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és Városi Könyvtár
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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: április 25.
Hirdetésfelvétel: 06-29/541-644

Fontos információk adózóknak,
könyvelőknek, könyvelőirodáknak
Közelít a helyi iparűzési adóbevallások benyújtásának határideje,
2018. május 31-e.
A vállalkozók, vállalkozások 2017. évtől nemcsak a helyi önkormányzatok üzemeltetésében álló helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványokat használhatják,
hanem a NAV üzemeltetésében lévő ÁNYK rendszerében szereplő HIPA bevallási
nyomtatványokat is.
A Magyar Államkincstár által üzemeltetett és az önkormányzatok számára kötelező használatú adó nyilvántartási program továbbra sem tudja a NAV ÁNYK
rendszerén keresztül beküldött elektronikus HIPA bevallásokat automatikusan
beemelni, feldolgozni, azokat továbbra is papír alapon ki kell nyomtatni és manuálisan felvinni a programba, feldolgozásuk csak így lehetséges. További probléma
volt 2017. évben az is, hogy az ÁNYK rendszeren keresztül beküldött bevallások
több esetben nem érkeztek be hivatalunkhoz, ezért a „bevallás hiány” miatt felszólítottuk az adózókat a bevallás pótlására, miközben igazolni tudták, hogy az
ÁNYK rendszeren keresztül határidőben eleget tettek bevallásadási kötelezettségüknek.
A fentiek miatt azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy amennyiben lehetőségük van rá, akkor a 2017. adóévről benyújtani kívánt helyi iparűzési adóbevallásokat az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp.asp.lgov.hu) rendelkezésre álló elektronikus bevallások – rendszerünk ezen elektronikus bevallásokat
fel tudja dolgozni - felhasználásával tegyenek eleget.
Segítő közreműködésüket előre is köszönjük.
Gyál, 2018. március
Gyáli Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi és Adó Iroda
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Zyálon egy álom válik valóra
a sportcsarnok a város új közösségi terévé, generációk találkozó helyévé válhat l mondja Zápai Z ihály polgármester, akivel nemcsak a fejlődő sportinfrastruktúráról, de a ,,gyáliság” kérdéséről, a tavaszi nagytakarításról és a nyugdíjasok helyzetéről is szót váltottunk.
zjabb jelentős esemény történt a város életében, március 20-án elhelyezték az idén felépülő sportcsarnok alapkövét. zgyértelmű volt tehát, hogy sportos témával kezdjük az interjút.
Zolgármester úrZ a sportcsarnok
alapkő-letétele azt jelzi, hogy már idén
tovább fejlődhet a gyáli sportinfrastruktúra…
Igen, pontosan így van. A sportcsarnokot még a rendszerváltás idején álmodtuk meg, és ez idén valósággá válhat. zontos azonban megjegyezni, hogy
ez esetben nemcsak a sportról, a sportolásról beszélhetünk, hanem arról is,
hogy közösségi térré váljon a sportcsarnok.
A Közház eddig is a helyzetet orvosolta, amikor helyet biztosított bizonyos
sportágaknak, ám mindannyian tudjuk
a sport nem a kultúrával is megtelt intézmény falai közé illő. zgy gondolom,
hogy egy új közösségi térré válhat a felépülő sportcsarnok, mert a sport öszszehozza az embereket, generációk találkozó helyévé válhat az új létesítmény.
zirkózók, mazsorettek, kézilabdázók,
asztaliteniszezők, kosárlabdázók, de a
város nevét éppen ezekben a napokban felvevő ökölvívó szakosztályunk
tagjai is otthonra lelhetnek benne. A
sportélet pezseg Gyálon, amely kibontkozáshoz pedig teret kell biztosítani, ami az Önkormányzat feladata.
Aki fiatal korában rendszeresen sportol, nem csak krónikus betegségek kialakulásának kockázatát csökkenti, hanem a lelki egészségre is pozitív hatással van. A rendszeres sportolásba befektetett energia rövid- és hosszútávon
is megtérül. Akik idejönnek majd sportolni, azok identitástudata, ,,gyáliság”
tudata is erősödik majd, nem teszik
tönkre, vigyáznak a sport gyáli fellegvárára. Szeretnénk, ha a sportolás és az
egészségmegőrzés színtere lehetne a
sportcsarnok. Ha egy kicsit körülnézünk
a környékén, láthatjuk az egész területet, azt, hogy a sporttelep megújul, sőt,
már az innen 200 méterre lévő tanuszodát is átadtuk. Igazi sportövezetről, sportkomple/umról beszélhetünk,
ahol komoly mozgáslehetőség alakul
ki, ahol a fiataloktól egészen az idősekig,
mindenki mozoghat, sportolhat, aktívan kikapcsolódhat.

