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Tisztelt Lakosság!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Gyáli Polgármesteri Hivatal igazgatási
szünet miatt július 20. és augusztus 2. között zárva tart. Az igazgatási szünet
ideje alatt a Hivatalban nem lesz ügyfélfogadás, a halasztást nem tűrő anyakönyvi ügyekben ügyfélfogadási napokon az ügyeletet ellátó munkatársunk
elérhetőségéről a portaszolgálat ad felvilágosítást.
A portaszolgálat telefonszáma: 29/540-930
Megértésüket köszönjük!

Köszönetnyilvánítás
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr!
Köszönetünket fejezzük ki Gyál Város Önkormányzatának Képviselőtestületének azon döntéséért, hogy a felújított Védőnői Szolgálat épületét
Nagymamánkról, Dunai Jánosnéról - a település első bábaasszonyáról nevezte el, és emléktáblát állított tiszteletére.
Unokái nevében: Szarka Sándorné

Felhívás borversenyre
A nyugdíjasok helyi képviseletének közhasznú egyesülete és a Gyáli Kertbarát Kör Gyál város várossá nyilvánításának 20. évfordulója tiszteletére, a
Gyáli Szüreti felvonulás keretein belül 2017. szeptember 16. napján 14 órai
kezdettel szervezi meg az „I. GYÁL és térsége amatőr szőlősgazda elnevezésű
BORVERSENYÉT”.
A verseny különlegessége, hogy a borversenyre nevezett borokat kiváló
szakmai zsűri bírálja el.
A következő kategóriákban lehet nevezni: fehérbor, vörösbor, gyümölcsbor
Nevezési díj: 2000 Ft/minta
Nevezési lapot az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (2360
Gyál,Kőrösi út 118-120 porta), illetve a Gyáli Kertbarát Kör (2360 Gyál, Bogáncs köz 4/1) szám alatt lehet beszerezni, és a mintákat augusztus 15 - augusztus 31-ig lehet leadni.
Nevezési és befizetési határidő: 2017. augusztus 31.
Eredményhirdetés: 2017.szeptember 16.(szombat) 16 óra, az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtár kamaratermében.
Bővebb felvilágosítást a gyalikertbarat@gmail.com e-mail címen, valamint
a 06-70-344-1935, és a 06-70-509-6722 telefonszámokon lehet kérni.

Tüdőszűrés Gyálon
Kiadja: Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár
Felelős kiadó: az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár igazgatója
Főszerkesztő: Szita Róbert
robert.szita@gmail.com
Képszerkesztő: Kiséri-Nagy Ferenc
Tervezőszerkesztő: Gróf István
Email: szerkesztoseg@gyal.hu
Megjelenik havonta 8.500 példányban
Terjesztéssel kapcsolatos információ,
panaszbejelentés:
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!
Következő lapzártánk időpontja: július 24.

2

GYÁLI MI ÚJSÁG

A szokásos éves tüdőszűrés 2017. július 31-től augusztus 28-ig lesz a Rákóczi utcai iskolában (Gyál, Rákóczi út 44-46.), melynek bejárata a Károlyi Mihály utca felől van.
A vizsgálat ideje
Hétfő, szerda: 12.00 - 18.00
Kedd, csütörtök, péntek: 08.00 - 14.00
A vizsgálat elvégzéséhez személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ kártya szükséges, valamint - ha van - az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást vigyék magukkal a szűrővizsgálatra. Amennyiben a leletre szükség
van, saját névre kitöltött felbélyegzett válaszboríték ellenében 3 héten
belül postán megküldik.
A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat! A 40 év feletti
lakosoknak évente egy alkalommal ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1.700 Ft, melyhez a szűrőállomáson kapható csekk, befizetése postán történik a vizsgálat előtt.
A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges (nyilatkozat az Egészségügyi Központ információs pultjánál elérhető). A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál (szakiskolai szakmai alkalmassági vizsgálat), akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg! A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok
más tüdő-betegség időben történő felismerésére!
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KÉRDEZő

Szita Róbert

Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc

Pápai Mihály: tartalmas két évtizedet
ünnepelhetünk
Emlékezzünk és örüljünk – mondja városunk polgármestere, akivel az elmúlt két évtizedről és az
augusztusi kiemelt rendezvényekről is beszélgetttünk.
Polgármester Úr! Az elmúlt két évtized miként alapozta meg a 20 éves
város sikereit?
Kovalikné Irénke díszpolgárunk
mondta, hogy a város az aranykorát
éli, ez a jelenkor pozitív kritikája. Nos,
az elmúlt 2 évtized tapasztalatait figyelembe véve ezzel egyet kell, hogy
értsünk. Már csak azért is, mert az elmúlt időszakban nagyok sok területen fejlődtünk, 20 éve még földes útjaink is voltak, a gázvezetékeink akkor épültek, aztán az 1990-es évek végén, illetve 2000/2001-ben lett ,,összközműves” a város. Amikor már a víz,
a villany, a gáz, a csatorna, a telefon
és a kábeltv is rendelkezésre állt, szilárd burkolatú utakat építettünk, akkor figyelmünket az épületeinkre, városi intézményeinkkre fordítottuk.
Közben a tömegközlekedés is nagyon
sokat fejlődött, 20 éve csak a 94-es
busz volt, Pestszentimrén volt a végálomása, ma viszont már 5 autóbuszjárat, 2 vasútállomás biztosítja a
forgalmat és bízunk benne, hogy
2019-ig a gyáli vasútállomás is megújul.
Azt gondolom, hogy a városközpont kialakításával új arculatot kapott
Gyál, igazi centruma lett a városnak,
hiszen a Városháza mellett a Közösségi Ház és az Egészségügyi Központ
is itt található. A szabadidő-sportcélú
beruházásaink is jelentősek, a tanuszoda, a sportpályák és a tervezett
sportcsarnok is mind-mind a helyiek
igényeit szolgálják majd, de az óvodáinkat, iskoláinkat és egészségügyi
intézményeinket sem hagytuk magukra, hiszen a számítógépes rendszer fejlesztése, a védőnői szolgálat
épületének modernizációja által azt
látom, hogy a pedagógusok, a diákság és az egészségügyisek megbecsülése is méltó helyen van.
Ön a város közéletének immár 2 évtizede fontos szereplője, illetve irányítója. Miben tér el az idei augusztus 20-i ünnepségsorozat az eddigiektől?
Valóban 1990-óta tevékenyen részt
veszek a város vezetésében, az első
Gyáli Mi Újságot is én alapítottam,
üzemeltettem, finanszíroztam is, több

ismerősömmel együtt írtuk, szerkesztettük. Nagy kedvvel, odaadással
készítettük, a közéleti, kulturális és
sporthírek mellett reklámokat is közzé tettünk benne, a településlakók
összetartozásának motívuma lett ez

lenlétüket. De nemcsak koncert, hanem spotprogramok, tájfutás, falmászás, foci, nordic-walking és persze
tűzijáték, valamint hagyományos esti
fogathajtás is lesz, igaz, ebben az évben utoljára. A családoknak több
gyermekprogramot is beiktatunk augusztus 26-ra, de idén egy igazi meglepetés-produkcióval is készülünk, ezt
azonban nem szeretném egyelőre elárulni! Szóval mindenki jöjjön és látogasson ki rendezvényeinkre, amelyekre ezúton szeretettel meghívok
minden kedves gyáli lakost!
Városvezetőként mindent ugyanígy tenne, elégedett a polgármester?
Ha mindent természetesnek veszünk,
ami jó, akkor csak a rossz lesz hangsúlyos. Úgy vélem, sokkal több jó épült
ebben a városban, mint amennyi roszszal szembe találkozhatunk. Az emberek szemléletét nem tudom megfordítani, de mégis arra kérek mindenkit,

sohasem lehetünk megelégedettek, hiszen, ha ez
így lenne, akkor nem lenne jövőnk.
az újság. Örülök, hogy újra ezen a néven szerepel a lap és ezen a felületen
mondhatom el először, hogy az augusztus 20-i Szent István téri programok már a teljesen megújult téren
kapnak méltó helyet. A polgármesteri hivatalban házasságot kötő ifjú párok ezen a szép utcán elsétálhatnak
a katolikus templom előtt szintén
megújuló területig, majd kimondhatják a boldogító igent.
Kialakult már nemzeti ünnepünk
programja?
Úgy gondolom, meg kell állni egy
kicsit, meg kell ünnepelni az eredményeinket. Megünnepeljük nemzetalapítónkat, átadjuk a díszpolgári címeket és azok elismerése is megtörténik, akik sokat tettek a városért az elmúlt 20 év alatt. Felvállaltam, hogy
házigazdaként ,,levezetem” az ünnepséget. A jeles alkalomra a nagy sikerű Neoton Famíliát hívtuk meg, hiszen ők az elmúlt negyed évszázad
alatt oly sok sikert arattak itt, velünk,
hogy most is fontosnak éreztük je-

