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a magyar nem kudarcra ítélt,
hanyatló nemzet
Soft Caps 2018 hadgyakorlat
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A tanévet egy színdarab
előadásával zárta a HÁT-TÉR
Pedagógusnap: átadták a Gyáli
Közoktatásért Díjakat
Ismét Bartók és Arany nyomán
Erdélyben
Karlovac, Zadar, Split, Raguza,
Trogir és Sibenik felfedezve!
Komplex mozgás- és
személyiségfejlesztő program
a Liliom Óvodában
Mazsorettsport: Panna már
15 évesen az akarat mintaképe

„A nyugalom vizéhez terel,
és felüdíti lelkemet."
A jól végzett munka örömmel tölti el az embert, de szükségünk van
pihenésre is, hogy testileg-lelkileg felüdülve dolgozhassunk tovább.
Az ünnepek az egész év során, így a nyári időszakban is segíthetik ezt
a megújulást.
3

4
5
7
8
11
12

14
17

gyáli
mi
újság
Kiadja: Arany János Közösségi Ház
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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 27.
Hirdetésfelvétel: 06-29/541-644

A pünkösd utáni első vasárnap a Szentháromság napja volt, amit kicsipünkösdnek is hívnak a kiskarácsony mintájára. A Szentlélek eljövetelének megünneplése után összefoglaltuk hitünket: Isten Atya, Fiú ás Szentlélek, tehát Szentháromság. A Háromság
ábrázolása templomainkban, de gyakran otthonainkban is megjelenik: "...a háromszögbe foglalt sugárzó nap oltalmazó céllal fölkerül a házak homlokzatára, kapubejáratokra, más helyekre is, és több vidéken egészen elnépiesedik, népművészeti motívummá válik" (Bálint Sándor).
A következő vasárnap Úrnapja volt, amikor
a pap a hívek kíséretében kivitte a templomból az Oltáriszentséget, és virágokkal díszített
oltárok előtt ünnepli azt.
Június 24-én Keresztelő Szent Jánosra emlékeztünk. A nyári napforduló közelsége miatt
a fénnyel kapcsolatos szokások - különösen a
tűzugrás - jelentős szerepet játszanak a hozzá fűződő néphagyományban. Régi magyar
nyelvünk erre az ünnepre utalva nevezte ezt
az időszakot Szent Iván havának. A Szent Iván
éjhez újabban a Múzeumok éjszakája kapcsolódik: ha már ilyen hosszan tart a világosság,
nézzünk körül a minket körülvevő világ kulturális
kincsei között. Ezt követően, június 29-én Szent
Péter és Pál apostolokat ünnepeltük, akik Isten
Igéjének hirdetésében jeleskedtek. Ők hódították meg a pogány Rómát a krisztusi hitnek, mégpedig nem erővel, hanem odaadó
életük, hitük és vértanúhaláluk által. Péter apostolt kulccsal ábrázoljuk, a Mennyek országának kulcsaival, amit Jézus bízott rá. Pál apostol vértanúságának eszköze a pallos,
hiszen őt, mint római polgárt nem keresztre feszítették, hanem az annál jóval humánusabb fővesztésre ítélték. Haláluk és mennyei születésük emléknapja egyben hagyományosan a beérett vetés aratásának kezdete is: "Péter-Pálra búza érik, Eljutunk az
újkenyérig".
Július első vasárnapját Sarlós Boldogasszony néven ismerjük, ami az aratás idejére
éppúgy utal, mint az áldott állapotban lévő Szűz Máriának Szent Erzsébetnél tett látogatására. Szent Jakab havának is szokás nevezni ezt az időszakot, hiszen július 25-én
őt ünnepeljük. Róla, (spanyolul Sant Iago-ról) a Santiago de Compostela-i zarándoklat
jut eszünkbe, amely mára reneszánszát éli. A jeles napok sorából Szent Anna ünnepe is kiemelkedik, amikor gyakran gyermekáldásért könyörögnek, illetve Szűz Mária
édesanyja emléknapján sok helyen bálokat is rendeznek.
Augusztus - Kisasszony hava - két jelentős nappal emelkedik ki az évkörből: 15-én
Nagyboldogasszonyt, Jézus édesanyját ünnepeljük, 20-án pedig a Magyarországot
Mária oltalmába ajánló királyunkra, Szent Istvánra emlékezünk. Városunk életében is
jelentős szerepet játszik ez az esemény, hiszen katolikus templomunk védőszentje
Szent István, nem véletlen, hogy a városi megemlékezés helyszínéül szolgáló téren is államalapítónk szobra áll.
Fontos, hogy ezeket a jeles napokat szem előtt tartsuk, hiszen lelki gazdagodásunkat és közösségeink erősödését egyaránt szolgálják. Érdemes kihasználni a nyári szabadság napjait, hogy elcsendesedjünk, és békességet találjunk, mert a közösségben az
tud hasznosan tevékenykedni, aki önmagára is elég időt szán: "Keresd a csendet. Aki változni akar, aki érni és növekedni szeretne, annak szüksége van a nyugalom helyére.
Ami növekedik, az nem üt nagy zajt." (Anselm Grün)
KOVáCS VIKtóRIA
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középpontban a felújítások
és a nyári gyermektáborok
Befejeződtek az útfelújítások, zajlanak az intézményi korszerűsítések, mezeket kaptak a kézilabdázók és a révfülöpi tábor is felkészült a nyaralni vágyó gyerekek fogadására – ezekről
a témákról érdeklődtünk erős József alpolgármesternél.
– Alpolgármester úr! Jelenleg több
fontos építkezés, beruházás is zajlik
gyálon, ezek közül az útfelújítások is
sokakat érintettek…
- A városvezetés kiemelt fontosságúnak tartja az önkormányzati utak javítását. Az elhasznált, rossz minőségű
utak korszerűsítését az Önkormányzat
pályázati források bevonásával igyekszik finanszírozni. Az áprilisban indult
útfelújítás keretében a Gábor áron utca,
Mikszáth Kálmán utca, toldi Miklós utca
és a Kodály zoltán utca is új aszfaltréteget kapott. A beruházás összköltsége
67 millió forint volt, amelyből 30 millió
forint az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására” nevű pályázaton elnyert állami támogatás, 37 millió forint pedig az Önkormányzat saját forrásából biztosított öszszeg volt. A kivitelezés a tervek szerint
haladt és június végére elkészült minden.
– Maradjunk még a felújítások témakörénél, lapunk információi szerint
a nyáron az intézményekre is jelentős
összeget fordít a város. Mire és menynyit költenek?
– Minden gyáli iskolában, óvodában
és a bölcsődénkben is zajlanak a hagyományos felújítási munkálatok, amit
10 millió forint értékben a városi önkormányzat végeztet el. Emellett örömmel
újságolom, hogy a Magyar Kézilabda

Szövetség támogatásával, a zrínyi Miklós általános Iskola tornacsarnokában
teljesen megújulnak a vizesblokkok és
az öltözők is. A zrínyiben emellett a teljes elektromos hálózatot is felújítjuk. A
város saját forrásból, a Klik-kel közösen
oldja meg a korszerűsítést.
– gyál mindig híres volt arról, hogy
jó kapcsolatokat ápol a helyi vállalkozókkal, cégekkel, ennek kiváló példájáról már előző számunkban is írtunk,
de most is beszámolhatunk hasonló
esetről.
- Valóban jó a kapcsolat a helyi vállalkozókkal, a múlt hónapban a Dohány
Kft. játékokat ajánlott fel a gyáli játszóterekre, az árpád utca és Szent István
út sarkán, a Bartók iskola mellett, a Gyáli Millenniumi Parkban, valamint Gyáli
Járási tanuszoda mellett is felbukkantak

a kis gyáli lurkóknak szánt műanyag játékok. Köszönet illeti a Dohány Kft-t a
felajánlásért.
Ez alkalommal pedig arról számolhatok be, hogy a Havi Logistic Kft. ügyvezetőjével folytatott tárgyalás, beszélgetés során felvetődött, hogy szívesen támogatnának olyan sportegyesületet,
ahol gyáli gyermekek edzenek. Kapóra
jött a felajánlás, mert a kézilabdázóinknak nem volt versenyzésre alkalmas mezük, most ezt sikerült megvalósítani.
Meglepetéssel érkeztünk, június 11-én a
Gyáli zrínyi Miklós általános Iskola tornacsarnokába, ahol Balla zoltánnal, a
gyáli HAVI Logistics Kft. ügyvezetőjével a Gyáli BKSE kézilabda szakosztály
évzáróján ünnepélyes keretek között adhattuk át a logisztikai cég által a gyermekek részére biztosított új mezeket.
Érdemes tudni, hogy Balla zoltán és
Valentinyi zoltán, a cég ügyvezetői
nagy örömmel támogatják a gyáli kézilabdás gyermekeket. Korábban edzőés meccslabdákkal is ellátták már a csapatot. A most átadott új mezeket kitörő lelkesedéssel fogadták a gyermekek
és edzőik, tomori Győző és Kamper Olívia, akik köszönetüket fejezték ki a felszerelések beszerzéséért.
– tombol a nyár, a népszerű révfülöpi tábor is megnyílik a gyerekek
előtt?
– Igen, természetesen! Pár hét múlva, augusztus 2-től 8 napot, illetve 7 éjszakát töltenek el a gyerekek Révfülöpön, részben önkormányzatunk, részben a Székely Nemzeti tanács és a Magyar Páneurópa Unió Egyesület támogatásával, de a Bethlen Gábor Alapkezelő zRt. is hozzájárul 1 millió forinttal
a táboroztatás költségeihez.
Ezen az első augusztusi héten 52 erdélyi és 20 ukrán diák a zrínyisekkel táborozhat közös turnusban. A gyerekeket szállító autóbuszok egyébként Kézdivásárhelyről indulnak, majd Kibéden
keresztül érkeznek és Láng zsolt, Budapest II. kerületi polgármesterének köszönhetően még Budapesten is eltölthetnek 3 élménydús napot.

www.gyal.hu 3

gyaliUjsag_VII_2-3:23-24-25.qxd

2018.07.04.

