhetőségeink egyikén,
ahol az éppen aktuális börze időpontokról is tájékozódni lehet.
Kurucz-Szigetvári Szonja
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Az Eötvös Iskolában

pénzügyi tudatosságra neveltek
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a tanév rendjéről szóló rendeletében három témahetet, közöttük a pénzügyi tudatosság hetét is meghirdette. Az általános- és középiskolás diákok pénzügyi tudatosságát interaktív eszközökkel fejlesztő Pénz7 programsorozat tavaly 1500 résztvevő pedagógus segítségével már több mint 100 ezer diákot ért el.
Az ÉszC Eötvös józsef szakképző
Iskolájában Horváthné körmendi
Andrea igazgató tájékoztatott a
részletekről.
Igazgatónő! Minden köznevelési
intézmény, közép- és általános iskola kiválaszthatja a 3 témahét közül, melyikben vesz részt. Önök mi
alapján döntöttek?
A nevelőtestület által hozott döntés értelmében intézményünk, az
ÉszC Eötvös józsef szakképző Iskolája mindhárom témahéthez kapcsolódik. A 2016/2017-es tanévben
harmadik alkalommal rendeztük
meg a Pénz7-et, amely Európaszerte mintegy 30 országban hívja
fel a figyelmet a pénzzel való tudatos gazdálkodásra. A pénzügyi
tudatosság és gazdálkodás hetében a pénzügyi témák a Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére – szakmai együttműködő
partner bevonásával – gazdálkodási és vállalkozási témával is bővültek. Ezek célja, hogy a 2017-es
év pénzügyi témája, a „bankolás”
mellett a vállalkozói kompetenciafejlesztés és a vállalkozói ismeretek élményalapú bevezetése is helyet kapjon az iskolákban. A program ideje alatt a korábbi évek
pénzügyi tananyagai is elérhetőek
voltak honlapunkon, így a kezdeményezéshez csatlakozó iskolák a
helyi igényeknek és a diákok felkészültségének megfelelően akár a
családi költségvetés-készítés vagy
a pénzügyi tervezés és takarékosság tananyagaiból is válogathattak. 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, illetve infokommunikációs szakemberek részvételével zajlottak.
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M i é rt ta r tj á k f o n t o s n a k a p é n z ügyi tudatosságot?
úgy gondoltuk, hogy a pénzügyi
tudatosság belevág a profilunkba,
de a nem szakos diákjainknak is fontos volt, hogy megszerezzék az
ilyen irányú, pénzkultúrával kapcsolatos ismereteket. Így a március
6-10. közötti héten igyekeztünk minden közérdeklődésre számot tartó
kérdésre megválaszolni. Az első 100
iskola között regisztráltunk, és a
Pénz7 keretében segédanyagokat,

plakátokat, Cd-ket és munkafüzeteket is kaptunk. Nemcsak a közgazdász tanár, hanem bármely szakon végzett kolléga az átolvasás
után képes volt átadni ezeket az ismereteket osztályfőnöki óra keretében, de az óracsere is működött.
Három osztályban 1x45 percben a
10. és 12. évfolyamos informatikus,
valamint a rendész diákok kaptak
ilyen leckéket.

És nemcsak a diákságot, de a lakosságot is a pénzügyi tudatosság
irányába terelték…
A lendületben gyál 2017 programsorozathoz kapcsolódva bevontuk a lakosságot is, ezért nyitott
kapukat hirdettünk, a témahéten naponta 16 órától 17.30-ig vártunk minden kedves érdeklődőt. „A pénzügyi tudatosság a hétköznapokban”
volt az első nap témája, Vasasné kocsis Tóth Andrea tartott előadást,
aztán szűcs gáborné „jól jártunke vagy sem” címmel a béremelés
hatásairól beszélt. A harmadik napon Tarr Andrea előadásából a bérszámfejtéssel, a könyveléssel lehetett megismerkedni a munkáltató
és a munkavállaló oldaláról. Az ezt
követő napon Bíró zoltán gyakornok tanár koordinálta az interaktív
napot a végzős 14. évfolyamos hallgatókkal. Persze a legizgalmasabb
az adószakértő előadása volt, már
azért is, mert az adóbevallások időszaka miatt ezt nagyon aktuális témának 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 fenntarthatóság-környezettudatosság
témahetet április 24-28. között bonyolítják le az intézményekben.

szR

Fotó: kiséri-Nagy Ferenc

Szakmák éjszakája
gyál középiskolájában, az Eötvösben
április 21-én 18 órakor különleges program veszi kezdetét a gyáli ÉszC Eötvös józsef szakképző
Iskolában.
Iskolánk több szakmát is kínál diákjainak: eladók, rendészetisek, informatikusok és közgazdászok tanulnak együtt. Mi itt, száznál is többen, már tudjuk, hogy ezek a szakmák jók. Épp ezért szeretnénk, ha
mások is lehetőséget kapnának arra, hogy betekintsenek iskolai életünkbe, elfoglaltságainkba, szakmáink kipróbálására. Ehhez ad rendezvényi kereteket a szakmák éjszakája.
Programunk célja, hogy a fiatalokat közelebb hozza majdani szakmájukhoz, és segítséget nyújtson
számukra a sokszor nehéznek bizonyuló pályaválasztásban.
A szakmák éjszakáján az Eötvösbe látogatók testközelből láthatják a
sokszor rejtett szakmai titkokat, sőt,
akár maguk is kipróbálhatják. Elbeszélgethetnek nemcsak oktatóinkkal, hanem akár az iskola tanulóival
is. Az oktatókkal való beszélgetés
során lehetőség nyílhat arra, hogy
az érdeklődő fiatalok jobban megismerjék a középiskolánkban folyó
szakmai munkát. kortársaik beszámolói révén pedig első kézből kaphatnak hiteles információkat az iskola légköréről.
A bemutatásra kerülő, kipróbálható szakmák és a hozzájuk kapcsolódó programjaink a következők:
Rendészet, honvédelem és közszolgálat szakma programja: a legnépszerűbb szakunk tanulói nemcsak
elméletben, de gyakorlatban is készülnek a rendészek érdekes munkájára. Bemutatásra kerül ennek