hogy csak a jóra emlékezzenek, örüljenek annak ellenére, hogy vannak
problémák és sohasem lehetünk megelégedettek, hiszen, ha ez így lenne,
akkor nem lenne jövőnk. Az elmúlt 2
évtizedben sokan sokat dolgoztak
azon, hogy sikeresek legyünk. Nyilván
lehetett volna, történhetett volna sok
minden másként is, de mi ezt a sorrendet gondoltuk ki, és visszaigazolásunk
is van, hogy ez így helyénvaló.
Mint mondtam, sosem lehetünk elégedettek, ezért aztán konkrét elképzelésekkel rendelkezünk a jövőre nézve is.
Az idősekre hamarabb kellett volna odafigyelnünk, céljaink között szerepel a helyi idősek otthonának létrehozása. Zöld
várost szeretnénk, sok fűvel, fával, bokorral, hamarosan 200 hársfát ültetünk
el. A park megújul, járdák, több funkciós
játszóterek épülnek, rendbe hozzuk a
víztorony alatti területet, közútjainkat
fejlesztjük, modern eszközökkel felszerelt új konyhát is építünk. Úgy gondolom, hogy nagyon komoly feladataink
lesznek a következő években is.
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Ez történt az ülésteremben:
intézményi felújítások, sportcélú fejlesztések és támogatások
Gyál Város önkormányzatának képviselő-testülete június 29-én tartott éves munkarend szerinti
soros ülésén összesen huszonkét napirendi témáról, így a sportcélú fejlesztésekről, az iskolai korszerűsítésekről és felújításokról, az idei kiváló Gyáli Sportolói díjban részesülőkről, valamint a római
katolikus Egyházközség 2,8 millió forinttal történő támogatásáról is döntöttek.
Elfogadták a képviselők Pápai Mihály
polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. újraválasztották a Gyál
Városfejlesztési és Városüzemeltetési kft. ügyvezetőjét, zsigovits Gábort. Pápai Mihály polgármester gratulált az ügyvezetőnek az elmúlt öt
évben végzett lelkiismeretes munkához, majd sok sikert kívánt a következő öt esztendőre.
A képviselő-testület érvénytelennek
nyilvánította a Gyáli Bóbita Bölcsőde
intézményvezetői álláspályázatát, majd
döntöttek az új pályázat kiírásáról. Az
intézményt továbbra is az eddigi vezető – megbízással – Balkó kálmánné
irányítja.
A képviselők elfogadták Gazdik István a Települési értéktár Bizottság elnöki pozíciójáról és tagságról való lemondását, ennek megfelelően új tagot választottak Juhász Ida személyében. Hozzájárult a képviselő-testület,
hogy egy újonnan alakuló civil szervezet a „Gyál” nevet viselje, „CSAládPONT Nagycsaládosok és kiscsaládosok Egyesülete Gyál” elnevezéssel. A
szóban forgó egyesület alapszabály
szerinti célja: közösség építése a városban élő családokkal, családoknak,
családokért, amelyből mindenki, nagy-

család és kiscsalád igénye szerint adhat hozzá és vehet el együtt töltött
időt, információt, segítséget.
következő témaként az intézményi
felújítások kiegészítéséről szóló előterjesztést tárgyalták a képviselők. Az
év elején betervezett összeg nem elegendő a felmerült összes munka elvégzéséhez, a becsült költségek meghaladják a tervezett összeget, melynek teljes értéke 9.581.100 Ft. A különbözet kifizetése mellett döntöttek
a képviselők az alábbiak szerint:
• Bruttó 1.306.195,- Ft pénzeszköz
az Ady Endre általános Iskola,
• Bruttó 2.133.600,- Ft pénzeszköz
a Bartók Béla általános Iskola,
• Bruttó 1.728.470,- Ft pénzeszköz a
zrínyi Miklós általános Iskola,
• Bruttó 2.741.836,- Ft pénzeszköz a
Tulipán Óvoda,
• Bruttó 772.982,- Ft pénzeszköz a
Bóbita Bölcsőde,
• Bruttó 1.164.717,- Ft pénzeszköz a
zrínyi Miklós általános Iskola SNI.
Elfogadták a képviselők a Sporttelep kosárlabda- és strandröplabda pálya építése tárgyú közbeszerzési eljárás
lezárását, melynek értelmében hamarosan megkezdődhetnek az Everling
építő kft. kivitelezésében a munkálatok. A pályák nettó 36,5 millió forintból
valósulnak meg. döntöttek a képviselők a hamarosan megépülő sportcsar-

nok műszaki ellenőrének kiválasztásáról, amelyre a szabályszerű építési
munkák szavatolása, a kivitelezés megfelelőségének ellenőrzése miatt van
szükség. A Gyáli zrínyi Miklós általános Iskola energetikai korszerűsítése
kapcsán derült ki, hogy az intézmény
tetőszerkezete rossz állapotban van.
Ennek kapcsán döntöttek a tető jelentős részének felújítása mellett. úgynevezett napvitorlák kiépítéséről is szavaztak a képviselők, hogy a játszóteret használó gyerekek komfortosabban érezhessék magukat a nagy melegben. Az épülő uszodánál található
játszótéren a fák még nem teszik lehetővé az árnyékosabb részeket, emiatt döntöttek a napvitorlák beszerzése
mellett.
Ezután a képviselők arról határoztak, hogy támogatják a Gyáli római
katolikus Egyházközösséget 2,8 millió forinttal, melyet a templom felújítására fordítanak.
zárt ülés keretében döntöttek a képviselők az idei kiváló Gyáli Sportolói
díjban részesülőkről. Gyál Város önkormányzata éves munkarend szerinti
következő soros ülését a nyári szünet
miatt szeptember 28-án tartja a Városháza tanácstermében. A képviselő-testületi előterjesztések, anyagok,
illetve döntések a www.gyal.hu weboldalon olvashatók el részletesebben.

Erős József:
a magyarság a történelem folyamán öt krisztusi sebet kapott
Június 4. egyszerre gyásznap és felemelő alkalom a magyar nép lelkében. Gyásznap, hiszen
az I. világháború befejezése után, 1920-ban a szerencsés győztesek Trianonban ezen a napon tépték
darabokra az ezeréves Magyarország testét – hangzott el a 97 évvel ezelőtti trianoni békediktátumra
történő gyáli megemlékezésen.
Az Országgyűlés 2010-ben törvényt
fogadott el a nemzeti összetartozás
melletti tanúságtételről, s június 4ét a nemzeti összetartozás napjává
nyilvánította. A törvény elfogadásával kinyilvánította, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége
része az egységes magyar nemzet-
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nek, melynek államhatárok feletti
összetartozása valóság, s egyúttal a
magyarok személyes és közösségi
önazonosságának meghatározó eleme”.
A nemzeti összetartozás napján, a
gyáli trianoni emlékhelyen egyszerre
emlékeztünk nemzetünk egyik legnagyobb tragédiájára, ugyanakkor

hitet tettünk a törvényben megfogalmazottak mellett, s nemzeti öszszetartozásunkat ünnepeltük.
Erős József alpolgármester így fogalmazott beszédében: “1920. június 4-én délután fél ötkor Franciaországban a Versailles melletti nagy
Trianon kastély termében őseinket
rákényszerítették egy olyan béke-
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Suhajda yvett – Szita róbert

szerződésnek nevezett diktátumnak
az aláírására, amely visszavonhatatlanul megpecsételte hazánk és a magyarság sorsát, és elindított egy
olyan évszázadot mely tele volt
könnyel, szenvedéssel, megaláztatással és vérrel. Ahogy a magyar lélek egyik legjobb ismerője Móricz
zsigmond fogalmazott a magyarság
a történelem folyamán öt krisztusi
sebet kapott. Muhi, Mohács, kismajtény, Világos és Trianon. Az első
négy esetben voltaképpen csak csatatér voltunk Európa két nagy felé-

nek összecsapásában. Muhinál a napkeleti barbárság indult leszámolásra, mohácsnál a délkeleti, világosnál
az északkeleti államóriás jelezte hatalmi igényét Európa felé. Míg Tria-

Fotó: Börcsök kata

nonban azonban a nyugat könyörtelenül leszámolt ezeréves védőjével,
ki fegyvertelenül állott a bíró széke
előtt. Feldarabolta az Osztrák-Magyar monarchiát, nem respektálta a
magyarság államalkotó munkáját és
nemzetiségek szerint boncolta szét a
magyar szent korona ezeréves területét.”
A rendezvényen Pápai Mihály, Gyál
város polgármestere, Gyimesi István
és kovalik Józsefné, városunk díszpolgárai is részt vettek. Juhász Sándorné Pongrácz Anna Wass Albert
Gyertyaláng című versét szavalta el,
Gábos Tünde népdalénekes pedig
székely népdalokat énekelt.

Mintegy 230 milliós energetikai beruházás a gyáli iskolákban
Májusban megkezdődött az a nagyszabású beruházás, amelynek keretében már idén őszre
teljesen megújul kívülről a Bartók Béla általános Iskola, valamint a zrínyi Miklós általános Iskola
épülete.
Az iskolák a felújításnak köszönhetően takarékosabb
üzemmódban működhetnek a jövőben, hiszen a korszerűsítés eredményeként az iskola által felhasznált
teljes energiamennyiség nagy százalékban csökken.
A beruházás 230 millió forintos költségvetésből valósul meg, amelyet az önkormányzat célzottan az “Iskolák energiahatékonyságát javító támogatás” keretéből nyert el a kormányzat jóvoltából.
A városvezetés folyamatosan azon dolgozik, hogy
minden gyáli gyermek a lehető legkorszerűbb körülmények között tanulhasson, ennek köszönhetően a
pályázatot az elsők között adta be a gyáli önkormányzat. A felújítás járulékos haszna a mostani épületek esztétikai újjászületése, valamint hogy a gyermekek és a pedagógusok komfortosabb környezetben végezhetik munkájukat.
A környezet és Energia Operatív Program keretében készülő beruházásban elvégzik az épület teljes
külső hőszigetelését, kicserélik a nyílászárókat és napelemeket helyeznek el a tetőn. A felújítás fő oka az
iskolák rossz szigetelése, ami miatt télen csak jelentős hőveszteséggel lehetett fűteni, nyáron viszont túl
gyorsan felmelegedtek az épületek. A felújítási munka májusban indult, a közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatását követően. A tervek szerint a Bartók iskolában szeptember 1-én már a felújított épületben tanulhatnak a diákok, míg a zrínyiben egy nem várt tetőszerkezeti javítás miatt kisebb csúszásra lehet szá-

mítani, azonban ez egyáltalán nem befolyásolja az iskolakezdést.
A projekt célja az energetikai fejlesztés mellett az
is, hogy az iskolában megvalósuló fejlesztéseket modellként használva környezettudatosságra nevelje a
gyerekeket. Az épületek látványterveit a későbbiek
során közzéteszi az önkormányzat.
Tervező: Magyar Energia Centrum
kivitelező: Phlegon konzult kft. és kinamé kft.- HidiTop kft. konzorcium
Szakmai felügyelet: Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési kft.
Műszaki ellenőrzés: rimán Imre
Projekt vége: 2017. december 18.
Felújítás összköltsége: bruttó 233,1 millió Ft
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fejlesztő