15:19

Oldal 24

Aktuális

gyal.hu

Fókuszban a személyi döntések és az intézményi felújítások
A júniusi képviselő-testületi ülésen jelzőtábla kihelyezéséről, valamint a díszpolgári és a kiváló sportolói díj odaítéléséről is döntöttek.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 28-án tartotta éves
munkarend szerinti soros ülését. A döntéshozók elfogadták Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, majd megbízták a képviselők Bretus Imrét, hogy
lássa el az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár igazgatói feladatait.
A Monori tankerületi Központ támogatásáról pozitív döntést hoztak, mely-

nek köszönhetően a Gyáli zrínyi Miklós
általános Iskola elektromos hálózatának teljes felújítása megkezdődik.
Ezután elsőbbségadás kötelező jelzőtábla kihelyezéséről döntöttek, ez az
Akácfa utcában a balesetveszély megszüntetése érdekében megváltoztatná,
de egyértelműen szabályozná a közlekedési viszonyokat.
Az elsőbbségadás nyomatékosítása
érdekében a Vak Bottyán utcában az
elsőbbségadás kötelező jelzőtáblák lecserélését nagy fényvisszaverő képes-

ségű StOP táblára, a StOP burkolati
jel és az előjelző táblákkal kiegészítve
létesítik.
A képviselők zárt ülésen döntöttek
az idei Gyál Díszpolgára, illetve a Kiváló Gyáli Sportolói Díjak odaítélésről.
Gyál Város Önkormányzata éves
munkarend szerinti következő soros
ülését szeptember 27-én tartja a Városháza tanácstermében. A képviselő-testületi terjesztések, anyagok, illetve döntések a www.gyal.hu weboldalon olvashatók.

erős József alpolgármester:
a magyar nem kudarcra ítélt, hanyatló nemzet
Az i. világháború befejeztével, 1920-ban ezen a napon hirdettek ítéletet az ezeréves Magyarország fölött és tépték darabokra testét. Az Országgyűlés 2010-ben törvényt fogadott
el a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről, s június 4-ét a nemzeti összetartozás
napjává nyilvánította.
A törvény elfogadásával kinyilvánították, hogy „a több állam fennhatósága
alá vetett magyarság minden tagja és
közössége része az egységes magyar
nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a

tünk a nemzeti összetartozás napjára.
Az eseményen részt vett Pápai Mihály
polgármester, Babák László Mátyás, a
Gyáli Járási Hivatal vezetője, Kovalik
Józsefné, városunk díszpolgára, illetve
önkormányzati képviselők, intézményvezetők és a civil szervezetek képviselői is megtisztelték az eseményt részvételükkel.
Ünnepi beszédet mondott Erős József alpolgármester, melyben így fogal-

mazott: „…A Nemzeti Összetartozás
Napja nem gyásznap, hanem tanulságtétel számunkra, élő bizonyítéka annak,
hogy a magyar nem kudarcra ítélt, hanyatló nemzet, hanem az egyik legnagyobb újjászülető, amely újra és újra magát állítja talpra.”
Az esemény részeként Gábos tünde
erdélyi népdalokat adott elő, a megemlékezés a Székely himnusz eléneklésével zárult.

Anyakönyvi hírek

magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”. Június 4-e gyásznap a magyar történelemben, de egyben felemelő tanúságtétele is annak az összetartozásnak,
melynek nem szabhatnak határt idegen
országok.
Gyálon, június 4-én a Városközpontban lévő trianon emlékműnél emlékez-

4 gyáli mi újság

Beke zsuzsanna anyakönyvvezető arról tájékoztatta lapunkat, hogy júniusban 4
haláleset és 17 házasságkötés történt Gyálon.
Június 1-jén: Héjja Attila és Catana Maria Noemi (férjes név: Héjja Maria Noémi), június 2-án Papp Norbert István és tóth Renáta Kitti (férjes név: Pappné
tóth Renáta Kitti, valamint Laksz Lóránd István és Gombás Brigitta (férjes név:
Laksz-Gombás Brigitta) mondta ki a boldogító igent.
Június 8-án Balla László és Pécsi Nikolett Barbara (férjes név: Balla Nikolett
Barbara), június 9-én Buzás József Ferenc és Megyeri Mária, Mercz Gábor Sándor és Molnár Edina (férjes név: Merczné Molnár Edina), valamint tamási Sándor
és Vaski Renáta (férjes név: tamási Renáta) kötött házasságot.
Június 16-án Fésűs Márk és Berger Alexandra (férjes név: Fésűsné Berger Alexandra),
Kuzsof tibor és Nagy Judit (férjes név: Kuzsofné Nagy Judit), Szklenár Máté
és Galgand Noémi (férjes név: Szklenár Noémi), Kreisz Gábor Attila és Mátéfi Mónika (férjes név: Kreisz-Mátéfi Mónika), valamint Bakó József és Sárdi Bernadett (férjes név: Bakó-Sárdi Bernadett) esküdött hűséget.
Június 23-án tóth István Norbert és Bódi teréz (férjes név: tóth teréz), június
29-én Blaski Sándor és Szanda Edit (férjes név: Blaski Edit), június 30-án pedig Hovanyecz István és Varga Andrea, dr. Both Hunor és Grics Annamária Edina (férjes név: Both Annamária Edina), valamint Batta Péter Pál és Egri Edina
(férjes név: Batta-Egri Edina) is összeházasodott.
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soft Caps 2018 hadgyakorlat gyálon (is)
Június 11-14 között gyálon nem egy katonát láthatott a figyelmes járókelő. történt ugyanis,
hogy négynapos gyakorlatot tartottak az Magyar honvédség Civil-katonai együttműködési és lélektani Műveleti központ szakemberei a térségben egy fiktív afrikai országban történt incidensekre reagálva.
A Soft Caps 2018 elnevezésű nemzetközi,
nem-kinetikus harcászati gyakorlat Gyál
közigazgatási területét is érintette. A nemzetközi, nem-kinetikus képességek alkalmazásán alapuló gyakorlást az MH Ludovika zászlóalj ócsai kiképzőbázisán az MH
Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ immár harmadszor
rendezte meg.
A hadgyakorlatra azért volt szükség, mivel a Magyar Honvédség katonái a világ
számos pontján hajtanak végre találkozókat vezetőkkel, szervezetek képviselőivel
és a lakosság különféle rétegével. A feladatok valós környezetben, valós személyekkel történő lebonyolítása nagy mértékben segíti a katonák felkészültségét
akár a nemzetközi környezetben végrehajtandó feladatellátásra.
Hat nemzet mintegy nyolcvan katonája
működött együtt a kéthetes gyakorlat során, amelynek elsődleges célja az volt,
hogy speciális, úgynevezett civil kapcsolattartó csoportokat létrehozva ötvözze a
civil-katonai együttműködési képességeket, azaz a CIMIC feladatrendszerét a
PSyOPS-éval, a lélektani műveletekével.
Szilágyi Csaba ezredes, az MH Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ (MH CKELMK) parancsnoka
érdeklődésünkre elmondta: fontos a meg-

PályázAti FelhÍVás
„Kertváros” Önkormányzati társulás társulási tanácsa pályázatot hirdet Kertváros Szociális Központ vezetői állás betöltésére az alábbi tartalommal és szövegezéssel:
A „Kertváros” Önkormányzati társulás társulási tanácsa a közalkalmazottak
jogállásáról szóló1992. évi XXXIII.a törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet
Kertváros Szociális Központ (2360 Gyál, Rákóczi u. 42-44.) intézményvezetői állás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony, új jogviszony létesítése esetén 4 hónap próbaidővel
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: 2018. október 16-tól 2023. október 15-ig
A munkavégzés helye: 2360 Gyál, Rákóczi u. 42-44.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatokat, a
pályázati feltételeket, a pályázathoz csatolandó dokumentumokat, a pályázati
eljárás lefolytatásának rendjét és az elbírálás módját a pályázati felhívás további részei tartalmazzák. Ezekről a gyal.hu weboldalról tájékozódhatnak.
Pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívás a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való megjelenéstől
számított 30. nap
Pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.
A pályázat benyújtásának helye: A pályázatot „Kertváros Szociális Központ vezetői állás pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban)
személyesen kell leadni a Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. I. em. 121-es szoba.) Információ kérhető a 06-29-544-141-es telefonszámon.

