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Áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt kívánunk
minden Kedves Olvasónknak!
a Gyáli Mi Újság
szerkesztősége

Ismét volt iskolabörze

11. oldal

4. oldal

Egy év kihagyás után ismét
közmeghallgatás volt Gyálon

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
1
KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA
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Megkezdődött az adventi
időszak
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KÖZÉRDEKŰ ELÉRHETŐSÉGEK
Városi Egészségügyi Központ
Gyál, József Attila utca 1.
Tel.: 06-29/540-880

Gyáli Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Gyál, Kőrösi út 112-114.
Hétfő: 12:30 - 15:30
Szerda: 12:30 - 17:45
Csütörtök: 08:00 - 12:00
Tel.: 06-29/540-930

24 órás Központi Orvosi Ügyelet
Tel.: 06-29/343-685
Védőnői Szolgálat
Gyál, Kőrösi út 136. Tel.: 06-29/344-099
Aranyág Gyógyszertár
Gyál, Kőrösi út 38. Tel.: 06-29/540-830
Fagyöngy Gyógyszertár
Gyál, József Attila utca 2/a. Tel.: 06-29/341-598
Gyál-Liget Patika
Gyál, Vecsési út 46. Tel.: 06-29/344-123
Gyáli gyógyszertárak ügyeleti rendje:
Dec. 13 - Dec. 19-ig:
Dec. 20 - Dec. 26-ig:
Dec. 27 - Jan. 2-ig:
Jan. 3 - Jan. 9-ig:
Jan. 10 - Jan. 16-ig:

Gyál-Liget Gyógyszertár
Fagyöngy Gyógyszertár
Aranyág Gyógyszertár
Gyál-Liget Gyógyszertár
Fagyöngy Gyógyszertár

Gyál közigazgatási területén jelentkező közvilágítási hibák bejelentése: Tel.: 06-29/540-930
Gyáli Polgármesteri Hivatal Portaszolgálat
E-mail: kozvilagitas@gyal.hu

Gyáli Járási Hivatal területén működő
Kormányablakok ügyfélfogadási rendje:
Gyál, Somogyi Béla utca 2.
Hétfő: 08:00 - 18:00
Kedd: 08:00 - 16:00
Szerda: 11:00 - 19:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 14:00
Tel.: 1818
Gyáli Rendőrőrs
Cím: Gyál, Kisfaludy utca 1.
Tel.: 06-29/560-485
FEGY-Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál
Gyál, Rákóczi utca 44. Tel.: 06-29/340-333
Gyál közigazgatási területén jelentkező úthibák bejelentése:
E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu
Gyepmester elérhetősége:
Hétfőtől – Péntekig 7:30 - 15:30
Tel.: 06-70/334-6094

Kiadja: Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár

Felelős kiadó: az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár igazgatója
Főszerkesztő: Veres Sándor
Szerkesztők: Abonyi Tünde,
Suhajda Yvett
E-mail: szerkesztoseg@gyal.hu
Megjelenik havonta 8.500 példányban.
Terjesztés: Gyál Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
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Lapzárta: minden hónap 25. napja.
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Kedves Gyáliak ,
Kedves Olvasók!
Az év végéhez közeledve erős késztetést érzünk,
hogy visszatekintsünk a magunk mögött hagyott
időszakra. Engedjék meg, hogy rendhagyó módon
ezúttal köszöntőmben nem az idei eredményeinkről, fejlesztéseinkről elmélkedjek. Úgy vélem, hogy
a munkánkról minden lehetséges felületen tájékoztatjuk a lakosságot, beszámolok Önöknek minden, a városunkat érintő mérföldkőről.
Szeretnék most megállni egy pillanatra és köszönetet mondani mindazoknak, akik egész évben segítették településünk fejlődését és az önkormányzat munkáját ezekben a nehéz időkben is, amikor
még mindig egy világjárvány kellős közepén állunk.
Köszönöm a közalkalmazottaknak: a polgármesteri hivatal, az iskolák, az óvodák, bölcsőde, egészségügy, városüzemeltetés, a szociális- és kulturális
ágazatban dolgozóknak, hogy az egyre nehezedő
körülmények között helytálltak, látták el feladataikat. Köszönöm a FEGY-nek, a rendőrségnek, a civilés sportszervezeteknek.
Köszönöm a képviselő-testületnek, a lakosságnak a
különböző társadalmi munkákban nyújtott segítségét és aktív részvételét, az egyházak támogatását,
a helyi vállalkozók támogatását, segítségét.

gyáli
mi
újság

Közélet
Közélet

Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele
járó békesség tegye széppé az ünnepeket. Leljék
meg örömüket szeretteikben és embertársaikban,
hogy a karácsonyt és az új esztendőt új szívvel és
újult erővel kezdhessük.

Téli igazgatási szünet a
Gyáli Polgármesteri Hivatalban
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2020. (XI.27.)
számú rendelete alapján a téli igazgatási szünet 2021. december 27.
napjától – 2021. december 31. napjáig (5 munkanap) tart.

A karácsonyi időszak kiváló alkalom lehet lelkünk,
és kapcsolataink rendezésére. Kiváló alkalom, a félreértések, megbántások tisztázására. Mivel a szeretet nagylelkű és bátor, nincs sok értelme azon
gondolkodni, kinek illik, vagy kell kezdeményezni.
Ne feledjük, a legszebbet, a szeretetet életünkben
kell kimutatnunk egymásnak!
Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet kívánok mindenkinek!

Fenti időszak alatt a Gyáli Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel, első ügyfélfogadási nap: 2022. január 3.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

gyáli mi újság

Pápai Mihály
polgármester

Közérdekű

Testület

Rövid hírek

Közélet

Állatvédelem

Sport

Gyereksarok Közbiztonság

Egy év kihagyás után ismét
közmeghallgatás volt Gyálon
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 26-án közmeghallgatást tartott, amelynek keretében a gyáli lakosság betekintést nyerhetett az idei évi
városi fejlesztésekbe, illetve a jövő évi tervekbe. Az eseményen részt vett dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, a képviselő-testület tagjai, Rozgonyi Erik címzetes
főjegyző, Pap Krisztina aljegyző, a Gyáli Polgármesteri Hivatal munkatársai, valamint gyáli intézmények vezetői is.

Fejlesztés

Rövid hírek

ÉletProgram

Oktatás

Recept

Sport

Anyakönyv

Megkezdődött az
adventi időszak

Lendvay-Kiss Anita gyújtotta meg
az első adventi gyertyát

Az elmúlt években megszokhattuk, hogy az Advent Gyálon programsorozat keretében számos programra, előadásra, koncertre került sor városunkban.

Mitku-Orosz Krisztina, a Pénzügyi és Adó Iroda vezetője
ismertette a költségvetés időarányos teljesítését. A tájékoztatóból az is kiderült, hogy Gyál város idén összesen
mintegy 5,1 milliárd forintból gazdálkodott.
A költségvetés ismertetését követően Pápai Mihály polgármester röviden bemutatta az idei évben megvalósult
és a jövőben tervezett fejlesztéseket, majd Mess Gabriella, a Projekt Expert Kft. munkatársa ismertette miért van
szükség városunkban is a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiára.

Közélet

Sajnos a tavalyi évben a koronavírus járvány miatt nem tarthattunk adventi rendezvényeket, ezért talán méginkább
felértékelődik, hogy idén, egy év kihagyás után végre ismét együtt élhetjük meg az adventi időszakot.
Mitku-Orosz Krisztina ismertette a költségvetés
időarányos teljesítését
A lakossági kérdések és észrevételek az alábbi témaköröket érintették:
• Városi Egészségügyi Központ leterheltsége,
• zöldségpiac lefedése,
• Erdősor utcai kiserdő,
• zajvédő intézkedések az M0 autóút mentén,
• Gyáli patak,
• közlekedési szabályok figyelmen kívül hagyása,
• kerékpárutak hiánya,
• építési szabályok figyelmen kívül hagyása,
• út- és telefonhálózat Némediszőlőn,
• Volánbusz megálló hiánya a Vecsési úton,
• az Árpád utcát érintő forgalmi rend megváltoztatása,
• idősek otthona.

November 28-án, advent első vasárnapján, a református
templomban Lendvay-Kiss Anita önkormányzati képviselő, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke gyújtotta meg az első gyertyát a város adventi koszorúján, majd
pedig Pechtol Csilla és Czövek István zenepadagógus
házaspár ünnepi koncertjét élvezhették a jelenlévők.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is ünnepi világítás díszíti a polgármesteri hivatal épületét, a városközpontot, a
Kőrösi utat, a Templom teret és a Gyál-felső állomáson kiállított kismozdony is ünnepi fényben pompázik, a közösségi háznál pedig a város karácsonyfája várja, hogy mi, az
itt élők közösen feldíszítsük, otthonról hozott díszeinkkel.