félidőben a Szent István tér rehabilitációja
Augusztusban vehetik ismét birtokba Gyál lakói a megújult és megszépült szent István teret. A hat
hónapig tartó felújítási munkálatok után immár egy tágas, stílusában és színvilágában a közvetlen
építészeti környezetével harmóniában álló, gyepesített parkot ad át az önkormányzat.
A 2017-ben elfogadott, a tér revitalizációját szem előtt tartó tervkoncepció változtatott az évekkel ezelőtt készült felújítási terv merev gondolkodásmódján és egy lágyabb vonalvezetésű, új látványi, tartalmi és formai elemekkel bővített
park kialakítása mellett foglalt állást.
A 66 millió forintos felújítás keretében rendbe teszik a
járdákat, kiépítik a vízelvezetést. A tér közelében található katolikus templom látogatói részére egy parkolót is kiépítenek, amire már régóta szükség van. A téren található színpad
teljes mértékben megújul, így nem csak az augusztus 20-i
nemzeti ünnep, hanem más, civil szervezeti és egyéb műsorok is helyet kaphatnak a szabadtéri színpadon. A színpad környékén áramvételi lehetőséget is biztosítanak, mely
lehetővé teszi a különböző hang,- és fénytechnikai berendezések működtetését. A park új térkő burkolatot kap, mely
majdnem 1300 négyzetmétert foglal magába.
Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet az úgynevezett
zöldfelületek folyamatos fejlesztésére, hogy az a városlakók és a látogatók számára kellemes környezetet biztosítson.
A fák és növények folyamatos gondozását a Gyáli Kertbarát
Kör lelkes önkéntesei mellett egy öntözőrendszer is segíteni fogja. A kertbarátok mellett a Gyál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. szakemberei is közremű-

ködnek, ők a karbantartási munkákat végzik. A tervek szerint
összesen 47 db fa ültetésére, valamint 8 db pad elhelyezésére is sor kerül.
Az 1956-os emlékbizottság által kiírt pályázaton 2.495.550
forint támogatást kapott az önkormányzat, melynek keretében sor került az 1956-os emlékmű felújítására, valamint
annak közvetlen környezetének rendezésére.
A teret augusztus 10-én adjuk át, ezt követően vehetik
birtokba azt a pihenni és sétálni vágyók.
tervező: tandem mérnökiroda Kft.
Vezető tervező: Pej Kálmán
Kivitelező: Vitép’95 Kft.
szakmai felügyelet: Gyál Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Kft.
átadás: 2017. augusztus 10.
felújítás összköltsége: bruttó 66 millió ft

Gyál különösen megszenvedte a harcokat
május 5-én, a milleniumi Parkban, az életfánál emlékeztek az 1945. május 8-án véget ért világháború áldozataira.

A megemlékezésen ugyan zuhogott az eső, ám erős józsef alpolgármester és fa zsuzsanna képviselő vezetésével így is szép számmal kilátogattak a gyáliak és egy szál virággal a kézben lerótták kegyeletüket.
sok éve hagyomány, hogy Gyálon minden évben a milleniumi parkban megemlékezünk a második világháború áldozatairól – mondta el lapunknak fa zsuzsa képviselő aszszony, aki azt is hozzátette, hogy soha háború még ilyen
pusztítást nem okozott, ennyi emberéletet még nem követelt, Gyál pedig különösen megszenvedte a harcokat, főleg
a főváros elleni ostromot. Halottaink nevét, de még pontos számát sem tudjuk.
A képviselő asszonytól azt is megtudtuk, hogy településünkön több polgári, mint katonai áldozat volt. ennek az
az egyik oka, hogy 1944. november 4-én az orosz katonák
civil gyáli embereket mészároltak le. Az emlékmű mögött tömegsírok vannak, ismeretlen polgári-civil és katonai áldozatokkal. magyar, német és szovjet katonákkal.
mindannyian nyugodjanak békében! "
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segítők napján
A lendületben Gyál 2017 rendezvénysorozat támogatásával június 10-én szervezték meg a segítők
napja programot, mely alkalomból színes eseményeken és előadásokon való részvételre, ingyenes
vércukor-, vérnyomás- és koleszterinmérésre, valamint kerékpár regisztrációra is lehetősége volt az
érdeklődőknek.
Az eseményen bemutatkozott a szent
józsef Idősek Klubja, de megtekinthettük az intézmény ellátottjainak alkotásaiból összeállított kiállítást is. fogyasztóvédelmi egyesület Gyáli szervezete jóvoltából fogyasztóvédelmi
tájékoztató, interaktív beszélgetés, tanácsadás, egészséges ételek és italok kóstolása, élelmiszerek tesztelése
tette még eredményesebbé a rendezvényt. A testmozgást kedvelők
gyógytorna bemutatón, Nordick Walking bemutatón, továbbá Questing
városismereti sétán vehettek részt.
A rendezvényen miután a főrendező
Kertváros szociális Központ bemutatozott, „A kóros segítés típusai”, „egészséges életmód, táplálkozás, tudatos vá-

sárlás”, „Nevelhető-e a szülő?”, „Rugalmas alkalmazkodó képesség (reziliencia)”, „Kis előadás a demenciáról” címmel szakmai előadásokat tartottak.

Az előadások, kézművesfoglalkozások, egészségügyi tájékoztatók,
sportolási lehetőségek mellett, a
Bikesafe program keretében egész
nap ingyenes kerékpár regisztrációra volt lehetősége a gyáliaknak. megtudtuk, hogy, aki regisztráltatta kerékpárját az adatbázisba, nagyobb
esélye lesz arra, hogy egy esetleges
kerékpárlopást követően visszakapja kétkerekűjét.
A regisztráció során a kerékpárt lefényképezték, a tulajdonos pedig hologramos matricát kapott. A Gyálon
megrendezett Bikesafe program során 71 db kerékpár került rendőrségi
nyilvántartásba. Aki lemaradt az ingyenes regisztrációról, interneten keresztül, 900 forintos díj ellenében teheti meg.
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Miért jó gyereknek lenni? – Gyereknapon megtudtuk
Május utolsó vasárnapja még inkább a gyerekekről szól, mint az év többi napja. Városunkban
a Lendületben Gyál 2017 rendezvénysorozat keretében a Városi Sportpályán rendezte meg az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár az idei Gyereknapot.
A programok sokasága minden kisebb-nagyobb gyerek számára tartogatott önfeledt kikapcsolódást, kreatív időtöltést. Helyi civil szervezetek sátrainál kézműves foglalkozások
közül választhattak: pólófestés, arcfestés, hennafestés, foltvarrás, sárkánykészítés – néhányat említve a Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete és a Gyáli Foltvirágok Foltvarró Kör
kínálatából. A Városi Könyvtár irodalmi totóval és vásárlási
lehetőséggel várta a könyvmolyokat.

A FEGY révén a gyerekek közelről megnézhették a tűzoltóautót, megismerhették a felszereléseket, eszközöket. A
Bundás Barát Állatvédő Egyesület a felelős állattartásról
nyújtott fontos információkat játékos formában, valamint
kutyás bemutatóra is sor került. Egész nap körhinta, ugrálóvár, hullámvasút várta a gyerekeket, ahogyan pónilovaglás
és állatsimogató is.
A színpadon zenés-táncos, és sportbemutatók, valamint
előadások szórakoztatták a gyerekeket: fellépett a ParkAerobik, Dóka Attila és Kovács Sára Dizna, a Jamland, a
Nippon Zengo, a Kaleidoszkóp Színpad, a Gyáli Tűzmadarak

„Azt a ragyogóját… !”
Nagy meglepetés érte a Kovács István Pál Dalkör egyesületet
májusi műsorán, megtisztelte ugyanis az előadást Nógrádi
Tóth István, a Magyarnótaszerzők és Énekesek Országos
Egyesületének elnöke.
Sokéves nótaéneklésért és a nótakultúra terjesztéséért
nótaolimpiai éremmel és „Kulturális munkájáért elismerésül” feliratú serleggel jutalmazta Tolnai Mari művészeti vezetőt, aki az egyesületen kívül országos szervezet munkájában is részt vesz. A magyar nótakultúra terjesztéséért, az
egyesület és az „Azt a ragyogóját!” nótaműsor több mint
10 éves vezetéséért szintén olimpiai érmet és serleget adományozott Kovács Istvánné elnöknek. Elismerését fejezte
ki és nótás könyvekkel, hangkazettákkal jutalmazta az egyesület tevékenységét is. A közönséget pedig magyar nóták eléneklésével ajándékozta meg.
A dalkör következő műsorán, augusztus 12-én 17.30-kor
a díszudvarban Zsuzsa Mihály vendégművész lép fel, valamint az egyesület énekesei: Balázs Anikó, Henczes Julika,
Henk Marika, Juhász Margaréta, Kisfaludy Irén, Kovács Böske, Molnár Katalin, Pálkerti Zsuzsanna, Törőcsik Márta, Homoki Tibor, Incze Zoltán, Pék László, Petrik Balázs, Szabó
Gyula és Tolnai Mari művészeti vezető. Zenei kíséret: Petrik Balázs. Táncolni műsor közben is lehetséges!

8

GYÁLI MI úJSÁG

Mazsorett Csoport, Kőhalmi Zoltán bűvész, mesejátékkal a
Kisspista Színház. A színpadi programot két sztárfellépő:
Lola és a BonBon műsora zárta.
A nap fénypontja, a várva várt hőlégballon felszállás igazán látványossá tette az idei gyereknapi programforgatagot. S hogy miért is jó gyereknek lenni? A választ megtudtuk a gyerekektől, amikor akadt egy-két szabad percük az
egész napos színes kavalkádban.
"Nem kell mindenért felelősséget vállalni." Dani – 12
"Sokat szórakozhatunk, van nyári szünet, lustálkodhatunk,
sok időt tölthetünk a barátainkkal." Krisztián és Zoli
"Nem kell dolgozni. Nem kell komolyan öltözködni. Lehet
ugrálóvárazni és édességet enni. A gyerekekre többet költenek, gyereknapon is kapnak ajándékot. A gyerekeknek
nagyobb születésnap ünnepség van, mint a felnőtteknek."
Orsi és Móni – 10 évesek
"Több időnk van a barátainkra és a sportolásra." Veronika
– 11
"A gyerekek jobban tudnak bújócskázni, mert kisebbek,
mint a felnőttek, és több helyen elférnek." Ervin – 5

„… AZT A RAGYOGÓJÁT!” dal – és nótaműsor
2017. augusztus 12- én, szombaton 17.30-kor
Gyálon az AranyJános Közösségi Ház díszudvarában
a Kovács István Pál Dalkör rendezésében
Fellépő vendégek: ZSUZSA MIHÁLY,
PETRIK BALÁZS
és a dalkör énekesei:
TOLNAI MARI, JUHÁSZ MARGARÉTA, HOMOKI TIBOR, HENK MARIKA, HENCZES JULIKA, PÉK LÁSZLÓ,
BALÁZS ANIKÓ, TÖRŐCSIK MÁRTA, SZABÓ GYULA,
KOVÁCS BÖSKE, MOLNÁR KATALIN, INCZE ZOLTÁN,
KISFALUDY IRÉN, PÁLKERTI ZSUZSANNA
Zene: PETRIK BALÁZS zongora
Táncolási lehetőség műsor közben!
Szünetben tombola
Belépőjegyek előadás előtt válthatók a Közházban.
(700.- Ft/pártoló tagoknak 300.- Ft.)
A műsort Gyál Város Önkormányzata, az Arany
János Közösségi Ház, a Dankó Rádió, a NEA
valamint a Gyöngyi Virágbolt támogatja.
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
2360 Gyál, Kőrösi u. 118-120.
Megközelíthető: M3 Határ úti megállótól 294E,
a Boráros térről 55 autóbusszal.

gyaliUjsag_VII_8-9:23-24-25.qxd

2017.07.06.