felelő együttműködés a
nemzetek között. Mivel
más nemzetekkel szolgálunk együtt a missziókban,
ezért elengedhetetlen a
tapasztalatcsere, a közös
kiképzés és egymás módszereinek megismerése”.
A fiktív szituáció szerint
egy távoli országnak nemzetközi segítségre volt
szüksége, amelyet az
ENSz és szakosított szervezetei, illetve egy nemzetközi katonai kontingens
biztosított. A forgatókönyvben továbbá szerepelt egy másik probléma
is: két etnikum ellentéte.
A kéthetes gyakorlaton a magyar katonákon kívül öt nemzet volt jelen: az Amerikai Egyesült államokból, Csehországból,
Lengyelországból, Németországból és
Szlovákiából érkeztek még résztvevők, így
a gyakorlatot végrehajtók körülbelül egyharmadát külföldi katonák jelentették. A
Soft Caps 2018 egyben a 2019-ben készenléti szolgálatba lépő Visegrádi 4-ek
által felajánlott Európai Uniós Harccsoport
kiképzésének egyik állomása volt.
A gyakorlat utolsó napján megjelent
vendégek többek között megtekinthették
a multimédiás termék-előállító konténert,
valamint a gyakorlat forgatókönyvének
szerves részét képezte az ócsai iskolásoknak tartott statikus bemutató is.
A gyakorlat részeként a katonai csoport
egy része ellátogatott a Gyáli Polgármesteri Hivatalba, ahol Erős József alpolgármester a település oktatási-, egészségügyi helyzetéről, lakosság összetételről,
valamint a város közbiztonságáról adott
tájékoztatást.
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számos veszélyt rejt a nyár gyermekeink számára
Tombol a vakáció, a nyári szünet alatt pedig sok veszély leselkedik a gyermekeinkre, ilyenkor érdemes jobban odafigyelni rájuk. Ahhoz, hogy a nyár gondtalan legyen, szeretnénk
felhívni a figyelmet néhány hasznos tudnivalóra, melyeket, ha tehetik, mindenképpen beszéljenek meg gyermekeikkel!
Bűnmegelőzési tanácsok
A gyermeknél csak annyi pénz legyen, amennyi feltétlenül szükséges. Hívjuk fel a gyermek figyelmét, hogy az utcán ne vegye elő
mobiltelefonját, útközben ne kezdeményezzen, illetve ne fogadjon hívásokat, ne játsszon a készülékkel, illetve azt ne adja át
semmilyen kérésre! Strandon, napközis táborban ügyeljenek a
gyerekek arra, hogy a lakáskulcs, pénztárca stb. soha ne maradjon szem előtt!
Mondjuk el gyermekeinknek, hogy értékeikkel ne hivalkodjanak,
azokat ne tartsák jól látható helyen, ne adják oda idegeneknek!
Gondoskodjunk arról, hogy legyen a gyereknél olyan irat, amelyből megállapítható a gyermek személyazonossága és a szülők
elérhetősége!
Tanácsos összefogni rokonokkal, jó barátokkal, esetleg szomszédokkal, akik segítséget nyújtanak a gyerekek felügyeletében.
Ne hagyjuk egyedül csellengeni a kiskorú gyerekeket az utcán, hiszen veszély leselkedhet rájuk! Mindig beszéljük meg a gyermekünkkel, hogy ha bármi baja történne, kihez és hová forduljon
segítségért! Tudjunk róla, hogy hol tartózkodik.
Ha az utcán idegen szólítja meg gyermekünket, sem útbaigazítás, sem pedig más indok alapján ne tartsanak velük! Az
ismeretlen gépkocsijába ne szálljanak be, illetve ne fogadjanak el
semmit! Hívjuk fel a gyermekek figyelmét, hogy az ilyen esetekről mindig szóljanak szüleiknek! A késő esti órákban lehetőség szerint ne induljanak egyedül haza, csak egymást védve, kísérve. Gyermekünkkel napközben is rendszeresen tartsuk a kapcsolatot, előre megbeszélt időpontokban!
Ismerjük meg, hogy gyermekünk kivel és mivel töltötte a napot.
(Történt-e esetleg idegen felnőtt részéről közeledés, ismerkedés, beszélgetés, egyáltalán mi történt egész nap.)
Ne próbálják ki a különböző kábítószereket, tudatmódosító
anyagokat, mert hatásuk kiszámíthatatlan és könnyebben válhatnak áldozattá és elkövetővé is.
Fontos, hogy legalább valamelyik szülő legyen mindig elérhető.
Gyalogosoknak, kerékpárosoknak
Beszéljük meg a gyalogos közlekedés alapszabályait, illetve érdemes áttekinteni a kerékpáros közlekedési szabályokat is! Vizsgáljuk át a gyerekek kerékpárját és szereljük fel a kötelező tartozékokkal, mint például a fékek, világítóberendezések, prizmák,
csengő!
Kerékpárosként legyenek mindig kiszámíthatóak, elinduláskor, sávváltáskor és bekanyarodáskor a körültekintés után kézzel
jelezzék irányváltoztatási szándékukat!
Főútvonalon csak 12. életévét betöltött személy kerékpározhat!
Ha van kerékpárút csak azon szabad kerékpározni! Kerékpárútról, kerékpársávról és lakott területen kívüli főútvonalról balra
csak kerékpárt tolva szabad bekanyarodni. A kijelölt gyalogosátkelőhelyen a kerékpárról le kell szállni és a kerékpárt tolva,
gyalogosként kell áthaladni rajta.
A láthatósági mellény viselése lakott területen kívül, éjszaka
és korlátozott látási viszonyok között kötelező! Kerékpározás,
görkorcsolyázás és a gördeszkázás közben használjanak bukósisakot, védőfelszereléseket.
Fürdés, strandolás
A nyári idény elmaradhatatlan velejárója a szabadvizek, szabad
strandok környékének látogatása. A vízi balesetek megelőzé-
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sére az alábbi módokon fordítsunk figyelmet: kerüljük a bányatavakat, csak a kijelölt helyeket vegyük igénybe fürdőzés céljából. A szabadvizeken, folyókon, holtágakon, egyéb vízfelületeken,
több helyen is megengedett a fürdőzés, vannak azonban olyan
helyek, ahol tiltják, amelyet táblával jeleznek.
Felhevült testtel soha ne ugorjanak a vízbe, hiszen a vízi tragédiák nagy része az ilyenkor fellépő izomgörcs, illetve szívelégtelenség miatt következik be. Fokozottan vigyázni kell az
erős sodrású folyókban, ahol gyakoriak az örvényképződések, hiszen ezek még a jó úszókra is veszélyt jelentenek.
Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek
csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben.
Ha egyedül vannak otthon
Szigorúan tilos idegent beengedni a lakásba, még akkor is, ha az
idegen a szülőkre vagy hivatalos ügyre hivatkozik.
Tanítsák meg a gyermekeiket arra, hogy ne dicsekedjen vele,
ha egyedül tartózkodik a lakásban, s ne dicsekedjen a lakásban
található pénzzel, értékekkel.
A véletlenül elől hagyott gyógyszerek, alkoholos italok veszélyesek lehetnek, ügyeljünk rá, hogy a gyermek még kíváncsiságból se próbálhassa ki azokat!
Ha egy elektromos készülék elromlott, ne nyúljon hozzá, várja meg a szülőket, amíg hazaérnek!
Ha tűz ütne ki a lakásban, fontos, hogy ismerje a tűzoltók számát, amit azonnal hívni kell és hagyja el a lakást! Ne próbálja
meg egyedül eloltani a tüzet, mert könnyen füstmérgezést kaphat vagy megsérülhet!
Az interneten való szörfözés jó kikapcsolódásnak tűnhet, de itt
is fontos az óvatosság: Senkinek ne adja meg a lakcímét, személyes adatait! Ha nyaralni megy a család, az időpontot a közösségi oldalakon soha ne írja ki, mert ez nyílt meghívó a betörők számára! Ha chat-en idegenek hívják el találkozóra, mondjon
minden esetben NEM-et!
Vigyázzunk gyermekeinkre!
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A tanévet egy színdarab előadásával zárta a HáT-TéR
Május 30-án az Arany János közösségi Ház és városi könyvtárban tartották a 2018-as HáTTéR tanévzáró ünnepséget. A HáT-TéR foglalkozás a Bartók Béla általános iskolában, a teljes tanév során heti rendszerességgel megvalósuló prevenciós program a tanulók számára.
idén a ludas Matyi című színdarabot adták elő a gyerekek.
gyerekek, egy különleges
hangszer, az úgynevezett
boomwhackers segítségével, zabán László a Gyáli
Kodály zoltán Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának
vezényletében.
A műsorban résztvevő
gyerekek a színpadon ve-

Az immár ötödik éve folyó foglalkozás egy igazi csapatmunkát
mutatott, amelynek során a gyermekek elfogadják egymást,
segítenek egymásnak, és ezzel önmagukat és társaikat is fejlesztik. Az előadást követően egy zenés műsort is előadtak a

Megszaporodtak a gázvezeték
szakítások a megyében
Az elmúlt hetekben két esetben is riasztották a megyei tűzoltókat gázvezeték szakítás miatt. Csak ebben az évben a Pest Megyei Katasztrófavédelem Igazgatóság tűzoltó egységeinek tizenöt esetnél kellett beavatkozniuk gázvezeték sérüléséből adódó káreseményeknél.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ilyen káresetek döntő
többsége emberi mulasztásra vezethető vissza, például a földmunkát végzők nem kellő körültekintéssel járnak el. Leggyakrabban tehát géppel, illetve kézzel történő munkavégzés során sérül a gázvezeték, gyakori, hogy fűnyíróval vágják el a kiálló földgázcsonkot. Az ilyen balesetek mögött az előírások be nem tartása áll, hiszen a földmunkát végző cég vagy személy sokszor
nem szerzi be a területre vonatkozó közműtérképet.
Az ilyen hibák, mulasztások komoly következményekkel járnak, hiszen a sérült vezetékből kiáramló gáz rendkívül gyúlékony,
robbanásveszélyes, gyakran szükség van a környéken élők kitelepítésére. Átlagosan 15-20 embernek kell ilyen eseteknél elhagynia otthonát, a beavatkozás 10-15 tűzoltót és három gépjárművet igényel. Vagyis a gázvezeték-sérülés miatt keletkező
károk felszámolása akár 100 ezer forintos plusz kiadást is jelenthet a riasztott tűzoltóság számára. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy indokolt esetben a tűzoltó-parancsnokság
köteles feljelentést tenni a rendőrségen, a károkozás szankciója súlyosabb esetben több évig terjedő szabadságvesztés is lehet.
A káresetek megelőzhetőek azzal, ha a gázcsonk közelében
körültekintőbb munkavégzés (pl. fűnyírás közben) zajlik, illetve azzal, ha a földmunkálatok (pl. ásás) megkezdése előtt mindenki beszerzi az adott területre vonatkozó közműtérképet, illetve egyeztet a területileg illetékes földgázszolgáltatóval. Szem előtt kell
tartani azt is, hogy a gázvezeték egyméteres körzetében csak
kézi szerszámokkal szabad dolgozni.
ForrÁS:PEST.KATASzTroFAVEdELEM.Hu

hették át a CIKE és a Bartók iskola közös ajándékát, egy ingyenes táborozási lehetőséget Velencén.
Gratulálunk a gyerekeknek a színvonalas produkcióhoz és
köszönjük a felkészítők egész éves munkáját!