a foglalkozásnak néhány különleges eleme: eséseket, dobásokat,
elvezető fogásokat, ütéseket, védéseket és egyes eszközös támadások elhárításának legalapvetőbb
technikáit mutatják majd be lelkes
tanulóink.
Ahogyan a legtöbb szakma esetében, úgy a rendészeti szakma esetében is, elengedhetetlen a jó kommunikáció. Talán ez a foglalkozás értőbb, elfogadóbb kommunikációt kíván meg a többinél. Ezért lehetőséget kínálunk az élményalapú bizalomjáték kipróbálására, majd a tapasztalatok megbeszélésére.
Aktív részvételen alapuló eseményünk a feszültségoldó, egész testet átmozgató, lelket is élénkítő zenés aerobic. Tornacipőt föl! Rendészkedjünk együtt!
Eladó szakma programja: Meg-ruházzunk, avagy rend a lelke mindennek? Ruházati és öltözködési tippek
nem csak kezdőknek.
szülinapozni, vendégségbe indulsz? Akkor, bizony, erre a tudományra szükséged lesz! A díszcsomagolás készítésének fortélyaitól a
nyakkendőkötés művészetéig nálunk
mindent megtanulhatsz.
Mérlegen az igazság! Avagy: hány
gramm 10 deka párizsi? Bevezetünk
az élelmiszerek eladásának rejtelmeibe; a csemege pultos mérés, csomagolás, kiszolgálás, a pénztárgépkezelés előtted már nem lehet titok.
Informatikus szakma programja:
szerelem – szerelem. Avagy számítógép összeszerelés, ahogyan a pro-

„Ezt egy életen át kell játszani…!”
Hagyományainkhoz híven, ismét megrendezésre kerül szakszolgálatunk 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-

fik csinálják. A hozzánk látogató diákok megnézhetik és kipróbálhatják,
hogyan kell szakszerűen kiválasztani egy számítógép konfigurációt.
Megtudhatják a számítógép összeszerelésének pontos lépéseit is, közben pedig mondogathatják: szerelem, szerelem…
HANgoljunk az informatikára
programozási nyelvekkel és hangszerkesztéssel! Ennek a szakmakipróbáló programnak az a célja, hogy
a látogatók belássák, a programozás és az egyes alkalmazások használata (mint például a hangszerkesztés) nem az ördögtől való tudományok.
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 önéletrajz elkészítéséhez.
Adóbevallás készítése az áNyk
program segítségével – gyere, ezt a
tudást minden évben használhatod!
A szakmák éjszakája rendezvényre kicsiket és nagyokat egyaránt várunk. Ezen az estén mindenki megtalálhatja az őt érdeklő lehetőséget.
További információ a felkínált programokról és az esetleges regisztrációról
a www.eotvos-gyal.sulinet.hu, illetve a
http://szakmakejszakaja.hu/index.php
címen érhető el.
Iskolánk elérhetősége: gyál, Erdősor utca 65. (06-29/340-112)

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 interaktív tábla segítségével, gyakorlati ismeretekkel gazdagíthatják
tudásukat. A napot szakszolgálatunk komplex csoportos iskolaelőkészítő programja zárja.
A konferenciára szeretettel várjuk a járás pedagógusait, védőnőit, gyermekorvosait, a család- és gyermekjóléti szolgálatok munkatársait is. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

dr. Benkő Anita
(PMPsz gyáli Tagintézménye)
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művészkedő

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 emlékeztünk meg Bartók Béláról és népdalgyűjtő munkájáról, melyben zabán László, a kodály zoltán zeneiskola tanára tartott diákjainknak.
megrendeztük az iskolánk volt tanáráról Garai jenő festőművészről, pedagógusról elnevezett városi Rajzversenyt, mely igazi kihívást jelentett az ifjú rajztehetségeknek. A város 20. születésnapjához méltón a város
jelenéhez és jövőjéhez kapcsolódó kreativitást igénylő
feladatokat kellett megoldaniuk. Az esemény kapcsolódott a "Lendületben Gyál 2017" elnevezésű jubileumi
programsorozathoz.
A verseny megszervezésében, a jutalmazásban segítségünkre 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. évfolyam: 1. Hédl szamira - Ady iskola.
A helyezést elért képek megtekinthetők az iskola honlapján /www.bartok-gyal.sulinet.hu/ és facebook oldalán is.
március 23-án a város legjobban éneklő diákjait hívtuk
meg a városi Népdaléneklési versenyre. A gyáli iskolákból 90 tanuló érkezett. A színvonalas verseny eredményei 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, Orbán Regina, Papp Fanni, Riczu Boglárka, sohajda klaudia, 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, dobronyi debóra, Rózsa zsófia, kulcsár Anita, Törő Ibolya,
zsiros kitti, szabó Adrienn, debreczeni Hajnalka, szenttamási Róza, kovács vanda, Pallér Csenge, szőke Boglárka, székely Bernadett - Bartók iskola
szintén a Bartók-hét keretében mérhették meg tudásukat a városi Informatikai versenyen a legjobb informatikusok 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
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ÖkO-projekt nap!
A Gyáli Bartók Béla Általános Iskola nevelői és diákjai
szeretettel meghívják és várják a kedves érdeklődőket
április 21-én, pénteken 8.00-tól 14.00-ig tartandó ÖkOprojekt napjukra! Népszokásaink, népi játékaink és a
helyi hagyományaink lesznek a témák.
Az esemény kapcsolódik a "Lendületben Gyál 2017" elnevezésű jubileumi programsorozathoz.
8.00 megnyitó a „Pörög a Gyáli szoknya egyesület” közreműködésével
9.00 – 13.00 Forgószínpad bartókos kollégák, öregdiákok, civil szervezetek rendezésében.
13.00 „márványos Tamburazenekar” műsora
Forgószínpad programjai között a Gyáli kertbarátkör a kertészetről, a Fogyasztóvédelem Gyáli szervezete a táplálkozási szokások változásáról, a Cukorbetegek egyesülete a vérnyomás- 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 kutya-bemutatóval kedveskedik, emellett lesz szövő-bemutató,
táncház, filmvetítés, agyagozás, furulyakészítés, íjászat, ügyességi verseny, valamint lepénysütés és kóstolás is.