15:47

Oldal 23

Katavits Kitti
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Szeretettel szeretetre nevelés, felelősség, pozitív példamutatás,

ez a pedagógusi hivatás
A város pedagógusait, a gyáli közoktatási intézményekben dolgozókat köszöntötték június 2-án
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár színháztermében Pedagógus Nap alkalmából.
Az ünnepségen átadták a Gyáli Közoktatásért Díjat az idei kitüntetetteknek.
A rendezvény megnyitásaként Ljubimov Krisztina, a közösségi ház megbízott igazgatója őszinte tisztelettel
üdvözölte mindazokat, akik vállalták
a pedagógusi munka szolgálatát, majd
köszöntötte Pápai Mihály polgármestert, Erős József alpolgármestert, dr.
Hrutkáné Molnár Mónika tankerületi
igazgatót, dr. Nagy Erika aljegyzőt,
Kovalik Józsefnét, városunk díszpolgárát, valamint a megjelent önkormányzati képviselőket és intézményvezetőket.
Vetítéssel színesített beszédében a
tankerületi igazgató a nevelő munkáját a kertészéhez hasonlította, s a
gyermekeket virághagymához. "A
szülők a magot, hagymát, palántát az
iskolára bízzák, s az iskola felnöveszti őket. A pedagógus
felelős azért, hogy a mag, a palánta felnövekedve önállóan
is megkapaszkodjon, és életet sugárzó legyen. A pedagógusi
munka nehéz mesterség, melynek valódi haszna évek múlva mutatja meg magát."
Ezt követően Pápai Mihály polgármester köszöntötte a
pedagógusokat, a pedagógusokkal ünneplőket, majd ismertette a városban folyó beruházások, fejlesztések sorát,

amelyek révén Gyál ismét nagyot lép egy színvonalas oktatás felé. A Bartók Béla és a Zrínyi Miklós Általános Iskola
energetikai felújítása megkezdődött, a Tátika Óvoda egy
teljesen új épületet kap. A Smart program révén számítástechnikai fejlesztésekről és a sportlétesítmények ütemezéséről is említést tett a város első embere.
"Nem elég pallérozni az elmét, nem elég saját tudásunkat fejleszteni, át kell adni a diákoknak azt. Ez nagy felelősség, s hogy miként fogunk élni városunkban, nagyrészt Önökön, pedagógusokon is múlik" – zárta beszédét polgármesterünk.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1992-ben alapította a Gyáli Közoktatásért Díjat, melyet minden évben azon pedagógusok kaphatnak meg,
akik magas színvonalú oktató-nevelő tevékenységet folytatnak a városban, akik
a gyáli közoktatásért kiemelkedő tevékenységet végeznek, valamint huzamosan kiemelkedő munkát teljesítenek a
gyermekek harmonikus személyiségformálásában, illetőleg a pedagógiai gyakorlatot segítő technikai feladatokban.
Idén ebben a kitüntetésben részesült
Fazekas Mihályné, a Gyáli Kodály Zoltán
Alapfokú Művészeti Iskola zeneismeret
tanszakvezetője, szolfézs szakos pedagógusa, valamint Baloghné Balogh Mária,

a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola igazgatóhelyettese. A díjat Pápai Mihály és Erős József adták át a kitüntetetteknek.
Fazekas Mihályné számára a legszebb feladat megmutatni a diákoknak a zene szeretetét, és látni, miként fejlődnek
tanítványai. A legfontosabbnak az igényes zenére fogékony
közönség kinevelését tartja.
„Megtiszteltetés számomra a díj, és örömömet fokozza,
hogy a Kodály Zoltán AMI is elismerést nyert ezáltal. A díj révén nemcsak a Gyálon töltött 13 évet, hanem 40 év pedagógiai munkáját ismerték el" – ezekkel a szavakkal köszönte meg a díjat.
Baloghné Balogh Mária pedagógustársai nevében is szólt,
hiszen megköszönte, hogy évről évre megemlékeznek, s városi szinten megtartják a Pedagógus Napot. A kitüntetés
kapcsán kiemelte, olyan közösség sikere nélkül, mint amilyen a Bartók-iskolában van, nem lehet egyéni, szakmai sikert
elérni.
Az ünnepi délutánt Dóka Attila és Kovács Sára Dizna zenei műsora zárta.
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Születésnapot ünnepelt a Tátika Óvoda
Fennállásának 35. évfordulója alkalmából rendeztek ünnepséget a gyáli Tátika Óvoda Klapka utcai
tagóvodájában. a jubileumi év jegyében kétnapos programot szerveztek a dolgozók.

a jubileumi eseményen Pápai
mihály polgármester köszöntötte az intézmény egykori és
jelenlegi dolgozóit és olyan utódokat kívánt az intézménynek,
akik ugyanilyen szeretettel, becsülettel ünneplik meg majd a
későbbi évfordulókat. a családias hangulatot a közös tortavágás fokozta, melyen Erős józsef alpolgármester is részt vett.
az eseményt a lendületben
gyál 2017 rendezvénysorozat
támogatta.

az első napon tartott nagyszabású ünnepségen ugrálóvár,
homokozás, néptánc, sárkányeregetés várta az odajáró gyermekeket. a németh istvánné intézményvezető „vidám nap”nak nevezett program csak a gyerekekről és a gyerekeknek
szólt.
a játék végén a gyerekek papírsárkányokat engedtek fel
az égbe, melyekre héliumos lufikat kötöttek. a sárkányok felengedésével búcsút intettek az óvoda épületének, melyet a következő hónapokban újít fel az önkormányzat.
a második nap a dolgozókról szólt. a gyáli Kodály zoltán
alapfokú művészeti iskola azon növendékei léptek fel az eseményen, akik korábban az intézménybe jártak. Színvonalas
zenei műsorral készültek az intézmény dolgozói részére, melyben zabán lászló Károly, a zeneiskola pedagógusa is közreműködött.
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Katavits Kitti

Fotó: Börcsök Kata

„Gyálon jó bölcsődésnek lenni!”
35 éve nyitotta meg kapuit a gyáli Bóbita Bölcsőde, az évforduló megünneplésére Bóbita Kavalkád
címmel tartottak rendezvényt a lendületben gyál 2017 programsorozat keretében. az igazán színes
programra ünnepi műsorral, bölcsőde-történeti kiállítással, számos kézműves foglalkozással, szórakoztató játékkal, koncerttel várták az érdeklődőket.
1982-ben nyílt meg gyál első és mindezidáig egyetlen
bölcsődéje. négy csoporttal kezdte meg működését,
2009-ben vette fel a Bóbita Bölcsőde nevet. 2013ban gyál Város Önkormányzatának támogatása és
Európai Uniós pályázati forrás révén teljesen megújult
az épület. a csoportok száma megduplázódott, így
jelenleg nyolc csoportban száznyolc gyermek elhelyezése biztosított. a modern, jól felszerelt intézményben sószobát, tornaszobát és egy fejlesztőszobát is kialakítottak.
a jubileumi ünnepségen, amely az intézmény összes
dolgozója által előadott dallal, Weöres Sándor megzenésített Bóbitájával kezdődött, részt vett Pápai mihály polgármester, Sávai mária polgármesteri megbízott, Dr. Kindlovits mária, a bölcsőde gyermekorvosa,
valamint intézményvezetők, civil szervezetek képviselői.
Balkó Kálmánné intézményvezető elmondta, büszkék a 35
éves, modern, a kisgyerekek számára minden igényt kielégítő
intézményükre, amelyre otthonukként tekintenek, s vigyáznak rá. Pápai mihály beszédében kiemelte az intézmény dolgozóinak elkötelezettségét, értékelte áldozatos szakmai munkájukat. "a város vezetőségének célja, hogy az oktatás és a
gyerekek jó körülmények közé kerüljenek. Ennek egyik példája a Bóbita Bölcsőde felújítása, amely révén gyálon jó bölcsődésnek lenni" – tette hozzá polgármesterünk.
rövid összefoglalót hallhattunk a Bölcsőde történetéről,
amelyről régi fotókkal, újságcikkekkel illusztrált kiállítás keretében az épületben részletesen megismerkedhettek a láto-

foglalkozásokkal, népi körhintával és játékokkal, ugrálóvárral,
arcfestéssel, lufihajtógató bohóccal várták a kicsiket. Bálint
ágnes mesekönyveiből vásárolhattak az írónő történeteit kedvelők, és számtalan ízű-színű vattacukorral maszatolhatták
össze magukat ragacsosra a gyerekek. a színes forgatag a
Buborék Együttes koncertjével zárult, és természetesen az
évforduló megünneplése alkalmából nem maradhatott el a
születésnapi torta sem.