Tüdőszűrés Gyálon
A szokásos éves tüdőszűrés 2018. augusztus 6-tól augusztus 30-ig lesz a rákóczi utcai iskolában (Gyál, rákóczi út 4446.), amelynek bejárata a Károlyi Mihály utca felől található.
Panasz nélkül is lehet beteg! A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdő-betegség időben történő felismerésére,
ezért érdemes hétfőn és szerdán 11:30 – 17:30-ig, majd kedden,
csütörtökön és pénteken 07:30 – 13:30-ig ellátogatni és igénybe venni a tüdőszűrést.
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, amelyhez a szűrőállomáson és az Egészségügyi Központban 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.
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Pedagógusnap: átadták a Gyáli közoktatásért Díjakat
a város pedagógusait, a gyáli közoktatási intézményekben dolgozókat köszöntötték június 1jén az arany János közösségi Ház és Városi könyvtárban. Ünnepi beszédet mondott Dr. Hrutkáné Molnár Mónika tankerületi igazgató, valamint Pápai Mihály, Gyál város polgármestere.
a polgármester a város önkormányzata nevében is megköszönte a pedagógusok, pedagógiai munkát segítők áldozatos munkáját, valamint kiemelte, hogy a pedagógusokra nagy
felelősség hárul, mert az egyén életét változtathatják meg.
Részt vett az ünnepségen Dr. Szűcs Lajos országgyűlési
képviselő, Erős József, Gyál Város alpolgármestere, továbbá
Kovalik Józsefné, városunk díszpolgára. az ünnepi beszédeket
követően Pápai Mihály polgármester és Erős József alpolgármester átadták a Gyáli Közoktatásért Díjakat.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még
1992-ben alkotott rendeletet abból a célból, hogy a gyáli közoktatásban, a gyáli közoktatásért kiemelkedő tevékenységet
végző, a gyermekek harmonikus személyiségformálásában, a
nevelő-oktató munkában, pedagógiai gyakorlatot segítő technikai faladatok ellátásában huzamosan kiemelkedő munkát
végző szakemberek tevékenységét elismerje.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018ban kiemelkedően eredményes pedagógiai tevékenységük
alapján a Gyáli Közoktatásért Díjat adományozta Fekete zoltánné Marsi Judit, a Gyáli Bartók Béla Általános iskola igazgatóhelyettese és Reegn Frigyesné, a Gyáli zrínyi Miklós Általános iskola népművelés-földrajz-rajz szakos pedagógusa
részére.
az eseményen Ritecz istvánné díszoklevelet vehetett át,
diplomája megszerzésének 40 éves évfordulója alkalmából és

a közoktatásban végzett 40 éves tevékenységének elismeréséül. tisztelettel gratulálunk a díjazottaknak! Szakmai életútjukban további sikereket kívánunk!
a rendezvényt Kautzky armand és Udvarhelyi Boglárka:
„Régi mániám” című zenés műsora zárta.

,, te, mindig pörögsz!’
a címben szereplő megállapítást nem egy alkalommal használták már Reegn Frigyesné, Irénkére, aki mindig azt kereste, hogyan és miben tud segíteni. a zrínyi Miklós Általános Iskola
népművelés-földrajz-rajz szakos tanára a Pedagógus Nap alkalmából vehette át az idei Gyáli közoktatásért Díjat.
Negyven évet töltött el a pedagóguspályán Reegn Frigyesné, irénke, aki már a beszélgetésünk elején kijavít, hiszen Ő
,,,nemcsak” népművelés-földrajz-rajz szakos pedagógus, hanem végzett művelődés-szervező, PR-szakértő és mentortanár
is egyben. a számos diploma ellenére, az indulás számára sem
volt egyszerű.
Gratulálunk a díjhoz, de hogyan kezdődött az 1970-es évek
végén a pedagógus-pálya?
– Érettségi után, 19 évesen, képesítés nélküli tanítóként, 1978ban kezdtem a pályát. Ekkor, munka mellett a szegedi Juhász
Gyula tanárképző Főiskolát is elkezdtem, 4 évet töltöttem el a
földrajz-népművelés szakon, majd diplomás pedagógus lettem.
Ha jól tudom, akkor egy kerek jubileum is közeleg a következő napokban?
– Jók a kémei! Pontosak az információk, hiszen az első osztályom pontosan 35 éve ballagott, ez az osztály a 8. osztályt fejezte be, én pedig a főiskolát. Úgy döntöttünk, hogy Révfülöpön ünnepeljük meg a kerek jubileumot, mert az akkori gyerekek jó része szeretett ott nyaralni, az osztály ugyanis egy
igazi ,,kirándulós” csapat volt. az egész osztály szerette a jövés-menést akkor is és most is, azóta is minimum 5 évente
találkozunk.
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Ez az osztály nagyon a szívéhez nőtt, de vajon követték-e
önt a tanítványok a pedagógusi, illetve a ,,földrajz tanári”
pályán?
– Jó néhány tanítványom lett földrajz szakos. Külön öröm
számomra, hogy a zrínyi mostani tanári karában Kovács Julika ilyen, de az adyban és a Bartókban is vannak földrajz szakos tanítványaim. Egyébként én is örököltem ezt, hiszen annak
idején Kovalikné irénke oltotta belém a földrajz szeretetét, ma
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már a város díszpolgáraként ismert irénke volt az első osztályfőnököm, de Sándor Lászlóné osztályfőnöknek is nagyon
sokat köszönhettem.
az eddigi válaszaiból az is kiderül, hogy a révfülöpi tábor is egyfajta közös többszörös…
– Valóban, úgy érzem, hogy szinte összeforrtam az 1968ban megnyílt táborral, amelynek kezdetben 15 település volt a
tulajdonosa. Odajárok 50 éve, mindig valamilyen szerepkörben jelen vagyok. természetesen diákként kezdtem, majd pedagógusként, aztán 15-20 éve már mindig helyettes táborvezetőként vagy táborvezetőként folytattam. Sokáig ,,csak” hazai gyerekek, majd erdélyi diákok is, idén pedig már Kárpátaljáról is érkeznek az iskolások.
Mit érdemes tudni az idei táborról?
– idén augusztus 2-től 8 napot, illetve 7 éjszakát töltünk el
Révfülöpön, a gyerekek részben a gyáli önkormányzat, részben
a Székely Nemzeti tanács és a Magyar Páneurópa Unió Egyesület támogatásával pihenhetnek. Együttműködőink, támogatóink között a tapolcai polgármesterrel is kiváló kapcsolatokat ápolunk, ennek köszönhetően minden évben a helyi emlékműnél megemlékezést tartunk, vendéglátóink pedig kulturált programot állítanak össze számunkra. Ezen az első augusztusi héten egyébként 52 erdélyi és 20 ukrán diák, valamint gyáli általános iskolások, javarészt olyan nyolcadikosok
pihenhetnek, akiknek gólyatábor-jelleggel zajlik majd a tábor.
Melyik volt az elmúlt 40 év legfontosabb élménye az ön
számára?
– Úgy érzem, rengeteg dolgot tettem. Nehéz lenne csak
egyet említeni. Büszke vagyok rá, hogy elindíthattam a gyáli iskolákban a Határtalanul programot, de olyan is volt, hogy az afrikai gyerekeknek szerveztünk gyűjtést. Érdekesség, hogy ennek zárásaként, egy karitatív akció eredményeként, a Bamako
rallye csapata vitte ki az adományokat az afrikai gyerekeknek.
Emellett immár 10-15 éve a szülők segítségével karácsonyi adventi vásárt is szervezünk, az ebből befolyt összegből és néhány helyi vállalkozó támogatásának köszönhetően a zrínyiben
minden gyereknek ott az ajándék a fa alatt minden évben.
Persze külföldi kirándulásokat, túrákat is szerveztem, a Pilist, a
Börzsönyt és Szentendrét is bejártuk, rengeteg gyalogtúrán
vettünk részt, de szakköröket is indítottam és az eredmények
is jöttek. a Milánói Művészeti akadémián alkottak tanítványaim, de
zánkán, a gyermekalkotások galériájában is megjelentek diákjaim,
akik közül nem egy tanuló első díjat
is elhozhatott. Magam is örültem,
amikor a pákozdi megemlékezésekre vihettem a gyerekeket, de az
is nagy boldogságot okozott, amikor az iskolai szabadidő szervezőjeként olyan kirándulást szervezhettem meg, hogy egyszerre 500
gyereket vihettem kirándulni. Ennek során a Budai vár, a Hadtörténeti intézet és Múzeum, az Országház, a Szentendrei Skanzen meglátogatása sem maradt ki a
programból, de a hajókirándulás is örök élmény maradt. a lényeg pedig, hogy nem került semmibe, mert mindent a papírgyűjtésből befolyt összegből fedeztünk.
a Gyáli közoktatásért Díj átvételekor milyen gondolatok
jártak a fejében?
– Meglepetés volt számomra, nem tudtam róla előzetesen.
természetesen jól esik az elismerés, a megbecsülés, de nem
a díjakért dolgoztam, dolgozok. Mindig azt kerestem, hogyan
és miben tudok segíteni, lehetőséget nyújtani. inkább a csa-

Szita Róbert | Fotó: REEGN Frigyesné

ládomtól raboltam el az időt. a három saját gyerekem közül
sajnos már csak kettő él, de őket is igyekeztem mindenhová
magammal vinni. Boldogság számomra, hogy az egyik fiam
informatikus, a másik pedig a gyáli Eötvös Szakgimnáziumban német-bölcsész szakos nyelvész-tanár.
Hogyan tovább?
– Nemcsak dolgoztam az elmúlt 4 évtizedben, szinte állandóan tanultam is, mindig aktuális akartam lenni, ezt mindenképpen folytatni akarom. Jelenleg a pályafutásom rendszerezésén dolgozom, visszamenőleg komoly fotóanyagot állítottam
össze, szóval szeretném az elmúlt 40 évet bemutatni az érdeklődőknek.
Hogy telnek majd a nyugdíjas évek?
– Mindent a szüleimnek köszönhetek. te, mindig pörögsz! –
mondták rám. Úgy gondolom, ez jellemzi majd a következő
40 évet is. Ha igényt tartanak rám, illetve a munkámra, akkor
szívesen folytatom az iskolánál, vagy az önkormányzatnál.
Édesanyámat apukám halála óta én gondozom, de bármikor
szívesen segítek, ha hívnak.
a másik díjazottal, Fekete zoltánné Marsi Judittal, a Bartók
Béla Általános iskola igazgató-helyettesével készített interjúnkat az augusztusi lapszámunkban olvashatják majd.
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a Gyáli Iskolakezdési Programmal ismerkedtek a szülők
a leendő első osztályosok szüleinek tartottak értekezletet június 11-én a Gyáli Bartók Béla Általános Iskolában, ahol a szeptemberi tanévkezdéssel kapcsolatos hasznos információkról tájékozódhattak a megjelentek, illetve Erős József alpolgármester bemutatta azt a tanszercsomagot is, amelyet Gyál Város önkormányzata 2017 óta ingyenesen biztosít minden gyáli elsőosztályos tanulónak.