katavits kitti

Fotó: Börcsök kata

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 tanulója, Töreky zita.
szülei ismertek a színház világában. ezt
tudva olvasóink azt gondolhatják, hogy
az 5. osztályos diáklány nem véletlenül ér
el kimagasló eredményeket versmondásban, hiszen "mindkét oldal" az irodalom, a
szereplés felé tereli. zita esetében egy kicsit másról van szó, erről nyíltan, őszinte
természetességgel beszélt, ahogyan érett
gondolatait is megosztotta velünk – egy
verskedvelőhöz mérten választékos megfogalmazásban.
zita! Rendszeresen részt veszel szavalóversenyeken. Hogyan indult mindez?
Alsó tagozatban az osztályfőnök javaslatára indultam egy versmondó versenyen, ahonnan szép eredményt hoztam, azóta készülök minden alkalommal
az iskolám és a város szavaló versenyeire. eddig sikerült a legjobb eredményeket elérni, szinte kivétel
nélkül 1. helyen végeztem.
milyen költeményekkel indultál már? melyik volt a
legkedvesebb számodra?
készültem már józsef Attila verssel is, de egy alkalommal 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 – mosolyogva elgondolkodik egy pillanatra – nem ennyire
sovány, mint én. Anyukám azt mondja el a versben,
hogy én ugyan más vagyok, de akkor is egy családba tartozunk. valójában genetikailag nem is egy család vagyunk, én örökbefogadott vagyok. ez is benne
van a versben, erről szól...
ki segít a felkészülésben?
A szüleim, Töreky katalin és Töreky Árpád, operaénekesek, sokat segítenek, együtt tanulunk, amikor
készülök egy versmondó versenyre. elmagyarázzák,
hogyan, hol kell hangsúlyt vinni a versbe.
szerepel a terveid között, hogy később is foglalkozol irodalommal?
eszembe jutott már, hogy írok néhány verset, de
azt gondolom, kicsit még korai lenne, ezért úgy tervezem, később írok majd.
elárulod, ki a kedvenc költőd, és melyik a kedvenc
versed?
A költők közül Petőfi sándortól olvasok legszívesebben, a kedvenc versemre még nem találtam rá.
mi iránt érdeklődsz a verseken kívül?
A szabadidőmet mostanában rajzolással töltöm. szeretnék zongoraórákra is járni, mert nagyon megtetszett a zene minden témában. Az iskolában a kedvenc

tantárgyam a történelem, de olvasó és helyesírási versenyen is indultam már, első és
harmadik helyezést értem el.
korábban gyermek-segédszereplőként készítettek veled egy televízió számára interjút…
A műsorba sajnos nem fért be, és emiatt
szomorú voltam, de jól esett, hogy engem
is megkérdeztek. Az Operaházban egy híres
operaénekesnővel, sümegi eszterrel játszottam 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 hamar megszokta; bizonyára ez a tapasztalat is hozzájárult ahhoz, hogy a találkozás során egy határozott, egészséges önbizalommal rendelkező lányt ismerhettünk meg.
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kulturálódó

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. születésnapja mellett kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50. évfordulója alkalmából került
megrendezésre.
A zeneiskolák találkozója kodály-emlékfal avatásával vette
kezdetét, amely Fazekas Mihályné
szolfézs-tanszakvezető munkáját
dicséri, s amely méltó bemutatása kodály Zoltán életének, tanulmányainak, munkásságának, zenei örökségének – képekkel, idézetekkel, kottákkal illusztrálva. A
fal leleplezését kodály régi magyar diákköszöntője kísérte a
Gyáli kodály Zoltán AMI növendékeinek előadásában. A rendezvényen tóth István intézményvezető köszöntötte a résztvevő zeneiskolák mintegy 100 fellépőjét,
a felkészítő tanárokat, a vendégeket, kiemelten sávai Mária polgármesteri 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 megőrzése felkerült az uNEsCO szellemi kulturális örökség listájára. Az
uNEsCO – elismerve kodály Zoltán zenepedagógiai és zeneszerzői 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 Hungarikumok Gyűjteményébe így már 64
érték tartozik. A kodály-módszer
javítja a zenei intonációt, fejleszti a ritmusérzéket és segíti a bonyolultabb darabok előadását.
Emellett fejleszti az érzékelést, a
motorikus képességeket és a
gondolatok
megformálását,
amely révén támogatja többek
között az írás-olvasás és a matematikai készségek működését is.
A világszerte ismert és elismert
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zenepedagógiai rendszer jól alkalmazható különböző társadalmi, kulturális közegben is. Az elmúlt évszázadban a hagyományos népzene megőrzésének kodály-módszere segítette a helyi
hagyományok átadását, terjesztését és dokumentálását Magyarországon és külföldön egyaránt.
A kodály Zoltán által kigondolt,
a Magyar tudományos Akadémia
által támogatott módszer elősegíti, hogy a hagyományos népzene hozzáférhetővé váljon mindenki számára a közoktatásban,
bátorítja az érintett közösségeket a zene mindennapos használatára. A módszert 1945-ben illesztették az iskolai tananyagba,
számos országban jelen van az
általános iskolától a felsőoktatásig.
Városunk zeneiskolájának tehetségei mellett 6 kistérségi zeneiskola mutatkozott be: az üllői
Harmónia Zenei AMI, a dabasi
Múzsák AMI, a dohnányi Ernő
AMI Pestszentlőrincről, a soroksári Galambos jános Zenei AMI,
valamint a Vecsési Zenei AMI és a
dunaharaszti AMI.
különleges zenei élményben lehetett része a programra látoga-

tóknak, hiszen a zene legkülönfélébb állomásain állhattunk meg
egy-egy mű erejéig, s ami még
varázslatosabbá, meghatóbbá
tette, hogy mindezt tehetséges
diákok nyújtották a hallgatók számára. Felcsendültek klasszikus
darabok Vivalditól, Beethovenen
át Mozartig a dohnányi Ernő AMI
diákjainak előadásában, továbbá
a Crystallize, a crossover, hiphop
és elektronikus műfajban is előadó lindsey stirling darabja ezúttal az üllői fiatal zenészektől. A
dabasról érkező növendékek által prezentált Guantanamera révén kubában jártunk, és – talán
már extrémnek nevezhető – a soroksári és a dunaharaszti növendékek közös előadásában a Csillagok háborúja tangóharmonikán,
tenorkürttel és dobbal. kiemelhető a gyáli zenei tehetségek előadásában hallott Zenélő doboz,
ahogyan nagy sikert aratott népzenei tanszakunk műsora: dél-dunántúli táncok csokrát nyújtották
át a közönségnek.
A résztvevő zeneiskolák oklevéllel és emlékplakettel térhettek
haza. A műsort követően fogadásra került sor, amely alkalmat
adott szakmai beszélgetésre is.