gatók, majd népdalok éneklésével az intézmény dolgozói mutatták meg sokoldalúságukat. Bánhunyadiné Tótka ildikó felolvasta Dorothy law holte Egy élet a kezedben című művét
tolmácsolva a kisgyermeknevelők szakmai hitvallását. a bölcsőde filozófiája szerint a kisgyermek a család legféltettebb
kincse, ezért a bölcsődei dolgozók arra törekednek, hogy a
gyermekek biztonságát, védelmét és fejlődését szakmai tudásuk legmagasabb szintjén biztosítsák, annak érdekében,
hogy a gyermekek testi-lelki harmóniája egységben fejlődjön, érezzék az érzelmi biztonságot, és azt, hogy ők a legfontosabbak. a rendezvény programjai révén minden bizonnyal érezhették mindezt a gyerekek, hiszen kézműves
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Zrínyi 50
A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolában 2017. április 28-án egy
egész napos rendezvénnyel nyitottuk meg intézményünk évfordulójának rendezvénysorozatát.
2017-ben több évforduló is kapcsolódik az iskolához: az összevont iskolának a 10. évfordulója, az épület fennállásának 50. évfordulója – ami régen Kossuth iskolaként működött, majd az utolsó 10 évben változott a neve, az összevont iskolákból a régi Rákóczi iskola fennállásának 80. évfordulója lenne, amit már csak a
tablók idéznek. Ennek a megünneplése csak a jövő tanévben kezdődik, de az előkészület időszakához tartozott ez a program is.
Az iskola honlapján és a facebookon hirdettük meg a találkozót. A
volt igazgatók személyesen kaptak meghívót.
Miért április 28-án?
Iskolánk hagyományához tartozik, minden évben a május elsejéhez legközelebb álló pénteken szervezzük meg a Zrínyi Napot,
melyen a gyermekek akadályversenyen vettek részt, közben légvár,
élő csocsó, népi játékok meghívott vendégek előadásai színesítik
a napot. Nagyon sok szülő főz a gyermekeknek – mindenki a saját
osztályának.

Idén a Határtalanul program is helyet kapott a szervezésben.
Az első, előkészítő eseménye volt a június 4-6-i szlovákiai kirándulásnak, melyen a hetedik osztályosok vettek részt. Az akadályverseny feladatai a kiránduláshoz kapcsolódtak: térkép, dalok, játékos fejtörők… Az esti találkozó résztvevői volt diákok, tanárok,
igazgatók vagy hozzátartozóik voltak. Nagy örömünkre szolgált,
hogy Kovalik Józsefné Irénke néni, Kánai Gyuláné Gizi néni, Sárközi
Márta és az összevont iskola igazgatónője Juhász Ida is elfogadta
meghívásunkat. Jó érzés volt látni, hogy az öregdiákok milyen lelkesen jöttek! Az eseményen részt vett Erős József „öregdiák”, városunk alpolgármestere, aki a szervezéshez is nagy segítséget
nyújtott. Többen utána osztálytalálkozót szervezve folytatták az ünneplést…
Ezúton is szeretnénk megköszönni azoknak, akik jelenlétükkel
támogatták az eseményt. Külön köszönet jár a Gyáli Tűzmadarak
Mazsorettcsoportnak, Zabán Lászlónak tanár úrnak és növendékeinek, Tyukodi László tanár úrnak és növendékeinek, Bús Tímea
show tánc csoportjainak, a Titánium SD tánccsoportnak a színvonalas előadásokért. Hosszú, tartalmas nap áll mögöttünk, mely fél
évszázadot idézett fel. A múltunk meghatározza a jelenünket és a
jövőnket. Büszkék vagyunk a múltunkra és a jelenünkre!
Ormosné Surányi Katalin

Történelmi barangolás a Felvidéken
Iskolánk, a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola tavaly sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatán a Határtalanul! programra, mely a
hetedikes diákokat segíti ahhoz, hogy a határainkon túl élő magyarok életével és történelmi múltunkkal és csodálatos természeti környezetükkel ismerkedjenek meg. Az elnyert 1.578.000 Ft támogatásnak köszönhetően 51 hetedikes diák és 6 kísérő pedagógus elutazhatott június 4-6-ig a szlovákiai
Kelet-Felvidékre.
A gyerekek nagy izgalommal indultak június 4-én, az Összetartozás
napján, mert sokan közülük most lépték át először életükben az ország
határát. Célunk az volt a kirándulással, hogy megismertessük tanulóinkkal a régi Magyarország azon részét,
melyhez annyi híres magyar történelmi és irodalmi személyiség és
helyszín kapcsolódik. Az első két nap
bebarangoltuk Kelet-Felvidék déli részét. Jártunk Rozsnyón, ahonnan
1706-ban II. Rákóczi Ferenc kormányozta a fennhatósága alatti országrészt, megmásztuk a Füleki vár bástyáját, városnézés keretében megkerestük Rimaszombat magyar emlékhelyeit, megcsodálhattuk az Andrássy-család gyönyörű Betlédi kastélyát
és Andrássy Franciska szecessziós
mauzóleumát. Ellátogattunk a Madách-család régi otthonába, ahol a
múzeumként működő kastélyban
megismerkedhettünk az író fő művével, Az ember tragédiája című drámával is. Ezután rövid sétát tettünk,
hogy felkeressük a nagy író sírhelyét,
amelyet meg is koszorúztunk. Tovább
indulva felkerestük Krasznahorka várát, de sajnos még nem sikerült teljesen helyreállítani a tűzvész óta, így
csak kívülről tudtuk megnézni. Eb-
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ből a magasságból gyönyörű kilátás
tárult elénk. A programokkal teli napok végén játékos feladatokkal idéztük fel az aznapi élményeket. A gyerekek fáradhatatlanságát mutatta,
hogy minden este még volt energiájuk egy focimeccsre a szálláson. Június 6-án nehéz szívvel indultunk hazafelé, de tudtuk, hogy most következik a kirándulás legizgalmasabb
napja. Találkoztunk a rimaszombati
Tompa Mihály Református Gimnázium hetedikes diákjaival, akikkel barátságos focimeccset játszottunk és
közösen elültettük az összetartozás
fáját. Ezután tovább utazva kirándulásunk másik nagyon várt helyszínét
kerestük fel az egyedülálló Dobsinai

jégbarlangot. Megnéztük Kassa történelmi belvárosát, II. Rákóczi Ferenc
sírhelyét, ahol szintén koszorút helyeztünk el történelmünk egyik kimagasló személyiségének hamvainál.
Fáradtan, de élményekkel tele elindultunk hazafelé.
Szeretnénk kifejezni köszönetünket minden kollégának, aki nagy segítségünkre volt a kirándulás lebonyolításában, a szülőknek, hogy támogattak ebben a programban minket és elengedték gyermekeiket, a
gyermekeknek, a figyelmes érdeklődésért. Jó lenne, ha minden hetedikes diákunk eljuthatna ezekre a helyszínekre, hogy megismerje tágabb
hazánkat is.
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Fotó: Börcsök Kata

Pünkösdi Utcazenei Fesztivál a városközpont
átadásának évfordulóján
2013-ban nagyszabású kulturális programmal ünnepeltük a városközpont átadását, a négy évvel ezelőtti szabadtéri rendezvény Pünkösdi Utcazenei Fesztiválként Gyál hagyományává vált.
dezvény alatt három helyszínen három különböző zenei stílusban utcazenészek szórakoztatták a fesztiválozókat, valamint igen látványos bemutatóval tűzzsonglőrök és gólyalábakon egyensúlyozó akrobaták is
közreműködtek a program során. A
Pünkösdi Utcazenei Fesztivál hangulatáról árulkodnak és eseményeit mutatják be fotóink.

Idén június 3-án rendezték meg a Lendületben Gyál 2017
programsorozat keretében az eseményt, amely révén a
Polgármesteri Hivatal előtti tér és utca fesztiválhelyszínné vált. A kánikula ellenére ismét igen nagy számú érdeklődőt vonzott a pünkösdi program. Színpadi fellépőkként
köszönthettük a Pörög a Gyáli Szoknya Néptáncegyüttest
és a Gyáli Tűzmadarak Mazsorett Csoportot. Az Arany János Közösségi Ház előtt a Gyál Városi Fúvószenekar koncertje teremtett igazi nyáresti hangulatot. A program sztárfellépőjeként a GHyMES együttes lépett színpadra. A jó
hangulat hevében azok is végignézték az élőben, egy 13
m2-es ledfalon közvetített UEFA Bajnokok Ligája döntő
mérkőzést, akik talán kevésbé rajonganak a fociért. A ren-
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kÖzÖTTünk Élő

Rongálás utáni helyreállítás és intézményfelújítás
A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési nonprofit kft. szakemberei nemcsak a nyáron hagyományos karbantartási feladataikkal, de felelőtlen emberek rossz pillanatai miatt megrongált értékeink helyreállításával is foglalkoztak júniusban.
A kertészeink fedezték fel, hogy Gyál-felső vasútállomáson
öntöző szórófejeket rúgtak ki a helyükről – eleveníti fel a június
végi rongálást zsigovits Gábor, a városi cég ügyvezetője, aki
szerint egyáltalán nem volt véletlen a cselekedet.
A frekventált terület, a nagy park, a sok zöld terület vonza az
embereket, ezzel nincs is semmi baj, ám azt gondolom, ez
esetben egyértelmű a szándékosság, hiszen a károkozás elérte
a 10-es darabszámot. Az öntözőberendezés helyreállítása érdekében azonnal át kellett szervezni a tervezett tevékenységünket. A károkozás földmunkát érintett, így aztán nem volt
egyszerű a helyrehozatal. A kár mintegy 50 ezer forint értékű. A város szépen fejlődik, gyarapodnak értékeink, ezért
mindenkinek jól felfogott érdeke, hogy vigyázzon a javakra,
hogy megőrizzük a vagyont a jelen állapotában – tette hozzá
az ügyvezető.
lapunk megtudta, hogy korábban egy-egy hasonló eset
már előfordult, de a bekamerázott területen mindezidáig a
rongálás nem volt jellemző és bízunk benne, hogy ezután
sem lesz az.

Intézményfelújítás
Véget ért a tanév, bezártak az iskolák, ezekben a hetekben
a városi intézményekben minden a karbantartásról szól. nincs
gyermek, lehet dolgozni, az átfogó hibaelhárítás során felkészítjük az iskolákat a szeptemberi tanévkezdésre.
Amint kicsengettek, június közepén, megindultak a felújítások, hiszen szeptemberre, az iskilakezdésre mindennek készen kell lennünk. A képviselő-testület döntése értelmében, az
elmúlt évekhez hasonlóan, idén is 5 miillió forint forrást biztosít
a város az intézmények nyári karbantartására. itt főleg a tantermek festésére irányulnak a feladatok, erre egyébként a
klik is szánt forrást – tudtuk meg zsigovits Gábortól.