A tanszercsomaggal a Gyáli Iskolakezdési Program keretében a Képviselő-testület azon gyermekek neveléséhez,
iskolakezdéséhez kíván hozzájárulni, akik Gyálon működő intézményben létesítenek első alkalommal általános iskolai
tanulói jogviszonyt, vagy nem gyáli intézményben történik az iskolakezdés, ugyanakkor a gyermek és legalább az
egyik szülő gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon él. A támogatás formája egyszeri legfeljebb 12.000 forint értékű csomag, melynek tartalmát a pedagógusokkal együtt úgy állítottak össze, hogy
a szülőknek semmiféle eszközt ne kelljen beszerezniük,
ugyanis mindent tartalmaz, amire egy első osztályos tanulónak szüksége van az iskolakezdés során.
Gyáli Iskolakezdési Program
A támogatás alanyi jogon jár. Amennyiben a Hivatalnak
nincs tudomása a gyermek iskolakezdéséről, úgy a Gyáli
Iskolakezdési Program nevezetű nyomtatvány kitöltésével
és annak a Hivatalhoz történő eljuttatásával igényelhető.
A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és
csak az egyik szülő jogosult igénybe venni abban a tanévben, amelyben a gyermek az iskolát megkezdi. Amennyiben
mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek,
azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.
a csomag tartalma
Füzetek: 5 db 14-32 jelzésű vonalas füzet, 2 db 27-32 jelzésű négyzetrácsos füzet, 2 db sima füzet, 1 db hangjegy füzet, 1 db üzenő füzet
Rajz, technika: 3 csomag írólap, 50 db A/4-es fehér félfamentes, rajzlap, 2 db sima egyszerű mappa A/4-es, 1 doboz 12 db-os színes ceruza készlet, 1 doboz 12 db-os zsírkréta, 1 doboz 12 db-os vízfesték, 1 doboz 6 db-os tempera,
1 db tempera fehér, 1 csomag fénymásoló papír (500 lap), 2
db krepp papír, 1 doboz színes gyurma, 1 doboz sima gyurma, 1 csomag négyzet alakú origami lap, 10×10-es (50 lap),
1 csomag négyzet alakú origami lap, 20×20-as (20 lap), 1
csomag kívágólapok (10 db különböző, színű A/4-es lap), 3
db ecset (4-es, 6-os, 10-es), 10 db hurkapálca,1 db folyékony ragasztó, 2 db stiftes ragasztó, 1 db ecsettál fedeles, 1
db nedvszívó rongy, 1 db olló, 1 doboz 12 db-os filctoll.
Matematika: 1 db papír méterszalag, 1 db játék óralap, 1
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db kis egyenes vonalzó, 1 db hosszú vonalzó, 1 db tükör, 1 db
számegyenes (0-20-ig, tolós), 1 db logikai készlet, 1 doboz
színes korong, 1 csomag színes pálcika, 3 db dobókocka.
Egyéb: 2 db zöld színes ceruza, 3 db grafit ceruza, 1 db
postairon (kék-piros), 1 db kétoldalú színes ceruza, (kékpiros), 1 db radír, 1 db tartályos hegyező, 2 db hűtőmágnes
órarend, 1 db letörölhető filctoll, 10 db vignetta, 1 db padba
tehető doboz, 1 db betűtartó, 1 db betűtartó sín.
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NAGy József Elek

Ismét Bartók és arany nyomán Erdélyben
a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola ismét sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett a Határtalanul! kirándulás hetedikeseknek programban és nyert
2.371.060 forintot, így ebben az évben is tanulmányi kirándulásra mehettek Erdélybe 40 diákkal.
A Határtalanul pályázat célja támogatni a határon túlra
szervezett kirándulásokat, megismertetni a diákokkal a történelmi értékeinket, kapcsolatokat kiépíteni külhoni magyar intézményekkel, diákokkal.
- A kirándulást lázas készülődés, gyűjtőmunka előzte
meg. Részletes útitervet készítettünk, a felkészülés során
pontosítottuk földrajzi, történelmi, irodalmi ismereteinket, kiegészítettük azokat. Első napon Bartók szülővárosába,
Nagyszentmiklósra látogattunk. Iskolánk névadójának gyűjtéseiből választott dalokat énekeltünk, és megkoszorúztuk
a város főterén álló szobrát. A következő állomásunk a Bánság fővárosa, Temesvár. Épített örökségével ismerkedtünk
meg, megemlékeztünk az 1989-es forradalomban betöltött szerepéről, bátorságáról. Déva várában a mondák és
balladák világába léptünk. Mivel a sikló éppen felújítás alatt
állt meg kellett küzdeni a várba jutásért, de megérte az
eső utáni hegymászást az a látvány, ami a vármagaslaton
nál. Természeti szépségek és évszázados hagyományok,
építészeti örökségek Erdélyben, és még valami, talán a legfontosabb: ismét megtapasztalhattuk vendéglátóink őszinte, példaértékű vendégszeretetét.
Bartókos diákjaink tiszta /élmény/forrásból meríthettek
barangolásaik során: emlékeket és barátokat szerezhettek.
Az iskolában megtartott élménybeszámolókból már tudhatjuk: diákjaink Erdélybe még visszatérnek – zárta lapunknak küldött összefoglalóját Nagy József Elek.

osztálytalálkozó
A Gyáli Bartók Béla Általános Iskolából 25 évvel ezelőtt elballagott 8.C osztály 15 fővel tartott április 28-án jubileumi
osztálytalálkozót. A rendezvényen díszvendégként Kovalik
Józsefné, volt igazgatónő és Okrana Erika egykori alsós tanító
vett részt.

elénk tárult. Csernakeresztúron a bukovinai székelyek utódainak vendégszeretete fogadott minket este a szálláshelyünkön – tájékoztatta lapunkat Nagy József Elek pedagógus.
Tőle tudtuk meg azt is, hogy a második napon, Vajdahunyadon a Hunyadiak gyönyörű lovagvárában vendégeskedtek, majd a gyulafehérvári ezeréves székesegyházba és
fejedelmi központba látogattak. Nagyenyeden az öreg Bethlen Kollégium gyönyörűen felújított épületébe léphettek.
A napot a Székelykő lábánál fekvő Torockó múltat idéző
utcáin sétálgatva zárták.
- A harmadik napunk a tordai sóbányában indult, és a
Tordai hasadéknál nyújtott felejthetetlen élményeket. Délután a hatalmas nyári zápor előtt a kolozsvári János Zsigmond Gimnázium diákjai felfedeztették a bartókos diákokkal a kincses város nevezetességeit. Az utolsó napon
következett a havasrekettyei vízesés látványa, Arany János szülővárosában tett látogatásunk, a Csonkatorony interaktív emlékkiállítása, Nagyvárad főterén tett séta, ahol
megpihentünk a Holnaposok szoborcsoportjának asztalá-

- Felelevenítették a régi szép emlékeket a találkozón, amelynek helyszínét az egykori iskola biztosította. A jelenlegi igazgatónő, Baranya Tiborné minden támogatást megadott számunkra – tájékoztatta lapunkat Skoránné Nagy Katalin, aki
amellett, hogy az osztály nevében ezúton is megköszöni a
támogatást, az osztály tagjainak csak annyit üzen, hogy ,,találkozunk jövőre!’
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Karlovac, Zadar, Split, Raguza, Trogir és Sibenik felfedezve!
A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola 62 diákja a tanév végén, június 4-8. között, a Határtalanul
program keretében Horvátország gyönyörű helyeit látogatta meg.
Az első napon az első állomás Károlyváros (Karlovac) volt. Az óvárosi kastély a Kupa-folyó mentén
elterülő dombon található, ahonnan egész város belátható. A 13.
században épült várból gyönyörű látkép tárult a zrínyis diákok elé.
- Károlyvárosban belvárosi sétát tettünk, majd tovább folytattuk utunkat. Zára (Zadar) volt a
következő megállónk. A belvárosi
séta után a Szent Simon templom
főhajójában látható Szent Simon
ezüstszarkofágot néztük meg. A
díszes ezüst ereklyetartóról érdemes tudni, hogy a zárai békekötés jeleneteit, Lajos magyar király
dicsőségét mutatja be. További
magyar vonatkozása volt, hogy a 12. században Könyves Kálmán építtette a Szűz
Mária templom harangtornyát. Továbbutazunk szálláshelyünkre – olvasható a
horvátországi barangolásról lapunknak
küldött tájékoztatóban.
Ebből tudtuk meg azt is, hogy a második napon, a reggeli után Splitbe indultak a zrínyisek.
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– A város legjelentősebb látnivalója Diocletianus császár palotája volt. Az egykori császári mauzóleum, a jelenlegi dóm.
A dóm főkapuja fölötti timpanon párkányzata is magyar vonatkozású emléket rejtett. Ezt követően tovább ismerkedtünk a város nevezetességeivel: a középkori velencei városnegyeddel, a kikötővel, a tengerparti sétánnyal. Ezután
Klissza (Klis) vára felé vettük az irányt.
1241-ben ide menekült a tatárok elől családjával IV. Béla király – elevenítették fel a
Zrínyi Miklós Általános 62 diákjai a történéseket.
A harmadik nap reggelén a középkor
tengeri kereskedelmének egyik központjába, a Velencei Köztársaság egykori riválisághoz, Raguzába (Dubrovnik)
indultak a zrínyisek, akik a Ferencesek
kolostorában I. László királyunk karcsontját magába záró díszes ereklyetartót is megtekintették. A kolostor relikvi-