A lakossági kérdésekre és észrevételekre a városvezetés, illetve az érintett intézmények vezetői válaszoltak a
helyszínen. A mintegy háromórás közmeghallgatás teljes
jegyzőkönyve megtekinthető a www.gyal.hu honlapon.

4

gyáli mi újság

www.gyal.hu

5

Közérdekű

Fejlesztés

Rövid hírek

Közélet

Állatvédelem

Sport

Gyereksarok Közbiztonság

Közélet

Fejlesztés

Rövid hírek

ÉletProgram

Rövid hírek a novemberi testületi döntésekről
Gyál Város Önkormányzatának Képviselőtestülete november 25-én tartotta meg
az összesen harminchárom napirendi témával kapcsolatos ülését. Az ülés elején
a testület elfogadta Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes
ülés óta történt fontosabb eseményekről,
valamint a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.
A városvezetők a további fontos döntéseket hozták:

Több rendelet módosítását fogadták el
Az évközi változások átvezetésével módosult a 2021. évi
költségvetés, elfogadták a Gyáli Polgármesteri Hivatal
jövő évi igazgatási szüneteinek időpontját, illetve köztisztviselői illetményalap 7%-kal emeléséről is döntés
született.

Megmaradnak a pluszként biztosított pedagógiai asszisztensi álláshelyek a gyáli óvodákban
A tavalyi évben Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere 112/2020. (XI.26.) sz. határozatával úgy
döntött, hogy a gyáli óvodákban egy-egy fő (gyógy)
pedagógiai asszisztensi álláshelyet létesít a megnövekedett gyermeklétszám és az egy óvodapedagógusra
jutó igen magas gyermeklétszám miatt annak érdekében, hogy a pedagógiai munka végrehajtása hatékony
legyen. A pedagógiai asszisztensek feladata az óvodapedagógusok munkájának segítése, a gyermekek személyiségfejlesztése, az érzelmi, szociális és az értelmi
képességek kibontakoztatásának támogatása. Mivel a
gyermeklétszám/óvodapedagógus arány lényegesen
nem változott a döntés meghozatala óta, így a pedagógiai asszisztensek álláshelyeit a jövő évben biztosítja a
képviselő-testület.

Jövőre is lehetőségük lesz az óvodáknak külsős fejlesztő szakemberek
igénybevételére
Sajnálatos módon évről évre egyre több a sajátos nevelési igényű gyermek a gyáli óvodákban, és ezen
gyermekek fogyatékosságával legtöbbször az óvodákban aktuálisan foglalkoztatott gyógypedagógusok, logopédusok végzettsége nincs fedésben, ezért évente
- és a döntés nyomán 2022-ben is - 2,5 millió forintot biztosít az önkormányzat a szükséges szakemberek megbízására.
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Ellátási szerződést kötnek Pesterzsébet
Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézményével gyermekek átmeneti
otthona szolgáltatás biztosítására

Lezárult a Víztorony park és a Bartók
park építése közbeszerzési eljárásának
első szakasza
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 64/2021 (X.20.) sz. PGB
határozatával elfogadta a két park építésére a kivitelező
kiválasztására szolgáló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és dokumentációját, a határozat alapján a közbeszerzés megindításra került. A közbeszerzési eljárás első
szakasza a jelentkezési szakasz volt, mindkét park építésére 8 jelentkező adta be pályázatát. A beadott anyagok
értékelése után a képviselő-testület mindegyik jelentkezőt alkalmasnak találta arra, hogy tényleges ajánlatot
adjon majd be, melyek alapján a jövő év elején lehet a kivitelezőket kiválasztani.

Megindulhat a Városközpont további fejlesztésének tervezése
A Városközpont projekt megvalósítás keretében az önkormányzat korábban megvásárolta a Somogyi Béla utca
1. 3. és 5. számú ingatlanokat, hogy a már megépült Kistérségi Szolgáltató Központ mellett egy barátságos, városias környezetet hozzon létre, ahová az emberek szívesen járnak, ahol jól érzik magukat. A TIHASZ Takarék
Ingatlanhasznosító Zrt. az előzetes egyeztetések eredményeképpen eljuttatta az önkormányzathoz szándéknyilatkozatát, miszerint hozzájárul bankfiókjuk áthelyezéséhez
a Somogyi Béla utca 3. szám alatt kialakítandó új épületbe, ezért árajánlatokat kértek a megnevezett területen
lévő épületek bontási, valamint a tervezett új épület építési és kiviteli terveinek elkészítésére. A döntés eredményeként a tervezési munkálatokat a HAEMUS Kft. fogja elvégezni 46 150 000 forint+ÁFA összegért.

gyáli mi újság
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Sport

Anyakönyv

Szemétszállítás
az ünnepek alatt
Az FCC Magyarország Kft. tájékoztatása szerint az ünnepek alatt nem várható változás a szemétszállítás megszokott rendjében, tehát a gyűjtési naptárban szereplő
napokon történik a szállítás.

A vonatkozó jogszabályok szerint a húszezernél nagyobb lakosságszámú településeken kötelező önkormányzati feladat gyermekek átmeneti otthonának biztosítása. Tekintettel arra, hogy ennek önálló megoldására
sem igény nincs, sem az anyagi és technikai feltételek
nem biztosítottak, így egy gyermek ellátását biztosítja
önkormányzatunk ezen szerződés megkötésével.

Jóváhagyták a jövő évi képviselő-testület munkatervet, és a 2022. évi belső ellenőrzési tervet

Oktatás

Fenyőfa elszállítás
A korábbi évekhez hasonlóan, januárban ismét ingyenesen szállítja el az FCC Magyarország Kft. a levitézlett karácsonyfákat, melyeket az alábbi időpontokban visznek
el az ingatlanok elől:

Folytatódik a faültetési program
városunkban

2022. január 15. Gyál-Liget (orvosi rendelő oldala),
2022. január 22. Gyál-Szőlő (Bartók iskola oldala).

A faültetési program folytatásaként további 200
db, kétszer iskolázott fa ültetéséről született döntés,
amely a korábban ültetett őshonos fajokból vegyesen
valósul meg. Egyenlő számban (66, 67, 67 db) állnak
rendelkezésre a hárs-, kőris- és juharfák, amelyeket a
lakosság a jelentkezési sorrendben tud megigényelni.
A faültetés lebonyolítását a korábbi évekhez hasonlóan a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi a lakossági kérelmeknek megfelelően. A faültetési program tényleges meghirdetése és
a lakossági jelentkezések feldolgozása, valamint a tél
beálltát is figyelembe véve a tényleges munkavégzés
2022. év elején lesz esedékes.

Döntés született a Kis-szélső utcából
nyíló második zsákutca burkolására
A rövid útszakasz mart aszfalttal történő burkolását, illetve a csapadékvíz-szikkasztás megoldását az Útkorona Kft. fogja elvégezni 390 140 forint+ÁFA összegért.

Év végi jutalmazásokról döntött a
Képviselő-testület
Zárt ülésen született döntés a Közművelődési Díj díjazottjairól
A képviselő-testületi ülésen született határozatok
megtekinthetők a www.gyal.hu oldalon.
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének
munkarend szerinti soros ülését 2022. január 27-én
tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

www.gyal.hu

A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2022. évi
fordulójának önkormányzati
eredményei
Gyál Város Önkormányzata által
• támogatott „A” típusú pályázatok száma: 
• támogatott „B” típusú pályázatok száma: 
• érvénytelen pályázatok száma: 

47 db,
2 db,
0 db.

A pályázókat írásban értesítik!
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A szociális munka napján
köszöntötték az ágazat dolgozóit
November 10-én, szerdán köszöntötték a Gyáli Polgármesteri Hivatal tanácstermében a szociális ágazatban
dolgozókat, azokat a szakembereket, akik az év minden napján segítik, gondozzák a segítségre szorulókat.

Az eseményen részt vett Bukodi Károly, Ócsa polgármestere, valamint Nagy József Elek, városunk alpolgármestere is.