Felelős állattartás - reflexió
Tisztelt Szövetkezet utcai lakos!
A Gyáli Mi Újság 2017. áprilisi számában, a 15. oldalon írt
soraira válaszolok. „De ahogy elérik azt a kort már vadásznak és járják a környéket…”, itt kezdődik a gyáli és
országos probléma! Elsődlegesen a macskatulajdonosoknak azt kellene elérniük, hogy macskájuk idegen területen ne vadásszon, ne kóboroljon! A házi kedvencet a
tulajdonos saját örömére tartja, nem a szomszédok kedvéért. Szeretném felhívni a figyelmét néhány olyan körülményre, eseményre, amely a szomszédokat zavarhatja! Ezek a macska által okozottak például: madarak veszélyeztetése, vetemény károsítás, ürülékhátrahagyás,
fülsértő nyávogás, fák törzsének rongálása, betegségterjesztés állatra, emberre egyaránt, kutyák zaklatása, baromfitojás,-baromfi pusztítás, stb.
Mindeme dolgok megoldása lehet, ha a házimacska
nem hagyja el tulajdonosa ingatlanát megfelelő mozgás
biztosítása mellett. Ebben az esetben az Ön 11 éves unokaöccse sem kéne, hogy végig nézze a macskamérgezés
tragédiáját!
Én állatbarát vagyok, éppen ezért írtam választ az Ön
soraira, remélem nem okozok Önnek lelki problémát, bűntudatot!
Egy Szövetkezet utcához közeli lakos.
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Megtudtuk, hogy van feladat bőven, hiszen az Adyban az
1200 m2 festés, a Bartókban a 800 m2 festés és parketta-felújítás, valamint a zrínyiben a 600 m2 festés mellett rengeteg
,,aprósággal” is foglalkozni kell, hiszen a széklábcsere, a csapok felújítása, az izzócsere, az elmozdult radiátorok visszaállítása, a kimozdult konnektorok helyreállítása és persze a
nagytakarítás nem kevés feladatot ró a városüzemeltetőkre.
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SzR – király lászló

Görögországban nyaraltak a kertbarátok
Május 5-én, a hagyományos Anyák napi ünnepségünkön, a Tulipán utcai óvodások szerepeltek
nagy sikerrel, ezen a napon volt az eredményhirdetése a ,,Föld napja” alkalmából meghirdetett
rajzpályázatnak is.
A rajzpályázatra nagyon sok,
73 pályamű érkezett, mind
színes ötletes alkotás. A
szakmai zsűri 14 alkotást díjazott, és 59 emléklapot
adott át. A szeptemberi terménykiállításon minden díjazott alkotást láthat majd a
közönség. Vendégeink voltak: dr. Szűcs lajos országgyűlési képviselő, Erős józsef alpolgármester, kápolnásiné Sági Andrea, a Tulipán
utcai óvoda vezetője. A díjakat az országgyűlési képviselő
adta át.
Rajzpályázatunk díjazott alkotásai:
Ady Endre általános iskola:
Andréka lívia 4/b, Hegedűs Adél 4/a, Papp Fanni 4/a, Csétai Gergő 4/a, kerekes kitti 6/a, Szabó Alexandra 3/a, Csikós Fanni 5/b, nagy Anna krisztina 8/c, Szilágyi Dominika
5/d, Erős Viola 6/a, nagy Viktória 4/a
Bartók Béla általános iskola:
Széphegyi Tamara 2/a
zrínyi Miklós általános iskola:
kovács judit 5/a, kovács Tamara 6/b
Szponzoraink voltak: lengyel Attila és Dér Ferenc fagyizója /Gyál,Szász udvar/, Berencsi zoltán cukrászda
/Gyál,Széchenyi u.100./, kreatív-HOBBy bolt, papírbolt
/Gyál,kolozsvári u.3./, kakucsi Sándor Péksüti kft. /Gyál,
Szent istván u.59./, Gyöngyi Virág /Gyál,józsef Attila u.25./
láng Tüzép /Gyál,Pozsonyi u.91./, FEP-BEk 77 kFT /Gyál,
Pesti út.70./ Támogatásukat köszöni a Gyáli kertbarát kör.
Május 26 - június 4-ig 10 csodálatos napon a görögországi
Parálián nyaralt a tagság egy része, más egyesület tagjaival közösen, összesen 70 fő. Ha egy mondattal szeretnénk
jellemezni a helyet, hívhatnánk Görögország Siófokának
is. Piéria tartományban megtalálható a tenger, a homok, a
só és az isteni szellő, mely a mitikus Olimposz csúcsairól le-

száll a paradicsomba illő, szépséges partokhoz. Az Olimposzi Riviéra kedvelt fürdőhelye Thesszalonikitől 70 km-re délre található. 7
km hosszú aranyhomokos tengerpartja, a helyiek vendégszeretete,
a szórakozási lehetőségek kimeríthetetlen tárháza évről évre emberek tízezreit vonzza. Meglátogattuk Thesszaloniki nevezetességeit, megcsodáltuk a bizánci művészet csodáit rejtő Meteora kolostorait. Sétát tettünk az Olymposon, ahol az ókori görögök hite szerint a főistenek éltek,hajós kirándulás keretében
pedig ellátogattunk a gyönyörű Skiathosra. katerini helyi piacát is meglátogattuk, ahol a „tenger-kínálta”finomságokat
találtuk. kitros borfaluba is ellátogattunk, egy kis taverna
boros pincéjébe, és a különleges borok mellett még a házi recept alapján készült pizzát is megkóstoltuk. A 10 nap
alatt három zenés esten vettünk részt, nagy sikerrel. A látottak szépségét nem lehet leírni, a vendégfogadók kedvességét szintén nem. Felejthetetlen élményeket szereztünk.köszönet kollár ilona vezetőtársamnak, és mindenkinek, aki a szervezésben segített, és részt vett.

bojlerek, tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és ehhez kapcsolódó munkákat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.

Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása, hidrofor javítás
és ingyenes állapotfelmérés. Telefon: 0630/417-2317.
Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás nyelvtanártól. korrekt áron, kezdőknek,
nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés,
korrepetálás is. Tel.: 06-70/933-8181.
Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával,
szombaton is. Whirlpool, Samsung, lG, stb.
Gallai szervíz Tel.: 30/307-9794, 30/461-6019.

Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcsere, duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csatorna szerelés. Tel.: 0630/9340-937.
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 06-70/4190330.

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: 06-30/9389709, 06-29/340-878.

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

Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés
szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz és villany-

kert szerető személyt keresünk pestlőrinci
családi házunk kertápolásához, heti 1-2 alka-

király lászló elnök
lomra. Rövid önéletrajzát az alábbi e mail címre várjuk: matyesztosz@citromail.hu
Takarító dolgozókat keresünk gyáli munkahelyre azonnali kezdéssel. női és férfi dolgozókat egyaránt, két műszakos folyamatos
munkarendbe. Érdeklődni:003630556-8587,
vagy gyal.logistic@gmail.hu e-mail címen.
GyERMEknEVElÉS és PáRkAPCSOlATi tanácsadás. Székely Anikó családmediátor 0620/217-6771.
Eladó Gyálon az Akácfa utca mellett egy 956
m2 külterületű telek. Villany bevezethető. ára:
3,4 millió Ft. Tel.: 06-20/334-8629.
Carrarai márvány síremlék, vázákkal, bontott
fedlappal féláron eladó. Tel.: 06-1/291-2138
este.
Réz mozsár, -daráló, gyertyatartók art deko,
fodros szélű tálca, vadászati-halászati hagyaték eladó. Tel.: 06-1/291-2138 este.
Vállalkozásunk keres gyáli telephelyre takarítót,
H-Sz-P a reggeli órákban 3 órás munkára! 0620/961-8366.

Gyáli Mi ÚjSáG
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KÖZÉRDEKű

A FEGY JÚNIUSI NAPLÓJÁBÓL
Június 1.: A késő esti órákban érkezett segítségkérés a
Vecsési útról, ahol a bejelentő elmondása szerint valaki bemászott a kertjébe és a házába is megpróbál bejutni. A
helyszínre érkező járőreink a behatoló személy a helyszínen
sikeresen elfogták és további intézkedésre a szintén helyszínre érkező rendőröknek átadták.
Június 6.: 18 óra után érkezett bejelentés a Kőrösi út és a
Kisfaludy utca kereszteződésében történt balesetről. A
helyszínre érkező polgárőreink a műszaki mentés és a helyszínelés ideje alatt a forgalom terelésében nyújtottak segítséget. A balesetben több személy is megsérült, az ok
ezúttal figyelmetlenség volt, hiszen két, egymással szemben
haladó gépjármű ütközött fényes nappal, belátható helyen.
20 óra után érkezett jelzés, hogy Gyál és Felsőpakony
között valami füstöl. A polgárőreink azonnal megkezdték a
füst okának felderítését és megállapították, hogy a "Szarka tó" melletti részen az erdő lángol, több száz négyzetméteres területen. A tűz eloltásában a polgárőreink és tűzoltóink mellett hivatásos tűzoltók is részt vettek, szerencsére sem emberéletben nem keletkezett kár.