katavits kitti

Fotó: Börcsök kata

Főszerepben a népdalkörök
A lendületben Gyál 2017 rendezvénysorozat eseményeként március utolsó vasárnapján a népdalkörök kaptak főszerepet, hiszen az 1986 óta működő Gyál Városi Népdalkör szervezésében immár a XI.
tavaszi találkozóra került sor az Arany jános közösségi Házban.
Az országos népdalköri találkozó 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 Népdalkör előadásának. színpadra lépett továbbá Ösküről a Forrás
Népdalkör és Citera Együttes,
Berhida Város Összevont Népdalköre, de megörvendeztette a
közönséget az Abonyi Népdalkör,
valamint a tiszakécskei szépko-

rúak kórusa és a tubarózsa Citerazenekar. A szervezők lehetőséget biztosítottak beszélgetésre,

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

Nemzetközi gasztronómiai rendezvény
a közházban: avagy kicsiben nehezebb?

Városi vetélkedő Arany jános
születésének évfordulóján

A III. Gyáli tavaszváró lábaspartin 20 cm átmérőjű lábasban, asztali gázfőzőn készített levesek és főételek, s otthon
készített sütemények kategóriájában zajlott a 25 csapat
küzdelme. A szabadtűzi lovagrend Gasztronómiai Egyesült és az Arany jános közösségi Ház és Városi könyvtár
az idén is a néhány éve elhunyt legendás, az országhatárokon túl is nagy tiszteletnek örvendő mesterszakács, szakoktató, 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 legelismertebb kiválóságai fogadták el a meghívást, a zsűri
elnöke Pető István Venesz-díjas mesterszakács, a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai szövetség örökös tiszteletbeli elnöke volt, de zsűrizett többek között kelemen Endre Venesz-díjas mesterszakács, a köztársasági Elnöki Hivatal
konyhafőnöke és Bede róbert mesterszakács, ismert televíziós séf is.
A tányérokon hagyományos magyar ízek, a nemzetközi
konyha remekei és újszerű ételkülönlegességek is megjelentek.
A bírálók számos kategóriában adtak ki díjakat. Az öszszevont verseny első díját, a Weinbrenner Gábor Emlékkupát
a Papa és az unokák csapata - jegenyei István mesterszakács és két unokája - vehette át Weinbrenner Zsuzsannától, Weinbrenner Gábor özvegyétől.
A győztes menüsor: első fogásként zöldfűszeres tavaszi
méregtelenítő leves fürjtojással, camembert sajttal, articsókás kanapékkal kínálva. Második fogásként párolt, töltött
sertésfalatkák tejszínes gombamártással, zöldséges tarhonyaropogóssal, burgonyás galuskákkal, avokádós uborkasalátával. desszertként pedig ehető virágokkal díszített,
unokák sütötte palacsintatorta gyümölcsökkel.

Az A r an y j án o s k ö z ö s s é gi H áz é s V ár o s i
könyvtár 2007 o któberé be n vette fel Arany
jános nevét, a nagy költő születése évfordulóján, március 2-án szervezünk vetélkedőt immár 2008 óta.
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 árpádné, nyugdíjas könyvtárvezető és Wittmankozma Hanna, az Eötvös józsef szakképző Iskola tanára voltak. Idén ünnepeljük Arany jános születésének 200. évfordulóját, a jubileum 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 jánosnak, térképes feladat, melyet számítógépen
kellett megoldaniuk a versenyzőknek, majd az
Activity játék szabályai szerint kellett elmutogatni, lerajzolni vagy elmondani a résztvevők
által kihúzott feladványokat, melyek mindegyike Arany jánoshoz volt köthető.
A zsűri értékelése és a díjkiosztás után a vetélkedő 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 nyerteseknek!
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közöttünk élő