Fejlesztés

Rövid hírek

ÉletProgram

Oktatás
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Sport

Anyakönyv

Megújult
a Kolozsvári és a
Bacsó Béla utca

Az ő munkájuk elengedhetetlen ahhoz, hogy a társadalom befogadó, összetartó és a nehézségekkel küzdő
emberekkel szolidáris közösség legyen. A rendezvényen
Pápai Mihály, Gyál város polgármestere, valamint Dócziné Pallagi Ágnes, a Kertváros Szociális Központ vezetője
köszöntötte a megjelenteket.
Pápai Mihály kiemelte, hogy a Kertváros Szociális Központ munkatársainak az elmúlt másfél évben végzett tevékenysége óriási segítség volt a járvány elleni védekezésben. Ebben az időszakban kiemelten fontos volt,
hogy aki segítséget kért, az meg is kapja azt a szakemberektől. Gyál Város Önkormányzata ajándékcsomaggal
és pénzjutalommal köszönte meg a Kertváros Szociális
Központ dolgozóinak, azt az áldozatos munkát, amit a
város lakóiért tesznek.

Közélet

Az önkormányzat saját forrásból finanszírozta a Kolozsvári utca (Iglói utcától a Bajcsy-Zsilinszky utcáig tartó
szakasz) felújítását, amely közel 120 millió forintból valósult meg.
A Kertváros Szociális Központot a „Kertváros” Önkormányzati Társulásban résztvevő önkormányzatok 2008.
január 1-jén közösen hozták létre azzal a céllal, hogy a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényben rögzített szociális ellátási formákat biztosítsa. A Kertváros Szociális Központ
feladatai közé tartozik a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás ellátása.
Köszönet áldozatos munkájukért!

A beruházás a terület előkészítésével kezdődött júliusban, majd a közvilágítási oldalon elkezdődött a járda- és
szikkasztóárkok felújítása, ezt követően a másik oldali járdák és árkok következtek, végül az útburkolat felújítása is
megtörtént. A beruházás keretében 20 fát is elültettek az
út mentén. A kivitelezést a Vitép ’95 Kft. végezte.
A Bacsó Béla utcában szintén befejeződtek az útépítési munkálatok. Mint arról korábban beszámoltunk, a tavalyi évben mintegy 800 méter hosszan épült új járda a
páratlan oldalon, míg a páros oldalon a tönkrement járdaszakaszokat javították ki, valamint szikkasztóárkokat
építettek. Idén az útburkolat is megújult az utca teljes
szakaszán. Az útépítést az Útkorona Kft. végezte.

Mesébe illő összefogással újult meg a tornaterem
Gyál Város Önkormányzata, a Monori Tankerületi Központ, valamint gyáli és Gyálhoz kötődő cégek és magánszemélyek, szülők és diákok
összefogásával újult meg a Gyáli Bartók Béla
Általános Iskola tornaterme.

A Bartók iskola tornatermének burkolata a mindennapos
igénybevétel miatt elhasználódott, ezért a burkolat cseréjére volt szükség. A PVC burkolat cseréjéhez a fenntartó Monori Tankerület 3 millió forintot biztosított, amelyet Gyál Város Önkormányzata 1 millió forinttal egészített ki a 2021. évre
tervezett intézményfelújítási keretből, valamint később további 3,6 millió forintot biztosított erre a célra. Ugyan hivatalosan nem feladata, de Gyál Város Önkormányzata már
többször bizonyította, hogy szívügyének tekinti a város általános iskoláinak fejlesztését, hogy az itt tanuló gyermekek
mindig megfelelő körülmények között tanulhassanak.

Az anyagi támogatás mellett sokan munkájukkal és szabadidejükkel segítettek, így Pál László kárpitosnak a falak
és oszlopok védőburkolatát, az OTP Bank Kontakt Center önkéntes csapatának a bordásfalak csiszolását és lakkozását, a szülőknek, diákoknak pedig a falak festését
köszönhetjük.

A PVC burkolat korszerű sportburkolatra való lecserélését
a Hidi-Top Kft. végezte.
A Gyáli Bartók Béla Általános Iskola diákjai és pedagógusai ezúton is köszönik mindenkinek az anyagi támogatást
és az elvégzett munkát!

Nem először látjuk városunkban azt a kiváló gyakorlatot,
amikor a településen jelenlévő vállalkozások az önkormányzattal összefogva támogatnak egy fejlesztést, vagy
beruházást, így történt ez most is, hiszen az FCC Magyarország Kft. 350 000 forinttal, a JAS-FBG Kft. 1 millió forinttal, Somoskői Gábor gyáli cégvezető pedig 150 000
forinttal járult hozzá a tornaterem megújulásához, amely
összesen 9,2 millió forintból valósult meg.
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Eredményes volt
a közbiztonsági fórum
A Pest Megyei Kormányhivatal, a Gyáli Járási
Hivatal, a Gyáli Polgármesteri Hivatal, a Monori Tankerületi Központ, gyáli általános iskolák,
a Dabasi Rendőrkapitányság és a Gyáli- valamint az Ócsai Rendőrőrs képviseltette magát
azon a Kistérségi Konzultációs Fórumon, amelyet november 25-én tartottak a Gyáli Polgármesteri Hivatalban.
A fórum célja az volt, hogy a résztvevők megismerjék
egymás munkáját, tevékenységét, tapasztalatait, majd
egy párbeszéd induljon arról, hogyan lehet tovább erősíteni az együttműködést az intézmények között.
Kocsis István r. alezredes,
a Dabasi Rendőrkapitányság vezetője tájékoztatást
adott a Gyáli Járás aktuális
bűnügyi és közbiztonsági
helyzetéről. Gyálról összességében elmondható, hogy
a regisztrált bűncselekmények száma évről évre
csökkenő tendenciát mutat, amelyben nagy szerepe van a városvezetésnek,
a lakosságnak, a polgárőrségnek és a rendőrségnek
Kocsis István r. alezredes
is, hiszen a folyamatosan
épülő-szépülő környezet építő és pozitív hatással bír az
itt élő emberekre is, és az egykor kevésbé jó hírűnek ne-
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Ismét volt iskolabörze

vezett település mára példaértékű kertvárossá fejlődött.
A fejlődéssel, a jó minőségű utakkal és a megnövekedett
gépjárműforgalommal azonban megszaporodtak a közúti balesetek is, amelyek tekintetében lenne mit javítani a
számokon. Ezek a balesetek általában az elsőbbségadás
elmulasztásából adódó kisebb koccanásos balesetek,
amik a sofőrök figyelmetlenségéből adódnak és többnyire személyi sérülés nélkül ugyan, de anyagi kárral járnak.
Dr. Széles-Kovács Anna Kornélia a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály, Igazságügyi
Osztály Vezetője ismertette feladatukat, a bűncselekmények áldozatainak krízishelyzetben történő vagyonkárának
enyhítését, állami segítségnyújtás alapján, pénzügyi segély
formájában. Az áldozatsegítés ezen formájáról a későbbiekben részletesebben is tájékoztatjuk a lakosságot.
A fórumon szó esett az iskolaőrségről, amellyel kapcsolatban a jelenlévő iskolaigazgatók egyöntetűen pozitívan nyilatkoztak, szerintük az iskolaőr jelenléte mindenképpen jó
hatással van az intézmények mindennapjaira. Továbbá reményüket fejezték ki az iskolavezetők, hogy a pandémiás
időszakot követően mielőbb újraindulhatnak azok a prevenciós célú előadások az iskolákban, amelyek a gyermekeket fenyegető veszélyekre hívják fel a figyelmet és nagyon hasznosak és népszerűek voltak a diákok körében.
Végül értékelték azt a közös munkát, amellyel a vírushelyzet kezelésében dolgozott együtt a polgárőrség,
a közterület-felügyelet, a rendőrség és a járási hivatal.
Az együttműködés minden szervezeti egység részéről
példaértékű volt, ezért az értékelés során valamennyi jelenlévő pozitív visszacsatolást adott.

gyáli mi újság

Komoly döntést igényel a családtól, hogy a nyolcadikos
gyermek milyen középfokú iskolában folytassa tanulmányait. A sikeres élethez a hasznos tudás vezet, amit a tanulmányokkal és folyamatos képességfejlesztéssel alapozhatunk meg. Az önkormányzat a születéstől, minden
életkorban segíti a gyáliak életét, nyolc éve pedig támogatja azt is, hogy a tanulók és szüleik a lehető legkörültekintőbben válasszanak iskolát. Az első iskolabörzére 2013-ban került sor, és az elmúlt covid-év kivételével
eddig minden évben számos középiskola jött el Gyálra,
hogy népszerűsítse a továbbtanulási lehetőségeit.
Így volt ez idén is, amikor is a Városi Sportcsarnok adott
otthont a „Tét a Jövőm” pályaorientációs napnak. Az iskolabörze segítséget nyújt a diákoknak a pályaválasztási lehetőségekben a középiskolák bemutatkozásával,
az előadások és a kiscsoportos foglalkozások szintén az
egyéni döntések meghozatalát támogatják. A szervezők
játékosan adnak támpontokat, tippeket, segítséget ehhez a komoly döntéshez.
Idén 27 középfokú intézmény kapott felkérést a várostól
és a programot szervező Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtártól, a járványhelyzetre való tekintettel 13
középfokú iskola vett részt a programon. Az iskolák által
kínált lehetőségeket 191 gyermek ismerhette meg és mivel az esemény este 18 óráig várta a látogatókat, a szülők is bekapcsolódhattak a programba.
Gyál járási központ, így idén a három városi oktatási intézmény mellett már a felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola növendékei is megismerkedhettek a középfokú továbbtanulási lehetőségekkel.