Június 8.: A kora esti órákban érkezett segítségkérés,
mert az M5-ös autópálya gyálligeti lehajtójánál egy kamion
teljes rakománya, több száz rekesznyi sör az útra dőlt. Polgárőreink a forgalom elterelése mellett a műszaki mentésben is segédkeztek, mintegy kilenc órányi munkával sikerült
az utat ismét járhatóvá tenni.
Június 10.: Délben érkezett riasztás, hogy Felsőpakonyon
egy ingatlan tulajdonosa a kerjében szemetet égetett, a
tűz azonban átterjedt a lakóházra. A kiérkező polgárőreink és tűzoltóink még a hivatásos egységek megérkezése
előtt eloltották a lángokat, a gyors beavatkozásnak köszönhetően az ingatlan lakható állapotban maradt.
Június 17.: Éjjel 2 óra után érkezett jelzés, hogy a Kőrösi út végén, a vízmű telephellyel szembeni ingatlanra valaki bement. A helyszínre érkező járőrünk azt tapasztalta,
hogy egy elképesztően részeg sofőr autóval repült be az
ingatlan területére. Csak a vakszerencsének köszönhetően nem sérült meg az illető, így járőrünk a rendőrök megérkezéséig a helyszínen visszatartotta, majd intézekedésre
átadta.
A FEGY elérhetősége: 06/29 340-333
Összeállította: Kelecsényi Gábor

Facebook-on kérdezhettek
a gyáliak a polgármestertől
Élőben lehetett követni a legnagyobb közösségi portálon a fogadóórát.
Köztudott, hogy Pápai Mihály polgármester minden hónap első szerdáján tartja fogadóóráját, melyek
közül a júniusi több szempontból is
rendhagyónak bizonyult. Ebben a
hónapban technikai okok miatt egy
héttel tolódott a fogadóóra időpontja, így az előzetes regisztrációk
alapján június 14-én, szerdán 13 órától 18 óráig tartott a személyes fogadóóra, majd kezdetét vette az élő facebook-os bejelentkezés. Ezen a
felületen a gyáli lakosok közvetlenül tehették fel kérdéseiket a polgármesterhez. Sokan éltek is vele. A tervek szerint, a kezdeményezésből, az élő
facebook-os fogadóórából hagyomány lesz.
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Anyakönyvi hírek
A nyári hónapok egyértelműen a házasságkötések időszaka, Gyálon is számos
esküvőt rendeztek.
Június 3-án Enczi László és Hortig Annamária (férjes név: Encziné Hortig Annamária), június 9-én Kalmár Ferenc és Szatmári
Ivett (férjes név: Kalmárné Szatmári Ivett),
valamint Lévay Zsolt és Borostyán Szilvia kötött házasságot.
Június 10-én Mihalicz Gábor és Kálmán Kinga Andrea (férjes név: Mihalicz Kinga Andrea), Sárközi József Ferenc és Sárközi Valéria
Ibolya (férjes név: Sárközi József Ferencné),
Telegdi Dávid és Pethő Bernadett (férjes név:
Telegdi-Pethő Bernadett), valamint Szabó
Károly Bertalan és Csikós Kitti Anita (férjes
név: Szabóné Csikós Kitti Anita) tartott esküvőt.
Június 17-én Tóth Ádám és Szamper Barbara (férjes név: Tóth Barbara), míg június
24-én Paládi Béla és Burgovics Csenge (férjes név: Paládi Csenge), Szántó Norbert Krisztián és Szász Alexandra Anita (házassági nevük: Szántó-Szász Norbert Krisztián és Szántó-Szász Alexandra Anita), Alföldy György
és Németh Nikolett (férjes név: Alföldy Nikolett), Lázár Zoltán és Papp Ildikó (férjes
név: Lázár Ildikó) kötött házasságot.
Június 17-én Hajduczky Nimród névadó
ünnepségét tartották (szülők: Hajduczky Richárd és Szűcs Nikoletta).
Májusban és júniusban egyaránt 3-3 haláleset történt.
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Tábit Sarolta

Fotó: Kiss Jánosné

Középpontban a szakma
„Ezt egy életen át kell játszani…!” címmel tartott szakmai konferenciát a Pest Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Gyáli Tagintézménye.
Az immáron VIII. alkalommal megrendezett eseménynek a
gyáli Arany János Közösségi Ház adott otthont április 27-én.
A konferencia tematikája a játék köré szerveződött. Az előző évekhez hasonlóan megtelt a színházterem, több mint 200
szakember vehetett részt a színvonalas előadásokon. A résztvevők között voltak pedagógusok, védőnők, gyermekorvosok, a család- és gyermekjóléti szolgálatok munkatársai, pszichológusok, gyógypedagógusok, logopédusok és gyógytestnevelők is, akik egyrészt a járásból, Gyálról, Ócsáról, Felsőpakonyról, Alsónémediről, Bugyiról érkeztek, másrészt Pest
megye és Budapest pedagógiai szakszolgálataitól.
A Gyáli Tűzmadarak Mazsorett Csoportjának dinamikus előadása után, a konferenciát Pápai Mihály polgármester – Erős
József alpolgármester jelenlétében – nyitotta meg, majd Tábit
Sarolta, a PMPSZ Gyáli Tagintézményének vezetője és Pinterics János, a PMPSZ főigazgatója mondott beszédet. Prémné
Nógrádi Veronika elismerésben részesült, aki pedagógusként,
igazgató-helyettesként, illetve a gyáli pedagógiai szakszolgálat családgondozójaként 40 éven át odaadóan szolgálta a
járás családjainak, gyermekeinek jólétét.
A megnyitó után Vekerdy Tamás gyermekpszichológus tartott nagy sikerű előadást. Megemlített néhány embert, akiket a "világ" esélytelennek, és reménytelennek titulált pl: Albert
Einstein, Pablo Picasso, Winston Churchill, szerinte a gyermekbe vetett bizalom, a kezdeti játékos tanulás minden gyer-

mekből a legjobbat hozná ki. Őt követte Páli Judit egyetemi
docens előadása, aki a játék témáját, az érés és fejlődés tükrében járta körbe.
Fazekasné Kocsis Beáta a hallásébresztés témájában tartott érdekes előadást. A szakszolgálat két munkatársa Hubert Lászlóné fejlesztőpedagógus és Menczer Mónika mozgásterapeuta pedig az általuk kidolgozott komplex mozgásra és kognitív fejlesztésre épülő csoportos iskola-előkészítő
programját mutatta be.
Bemutatkozott a Gyermekház is, melynek során Szabóné
Vajna Kinga az integrált nevelés, oktatás személyiségfejlesztő és közösségépítő hatásait hangsúlyozta ki.
Nagy lelkesedéssel fogadták a résztvevők Dr. Hilsch Anikó
gyermekpszichiáter pszichodráma workshop-ját, akivel játékos
formában szerezhettek sajátélményt a résztvevők, s járhatták körbe a kiégéshez vezető s az azt megelőző utakat. Majd
Drinóczki Viktória vezetésével a Kende Hanna Egyesület műhelye vezette be az érdeklődőket a gyermekdráma varázsvilágába. A szakmai nap végén pedig Hoppál Marianna, a szakszolgálat logopédusa tartott a pösze terápiáról egy kreatív
bemutató órát. A rendezvény alatt lehetőség nyílt szakkönyvek, fejlesztőjátékok és zsákbamacska tárgyak megvásárlására is. Bízunk benne, hogy jövőre – támogatóink segítségével
– ismét hasonlóan színvonalas rendezvénnyel nyújthatunk élménydús és szakmailag is felemelő napot vendégeinknek.

Földrengés
Földtörténeti múltunk – egészségtúra – történelmi emlékezés, e hármas jegyben terveztük idei, jubileumi kikapcsolódásainkat.
Csodálatos, tanulságos kirándulással
zártuk az utolsó tavaszi hónapot. Május 31-én kirándultunk Ipolytarnócra.
Igazi kihívás volt végigsétálni a többszázmillió éves, megkövesedett talajon, végignézni a 18 millió éves fejlődés során kialakult kőzetek, növények,
állatok és lábnyomok maradványait.
Lenyűgözött a „parlament csúcsával
azonos méretű”, megkövült fatörzs. A
részletes, érdekes idegenvezetői ismertetés és a 4D-s filmvetítés során
szinte „beleéreztük” magunkat a földrengés okozta, hihetetlen, mai emberi
ésszel szinte felfoghatatlan természeti
átalakulásba.
Ezt a programot ajánljuk a gyermekes családoknak is, felejthetetlen élmény.
Június 13-án 10 éves lett Egyesületünk. Az évforduló napján egészségmegőrző gyógyvizes kúrát vettünk
Tőserdő gyönyörű, ligetes strandján.
Többen a meleg vizet felcseréltük a
hűvösebb úszómedencére, egy kis
időre a korunkat meghazudtoló, vidám labdacsatát vívtunk, mely felért

egy kimerítő aqua-tornával. Önfeledten éltük ki „gyermeki” énünket.
Szeptemberben erdélyi túrára megyünk a Szent László év és a reformáció 500. jubileumi évében. A Tordán megszületett vallásszabadság kihirdetése kapcsán szeptember 25-29.
között már megszervezett, pontos úti

céllal keressük fel történelmi emlékhelyeinket, a sóbányát, a mézgedi
cseppkőbarlangot, vízesést és más
különleges látnivalókat. Erre a programunkra még várunk jelentkezőket
a szabad helyekre!
Kiss Jánosné
Nyugdíjasok Közhasznú Egyesülete
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SporToLó

Fodor Tamás: szeretek Gyálon élni!
A Vasas SC 97 kg-os magyar bajnok szabadfogású birkózója beszélgetésünk során elárulta, hogy
birkózóerőt kizárólag csak birkózással tud a sportoló szerezni.