áriumát magyar vonatkozású ereklyéiért
volt érdemes meglátogatni egykoron.
Ezüst ereklyetartóban őrizték itt Szent
István királyunk koponyájának felső részét, és évszázadokig itt volt a Szent
Jobb is. Városnéző sétánk során felkerestük még többek között a Domonkos
kolostort, Onofrio-kutat, Sponza palotát
és a kikötőt.
A negyedik nap első állomása Trau
(Trogir) volt. Ez a város különösen a tatárjárás idején játszott fontos
szerepet a magyar történelemben. Trogir legszebb ékessége a Szent Lovro-katedrális,
itt őrzik IV. Béla koronázó palástjának csuklyáját, amelyet a
hagyomány szerint a király a
trauiak hűségének jutalmául
adományozott a templomnak.
A zrínyis diákok utolsó megállója Sibenik városa volt, ahol a
belváros megtekintésével zárták dalmáciai kirándulásukat.
A Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulói ezen a négy napon a magyar történelem állomáshelyeit bejárva nagyon
szép tájakon, gyönyörű emlékeket láthattak.
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Retró Szülinapi Családi Nap az Adyban
Idén is nagy lelkesedéssel készültek az adysok az iskola 45. születésnapja alkalmából megrendezett családi napra. A tanév témája a retró korszak volt, ehhez kapcsolódtak a programok, a projekthét, a szüreti bál, a farsang és természetesen a családi nap is.
zásban és kidobós játékban is öszszemérhették erejüket. Aki egy kis
megnyugvásra vágyott, kipróbálhatta ügyességét a kézműves foglalkozásokon, a retró játékteremben. Az
arcfestésnél idén is hosszú sorok álltak – tudtuk meg Jászné Erdei Gabriella pedagógiai asszisztenstől.
Az adysok a tombolahúzást nagy
izgalommal várták, erre egyébként
értékes nyereményeket ajánlottak fel
a szülők. Pánczél Károly országgyűlési képviselő, az iskola volt tanára
egy egész napos parlamenti kirándulást ajándékozott fődíjként.

A május 19-re tervezett családi napot elmosta a felhőszakadás, aztán az ismétlő időpont, június 13. szerencsésnek bizonyult.
- Köszönjük a szomszédos Liliom óvodának, hogy az udvarukat használhattuk, ahol az óriáscsúszda és az élő csocsó
kapott helyet. Az adys gyerekeknek is nagyon tetszett az ovi
mezítlábas tanösvénye. Az osztályok sorversenyen, kötélhú-

A helyszínen megjelentek azt láthatták, hogy az alsósok
profi néptáncbemutatója után ,,A Madarak” házibulizenekar
fergeteges hangulatot varázsolt, mindenki táncolt és ünnepelt. A szülinapi tortát követően újabb meglepetés volt a mindenkit elbűvölő Tűzvarázs produkció, de a záró tűzijáték is lenyűgözte a szülinapos adys közösséget.
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komplex mozgás- és személyiségfejlesztő program a liliom Óvodában
A térségben egyedülálló fejlesztő programot avattak a liliom Óvodában, amelynek köszönhetően a kisgyermekkor testi és pszichológiai sajátosságaihoz alkalmazkodva játékos módon
fejleszti a gyermek testi, kognitív, affektív és viselkedéses funkcióit.

Az avató eseményen
Magyar Gábor pszichológus a mozgáskotta módszerét mutatta be a jelenlévő
óvodapedagógusok,
szülők, érdeklődők számára. A Gyáli Liliom
Óvoda intézményvezetője, Lendvay-Kiss Anita az eseményen kiemelte, hogy az új
program felülírja az intézmény szakmai programját, mely során a
gyermekek nemcsak
mozognak, de játékosan tanulnak is, így sajátíthatják el a színeket
és tanulhatnak meg számolni is, de a különböző mozgásformák között akár mondókákat is tanulhatnak. Pápai Mihály polgármester támogatja a kezdeményezést, szerinte
a mozgás hatással van az ember egész életére, a növekedésre, semmi mással nem helyettesíthető és nem pótolható a testi és lelki fejlődés során.
A módszertant szeptembertől vezetik be a
mindennapokba, amelyet megelőzően több
szakmai előadáson is
részt vesznek az óvodapedagógusok.
Magyar Gábor a
mozgás pszichológia
alapjaival ismertette
meg az érdeklődőket,
nemcsak elméletben és
rövid kisfilmek segítségével mutatta be a
mozgáskotta lényegét
és a programhoz hasz-
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nált segédeszközök egy részét, hanem önkéntes gyermekek
segítségével gyakorlatban is rövid bemutatót tartott. A
Mozgáskotta módszer átlépve a testnevelés alapvetően a
mozgásszerkezet térbeli jegyeit hangsúlyozó, teljesítménycentrikus szemléletén, a hagyományos sportági mozgásoktatás olykor merev tradícióin, egy új szemléletet érvényesít. A mozgást magát nem csak közvetlen célként, hanem
a szabályozás, a veleszületett diszpozíciók kibontakozásának, kibontásának céljaként és egyben adekvát eszközként
értelmezi. Ebben a programban a mozgásos tevékenységet megvalósító személyiség
funkcióinak komplex fejlesztése ugyanolyan hangsúllyal
szerepel, mint az alkalmazott
mozgások térbeli, időbeli-dinamikai szerkezete.
A mozgás pszichológia
szemlélet egyébként olyan
módszer, amely alkalmat nyújt
arra, hogy a mozgás és a
sport a mindennapok meghatározó élményévé váljon.
Más elképzelni és hallani valamiről, ám tapasztalat révén
tudnak a legjobban tanulni a
gyermekek. Magyar Gábor
előadásának első részében a
mozgásformákról is beszélt, így szó esett a finom motorikus
mozgásról is, mint például az írás vagy a zenélés, vagy az
egyszerű mozgásos tevékenységekről, mint amilyen a futás is. Rámutatott többek között arra is, hogy ha nincs motiváció, akkor a gyermekek nem hajtják végre a feladatokat, és minden foglalkozás alapja a játék.
A mozgás segítségével lehet javítani többek között az
énképet és az önértékelést is, valamint célirányos mozgással kognitív fejlődést is el lehet érni. A kiegészítő eszközök
bemutatása során elhangzott, a foglalkozások anyagának
nagy részét a játék adja, az ilyen típusú foglalkozások során
pedig jobban fejlődik a figyelem is. A különböző színek és
formák használatával ösztönzik a gyermekeket arra, hogy
egyszerre több tényezőre figyelve végezzék a feladatokat.
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A FeGY júniusi naplójából
Június 6. – Lakossági bejelentés érkezett, hogy a Kőrösi úton,
a Közösségi Ház közelében valaki az utcán fekszik. Kiérkező járőrünk az ittas személyt az orvosi ügyelet kérésére otthonába
kísérte. A hónap során még további négy esetben kellett közterületen alvó, ittas egyénekhez kivonulni járőreinknek.
Június 7. – Baleset történt a Kőrösi úton, egy tehergépkocsi villanyoszlopnak ütközött, amely két autóra rádőlt. Járőreink és
tűzoltóink a még áram alatt lévő helyszín biztosítását végezték,
majd az áramtalanítás után a kár felszámolásában nyújtottak
segítséget a hivatásos egységeknek. Személyi sérülés szerencsére nem történt.

Június 8. – Lakossági segítségkérés érkezett az Árpád utcából,
ahol a játszótérre valaki beengedte a kutyáját a gyerekek közé. A járőrünk a helyszínen megpróbálta jobb belátásra téríteni
a kutya tulajdonosát, aki végül kivezette az ebet a játszótérről.
Érthetetlen, hogy valaki számára nem természetes: kutyát
nem szabad a játszótérre bevinni.
Június 13. – A Katasztrófavédelem kért segítséget, mert az
éjszakai vihar során Ócsán rengeteg kár keletkezett. Tűzoltóink 4 fővel kezdték meg a vonulást a közeli településre. Ugyanezen a nap estéjén Gyálon, a Szélső utcában is szükség volt segítségre: egy fa rádőlt a kerítésre és a gázórára. Tűzoltóink a
kárt elhárították, személyi sérülés szerencsére nem történt.
Június 18. – Balesetről érkezett bejelentés a Kőrösi útról, a József Attila utca közelében: egy autó az útról lesodródva az
árokban kötött ki. Járőreink a helyszínelés és a műszaki mentés idején a forgalom irányításában nyújtottak segítséget. A
jármű vezetője - aki elmondása szerint egy pillanatra elaludt a
volánnál - sérülés nélkül úszta meg az esetet.

kolások gyakorolhatnak angolul társalogni. Segítünk az angol nyelvtanban is. Kezdőket is fogadunk.
Érdeklődni: 06-30/938-9709, 06-29/340-878.

Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása és ingyenes állapotfelmérés.
Telefon: 06-30/417-2317.
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.
ANGOL MAGÁNÓRÁK (60 perc) anyanyelvűekkel,
rendkívül kedvező áron, itt Gyálon. Felnőttek és is-

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 06-20/412-6511.
Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcsere, duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csatorna szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.

Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek, passzív BAR listásoknak is a legrugalmasabban. Csongrádi István 06-70/419-0330.
Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, Tel.:
70/233-30-47.
Mi bánt? Gyere, mesélj, hogy könnyebb legyen elviselni, megoldani! – segítő beszélgetés mentálhigiénés szakemberrel Gyálon, vagy Budapesten. Tel.:
06-20/564-0606. (Tóthné Éva)

Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek (személygépkocsi, motor) felvásárlása készpénzben,
azonnal. Tel.: 06-70/419-0330 Csongrádi István.