Szükségesek a szikkasztó árkok!
Előző lapszámainkban már olvashattak a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési kft. feladatairól. Sorozatunkat folytatva ez alkalommal a szikkasztásról, a víz elvezetéséről lesz szó,
a részletekről zsigovits Gábor, a városi cég ügyvezetője tájékoztat.
A településünkön nem vízelvezetés, hanem szikkasztás valósul meg, ezt azért
fontos megjegyezni, mert Gyál nem kevés zöld területtel rendelkezik, és a várost nem lehet egy budapesti kerülethez hasonlítani. A fővárosban minden –
járda és út – le van burkolva, ott vízelvezető csatornahálózatot alkalmaznak,
itt a csatornahálózat szennyvíz-elvezetésére alkalmas, arra van méretezve,
a csapadékvizet nem tudják az árkok
elvezetni. Persze vannak, akik a csapadékvizet is belekötik a csatornába,
ilyenkor fordul elő, hogy a szennyvíz-átemelő szivattyúk nem bírják a szennyvizet kezelni, dugulások, üzemzavarok
keletkeznek.
ügyvezet ő úr! G yá lon t ehát szikkasztást valósítanak meg…
igen, a csapadékvizet mindenhol
helyben kezeljük. Az önkormányzat elvégezte a szikkasztó árkok kialakítását, nyilván léteznek még helyek, ahol
ez nem teljes körű, ahol viszont már létezik ez, ott az árkok karbantartása az
ingatlantulajdonosnak is nagyon fontos kötelessége. lényeges, hogy az ingatlan előtti közterületen ne legyen
szemét, illetve, hogy a szikkasztóárkok is legyenek alkalmasak arra,
hogy befogadják a vizet. Ugyanakkor sajnos, van, aki abban égeti a
szemetét, belehordja a levágott füvet, ez azt okozza, hogy a szikkasztóárok eltömődik, és nem bírja elvezetni a csapadékot. tudunk
olyan árkokról, amelyek egy eső
alatt és után folyamatosan tele vannak, mert nem tud elfolyni a víz, de
olyan is előfordul, hogy az útpadkáról nem tud befolyni a víz, mert
akadályokat raknak elé.
Elég gyakran halljuk és szembesülünk lakossági bejelentések sor án, hogy nincs is ár ok, és azt
mondják, hogy ,,előttem nem áll meg a
víz”, ezért ide nem kell árok.
Erre mondjuk azt, hogy rendben, de
beszélje meg ezt a harmadik vagy negyedik szomszédjával, ő hogyan vélekedik ugyanerről. nála ugyanis már
megáll a víz, ezért a helyben szikkasztást, vízelvezetést csak rendszerben lehet szemlélni, kezelni. Egy egész utcaszakaszt kell figyelni, hiszen mindegyik
szikkasztóárok, ha kis mértékben is, de
kiveszi a részét a védekezésből. Így
tudjuk elérni, hogy a lejtő alján nem
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egy szikkasztóároknak kell
megoldani a fentről lefolyó vízzel együtt járó problémát, hanem minden egyes ároknak ki
kell vennie a részét az ott leeső
esőből.
Sokan felismerik a szikkasztóárkok létjogosultságát, mégsem szabályos a kivitelezés…
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, ahhoz közútkezelői hozzájárulást kell kérni az önkormányzattól. Ez azért szükséges, hogy az előírásoknak megfelelő
funkciójú legyen adott esetben a kapubehajtó vagy éppen a zárt kert kialakítása. Ezért meg kell adni, hogy milyen 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 tulajdonost, sőt azt is kérheti, hogy állítsák
helyre úgy, ahogy az
korábban kinézett. Így
mindkét fél védett
lesz.
télen, a kemény fagyok ala tt elég sok
probléma előjött a szikkasztóár kok
kapcsán…
Ahol kellő mennyiségben ez rendelkezésre áll, ott a problémát kezelte,
akár a nagy mennyiségű vizet is elszikkasztotta, pl.. Rákóczi utca sarkán,
persze olyan példa is akadt, ahol megállt a víz az úton, ahol az út keskenysége miatt nem is volt lehetőség a szikkasztóárkok kialakítására, ahol nincs
hely, ahol le van burkolva minden. még
a Bacsó Béla-Bartók Béla kereszteződésében is el tudtunk helyezni egy kis
árkot, továbbá az Ady-Széchenyi utcák sarkát is kiburkoltuk, ahol szintén
állt a víz a kereszteződésben, nem lehetett sehová elmenni. megoldottuk!
A mi feladatunk, hogy a vízelvezetés,
vízkezelés szempontjából megnézzük,
hol lehet létesíteni szikkasztóárkokat,
amivel orvosolhatóak ezek a problémák, aztán visszaellenőrizzük, milyen
eredményt hozott a kialakítás.
itt a tavasz, már a gallyazás is zajlik.
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 metszettük meg. Emellett készülünk a tavaszi parkgondozási feladatokra is, az
öntözőrendszer, a szivattyúk és a kutak megfelelő beállítására,
a téliesítés utáni visszaállításon is dolgozunk.
A beszélgetés végén azt
is megtudtuk, hogy 3000
tő egynyári virág beszerzése 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.

SzR

Megfenyegette és
bántalmazta a sértettet
önbíráskodás bűntett és személyi szabadság megsértése 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.
A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított kapcsolata
2017 januárjában romlott meg sértettel. Vita alakult ki közöttük többek között egy eladott ingatlanért kapott pénzösszeg 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 kezdte 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 társaságában lévő személyt ököllel megütötte és többször
megrúgta. A nőt megfenyegette, arcon ütötte, majd ráparancsolt, hogy üljön be a gyanúsított autójába. Ezt követően 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 tovább. Az autóban a nőt többször megütötte és nem engedte, 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 terrorelhárítási központ műveleti egységét kérték fel, akik a férfit
2017. március 10-én a hajnali órákban Budapesten fogták
el. Előállították a Dabasi Rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették.
Az illetékes bíróság 2017. március 12-én elrendelte a férfi előzetes letartóztatását.
www.police.hu

Kutyamérgezés
1989 ót a vagyunk gyá li la kosok. 2007-t ől lakunk a Szövetkezet utcában. Felelős állattartók vagyunk. Vannak macskáink, kutyáink, teljes szívből szeretjük őket, gondoskodunk róluk. Ezen kívül baromfi és nyúl is va n. több éve kezdődött,
a mi miatt írok.
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, amikor már vadásznak, és járják a környéket, valakinek elkezdenek 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 megmérgezett SzEnVEDnEk!!! Először szédelegnek, botladoznak, hasmenésük van. Aztán már csak fekszenek, nem reagálva semmire. Hangokra és fényekre sem. Utána órákig kínkeservesen 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 véleménnyel lesz a társadalom felé, ha ezt látja, hogy ilyen megtörténhet? Vagy nem hiszem, hogy neked, mérgezőnek, nincs
semmilyen házi kedvenced. te mit szólnál, ha azzal történne 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 tudattal feküdj le este aludni, hogy több ember, köztük kisgyerek és nem utolsó sorban az elpusztult állat napjait nehezíted. 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 elolvassa, és bűntudatot érez.
tisztelettel: egy Szövetkezet utcai lakos

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

Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb
áramfogyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása, hidrofor javítás és ingyenes állapotfelmérés.
telefon: 06-30/417-2317.
mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton is. Whirlpool, Samsung, lG,
stb. Gallai szervíz tel.: 30/307-9794,
30/461-6019.
AnGOl mAGánÓRák (60 perc) anyanyelvűekkel, rendkívül kedvező áron, itt
Gyálon. Felnőttek és iskolások gyakorolhatnak angolul társalogni. Segítünk az angol nyelvtanban is. kezdőket is fogadunk.
érdeklődni: 06-30/938-9709, 06-29/340878.
Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és ehhez kapcsolódó munkákat. Szúr Sándor 06-20/4126511.

Fotó: knF

Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek
(személygépkocsi, motor) felvásárlása készpénzben, azonnal. tel.: 06-70/419-0330
Csongrádi istván.
Pótvizsgára felkészítés és korrepetálás Gyálon matematikából, történelemből, magyarból. 20/527-7701.
Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek, passzív BAR listásoknak is a
legrugalmasabban. Csongrádi istván 0670/419-0330.
Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás nyelvtanártól. korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is. tel.: 06-70/933-8181.