97 kg: Fodor Tamás (Vasas SC,
edző: Ubrankovics Csaba, Wöller
Gergő, Wöller Ákos, Kovács Levente nevelőedző)

Fodor Tamás Budapesten született, de
,,az első perctől kezdve” Gyálon él. 6
évesen kezdett el birkózni, miután a
kastálydombi iskolában egy barátja által ismerkedett meg a sportággal. Kisfiúként nagyon nem szerette a fegyelmet. A Kossuth iskolában 1-2 évig, majd
a Bartókban is birkózott. A Vasas igazolt sportolójaként már a versenyeken
volt a hangsúly, aztán átment a Fradiba,
zöld-fehér mezt öltött, ott 6-7 évig, a
diákkorcsoporttól a serdülőig birkózott.
Kovács jános volt az első edzője,
ócsán, inárcson, majd az Eötvös iskolában is edzett, de a központi tréningekre a Fáy utcába járt. Aztán 16 évesen, 2006-ban visszaigazolt a Vasasba
és azóta is az angyalföldieknél készül,
de folyamatosan Gyálon él, mert – mint
mondja – szereti ezt a kisvárost.
Nagyon hamar a birkózószőnyegen
találtad magad, a sikerek is egyből jöttek?
Szabadfogásban kezdtem birkózni,
de a kötötthöz is jó érzékem volt az
edzőim szerint. Ha nem is egyből, de a
diákolimpiákon már több alkalommal
nyertem, aztán a junioroknál is kitettem
magamért.
mikor érkezett el az első felnőtt megmérettetés?
Arra pontosan nem emlékszem, de
az biztos, hogy 2012-ben birkóztam első alkalommal felnőtt Európa-bajnokságon, Belgrádban rendezték és tizedik lettem. A szombathelyiek kiválósá-
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gával, a Haladás VSE olimpikonjával, Ligeti Danival nagy csatáim voltak. Aztán nem úgy folytatódott a sportkarrier, ahogy szeretted volna…
Sajnos közbejött egy elég komoly
térdsérülés, keresztszalag-szakadásom
lett, íg aztán a 2012-14-ig kihagytam a
versenyeket, gyógytornára jártam, persze amennyit lehetett edzettem is. Lassan gyógyultam fel, mert lassabban tudok regenerálódni a sérülésekből.
2015-ben tehát újra jöttek a versenyek?
igen, újra beleálltam a versenyekbe,
de nehezen jöttem vissza, a kihagyás
megviselt, Horvátországban az első
nemzetközi vesresnyemen olyan sráctól
kaptam ki, akit korábban már simán
megvertem. Én is rájöttem az alapigazságra, hogy birkózóerőt kizárólag
csak birkózással tud a sportoló szerez-

hezebbek az ilyen összecsapásokm,
mert előfordul, hogy nem ismerem az
ellenfelet és fejtörést okozhat. Aztán a
fiatal szombathelyi tehetséget Wittmann Kristófot győztem le okos birkózással. A döntőben jött Szmik Attila.
jól ismerjük egymást, ennek ellenére
igyekeztünk egymást meglepni. miután
Szmiket megintették, 30 másodperc
alatt akciót kellett rajta csinálnom, különben ő kap 1 pontot. Akcióznom kellett, mert az utolsó szerzett ponttal ő
állt nyerésre, sikerült is lábra támadnom
és pontot szereznem, ekkor 2-1 volt, de
nagyon hosszú utolsó percet éltem át
az országos bajnoki címért. Ezzel még
nem szereztem meg a válogatottságot,
inkább a klubnál dolgozom tovább, de,
ha a szövetségi kapitány bizalmat szavaz, akkor válogatottként is odateszem
majd magam.

ni. Aztán 2016-ban feljöttem, az országos bajnokságon, szabadfogásban 2.
lettem, kötöttfogásban pedig 5. helyezést értem el.
Aztán elérkezünk május végéhez…életed eddigi legnagyobb sikeréhez…
május 21-22-én lezajlott a szabadfogású birkózók országos bajnoksága Soroksáron. A férfiaknál több meglepetés is született, így mondhatni, hogy
nálunk, a 97 kilóban is, hiszen a döntőben jobbnak bizonyultam a válogatott
Szmik Attilánál.
Ne szaladjunk ennyire előre, hogyan
jutottál a fináléig?
Az első meccsem egy büki srác, egy
hobbista ellen birkóztam. Sokszor ne-

Az életedet nemcsak birkózás tölti
ki…
Valóban, hiszen napközben Gyálon,
családi vállalkozásban dolgozom, de
nagyon szeretek horgászni és a barátaimmal is sok időt töltök.
megtudtuk, hogy közben a férfi csapatpontverseny is befejeződött, itt a
Haladás VSE mögött, a Vasas SC tagjaként ezüstérmet nyert Tamás, a 3.
helyen az ESmTK végzett. A következő hetek is edzéssel telnek, hiszen
július közepén a román fővárosban,
egy nemzetközi versenyen szeretne
jól birkózni. Aztán ősszel világbajnokság lesz, ott is szeretne szőnyegre lépni és jól szerepelni.
Hajrá, Tamás, mi szurkolunk Neked!
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Fotó: KNF

Labdarúgás: negyedik, kilencedik és tizenötödik helyezés
A Gyáli BKSE megyei ii. osztályban szereplő csapata hiába
táltosodott meg és győzött az utolsó három fordulóban, mégis
kieső helyen végzett.
Boda imrétől, a klub elnökétől megtudtuk, hogy az U14-es csapat az előkelő 4. helyen fejezte be a bajnokságot,
az U19-es csapat a bajnokság hajrájában Dunavarsányban vereséget szenvedett, de Gyálon szoros csatában legyőzte az örkényieket, s ezzel a 9. helyen végzett. Eredmények – U19: Dunavarsány-Gyáli BKSE 3-0 Gyáli BKSE-Őrkény SE 4:3

Felnött:
Gyáli BKSE- újhartyán VSE 2:1 Dömsödi SE-Gyáli BKSE 2:6 Gyáli BKSEócsa VSE 3:1
A felnőttek ezzel a 15., kieső helyen
zárták a bajnokságot, akkor van esély
arra, hogy a megye ii-ben induljon jövőre is a csapat, ha lesznek olyan feljutó csapatok, akik nem vállalják az indulást a megye ii-ben.

online grooming
A grooming angol kifejezés, arra a jelenségre használják, amikor egy felnőtt az interneten keresztül alakít ki kapcsolatot egy gyermekkel, azzal a céllal, hogy szexuális kapcsolatra vegye rá
és szexuálisan kihasználja. Az elkövetők legtöbbször úgy cserkészik be a gyerekeket, hogy barátságot vagy szerelmet színlelnek, azért, hogy a fiatal érzelmileg elkezdjen kötődni hozzájuk.
A grooming jellemzői
• A kapcsolat kialakítása során az elkövető
a valós személyét, életkorát, nemét sokszor
eltitkolja, másnak adja ki magát, mint aki valójában.
• Az elkövetők előszeretettel használják a
közösségi oldalakat és a nyilvános chat-szobákat.
• A megosztott személyes információk, különösen a kihívó képek figyelemfelkeltőek az
elkövetők számra, és növelik a célponttá válás
kockázatát.
• A bizalom elnyerése érdekében hamis, a
célszemély számára vonzó információkat közöl magáról (nem, életkor, fénykép, érdeklődési kör), kedvesen viselkedik vele, esetleg kisebb ajándékokat küld. Az elkövető szándéka
sokszor csak akkor lesz nyilvánvaló, amikor a
célszemély valamilyen szexuális ajánlatot kap
a tőle, vagy az áldozat személyesen is találkozik az elkövetővel, aki erőszakoskodni próbál vele. Előfordulhat az is, hogy a célszemély
egy idő után a beszélgetésben kellemetlenül
érzi magát, mert az elkövető egyre rámenősebben és tolakodóbban próbálja szexuális tartalmú beszélgetésbe is bevonni.
Lehetséges az is, hogy az elkövető intim
képeket küld magáról, illetve a másikat is erre
kéri.
Az elkövető általában egy olyan felnőtt, aki
nála jóval fiatalabbakkal szeretne szexuális
kapcsolatot létesíteni.
• Célja, hogy rábírja a neten megismert gyerekeket arra, hogy személyesen is találkozzanak, és akkor – akár – erőszakkal is szexuális
kapcsolatot létesítsen.
• További cél lehet, hogy pornográf tartalmú
képeket vagy felvételt akar készíteni vagy kérni a gyerektől saját célra, illetve azért, hogy
másokkal megossza.
• Az is gyakori, hogy az elkövető a szexuá-

lis vágyait a gyerekekkel történő szexuális tartalmú beszélgetésekben, fantáziálásokban éli
ki, ezért tart kapcsolatot fiatalokkal.
• Az elkövető a kapott képekkel vagy a beszélgetési előzményekkel zsarolhatja is az áldozatát, hogy az újabb képet, videót küldjön
magáról, vagy egyezzen bele a személyes találkozóba és a szexuális kapcsolatba.
• Előfordulhat az is, hogy külföldi munka
ígéretével külföldre utaztatja áldozatait, ahol
prostitúcióra kényszerítheti.

A megelőzés lehetőségei
• Legyen nyitott a gyermeke irányába!
• Tudatosítsa benne, hogy megbízhat Önben és számíthat a segítségére!
• Beszélgessen vele az online tér veszélyeiről és az ottani biztonsági szabályokról!
• Hívja rá fel a figyelmét, hogy az interneten
bárki mondhatja magát bárkinek.
• Akit személyesen nem ismerünk az idegen, még ha az interneten rendszeresen beszélgetünk is vele.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
a Dabasi rendőrkapitányság felvételt hirdet egyéb ügyintéző munkakör betörlésére határozott időre
munkakör: egyéb ügyintéző
munkaviszony: közfoglalkoztatás
munkarend: 8 óra
Fizetés: bruttó 81 530 Ft
Feladatok: adminisztrációs feladatok
ellátása
munkakör betöltésének feltételei:
– minimum gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségi
– büntetlen előélet

• Tanítsa meg gyermekének, hogy ne tegyen közzé és ne osszon meg mással kihívó
képet, idegennel pedig semmilyen személyes
információt (adatot, képet, stb.)
• Ha találkozni akar valakivel, akit online ismert meg, mindig szóljon előtte Önnek, és
csak az Ön engedélyével és jelenlétében találkozzanak!
• A fentiek alól nincsenek kivételek!

mit tegyen grooming esetén?
• A gyermek szóljon a szülőjének, ha egy
beszélgetés során veszélyben, fenyegetve
vagy kellemetlenül érzi magát, szexuális tartalmú beszélgetést kezdeményeznek vele,
fényképeket kérnek tőle vagy személyes találkozóra hívják.
• Tiltsák le a felhasználót! mentsék le az
üzeneteket, beszélgetéseket képernyőmentéssel!
• jelentsék a honlap üzemeltetőjének!
Ha az elkövető zaklatja vagy fenyegeti gyermekét üzenetekkel, forduljon a rendőrséghez!

munkavégzés helye:
– Dabasi rendőrkapitányság, 2370
Dabas Szent istván tér 1.
jelentkezés módja:
– önéletrajz elküldésével a dabasrk@pest.police.hu e-mail címre,
vagy postai úton a 2370 Dabas,
Szent istván tér 1. címre.
– az önéletrajzban kérem feltüntetni, hogy a betölteni kívánt munkakör:
egyéb ügyintéző
Bővebb felvilágosítást nyújt:
– Bartus Annamária humánigazgatási előadó, tel.: 29/360-214,
e-mail: BartusAn@pest.police.hu
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