Gyálon eladó 2 szobás ház, plusz szoba, konyha,
pince tárolók, garázs. Főútvonal mellett van, legjobb helyen. Ugyanitt eladó több jó állapotú bútor
(szekrények, ülőgarnitúra stb.) Érdeklődni lehet:
06-20/270-9971.

Pótvizsgára felkészítés és korrepetálás Gyálon matematikából, történelemből, magyarból. 20/5277701.

Vállalunk teljeskörű klíma szerelést, -javítást, -tisztítást, illetve A-Z-ig villanyszerelést. Hívjon bizalommal! 06-70/276-0022.
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Kátyúzás és úthiba-javítás
Az elmúlt időszakban nagyon sok panasz, kritika érkezett az aszfaltos utak, a fő gyűjtő utak állapota kapcsán a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-hez. A problémák
feltérképezése után az útfelújítás még májusban megindult és júliusban már be is fejeződik.
A sokáig tartó tél nagyon megviselte a
gyáli utakat. ezért aztán szép számmal
érkeztek a lakossági észrevételek.
- Nagyon sok úthibával szembesültek
szakembereink. A problémák feltérképezése még májusban megtörtént és a
javítások szinte azonnal meg is indultak.
Fontos tudni, hogy alvállalkozókat veszünk igénybe ezekre a munkákra. Mivel
csak szezonálisan végezzük ezt a kátyúzási, útfelújítási tevékenységet, így
sok esetben a vállalkozók időbeosztásától függ a munka ütemezése – tudta
meg lapunk Zsigovits Gábortól, a Gyál
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől, aki a lakossági észrevételekkel kapcsolatban
fontosnak tartotta tisztázni, hogy útburkolatok között is létezik különbség.
- Az aszfaltos utak, a fő gyűjtő utak
javítása hagyományos módon, a normál

útjavítási technológiával történik. Nagyon sok útburkolat viszont csak egy
útalap, ezek szolgálnak arra, hogy,
amennyiben később kapna aszfaltot, akkor ne kelljen felbontani, hanem csak egy
fedőréteget kelljen rátenni. Ezek zúzott
köves utak, bitumenes bevonattal a tetejükön, ezt az utat nem lehet a hengerelt aszfaltos technológiával javítani, meg
sem lehet vágni, mert kihullanának a ka-

vicsok. Ezeket az utakat belövéses módszerrel korrigáljuk: a bitumen és a kavics
forró elegye nagy nyomáson van belőve a kátyúba, ezzel van javítva, így válik
eggyé a kavicsos réteggel – tette hozzá az ügyvezető.
Lapunk megtudta, hogy a munka a korábbi feltérképezés alapján, a címlista
szerint halad, így többek között az Újvilág utca, de a Gyál határában lévő Alsónémedi-Szőlő utcái sem ,,ússzák meg”
a javításokat, amelyek július végére már
be is fejeződnek.
Egyébként, ha valaki még úthibát észlel, fedez fel Gyálon, akkor érdemes azt
jelezni a Kft. valamelyik elérhetőségén,
mert akkor a városi céggel szerződésben álló vállalkozók visszamennek és felszámolják az úthibákat.
A kátyúzások és útjavítások tervezett
következő fordulója ősszel lesz.

Védekezzünk a kullancsok és szúnyogok ellen!
Sokan, helytelenül úgy gondolják, az „én kertemben nincsen kullancs”, és mikor a baj visszafordíthatatlan vagy a betegség gyógyítása megfizethetetlen, döbbennek rá, hogy szeretett
társukat veszítették el.
Sokan hiszik, hogy csak fás, bokros erdős területen veszélyeztetnek minket, viszont eláruljuk, hogy a kullancs füves területen is előfordul. Tévhit, hogy kullancsok csak tavasszal és
nyáron vannak, igaz viszont, hogy 0 Celsius fok alatt és a tűző
napon többségük elpusztul, de sokuk ezt is túléli.
Kutyánk szervezetébe a kórokozók, a kullancs vérszívása
következtébe jutnak be. Vigyázzunk, mert az elpusztult kullancs is tartalmazhat ilyen fertőző anyagot. A jól ismert Babézia élősködő által okozta betegség a legjellemzőbb, ami
emberre nem veszélyes, viszont házi kedvencünk napok alatt
elhalálozhat, ha megfertőződik. Jele a lázas, étvágytalan eb, súlyos esetben véres vizelet jelenléte. A kullancscsípés által terjesztett Lyme kórt okozó baktérium viszont emberre és állatra is veszélyes. Ha megtörtént a baj és kullancsot találtunk
házikedvencünkben, mielőbb bízzuk szakemberre a kiszedését
és fogadjuk meg állatorvosunk tanácsát. A megfelelő védekezésre több lehetőség közül is választhatunk, a tablettától a
nyakörvig. Előzzük meg a betegséget, adjuk meg kedvencünknek a megfelelő védelmet.
Az egyre gyakrabban előforduló szív és bőrférgesség ellen
a gazdik még ritkábban védik kedvencüket, pedig megelőzése igen egyszerű és költséghatékonyabb, mint a gyógyítása. A
betegséget kizárólag fertőzött szúnyog csípése okozza, nem
fertőz egyik állatról a másikra. Sajnos legtöbbször már csak
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akkor derül fény a betegségre, amikor késő, vagy gyógyítása
olyan anyagi költséggel jár, amit a gazdák nagy része nem tud
megfizetni, vagy nem vállalja a gyógyítás procedúráját. Tünetei akkor jelentkeznek, mikor a férgek már a tüdőben és szívben megjelentek.
Már egyetlen fertőzött szúnyog megbetegíti kutyánkat, cicánkat, görényeinket és más emlősöket. Előzzük meg a bajt
és forduljunk állatorvosunkhoz a megelőzést illetőleg. Havi
tabletta beadása mellett a megelőzés kutyánk súlyától függően évi 10 és 20 ezer forint között mozog. Cikksorozatunk
következő részében az oltások fontosságáról fogunk írni!
Nem megfelelő állattartási körülmények bejelentése: Gyáli
Polgármesteri Hivatal (Kurucz-Szigetvári Szonja, telefon: 0629/540-952). Kóborló ebekkel kapcsolatos szabálysértések
bejelentése: Gyáli Járási Hivatal (Prátpál-Horváth Mónika, telefon: 06-29/540-964). Gyepmester elérhetősége: 06-70/3346094 (Hétfőtől – Péntekig 7.30- 15.30). Gyáli gyepmesteri telepen elhelyezett kutyák örökbefogadási lehetősége: Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (Huszár Éva,
Telefon: 06-29/340-134, weboldal: http://varosuzemeltetesgyal.hu/egyeb-szolgaltatasok/gazdikereso). Szegény körülmények között élő, háziállatot tartó családok segítése: Bundás Barát Állatvédő Egyesület Gyál, telefon: 06-70/205-6552.
SMiATEK ANiKó ELNöK, BuNdÁS BARÁT ÁLLATVÉdő EGyESüLET
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mazsorettsport: panna már 15 évesen az akarat mintaképe
Frauenberger panna, a Gilda max Se fiatal tehetséges sportolója hihetetlen karriert futott be,
pedig még 16 éves sincsen. A többszörös világ-és európa-bajnok 8 éve él Gyálon.
Sokak szerint az akaraterő és a kitartás példaképe Panni, aki korábban úszott is, de váltott és ezt bizony jól tette. A Vörösmarty
Mihály Gimnázium élsportolói tagozatának 10. évfolyamos tanulójának élete nem egy hétköznapi sikertörténet. A Gilda Max
sportolójának pályafutása mondhatni szerencsésen alakult, hisz
kiskorában úszott, de ez nem igazán tetszett Panninak. Így, ahogy
az minden családban szokás azon ment a törpölés, a gondolkodás, hogy hogyan tovább, hisz egy gyereknek nem árt sportolni,
mozogni. Így jött baráti tanácsra a tánc és a fitnesz ötlete. Mindez pedig jó döntés volt.
– 6 évesen kezdtem el a Maroshévizi Fitness SE tanfolyamos
tánc-és fitness edzéseire járni hetente 2 alkalommal, ahol edzőm

eredmények: iFBB World Children Fitness Championship
2013: ii. hely, 2014: iii. hely, 2015: V. hely.
iFBB European Children Fitness Championship: 2014 ii. hely,
2015: iii. hely, 2016: iV. hely.
iFBB international Cup 2016: Junior i. hely.
iFBB Magyar Kupa: 2016-ban Junior iii. hely, 2017-ben Junior
i. hely, 2017-ben Felnőtt i. hely.
Fitbalance 2017-ben Junior i. hely, Arnold Classic Pro Africa
4. helyezett.

nemzetközi testépítés-és fitnesz bíróként is ismert. Az eltelt bő 1 évben hatalmas változás állt be Panni életében,
hiszen heti 3 edzőtermi, és 2
fitnesz edzésre jár amiben
tánc, és akrobatika is szerepel.
– Hétfőn, szerdán és pénteken reggel 6:30-tól edzek
Gyurival a Gilda Max River Estates termében. Tőle bíztatást, folyamatos tanácsot,
edzői szeretet kapok. Kedd
és csütörtök délután
Kispesten edzek Maroshévizi Krisztinával. Hétvégi programjaimba pedig az
itthoni cardio edzés van beépítve. S természetesen az év
6 hónapjában Gyuri által megszabott versenydiétát folytatok – tette hozzá a lapunknak nyilatkozó Frauenberger
Panni.
Panni tökéletes példa arra, hogy a sport jót tesz az
agynak, hisz a tanulásban is eredményes. A szoros időbeosztása mellett is az év végi bizonyítványa 4,2 lett,
ami szintén remek eredmény.