www.gyal.hu

A rendezvényt Nagy József Elek alpolgármester nyitotta meg, majd dr. Duró Zsuzsanna pszichológus és Korbeli Csilla kommunikációs szakember előadására került
sor. Ezt követte az Érdi Szakképzési Centrum Eötvös József Technikum látványos rendészeti bemutatója. A diákok a rendezvény elején egy „útlevelet” kaptak, amelyre a standok felkeresésével pecsételhettek. A lepecsételt
lapok sorsoláson vettek részt és az érdeklődő és szerencsés diákok ajándékcsomagot nyerhettek.
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A „Legjobb fiatal előadó” díját vehette át egy
nemzetközi workshopon a gyáli kutató
Dr. Balla Zsuzsanna gyáli kötődésű fül-orr-gégész, az
idei C1-Inhibitor Deficiency &
Angioedema Workshop legjobb fiatal előadója.
A tősgyökeres gyáli családból származó fiatal orvossal
beszélgettünk tanulmányairól, szakmai sikereiről, jövőbeli céljairól.
Hogyan választottad az orvosi hivatást? Miért pont a gégészet?
Sokáig ügyvéd szerettem volna
lenni, de a középiskolában annyira
megtetszettek a kémia és a biológia
tárgyak, hogy az orvosi pálya felé
vettem az irányt, amiben a szüleim
is támogattak. Tinédzserként több
alkalommal szenvedtem arcüreggyulladástól, emiatt gyakran kellett
a gégészetet látogatnom, innen a
szakirány-választás.
Kitűnő tanuló voltál az általános
iskolában. Hová vezetett innen az
út?
A Bartók Béla Általános Iskolába
jártam 6. osztályig, majd a 7. osztályt már a Szent István Gimnázium
hatévfolyamos tagozatán folytattam. Innen felvételt nyertem a Szegedi Orvostudományi Egyetemre.
A tanulmányaim második évét követően átjelentkeztem a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre,
ahol a végzésemet követően, 2014ben a fül-orr-gégészet szakirányt
választottam.
Miért jelentkeztél át?
A Szegeden töltött évek rendkívül
meghatározóak voltak az életemben, azonban a honvágy, a családom hiánya erősebbnek bizonyult,
mint hittem, emiatt döntöttem
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az átjelentkezés mellett. Budapesten töltöttem a rezidenséveimet is a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórházban,
ahol több mint öt évet töltöttem. Itt nagy tapasztalattal rendelkező orvoskollégáktól rendkívül sokat tanulhattam. A kiváló mentoraimra és kollégákra nagyon jó
érzéssel gondolok a mai napig vissza. A szakvizsgámat követően úgy határoztam, hogy kutatni szeretnék.
Beszéljünk a Phd. kutatásról bővebben, hiszen a fent
említett elismerés is ennek köszönhető. Pontosan mi
volt a témája a kutatásnak?
A ritka betegségek közé sorolható öröklött és szerzett
angioödémák voltak a főszerepben. Egyik csoportjuk a
C1-inhibitor szabályozó fehérje hiányán alapuló öröklött
angioödéma, vagy közismert nevén HANO. A C1-inhibitor hiánya bradikinin felszabaduláshoz vezet, amelynek
következtében ödéma alakul ki. Az ödémás roham megjelenhet az arcon, végtagokon, a gyomor- és bélrendszerben vagy a gégében; ez utóbbi esetben a légúti elzáródás miatt a beteg megfulladhat, ha nem kapja meg
időben a megfelelő, speciális kezelést. A vérnyomáscsökkentők bizonyos csoportja is okozhat ilyen ödémás duzzanatot, adott esetben a gégében is. A kutatás
sokrétű volt, de a fontos megállapítások közé tartozott,
hogy az ödémát tapasztaló és ezt a fajta vérnyomáscsökkentő gyógyszert szedő betegeknél mindenképpen részletesebb kivizsgálást (többek között egy speciális laborvizsgálatot) szükséges elvégezni, amellett,
hogy az adott vérnyomáscsökkentőt lecseréljük. Diagnosztikus módosítási javaslatot tettünk, amely egy igen
neves amerikai szaklapban is megjelent.
A kutatás eredményét volt szerencséd egy neves nemzetközi workshopon is publikálni, ahol a legjobb fiatal
előadó díját vehetted át. Mesélsz róla?!
A témavezetőm Farkas Henriette professzor asszony,
akinek a vezetésével kétévente – idén júniusban 12. alkalommal – rendezik meg a C1-inhibitor Deficiency &
Angioedema Workshopot. Ez egy világkonferencia,
amelyen számos nemzetközi szakértő és klinikai tudós,
valamint több fiatal kutató és hallgató is részt vesz.
A konferencia témája a korábban említett angioödémák
voltak, pontosan a kutatási területem témája. Az előadásomban ennek megfelelően a felső légúti ödémák
előfordulását és karakterisztikáját mutattam be a C1inhibitor hiányos betegekben. A konferencián minden
alkalommal négy díjat osztanak ki fiatal, 35 év alatti kutatók részére. Idén az én előadásom nyerte el az
első díjat.

www.gyal.hu

Gratulálok az elismeréshez! A kutatás közel három évet
ölelt fel. Ez idő alatt teljesen elszakadtál a betegellátástól?
Szerencsére nem. A témavezetőm engedélyezte, hogy a kutatás mellett rendelhessek is. A Mester utcai szakrendelőben
és a Duna Medical Centerben folytattam a betegellátást.
Evezzünk más vizekre. Hogyan élted meg a pandémiát?
Az első hullámban visszamentem a Jahn Ferenc Kórházba,
ahol önkéntes orvosként dolgoztam a sürgősségi osztályon.
Velem tartott férjem is, aki jelenleg végzős orvostanhallgató. A karantén időszak alkalmas volt arra, hogy gyorsan és
jól haladjak a PhD-hoz szükséges szakmai cikkek írásával.
Említetted a család fontosságát. A közeli terveid közt
szerepel a családalapítás?
Igen, ez egyre inkább kezd előtérbe kerülni. Nagy családban nőttem fel, hárman vagyunk testvérek. Nagyon büszke vagyok rájuk, édesapám és az öcsém pilóták. Az édesanyám korábban tanítónő volt Gyálon, a húgom pedig idén
végzett zongoraművészként az utrechti Zeneakadémián.
Hogyan képzeled el a jövőt a PhD után? Milyen szakmai
terveid vannak?
Szeretnék visszatérni a kórházi betegellátásba, de a kutatási ambícióimat sem adom fel. Idén adódott a férjemnek és
nekem is egy külföldi álláslehetőség, ezért egy-két évre terveink szerint Svájcba költözünk. Kíváncsisággal tölt el, hogy
megismerhetem egy másik ország egészségügyi rendszerét, remélhetőleg új módszereket, gyógymódokat is megtanulhatok majd, melyeket később itthon kamatoztathatok.
Hogyan kapcsolsz ki?
Sportolok és szabadidőmben utazunk. A férjemmel
ugyan nem Gyálon élünk, a szüleim és testvéreim azonban igen, ezért szinte minden hétvégét itt töltünk, és a
különböző szolgáltatásokat is Gyálon vesszük igénybe.
A férjem gyakran fut a gyáli utcákon, én pedig biciklivel kísérem. Közben látjuk, hogy mennyire dinamikusan fejlődik
a város. Nem is tudok teljesen elszakadni Gyáltól. Sok szép
emlék köt ide. Karácsonyhoz közeledve mindig eszembe
jut, amikor még az adventi rendezvény a Szent István téren volt. Egyik este sétáltunk ki a családdal, és a lábunk
alatt ropogott, miközben a fejünk felett hatalmas pelyhekben hullott a hó. Forralt bort ittunk és közben sok-sok kedves baráttal, ismerőssel találkoztunk, beszélgettünk. Kicsit olyan volt, mint az „amerikai filmekben”. Remélem ez a
nyugalom hamarosan visszatér mindannyiunk életébe.
Sok sikert kívánok a továbbiakban!
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint novemberben
3 haláleset és 12 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:
11.06.:
- Varga János és Nagy Boglárka
- Vatai György és Kiss Noémi (Vatai-Kiss Noémi)
11.19.:
- Ötvös Gergely és Slága Alexandra Ilona (Ötvös-Slága Alexandra Ilona)
- Meszlényi Ádám és Pintér Anita
11.20.:
- Fehér Sándor és Elek Ildikó (Fehérné Elek Ildikó)
- Molnár Károly Ferenc és Kerepeczi Réka (Molnárné Kerepeczi Réka)
A Gyáli Házasulandók Program keretén belül november hónapban
8 pár vált jogosulttá az 50 000 Ft összegű egyszeri támogatásra.