RéGiSéGEt veszek: antik és modern bútort, órát, festményt, könyveket, hanglemezt, egyéb régi tárgyat. Akár teljes hagyatékot lomtalanítással! tisztelettel: kozák jános (30 éves tapasztalattal). 0630/981-9485.
Családi házak villanyszerelését és klímaszerelését vállaljuk A-tól z-ig. 06-70/2760022.
Pestimre központjában húsbolt nyugdíjazás 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. ingatlanos ne hívjon! 06-20/270-9971

lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, tel.: 70/233-30-47.

Eladó 2 db ágyneműtartós heverő, 2 db új
rattan fonott fotel, 2 db matrac H3-as klímaszállal steppelt mosható huzattal
90/200 cm, 2 db dohányzóasztal, 4 db kárpitozott szék, 1 étkezőasztal 80x80 cm, 1
elektromos permetező, 1 elektromos láncfűrész, 1 camping kerékpár. tel: 06-1/2907130.

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

megbízható hölgy takarítást vállal, heti 1-2
alkalommal állandóan. Segítek nagytakarításban is. leinformálható vagyok. telefon: 06-29/745-206.
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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.
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 berendezéseket szerelnek fel és ezek a berendezések adják le
azokat a jelzéseket, amelyeket már mi is fogadhatunk. Ezek a jelzések a fővárosi Katasztrófavédelmi Központ diszpécser-központjába futnak be, ami a mi csatlakozásunkra fut be, az számunkra ad majd jelzést, riasztást. A jelzés szintjétől függően
mi leadjuk a riasztást a fővárosi katasztrófavédelmi egységeknek, a mi tűzoltó alegységeinknek, aztán megkezdjük a vonulást
az adott objektumhoz. A jelzést adó objektum riasztása kiértékelésre kerül, és amennyiben téves a riasztás, akkor akár le is
lehet mondani. Amennyiben a téves riasztás bebizonyosodik, akkor a fővárosi Katasztrófavédelem súlyos bírságot szab ki –
tudtuk meg Kalmár Róberttől, a FEGY vezetőjétől.
Az új távfelügyeleti központ nagyobb felelősséget,
nagyobb odafigyelést igényel,
de a feladat-ellátás során ez
nagyobb beavatkozói létszámot 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 tesztelése tavasszal is folytatódik.

A FEGY MÁRCIUSI NAPLÓJÁBÓL
Március 4. – A délutáni órákban érkezett riasztás, hogy
Vecsés és Gyál között a tarló nagy területen ég. A kivonuló tűzoltóink sikeresen megfékezték a mintegy 2 hektáron
felcsapó lángokat. A hónap során több hasonló esethez is
vonulni kellett, az esetek körülményeiből nehéz nem szándékos gyújtogatást feltételezni. Rendszeresen visszatérő
probléma ez tavaszonként, holott megváltoztak a külterületi égetés szabályai, csak a területileg illetékes Katasztófavédelmi Kirendeltség előzetes írásos engedélyének birtokában lehet szabadtéri égetést végezni.
Március 11. – A Katasztrófavédelemtől érkezett riasztás
egy baleset miatt, a Bartók Béla utca és a Brassói utca kereszteződésénél 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 szállították. Az ok, mint olyan sok másik balesetnél, ezúttal is
az elsőbbség meg nem adása volt.
Március 14. – 17 óra után érkezett jelzés a Kisfaludy utcából, ahol egy furgon az árokba hajtott, vezetője pedig elmenekült a helyszínről. A kiérkező járőrünk a tanúk
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személyleírása alapján hamarosan megtalálta a környéken a menekülő, erősen ittas járművezetőt, majd a helyszínre visszakísérve, további intézkedésre a Rendőrségnek átadta.
Március 22. – 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 baleset okozása mellett cserbenhagyásért is felelnie kell majd.
Március 25. – 22 óra előtt érkezett jelzés, hogy a Kőrösi
úton egy autós a rosszul megválasztott sebesség miatt elveszítette 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 megtalálni. Csak a szerencsén múlt, hogy a felelőtlen vezető nem
okozott súlyosabb balesetet, hiszen a házfalnak ütközés
előtt három gyalogátkelőhelyen és két járdaszigeten is átrepült a gépkocsijával.
A FEGY elérhetősége: 06/29 340-333

Katavits Kitti

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.
Az internet előnye, haszna végtelen
területen megmutatkozik, a közösségi
oldalak megfelelő használata igen szórakoztató is lehet. Nem árt azonban tudatában lenni a veszélyeknek, a negatív következményeknek, valamint annak, gyermekeink meddig mennek el
a virtuális térben.
josh profilját Megan egyik barátnőjének anyja találta ki és kezelte. Először a lány bizalmába férkőzött, majd
zaklatta, bántotta, megalázta, végül
a halálba kergette. A lány nem tudta
elviselni a megalázást és az elnyomást, amit az az ember okozott neki,
aki – Megan szerint – szereti őt. Megan figyelemhiányos hiperaktivitási
zavarral és komoly depresszióval küzdött, amelyről a lány öngyilkosságát
kiváltó felnőttnek tudomása volt, s ezt
ki is használta. Az ismeretség a
Myspace-en történt, Megan szülei ismerték a lány jelszavát, csak az ő engedélyükkel léphetett be a közösségi oldalra, a fiúval való kapcsolattartásról is tudomásuk volt. Megan halálával kapcsolatban nem emeltek vádat, a szülők sem kezdeményeztek
polgári peres eljárást. Ők a törvény
megváltoztatását akarják azért, hogy
ami Megannal történt, bűncselekménynek minősüljön.
sajnos a legtöbb áldozat szinte mindent megoszt magáról a közösségi oldalakon, ezáltal az elkövető szabadon
kutakodhat, egyszerűen háttér-információkhoz juthat közvetlen kapcsolat
nélkül. A zaklatók leginkább olyan célpontot választanak, akiről könnyen tájékozódhatnak. születési dátum, iskola vagy munkahely nevének, telefonszám, lakcím megadásával még könynyebben kontaktusba tud kerülni az áldozattal a zaklató, akár követheti is. Minél több információt szolgáltat magáról – akár fotók megosztásával is – a
felhasználó, annál könnyebben a bizalmába tud férkőzni az elkövető.