Maroshévizi Krisztina hamar felfigyelt az akaratomra, az elszántságomra, és a tehetségemre. Első egyéni gyakorlatommal 2011ben az iFBB Fitness World Championship
döntőjéről éppen lecsúszva, a 7. helyen végeztem – mondta lapunknak Panni.
A fiatal sportolónő az egyesületével nemcsak fitness vonalon versenyzett, hanem
showtánc hazai-, és nemzetközi versenyeken is indult és a mai napig is indul egyéni, duó, csapat és formációban is, és Panni elmondhatja magáról, hogy többszörös
showtánc világbajnok.
Panni 2013-tól minden évben részt vett az iFBB Európa- és
világbajnokságain. 2016 júniusában pedig csatlakozott a Gilda
Max SE csapatához, ahol felkészítő edzője Turós György lett, aki
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Gyáli csúcs tájfutásban!
A Gyáli Tájfutás Világnapja eseményt május végén mindhárom általános iskolában megrendezték. A rendezők célja az volt, hogy megismertessenek egy – a mindennapos testnevelés
keretében is – alkalmazható sportágat, örömet szerezve ezzel a diákoknak. A Tájfutás Világnapján új rekordot felállítva 757 gyáli induló teljesítette az előírt távot.
május 28-án, a testnevelés órák keretében teljesítette a tájékozódási futó
pályát.
A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola
első ízben önálló helyszínnel is, de már
második alkalommal csatlakozott a felhíváshoz és 242 fővel (96 %-a diák) május 29-én, szintén a testnevelés órák keretében teljesítette az iskola körül telepített tájékozódási futó pályát.
A Zrínyi Miklós Általános Iskola igazgatónője, Ormosné Surányi Katalin ötször is lefutotta a távot. Mint a „tyúkanyó” elsős kiscsibéivel közösen, a többi osztályoknál, pedig ismervén tanulóit egy-egy párt „terelgetve”, hogy
azok, nehogy eltévedjenek vagy éppen
nehogy „el akarjanak” tévedni…esetleg
kicsit elkésve a következő matek órát.
A gyáli eredményeket a főrendező,

A Nemzetközi Tájékozódási Futó Szövetség (IOF) 3
éve indította el Guiness rekord kísérletét és ráadásul
minden évben szeretné megrendezni ezt az eseményt,
amellyel alapvető célja, hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz, az egészséges életmódhoz, láthatóvá és elérhetővé tegye a tájfutást a fiatalok számára és segítse a
tanárokat a sportág játékos és izgalmas megismertetésében.
Idén nem egyetlen napon futottak a világon,
hanem egy kijelölt héten, választani lehetett,
mely intézménynek, rendezőnek mi a megfelelő május 23-29 között.
Múlt esztendőben világszerte 288 ezer futó
csatlakozott és hazánkban 9 ezren futottak le
egy-egy pályát. Az idei
esztendőben az Országos Diákolimpia is erre
a hétvégére esett, ez
kissé megosztotta a
szervező erőket.
A Gyáli Ady Endre Általános Iskola harmadszor csatlakozott a felhíváshoz és ezen a helyszínen 268 fő (95%-ban diákok), május 24-én, a testnevelés órák
keretében teljesítették az iskola és lakótömb körül telepített tájékozódási futó pályát. A Gyáli Bartók Béla örökös ÖKO Általános Iskola másodszor csatlakozott a felhíváshoz és 247 fővel
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APEX Optimista Sportegyesület regisztrálta.
Az eseményre kilátogattak a Williams TV és a
TESCO helyi Logisztikai központjának vezető munkatársai is, akik mindhárom helyszínre ásványvizet és müzli szeleteket hoztak a
futóknak.
A gyáli gyermekek mosolyáért sokan fogtak
össze. Mindenkinek köszönet és hála jár, aki
bármivel – térképek, oklevelek, létrehozásától
és kinyomtatásától kezdve, ellátmány, lebonyolítás, szállítás, futók felkészítése, pontőrzés
és futó útvonalak biztosítása stb. – is, de hozzájárult az eseményhez.
A teljes támogatói kört csak említeni lehet,
felsorolni lehetetlen: Gyál Város Önkormányzat, Gyáli Ady Endre Általános Iskola, Gyáli Bartók Béla Általános
Iskola, Zrínyi Miklós Általános Iskola, Magyar Tájékozódási Futó
Szövetség, TESCO, Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub és az
APEX Optimista Sportegyesület tagjai.
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Gál roland, a gólkirály!
A Gyáli BKsE felnőtt csapata az előkelő 3. helyen zárt a pest megyei III. osztály Közép-csoportjában, de, ahogy azt Boda Imre klubelnöktől megtudtuk, a srácok akár előkelőbb helyen is
végezhettek volna. A dobogós helyezés egyébként azt jelenti, hogy ősszel is itt folytathatják a
küzdelmeket és nem kell az újonnan létrejövő IV. osztályból indulniuk. A szezont a csoport
gólkirályával, Gál rolanddal értékeltük.
A bajnokságot a Kistarcsa nyerte meg 45 ponttal a 42 pontos dányiak előtt, a Gyáli BKSE 9
győzelemmel, 3 döntetlennel és 6 vereséggel,
összesen 30 ponttal a 3. helyen végzett, az
azonos pontszámot elért ecseriek előtt. Fentebb már leírtuk, hogy a klubelnök szerint előkelőbb helyen is végezhetett volna a csapat,
most arra voltunk kíváncsiak, hogy a gólkirály
hogyan látta a bajnokságot.
A 24 esztendős Gál Roland az MLSZ adatbankja szerint eddig 237 mérkőzésen 137 gólt
szerzett, a 2017/2018-as bajnokságban pedig
17 mérkőzésen 29 gólig jutott, ezzel szerezte
meg a gólkirályi címet.
Gál Rolandról tudni érdemes, hogy 20062012-ig az MTK utánpótláscsapataiban (U13U19-ig) játszott. Aztán a 2012/2013-as bajnokságban az MTK Budapest II-ben (az NB III-ban),
majd 2013/2014-ben a Puskás Akadémia játékosa volt Felcsúton (U21), ezt követően már a Gyáli BKSE színeiben, 2015/2016-ban az I. osztályú futsal-bajnokságban és a
megyei II. osztályú felnőtt bajnokságban, az idei szezonban pedig a III. osztályban szerepelt a csapattal.
és akkor most jöjjön a gólkirálynak feltett 13+1 kérdés.
1. Az MTK utánpótlás-csapataiban kezdted a pályádat,
majd Felcsútra kerültél. Milyenek voltak ezek az évek?
- 7 évet sikerült az MTK színeiben fociznom. Nagyon szép
évek voltak, amikor az U16-ban a
premier NIKE Cup világdöntőjére sikerült kijutni Manchesterbe
és a 10. helyen végeztünk, utána, de már U19-ben bajnokok
tudtunk lenni az MTK-val. Felcsúton csak fél évet töltöttem,
de ott csak rehabilitációt végeztem, mert volt egy hátsó keresztszalag-szakadásom.
2. Ekkortájt mi volt a terved a
focival?
- Profi labdarúgó akartam lenni akkor is és ezt a tervemet azóta sem adtam fel.
3. 2012/2013-ban az NB III-ban is fociztál. Ez volt a csúcs
az eddigi pályafutásod során?
- én a csúcsot annak mondanám, amikor kikerültem Romániába, a Csíkszeredához, a ,C’ ligába, ami megfelelt egy magyar
NB II középmezőnyének szintjével.
4. Volt esélyed ezekben az években a ,,nagy" MTK közelébe
kerülni?
- Volt igen, csak sajnos pont akkor jött a hátsó keresztszalagszakadás és így nem hosszabbították meg a szerződésemet.
5. Jött a futsal is. Mégis mi a kedvenc, a futsal vagy a nagy
pálya?

– A nagy pálya a kedvenc, de kis pályán
is szeretek játszani, ott inkább a kapus poszton.
6. A Gyáli BKsE idén a 3. helyen zárt. Mi
volt az év eleji célkitűzés?
– Az év eleji célkitűzés az volt, hogy viszszajussunk megye II-be, ez sajnos nem sikerült.
7. Elégedettek vagytok a dobogós helyezéssel?
- Nem igazán vagyunk elégedettek, mert jó
lett volna megnyerni a bajnokságot, de volt
olyan időszak, hogy még a bennmaradásért
is meg kellett küzdenünk, de végül a 3. helyen zártunk.
8. 17 meccsen 29 gólt szereztél, ez az eddigi legjobb meccsenkénti gólátlagod. Ez
gólkirályságot jelent. Boldog vagy?
– Igen, sikerült gólkirálynak lennem, ezzel a
teljesítménnyel elégedett vagyok, hiszen a célkitűzésem a bajnokság előtt 20 gól elérése volt.

9. Melyik mérkőzésre emlékszel vissza a legszívesebben?
- A Mogyoród FC II. ellen úgy szereztem mesterhármast, hogy
sérülten játszottam, a hajlítóizmom meghúzódott, emiatt 1 mecscset ki is kellett hagynom. Ez a találkozó viszont nagyon fontos volt, kellettek a pontok, így megpróbáltam játszani és be is
jött.
10. A legjobb korban vagy, de hogyan tovább, milyen terveid
vannak a focival kapcsolatban?
– Jelen pillanatban az a tervem, hogy a Gyáli BKSE-vel sikerüljön visszajutnunk a megye 2-be és onnan csak feljebb.
11. ,,Civilben" mivel foglalkozol?
– Civil életben pályagondnok vagyok és a Gyáli BKSE U9-es és
U15-ös csapatának az edzőjeként is tevékenykedek.
12. Ha van szabadidőd, mivel töltöd?
– Kevés a szabadidőm, de azt a barátnőmre, a barátaimra és a
családomra fordítom.
13. Nézed a foci VB-t? Ha igen, kinek szurkolsz?
– Amikor van időm, természetesen megnézem a meccseket. A
jó focinak és az európai csapatoknak szurkolok.
13+1 Ki nyeri majd a döntőt?
– Szerintem a franciák.
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