Szakmai előadást tartottak
a Liliom óvoda dolgozóinak

Gyál Város Önkormányzata így a program indulása óta (2017) összesen
25 300 000 Ft támogatást nyújtott a házasulandóknak.
Részletek: www.gyal.hu/gyalieletprogram

A cél, a gyermekek megfelelő érzékenyítése
A Civilút Alapítvány képviseletében Ruttkay Réka,
a Kuratórium elnöke és Gyál Város Önkormányzata
nevében Pápai Mihály partnerségi megállapodást
írtak alá november elején a Kapocs Komplex Mintaprogram elindításáról Gyálon.
Az érdemi munka november 18-án meg is kezdődött, hiszen a Gyáli Liliom Óvoda munkatársainak
megtartották az első szakmai előadást, amelynek
köszönhetően az óvodapedagógusok olyan ismeretekhez juthattak, amik segítségükre lesznek abban, hogy a gyermekeket megfelelően érzékenyítsék a fogyatékossággal élő honfitársainkkal
szembeni előítéletek kezelésében.
A Civilút Alapítvány olyan civil szervezet, amely
sok-sok hasznos programot valósít meg, miközben a felelősségvállalás fontosságára hívja fel a figyelmet. Az Alapítvány azt vallja, hogy a fogyatékossággal élő emberek a társadalom értékteremtő,
hasznos tagjai, és nagyon fontos, hogy velük szemben a többségi társadalom befogadó legyen.
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Az Alapítvány a Kapocs Komplex Mintaprogramban az alábbi társadalmi szervezetekkel működik
együtt: Autisták Országos Szövetségével (AOSZ),
Démoszthenész Egyesülettel, Ép Hallásért Alapítvánnyal, Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik
Országos Érdekvédelmi Szövetségével (ÉFOÉSZ),
Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesületével,
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével
(SINOSZ), valamint tagszervezetei közreműködésén keresztül a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével.
A Kapocs Mintaprogram keretében olyan programok valósulhatnak meg településünkön, amelyek
jól beilleszthetők Gyál Város hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programjába (HEP), hiszen a HEP több
ponton tartalmazza a fogyatékossággal élő gyáli emberek esélyegyenlősége iránti elköteleződést,
illetve a HEP Intézkedési tervében szerepel, hogy
olyan programokat kíván önkormányzatunk megvalósítani a közeljövőben, amelyek a fogyatékosággal
élő és az ép embereket közelebb hozza egymáshoz.

gyáli mi újság

Boldog Születésnapot!
Többéves hagyomány, hogy a 90., 95., 100., 105. életévüket betöltött gyáli bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat a városvezetés személyes köszöntésben részesíti.
Novemberben egy szépkorú gyáli lakos részesült a köszöntésben, a miniszterelnöki oklevél átvételére és az
önkormányzat által biztosított ajándékcsomagban, továbbá a polgármester emléklapjának átvételére.
A város nevében Nagy József Elek alpolgármester köszöntötte Varjú Antalné Erzsike nénit, 90. születésnapján.
Erzsike néni 1958-ban költözött Gyálra, majd az Egyesült
Villamosgépgyárban (EVIG) talált munkát.
Egy gyermeke és két unokája van, akiknek a mai napig
szívesen süt és főz mindenféle finomságot.
Jó egészséget kívánunk neki, és Isten éltesse még nagyon sokáig!

www.gyal.hu
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Az árva kutyák karácsonya
Hatalmas a készülődés, csodás fények, izgalmas napok,
ünnepi hangulat lepi el a várost. Mindenki másképp ünnepli a karácsonyt, van, aki gazdagon, van, aki szegényesen, de
egy mindig jellemző erre az időszakra, hogy az emberek
szíve megnyílik. Állatvédőként, mindig azt reméljük, hogy
egy-egy védencünk, akit gazdája eldobott, talán az idei ünnepeket nagyobb szeretetben töltheti, mint amit mi tudunk
neki nyújtani. Ha pedig nem sikerül, legalább elhalmozhatjuk őket olyan dolgokkal, amit imádnak. Idős vagy épp
„problémás” kutyusok ők, akiket eldobtak, és senki nem
szeretné őket, mert „nem szeretném, ha előbb halna meg,
mint én”, „azt szeretném, hogy velem nőjön fel”, „nincs an�nyi időm, hogy foglalkozzak vele”.
Kik ők, akik hónapról, hónapra látják, hogy társaikat egy
kedves család elviszi? Az egyik ilyen idősebb védencünk
Oli, a golden retriever csoda, aki 2014-ben született, sokáig családjával meleg szobában töltötte a karácsonyt, majd
egyszer csak egy idegen helyre került, ahol mit sem tudtak viharfélelméről. Oli nem értette a világot, hol van a
családom, hova kerültem? Majd egy este betették egy autóba és elhozták nekünk. Nem tudta, hogy altatásra indult, és hogy mekkora szerencséje van, hogy nálunk egy
új esélyt kapott. Hónapok munkája teljesen kiegyensúlyozottá tette őt, az egyik legkedvesebb kutyánk, de hiába küzdünk, tudjuk, kicsi az esélye, hogy bárki magához
vegye, megismerje őt, mert nincs az a türelmes, odaadó
társ, aki áldozatot hozna érte. Így Oli karácsonyi kívánsága a meleg szalmával megágyazott kutyaház a kennelben, sok jutalomfalat és a sok vidám séta és labdajáték.
Morzsi kutyus 2011-ben született, gazdái 2021-ben 10 évesen adták át nekünk. Mekkora az öröm, mikor az ember
hallja, hogy kivittek egy kutyát valamelyik ebtelepről…
Morzsit is innen hozták, az Illatos útról, majd pár év múlva újra rácsok mögé került. Egy kutya, aki nem szökik,
kedves, bájos, bújós, imád sétálni az erdőben, barátságos mindenkivel, elragadó természete van mégsincs otthona. Újra eldobták. Valószínű ő is a kennelben tölti a karácsonyt és a telet. Talán felvidíthatná egy jószívű angyal,
aki meleg szalmát, jutalomfalatot és időt szán rá, hogy
többet foglalkozzon vele, mint ami nekünk megadatik.

Hulk, már a neve is óriási, akár csak ő maga! 2019 novemberében született, volt gazdája, aki úgy gondolta minden
problémát legyőz, viszont Hulk megnőtt és nem csak oltást és megfelelő étkezést kívánt volna meg, hanem foglalkozást is, amit sajnos nem kapott. Ez a fajta, sok ember
szemében státuszszimbólum, viszont Hulk leendő gazdijának kell, hogy legyen egy kis izomzata is, elkötelezettsége, hozzáértése e fajtához. Imádom ezt a kutyát, mert
egy nagy öleb, akinek óriási terület kell, hogy kiszaladhassa
magát, igényli az ember közelségét, el se hinnéd, de gyönyörűen utazik autóban, volt már tv-sztár, nincs benne agresszió, de azért mégiscsak olyan, mint egy gyerek, mert
a hallása sokszor szelektív. Szóval ő is biztos velünk tölti a
karácsonyt, és ami biztos, hogy annyi energiát éget el naponta, hogy télen minimum fél kiló tápot megeszik, azt is
a jobbik fajtából! Így Hulknak a jutalomfalat mellett minőségi zsákos tápot halmoznánk fel, hogy kitartson jövő karácsonyig vagy legalább a megfelelő gazdi felbukkanásáig.
Ne feledkezzünk el a gyáli ebrendészeti telepen élő kutyákról, akiknek egyesületünk Simparica bolha-kullancs
tablettát szokott adományozni, mivel ott a legnagyobb
ellenség a bolha és a kullancs. Az ebtelep kutyáit úgy is
segítheted, hogy örökbe befogadsz tőlünk egy kutyát,
aki már ivartalanított, szívféregre szűrt, parazita mentes,
kombinált oltással oltott, esetleg szocializált is, mi pedig kihozzuk a telepről azt a kutyát, akit TE kiválasztasz.
Tedd szebbé egy árva kutya karácsonyát! A karácsonyi
adományokat védenceink részére egyesületünk Gyálon
tudja átvenni. Adományozási szándékodat jelezheted
e-mailen: bundasbarat@gmail.com, a közösségi oldalunkon üzenetben, vagy telefonon: 06-70/205-6552.
Hétköznap 16:30 után, hétvégén 9-19 óráig.