Te biztonságban vagy?!
– N e os z d m e g a s z e m é l y es i n f or mációdat könnyen hozzáférhető helyen, és má sokét se add meg ! Nem
t udhat od , ki olva ssa ! Ted d pr ivát tá
p rofiloda t!

– Ne oszd meg senkivel a jelszavaidat, kivételek t ermészet esen a
szülők!
– Ne találkozz egyedül olyan emberrel, akit
csak internetről ismersz!
Kérd egy felnőtt kíséretét, és legyen a találkozó nyilvános helyen!
– Avasd be a szüleidet vagy egy megbízható családtagot abba,
miként használod a z
online teret!
– Ne válaszolj az internet es za klat ó levelekre!
– Kérj segítséget a zaklatás leállításához!
Fentieken túl a Biztonságos inter netért Mozgalom a következőket tanácsolja, ha áldozattá váltál:
• Beszélj egy megbízható felnőttel,
meséld el neki, mi történt!
• Ne töröld ki az üzeneteket, mert
lehetséges, hogy bizonyítékként szolgálnak majd!
• Ha azonnali a beszélgetésetek, chat
vagy MsN, le tudod tiltani a felhasználót. Tedd ezt!
• Ha zaklatnak, megfenyegetnek, értesítsd a rendőrséget!
slenderman alakját Eric Knudsen floridai férfi találta ki egy pályázat meghirdetésére 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 késszúrással súlyosan megsebesítette velük
egykorú barátnőjüket. A lányok azt vallották, hogy slenderman parancsára
akarták meggyilkolni osztálytársukat.
Az utóbbi történetből készült dokumentumfilm (Beware the slenderman,
magyarul slenderman: Az internet réme életre kel) annak jár utána, mi vezethetett a gyilkossági kísérlethez, miként válthatta ki egy kitalált lény e sokkoló hatást. Két odafigyelő, szerető

család gyermekeiről van szó, azonban
Morgan esetében a gyilkossági kísérlet kellett ahhoz, hogy a szülők kimondják: örökölte édesapja betegségét, a skizofréniát. A film a skizofrénia 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 – önmagában kevés egy tragédiához. A film
nem okolja sem a rémfigura kitalálóját,
sem a horrorfilmeket, ahogyan az internetet és a szülőket, de még a skizofréniát sem. Azt mondja, bizonyos
esetekben mindezek együtt vezethetnek tragédiához. Arra hívja fel a figyelmet, hogy nem tehetünk mást, mint
hogy még inkább figyelünk. Még inkább figyelünk az internethasználat
kapcsán a veszélyekre, az azokra való
figyelemfelhívásra, szülőként, pedagógusként gyermekeink viselkedésváltozásaira, érdeklődésére, mindennapjaira,
figyelünk hiteles, követhető minta mutatására, betegségek, problémák esetén azok felvállalására, a nyíltságra, az
őszinteségre, a beszélgetésre. Figyelünk az odafigyelésre...
Forrás, egyben segítő szervezet, ahova szülők, gyerekek, fiatalok, érintettek egyaránt fordulhatnak:
Biztonságosért internetért – safer internet www.saferinternet.hu valamint
www.kek-vonal.hu
A cikk alapjául az index.hu és a meganmeierfoundation.org írása szolgált.
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Futóverseny 2017 méteres távon
A fenntarthatóság hetéhez kapcsolódva, a Lendületben Gyál 2017 programsorozat részeként április 28án (pénteken) 2017 m-es futóversenyt rendez az Eötvös iskola. A program 14 órától kezdődik az iskola
udvarán.
Útvonalterv 2017 m futáshoz:
R ajt : ÉSZC Eötvös József
Szakképző Iskolájától, c é l:
Bartók Béla Általános Iskola
mögötti üres területen.
Várunk minden korosztályból futni, kocogni szerető kicsiket és nagyokat! A díjazás
több kategóriában lesz (óvoda 3-7 éves korig, általános iskola alsó, általános iskola felső, középiskola 14-25 éves korig, felnőtt 26-60 éves korig,
senior 60 év felett; fiú-leány
és a jelentkezések szerint
esetleg további bontások). A
jutalom a hőlégballonos utazás, kivétel az óvoda és alsós
korosztály, ők pólót kapnak.
(Alkalmatlan repülési idő esetén más tárgyjutalom) Oklevél IIII. minden korcsoportban.
Nevezési határidő: április 18.
igazgato.eotvos@gmail.com

e-mail címen. Tel.: 29/340-112 Ebben a rendezvényben társszervező 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 mögötti területen Gyál Város
Önkormányzata városi versenyt hirdet további ügyességi számban is, nevezni lehet a sárkányeregetésre saját készítésű és vásárolt darabbal!
Nevezési határidő: április
18-ig savai.maria@gyal.hu
e-mail címen (a saját készítésű) Gyáli Sárkány fantázia neve, készítője és futtatója megnevezésével. Külön
kategóriában (Sárkányom)
indulhatnak a vásárolt termékek tulajdonosai.
Részvétel ingyenes, a díjak értékesek lesznek. A napot különleges bemutatók színesítik, melyeket nem szabad kihagyni! Várunk minden kedves
gyáli lakost!

Asztalitenisz-versenyek futószalagon

Karate-sikerek

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 versenyzői kategória: 1. Kovács Gergő, 2. Kiss Péter, 3. Trval Dávid.
A hónap utolsó vasárnapján rendeztük a szintén hagyományos családi pingpong versenyünket. Itt egy DC rendszerű versenyen kellett bizonyítani a csapatoknak a felkészültségüket.
Minden egyes csapat a családok fiatal és idősebb tagjaiból kellett, hogy álljon. Két egyéni mérkőzés után jöhetett a páros,
amely sokszor eldöntötte a csapateredmények végkimenetelét. Eredmények: 1. Völcsei család, 2. Breuer család, 3. Bognár
család.
Ugyancsak a verseny után tartottuk a „Pingpongozz, ne drogozz!” versenysorozat összesített eredményeinek a díjazását is.
2016 szeptembere óta tartó havi pontgyűjtő sorozatnak az eredménye nemcsak a kialakult sorrend lett, de azt is reméljük, hogy
ezzel is minél több helyi diákot sikerült megmozgatni. Végeredmény: 1. Juhász Ruben, 2. Völcsei Tamás, 3. Kiss Katalin.
A versenyek az Ady Endre Általános Iskolában kerültek megrendezésre, megvalósításukat a Nemzeti Együttműködési Alap
és városunk Önkormányzata támogatta.
Minden egyéb egyesületi információ a www.gyase.hu oldalunkon található.