GYÁLI
SZÉPKORÚ
PROGRAM
A Képviselő-testület a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21.) Korm. rendelet alapján személyes köszöntésre igényt tartó szépkorúakat virágcsokorral, oklevéllel, ajándékcsomaggal köszönti 90., 95., 100. életévük betöltésekor.
Gyál Város Önkormányzata a
Gyáli Szépkorú Program keretein belül a 90. életévét betöltött,
gyáli állandó bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező időseket december
hónapban legfeljebb 8 000 forint értékű csomaggal támogatja.
A támogatás a személyi adat- és
lakcímnyilvántartó rendszer adatai alapján a december 1-jei állapotnak megfelelően, alanyi jogon jár.

Gyáli gyepmesteri telepen elhelyezett kutyák örökbefogadási lehetősége: Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (Huszár Éva, 06-29/340-134, weboldal:
www.varosuzemeltetes-gyal.hu/egyeb-szolgaltatasok/
gazdikereso).
Smiatek Anikó
Bundás Barát Állatvédő Egyesület, Gyál

Gyál Város Önkormányzata a Gyáli Szépkorú Program keretén belül 2017 óta közel 10 millió forinttal támogatta a
gyáli szépkorú polgárokat.

A

P R O G R A M

ELEMEI

•Gyáli Babaköszöntő Program
•Gyáli Életfa Program
•Gyáli Óvodakezdési Program
•Gyáli Iskolakezdési Program
•Gyáli Középiskola Program
•”Isten éltessen!” köszöntőlevél
•Gyáli Egyetemista Program
•Gyáli Szociális Tanulmányi
Ösztöndíj Program
•Gyáli Házasulandók Program
•Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási Díjkedvezmény
•Gyáli Szépkorú Program

Oli

16

Morzsi

Hulk

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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- Gyálon élek 30 éve. 2002-ben kezdtem a labdarúgást a gyáli Bartók iskolában. Itt egy foci tornát követően
kértek fel, hogy csatlakozzak a Gyáli
BKSE csapatához, amit örömmel el is
fogadtam. Így tehát az U11-es korosztályban kezdhettem el versenyszerűen űzni ezt a sportágat, amit szerencsére azóta is töretlenül csinálok.
Az évek folyamán több klubnál is
megfordultam, mint pl. (Bp. Honvéd,
Közterület SC, Felsőpakony) ahol véleményem szerint sok hasznos dolgot,
tapasztalatot sikerült elsajátítanom az
évek folyamán. Folyamatosan fejlesz-

Helyi kötődésű edzőt szeretett volna a vezetőség hiszen ezt az irányt
követik. Régóta nem volt kapusedző,
ami miatt a kapusok fejlődése jóval
lassabb volt, így nagy megtiszteltetés számomra, hogy nekem adatott
meg az a feladat, hogy heti 2 alkalommal foglalkozhatok a kapusok edzésével. Folyamatosan kerülnek, kerülnek ki tehetségek a gyáli utánpótlás
korosztályokból.

Több mint 10 kapuspalánta várja csillogó szemmel Dávid bácsi
utasításait

Férfi Futsal Magyar Kupa

November 15-én mágneszár került fel a sportpálya kiskapujára, amin keresztül a futókörre azon sportolni vágyók tudnak belépni, akik futni szeretnének.
Ha valaki igénybe szeretné venni a futókört, a sportcsarnok portáján kérhet
proxy kulcsot 1 000 forint kaució ellenében, amellyel be tud menni futni, gyalogolni. A sporttevékenység befejeztével, a proxy kulcs leadását követően a
készpénz kaució visszajár.
A Gyáli BKSE vezetősége köszöni az együttműködést!
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ÉletProgram
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MAD
DOGS
FUTSAL

VS

MVFC
BERETTYÓÚJFALU

2022. 01. 10. 20:30
Gyáli Sportcsarnok

Gyál, Ady Endre utca 22.

www.gyalisportcsarnok.hu
A változtatás jogát fennatartjuk!
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Egy tehetséges gyáli birkózó

			

A mindössze 17 éves gyáli tehetség ezüstéremmel tért haza a Dortmundban megrendezett junior birkózó Európa-bajnokságról.

FUTSAL
MECCS
Változás a futókör használatában

Rövid hírek

Szenttamási
Róza

Fotó: kozmaakademia.hu

tem, képzem magam, amiket jelenlegi csapatom hasznára szeretnék továbbadni, mint játékos és mint edző.

Egyértelmű célunk, a szakmai stábbal és az edzőkollégákkal, hogy minél több tehetséget nevelhessünk a
magyar labdarúgásnak. Bízok benne, hogy továbbra is hasznos tagja
tudok majd lenni ennek a remek közösségnek, és szakmai tudásommal
segíteni tudom a csapatott!
Hajrá Gyáli BKSE!

Fejlesztés

Gyáli bkse hírek

Kapusedzővel bővült a labdarúgó szakosztály edzői stábja
Szabó Dávid személyében kapusedzővel bővült a Gyáli BKSE labdarúgó szakosztálya. Dávid nagy elánnal vetette bele magát a munkába,
pozitív visszajelzések érkeznek a
gyerekektől, szülőktől. Megkértük
pár mondatban meséljen magáról,
a terveiről, céljairól az egyesületnél.

Közélet

Szenttamási Róza, a csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) növendéke az 55 kilogrammosok
között ezüstérmet nyert a Dortmundban rendezett junior Európa-bajnokságon.
Róza 2010-ben Pestszentimrén kezdett birkózni, majd az
ESMTK-ba igazolt, onnan pedig Csepelre ment, a Kozma
István Magyar Birkózó Akadémia kötelékébe. Róza ifjú
kora ellenére már több hazai és világversenyen is bizonyította rátermettségét. Kitartása, alázata és szorgalma
egyre feljebb emeli a ranglétrán.
Serdülőként 2017-ben 5. helyezést ért el a belgrádi Európabajnokságon, 2018-ban ezüstérmet nyert a kadett birkózó
Európa-bajnokságon, mi több, a magyar csapat legfiatalabb tagjaként ötödik helyen zárt a Buenos Aires-i ifjúsági olimpián. A 2019-es év mindazonáltal nem úgy jött ös�sze neki, ahogyan azt tervezte: két súlycsoportot is feljebb
lépett; 49 kilóról 57-re váltott, ráadásul sérülések is hátráltatták. Noha az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon harmadik lett, legfőképpen ez utóbbi miatt nem sikerült dobogóra állnia a korosztályos világ- és Európa-bajnokságon.
Pont emiatt szeretett volna kiemelkedő eredményt elérni
2020-ban, utolsó éves kadettként, azonban a világjárvány
keresztbe húzta a számításait, összes sporteseményt törölték. Leálltak az edzőtermi edzések. Lelkileg megviselte
ez az időszak, de nem tétlenkedett. Otthon is keményen
edzett, készült, mert ahogyan ő fogalmaz fontos számára az élsport, imád birkózni. Kitartóan készült az idei dortmundi eb-re. A negyeddöntőben kezdte a küzdelmeket,
amelyben 3–0-ás vezetésnél tusgyőzelmet aratott a fehérorosz Viktorija Volk felett, majd az elődöntőben a török

www.gyal.hu

Melda Dernekci ellen is magabiztos sikert ért el (11–4). Igaz,
ez utóbbi meccs nem volt olyan egyszerű, amennyire arra
a végeredményből következtetni lehet.
„Tényleg nagyon kellett küzdenem. És ezt szó szerint
értem: a török tépte a hajamat és az ujjamat úgy megharapta, hogy az másnap gennyes lett. Kétszer is megintették. Végig a saját birkózásomat erőltettem, és szerencsére ez bejött.” – magyarázza Szenttamási Róza.
„Szomorú vagyok a döntő miatt, túl hamar véget ért. Mindent megpróbáltam – talán kicsit kapkodtam és izgultam
–, végül nem tudtam szabadulni a szorult helyzetből. Szerintem találkozunk még egymással, vissza szeretnék vágni
neki! Nagy élmény volt az Eb, különösen megjött a kedvem
a vébéhez, várom már. Nem szeretném terhelni magam,
konkrét elvárásokkal nehezíteni a saját dolgomat. Csupán
jól szeretnék birkózni, és majd meglátjuk, ez mire elég.”
Róza a Budapesti Baptista Gimnázium utolsóéves diákja,
idén érettségizik. Jelenlegi célja, hogy sikeres érettségi
vizsgát tegyen, hogy a felsőfokú tanulmányait megkezdhesse pszichológia szakon.

Sikerei:
•
•
•
•
•
•
•
•

2017-ben 5. helyezés a belgrádi Európa-bajnokságon – serdülő korsztály
2018-ban 2. helyezés a szkopjei Európa-bajnokságon - kadett
2018-ban 5. helyezés a Buenos Aires-i ifjúsági
olimpián
2018-ban 3. helyezés a győri Európa-bajnokságon
- serdülő
2018-ban Ifjúsági Olimpián 5. helyezés
2019-ben 5. helyezés a faenzai Európa-bajnokságon
2019-ben 3. helyezés a bakui Ifjúsági Fesztiválon
2021 2. helyezés a dortmundi Európa-bajnokságon
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Mert a gyermekkel együtt töltött idő pótolhatatlan...

Hópihe
Hópihe, a kicsi fehér cica fázósan rázogatta tappancsát.
Tanácstalanul nézett szét, sehol sem látta a hazavezető
utat. Hirtelen meglibbent az ág és zúzmara pottyant rózsaszín orrára. Felnézett és egy ragyogó szemű mókust látott.
- Szia, ki vagy te, még sohasem láttalak? - kérdezte Mici,
a huncut mókus.
- Szia, Hópihe vagyok.
- És mit keresel itt az erdőben, miért nem mész haza?
- Mennék, de eltévedtem! Nem tudod, hogy merre van a
Pöttyös utca? Ott lakik Peti a kis gazdám.
- Sajnos nem tudom! De talán játszhatnák egy kicsit! Mindjárt jön Topi is, nála fürgébb nyuszit még úgysem láttál!
És csakugyan! Ugrándozva, bukfencezve tappancsolt
közéjük Topi. Kergetőztek, fogócskáztak, Hópihe még a
bánatát is elfelejtette egy kis időre. Zengett az erdő a kacagásuktól! Közben hullott a hó és nevetve kergették a
szálldogáló pelyheket.
- Már tudom, hogy miért Hópihe a neved! Pont olyan fehér vagy, mint a hó! - kiáltott fel Mici.
- Építsünk hócicát!
Egész délután együtt játszottak. Lassan sötétedni kezdett, Topi és Mici már nem akart tovább játszani.
- Olyan éhes vagyok, már biztosan nagyon vár az anyukám! - sóhajtott Topi és integetve elfutott.
- Gyere velem Hópihe, az anyukám mogyorótortát sütött, jut belőle neked is!
- Haza kell mennem, Peti meleg tejecskével vár. Mici ágról-ágra ugrálva elment, Hópihe pedig elindult. Merre?
Maga sem tudta. Ágak tépték, gallyak húzták, de sehol
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sem látta az ő kedves kis otthonát! Éhes volt, fáradt, szomorú és álmos. Annyira hiányzott az otthona, hogy a szíve is belesajdult! Keservesen nyávogott, de senki sem
vigasztalta meg. Egy galagonya tövében összegömbölyödött és álomba sírta magát. Az égen a csillagok szomorúan nézték. Egy kicsi angyalka éppen ekkor röppent
arra. Az Esthajnal csillag így szólt hozzá:
- Várj csak angyalka, te talán tudsz segíteni!
- Kinek segíthetek?
- Petinek és Hópihének. Hópihe itt didereg a bokor tövében, - villantotta fényét oda - Peti meg otthon sírdogál.
Az angyalka puhán kezébe vette Hópihét és így szólt:
- Mutasd az utat csillagom!
A csillag felragyogott és hazáig vezette az angyalkát.
Bent a szobában gyönyörű karácsonyfa állt, alatta ajándékok sorakoztak. A kicsi angyal óvatosan a fa alá tette az alvó Hópihét és tovább libbent. Kinyílt az ajtó, Peti
szomorúan lépett be, rá sem nézett a színes csomagokra. Szeme egy kis fehér gombolyagon akadt meg.
- Hópihe! Végre itt vagy! Annyit kerestelek!
Hópihe kinyitotta a szemét, azt hitte, még mindig álmodik. Boldogan simult Petihez, karikázva dörgölődzött,
aztán dorombolva kuckózott be Peti ölébe.
- Végre itthon vagyok! Itt van mindenki, akit szeretek!
Apa és anya boldogan ölelték kacagó kicsi fiukat. A karácsonyfa ragyogott és a kis család szíve csordultig telt
szeretettel.
A mesét a Gyáli Mi Újság olvasóinak írta:
Karácsonyi Ibolya, író
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hagyományos ünnepi ízek

M Á KOS B E J G LI
Hozzávalók:

Elkészítés:

A tésztához:
• 2 dkg friss élesztő
• 1/2 dl tej
• 50 dkg liszt
• 6 dkg porcukor
• 1 csipet só
• 25 dkg vaj
• 1 db tojás
• 3 db tojássárgája

1.

A töltelékhez:
• 1 dl tej
• 20 dkg cukor
• 40 dkg finomra darált mák
• 5 dkg mazsola
• 1 csomag vaníliás cukor
• 2 ek baracklekvár
• 2 ek méz
• 1 db citrom
A kenéshez:
• 1 db tojás

www.gyal.hu

2.

A mákos bejglihez az élesztőt
a tejben felfuttatjuk. A liszthez
hozzáadjuk a porcukrot, a sót,
majd belemorzsoljuk a vajat.
A tojást a sárgákkal és az élesztővel elkeverjük és hozzáadjuk
a morzsához, és rugalmas tésztává gyúrjuk. A kész tésztát fóliába csomagoljuk, és minimum
30 percre a hűtőbe tesszük.
Míg a tésztát pihentetjük, addig
elkészítjük a mákos tölteléket.
A tejet egy lábasba öntjük,
hozzáadjuk a cukrot és felfőzzük. Amikor kész, félrehúzzuk a tűzről és hozzákeverjük
a mákot, a mazsolát, a vaníliás cukrot, a lekvárt, a mézet és a reszelt citromhéját.
Töltés előtt teljesen kihűtjük.

3. A tésztából négy egyforma
gombócot csinálunk, nem túl vékonyra kinyújtjuk, megtöltjük a
mákos töltelékkel és feltekerjük.
4. A rudakat sütőpapírral kibélelt tepsibe tesszük, húsvillával
meglyuggatjuk őket, majd tojással lekenjük a tetejét. Másfél
órát hagyjuk pihenni, majd újra
lekenjük, és 170 fokos sütőben
kb. 35 perc alatt aranybarnára
sütjük.
Jó étvágyat kívánunk!

TIPP:
A töltelék
narancshéj hozzáadásával még
izgalmasabbá
varázsolható.
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Pihenés a Cserhát völgyében
2021. októberében a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola SNI tagozatos diákjai 3 felejthetetlen napot töltöttek a
Nógrád megyei Cserhát völgyében található Szandavári
Diáktáborban. Erdei iskolai programunk a következőket
foglalta magába: első nap a szálláshely elfoglalása után
íjászgyakorlaton vettünk részt. Tanulóink egyre ügyesebbek az íjászatban, hiszen nem először gyakorolják.
Az íjászat után gyalogtúrára mentünk. A gyönyörű természeti környezetben található Várhegy nyugati csúcsán fotózhattuk az ősi földvár romjait.
Magasan a vidék felett elnéztünk a cserháti erdők fölött,
hallgattuk a háborítatlan csöndet, figyeltük a tőlünk karnyújtásnyira röpködő madarakat. Leírhatatlan élmény
volt. A közel 13 km-es gyalogtúra után jólesett a meleg
vacsora, amit szalonnasütéssel koronáztunk meg.
A második nap Hollókőre utaztunk. Ellátogattunk a Babamúzeumba, a falumúzeumba, végigsétáltunk a védett falurész utcáin. Sok-sok élménnyel és színes
fényképpekkel gazdagon tértünk vissza a táborba. Ebéd
után Jani bácsi tanyájára látogattunk el, ahol a gyerekek simogattak lovakat, kutyákat, cicákat, kezükbe vehettek 3 napos kismalacokat. Olyan jól éreztük magunkat a tanyán, hogy nem akartunk hazamenni. Vacsora
után vadlesen vettünk részt. Vadat ugyan nem láttunk,
de szarvasbőgést hallottunk. Utolsó nap az erdész bá-

csi vadászmúzeumában voltunk. A gyerekek őzszarvat,
szarvasagancsokat, vaddisznóagyarat stb. tarthattak a
kezükben. Az erdész elmesélte a tanulóknak, hogy melyik állatot és miért kell kilőni. Megtanulták, hogy az állatokat védeni és szeretni kell, csak azokat lövik ki, amelyek betegek, vagy veszélyeztetik a többi vad életét.
Ezt az erdei iskolai kirándulást ismét Pápai Mihály polgármester tette lehetővé iskolánk tanulóinak, aki évek óta
segíti és támogatja az SNI tagozat diákjait. Végtelenül
hálásak vagyunk a polgármester úrnak, hiszen nagyon
sok gyerek soha nem jutott volna ilyen lehetőséghez.
Stadlerné Hidi Mária
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FEGY-napló
11.01.