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 általános iskolákban tavaly októberben és most februárban karate oktatást tartottunk. A három iskolában ezzel a két alkalommal összesen 3000 gyereknek mutattuk meg a Kyokushin karatét. Mára 54 főre duzzadt a Dojo létszáma.
A versenyen első helyet szerezte meg Nagy Dorottya és
Tillinger Ferenc, második helyen végzett Kocsis Roland, Kovács Boglárka, Pálfi Petra, Simon Dániel, Tihanyi Csilla, Nagy
Richardó. Harmadik helyezést ért el: Fancsali Tóni, Laczkó
Artúr, Laczkó Hunor, Simon Levente, Varga Péter Pál, Majóczki Réka, Kemenczei Zsuzsanna, Harmati Márk Ferenc,
Hajdú Norbert.
Újabb érmekkel gazdagodott a Gyáli Kyokushinkai SE, március 11-én, a 19. Magyar kata bajnokságon dojonkból mindhárom indulónk dobogón végzett. 1. hely Tillinger Ferenc
(serdülő kategória), 2. hely Balogh József (felnőtt kategória), 3. hely Kaszás István (felnőtt kategória). Tillinger Ferenc a két héttel ezelőtti III. ENSI Kupán szintén első helyen
végzett.
Edzéseinket a gyáli Arany János Közösségi Házban tartjuk hétfőn, kedden és pénteken. Érdeklődni személyesen az
edzések előtt lehet vagy telefonon, a +3630/564-4315 számon. 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 megrendezett kötöttfogású Birkózó Magyar Nagydíjon.
Három szőnyegen küzdöttek a
birkózok a Magyar Nagydíjon,
mely egyben Polyák Imre-emlékverseny is volt és 19 országból 117
birkózó, közöttük az olimpiai- világ- és Európa-bajnokok, valamint
23 magyar döntött úgy, hogy
megméreti magát a májusi Európa-bajnokság előtt.
Sike András, a kötöttfogású válogatott szövetségi kapitánya a
tatai, a dunavarsányi és a fehéroroszországi edzőtáborok eredményességére, valamint az országos bajnokságon mutatott formára alapozva a verseny előtt Lőrincz Viktortól, Bácsi Pétertől és
Lőrincz Tamástól várt csillogó érmeket. Az 1988-ban olimpiát is

nyert szakvezető
jól ismeri tanítványait és a mezőnyt
is, hiszen bejöttek
várakozásai.
Ez a súlycsoport
áll a legközelebb
hozzám, csak egy
kicsit kellett fogyasztanom, ideális körülmények
között birkózhattam, nagyon jól éreztem magamat
a versenyen. Elég sűrű volt a nap,
négy mérkőzésen kellett a szőnyegre lépnem, egymás után jöttek az ellenfelek, még a döntő
előtt sem volt nagyobb szünet. Az
elődöntőben a világklasszis grúz
versenyzővel szemben
intésekkel dőlt el a
mérkőzésem, amúgy
magabiztosan szerepeltem. Azt gondolom,
hogy kiváló felkészülési verseny volt a szombathelyi nagydíj a májusi újvidéki kontinensviadal előtt. Az edzőtáborok sokat segítettek,
jobb állapotban vagyok, mint a magyar
bajnokságon voltam –

A Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület
2016. évi közhasznú jelentése
Az Egyesület a Gyál Város Önkormányzatától kapott
1.500.000, -Ft-ot, valamint a reklámokból, illetve támogatóktól kapott 200.000,-Ft-ot, 2016-ban az alább felsoroltakra használta fel:
A Pest Megyei Labdarúgó Szövetség felé: játékengedélyekre, nevezési díjakra, csapataink utaztatására, pályahitelesítésre 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, valamint 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

mondta el kérdésünkre Bácsi Péter, aki egyébként a nyolcaddöntőben 8-0-ra verte amerikai ellenfelét, 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 40-ra diadalmaskodott.
Bácsi Péter mellett Lőrincz Tamás a 75-, Lőrincz Viktor a 85-,
Korpási Bálint pedig a 71 kg-osok
között lett nagydíj-győztes, Lám
Bálint pedig a 130-, míg Kiss Balázs a 98 kg-osok között érdemelt
ki bronzérmet. Összességében a
magyar kötöttfogású birkózók 4
arany és 2 bronzéremmel gazdagodva a fehérorosz és a japán válogatott előtt a csapatversenyt is
megnyerték.

Labdarúgó-eredmények
Felnőtt: Bugyi SE - Gyáli BKSE 8:0; Gyáli BKSE - Örkény SE 1:4,
Gólszerző: Nagy Tamás (tizenegyesből)
U-19: Alsónémedi SE - Gyáli BKSE 3:1 Gólszerző: Nádasi András
Gyáli BKSE - Halásztelek FC 3:2
Gólszerzők: Andorkó Benjamin (2) és Turcsán Patrik.
U-14 : Gyáli BKSE - Felsőpakony KSE 5:1 Gólszerzők: Lengyel
Krisztián (3), Balogh Alexander és Szalai Károly Dávid.
-------Felnőtt: Tököl VSK II. - Gyáli BKSE 4:3
Gólszerzők (Gál Roland, Veibl Viktor, Hamza Tamás)
Gyáli BKSE - Újlengyel DSE 1:1 Gólszerzők: Veibl Viktor
U-19: Felsőpakony KSE - Gyáli BKSE 4:0
Gyáli BKSE - ócsa VSE 5:2 Gólszerzők (Eszenyi Bálint,
Andorkó Benjamin 3, Potzner Ferenc János)
U-14: Lurkó FC Gyál - Gyáli BKSE 1:1
Gólszerzők: Lurkó FC Gyál: Kis Bence Roland
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