11.12.

A Mindenszentek ünnepe miatti nagyobb látogatóforgalom
biztonsága érdekében a régi és az új temető biztosításában
9 fő polgárőr és a FEGY Ifjúsági Tagozat 11 tagja vett részt.
A nap folyamán a temetőkben rendbontás nem történt.

Balesethez riasztották polgárőreinket és tűzoltóinkat a
Kőrösi útra, ahol egy személygépkocsi az útról lehajtva
kidöntött egy fát, majd egy lakóingatlan kerítésének csapódott és kigyulladt. Tagtársaink még a fővárosi hivatásos egységek megérkezése előtt a tüzet eloltották és
kiszabadították a gépjármű vezetőjét, aki könnyebb sérüléseket szenvedett. Az elsősegély nyújtáson túl a sérült jármű áramtalanításában, majd a helyszínelés és a
műszaki mentés ideje alatt a közúti forgalom félpályás
korlátozásában segédkeztek tagtársaink.

11.04.
Hajnali 3 óra előtt vonultak tűzoltóink egy égő családi
házhoz a Kölcsey Ferenc utcába. A ház tetőszerkezete
teljes terjedelmében égett, eloltásában tűzoltóink mellett három fővárosi, hivatásos egység is részt vett. A tűzeset során egy idős hölgy lakó nem tudott a házból kijönni, kimenekítését pedig a lángok megakadályozták,
ezért életét vesztette.

11.05.
Telefonos segítségkérésre vonult járőrünk egy családi házhoz, ahol a bejelentő szomszéd elmondása szerint hatalmas ordibálás hallatszik. A helyszínen az ingatlan két lakója veszett össze annyira egymással, hogy az
tettlegességig fajult. Tagtársunk az indulatok lecsillapításában segédkezett, majd az időközben helyszínre érkező rendőrök folytatták a további intézkedést.

Kertépítő-, díszítő- valamint szóródó
építőanyagok értékesítése
és szállítása, akár 1m3-től!

11.16.

-SÓDER (0-4,0-8,0-16,0-24)
-HOMOK (0-1 mosott, bányahomok)
-KAVICS (4-8, 8-16, 16-24, 24-40, kulé)
-MURVA (2-5, 5-11, 11-20, 20-55,
0-20 poros)
-ANDEZIT (2-5, 5-11, 11-22)
-FÖLD (termő, töltő)

A kora reggeli órákban ütközött frontálisan két személygépkocsi a Kőrösi úton, a Kisfaludy utca kereszteződésénél, az egyik jármű vezetője fejsérülést szenvedett.
A helyszínre érkező tagtársaink előbb a sérült ellátásában, majd a közúti forgalom elterelésében és a járművek
áramtalanításában nyújtottak segítséget.
Összeállította:
Kelecsényi Gábor

06 30 213 9985

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

2022. január 20-án 18 órára és
2022. február 17-én 18 órára

11.07.
Lakossági segítségkérés érkezett a Károlyi Mihály utcából, ahol a bejelentő elmondása szerint a kazánja sistereg-ropog és 100 fokos vízhőfokot mutat. Polgárőreink késedelem nélkül vonultak a helyszínre, ahol
megállapították, hogy a kazán keringetőszivattyúja
lekapcsolásra került, ez okozta a robbanásveszélyes állapotot. A szivattyút az elektromos hálózatra
visszakapcsolva a vízhőfok hamar lecsökkent és a veszélyhelyzet elmúlt.

Gyáli Református Templom

az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár olvasótermébe
az Irodalmi Szalon következő találkozójára!
Farkas Évi színművésznő és a könyvtárosok

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Kedden és pénteken 6.00 órától roráté mise.
Szombaton 18.00, vasárnap 9.30 szentmise.

Istentiszteletek: vasárnap 10.00
Lelkészi hivatal: kedd - péntek 16.00-18.00
December 24. 17.00 családi istentisztelet
December 25. 8.00 és 10.00 ünnepi istentisztelet
úrvacsorával
December 26. 10.00 istentisztelet
December 31. 18.00 évzáró istentisztelet
Január 1. 10.00 új évi ünnepi istentisztelet

December 24., 24.00 - éjféli szentmise
December 25., 10.00 - Urunk születése
December 25., 18.00 - előesti szentmise
December 26., 9.30 - Szent család ünnepe
December 27., 9.30 - Szent János evangélista ünnepe
December 31., 18.00 - hálaadó szentmise
Január 1., 10.00 - Újév - Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe
Január 1., 18.00 - előesti szentmise
Január 2., 9.30 - szentmise

Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.
Tel.: 06-29/340-531 │ Web: www.gyaliref.hu

Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Szent István utca 36.
Tel.: 06-29/340-513 │ Web: www.gyalikatolikusegyhaz.hu
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Apróhirdetés
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.
Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása és ingyenes állapotfelmérés. Telefon:
06-30/417-2317.
Szeretné, ha meghallgatnák? Szeretne más szemszögből is rálátni a helyzetére? Elhiszi, hogy ezek kön�nyebbé teszik a továbblépést? Ha igen, telefonáljon időpontért! Tóthné Éva mentálhigiénés szakember.
06-20/564-0606.
Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton is. Whirlpool, Samsung, LG, stb. Gallai szervíz Tel.:
30/307-9794.
Villanyszerelés! Családi házak villanyszerelése, kivitelezés, korszerűsítés, javítás. Érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése, kamerák, riasztók telepítése, javítása.
Bodnár József 06-30/663-8617.
Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcsere, duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csatorna szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.

Szolgáltatások kimagasló színvonalon a legkorszerűbb
diagnosztikai eszközökkel:
kimagaslóan precíz refraktométer, mely nemcsak a páciens
alap refrakciós hibáit elemzi, hanem egyedülálló hullámfront
analízis keretében a magasabb rendű aberrációk is megállapításra kerülnek
a vizsgálat során egyedi szolgáltatásként mindenki számára
biztosítjuk a szemfenék fotózást. A Next Sight Nexy gépünkkel,
amivel teljesebb képet kapunk a látást befolyásoló szemészeti
állapotról
Glaucoma-, zöldhályog szűrésre alkalmas szemnyomásmérésre
is lehetőség van
gyermekszemészeti rendelés, melyhez szintén legkorszerűbb
eszközünket használjuk, a teljesen gyermekbarát Plusoptix
nevű gépünket
A kiemelkedő szaktudás a kellemes,
családias és hozzáértő kiszolgálással párosul!
Várjuk szeretettel!
KRISTÁLYVIRÁG

OPTIKA

2360 Gyál, Táncsics Mihály u. 61.

Telefon: +36 70 902 5876
kristalyviragoptika@gmail.com
www.kristalyviragoptika.hu

Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, Tel.:
70/233-30-47.
Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is. Tel.: 06-70/933-8181.

Hirdetésfelvétel: 06-29/541-644,
szerkesztoseg@gyal.hu
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GYÁL 25. ünnepségsorozat nyitógála

A Magyar Kultúra Napja
2022. január 21., péntek, 17.30 óra

Ünnepi program és gálaműsor

az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Színháztermében

A XXX. Gyáli Téli Tárlat díjazott alkotóinak
kiállításmegnyitója
Gyál Város Önkormányzata által alapított
Közművelődési Díj átadó ünnepsége
A gálaprogramban közreműködik:

Hirtling István
színművész,

Tárkány-Kovács Bálint
cimbalomművész,

Gyál Város oktatási és nevelési intézményeinek
óvodapedagógusai, tanárai és gyermekei,
az Arany Néptánc Együttes és a
Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület művészeti csoportja
A belépés regisztrációhoz kötött, részletek a www.gyalikozhaz.hu oldalon