A swortwsarnow alawww-letetételi ünnewségérwl wwvewwen lawwnw wwoldalán olvaswatnaw– a szerww
sport után egy kis környezetvédelem. a tervek szerint ,,kitakarítanák”
a várost. Z i a cél, mit szeretne a város ezzel elérnii
Gyál, szép település, ideális lakóhely a
családok számára. Nyugodt kertvárosa
menedéket nyújt a nagyváros zajától.
Az utóbbi időben azonban azt tapasztaljuk, hogy sajnos egyre több a szemét, a hulladék a városban, illetve a külterületeken. zzért úgy döntöttünk, hogy
,,Tisztítsuk meg együtt Gyált!” címmel
közös városi nagytakarításra hívjuk a
gyáliakat. Szeretnénk, ha a május G-i
szemétszedési akciónkba minél több
céget, vállalkozást, fiatalt és időset sikerülne bevonnunk. Minél többen veszünk részt, annál eredményesebbek,
annál tisztábbak leszünk. Ha valaki
mégsem tudna eljönni, azt kérjük, hogy
legalalább a saját portáját tegye rendbe,
rendezze az udvarát, vagy éppen nyírja le a füvét. zgy gyondolom, ha öszszefogunk és együtt kitakarítjuk a várost, – már amennyire 1 nap alatt ezt
meg lehet oldani, – akkor utána érzékenyebbek leszünk a szemetelőkkel
szemben. zobban odafigyelünk, rájuk
szólunk, ha látjuk őket. zelentjük a
zzGY-nek, az Önkrományzatnak, a
rendőrségnek, hogy eljárjanak velük
szemben. Tudjuk, hogy a város környéki szemetelők 80-K0%-ban nem gyáliak,
hanem más településekről hozzák ide
a hulladékot. Többek között ezektől a
szemetelőktől is szeretnénk megóvni
egyre szépülő, fejlődő városunkat. A

kezdeményezésünkben nem szeretnénk
magunkra maradni, annak örülnénk,
hogy látványos, sok embert megmozgató nagytakarítás részesei lehetnénk.
zzúton is meghívok minden városlakót,
hogy ,,Tisztítsuk meg együtt Gyált!”
Z ilyen új tervek, célok foglalkoztatják aktuálisan a városvezetésti
A 2018-as költségvetést, elképzelést
még 201H-2017-ben kezdtük tervezni,
2018 februárjában ezt elfogadtuk, jelenleg ennek megvalósításán dolgozunk, emellett a hosszú távú terveinkkel
is foglalkozunk. A sportcsarnokkal és a
hozzá kapcsolódó szálloda jelentősen
leköti az enegiánkat, de már tervezzük
a 2018-2022 közötti időszakot is.
zégi vágya a városlakóknak egy új
postahivatal. zhhez most egy tanulmánytervet készítünk, folyamatosan
egyeztetünk a Magyar Postával. zlképzeléseink szerint egy új helyszínen 201Kben elkezdődhet a 21. századi igényeknek megfelelő postahivatal építése.
Megkülönböztetett figyelmet fordítunk
városunk nyugdíjasaira, április elején külön fórumot tartottam, ahol nagyon jó
hangulatú, kellemes, konstruktív beszélgetés során mondhatták el az idős
emberek a problémáikat, ezeket megbeszéltük és abban bízom, hogy a megoldásokat is megtaláljuk.
Másik nagy előttünk álló feladat a járdaépítés. Nap mint nap szembesülnek a
gyáliak a ténnyel, hogy a járdák nincsenek településünkhöz méltó állapotban. zgy látjuk, hamarosan elérkezik a
felújítás és korszerűsítés ideje! Az önkormányzat természetesen most is
azon dolgozik, hogy készítsen egy tervet, amelynek része egy felmérés, mely
területek azok, amelyek elsőbbséget élveznek. zbben majd a lakosság véleményét is szeretnénk kikérni, lakossági
fórum keretében, hiszen ha együtt ötletelünk, gondolkozunk közvetlen lakókörnyezetünk valóban olyanná válhat,
ahol öröm élni! zgy gondolom, hogy
legkésőbb 201K után megkezdődhetnek a munkálatok. Az utak fejlesztése
folyamatban van, ebben az esztendőben is pályáztunk, jelenleg is folynak G
utcában a felújítások. Tanulmánytervet
készítünk a zartók iskola mögötti terület, valamint a Víztorony melletti övezet parkká alakítása vonatkozásában is.
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Z ZsZ- ZZZŰlZsi ZZZZisZlŐZ Z- lasZt- sa
- ZZZZ. április. Z.
több mint ZZ százalékos feldolgozottság után (lapunk nyomdába adása
idején) így néz ki jelenleg az Z rszággyZlés összetétele: ZiZZsZ-ZZZZ: Z33
fő, Zobbik: Za fő, Z sZZ-Zárbeszéd: ZZ
fő, ZZ: Z fő, lZ Z: Z fő, Zgyütt Zfő, független: Z fő, Z agyarországi Zémetek
Z rszágos szövetsége: Zfő.
Összesen: egyéni választókerület: 10H,
országos lista: K2, kedvezményes mandátum: 1, összesen: 1KK, a parlamenti
mandátumok aránya: 100,00 százalék.
Tájékoztató adatok PzST megye
07.számú egyéni választókerület VVecsész eredményéről Va feldolgozás állása lapzártánk idején: 87,23 %z, a sorrend
a szavazatok száma alapján.
1. Szűcs zajos VzIzzSz-KzNPz-44,K2 %,
22 K3K szavazat, 2. Sas zoltán Vzz zzIKz
- 2K,G2 %, 1G 074 szavazat, 3. Nyeste

Andrea VzKz - 14,2H %, 7283 szavazat,
4. Apostol Klaudia VzMPz - G.HG % 2 88G
szavazat, G. Kalasovszky zernadett VMz MzNTzMz- 2,18 %, 1 113 szavazat, H. Tóth
zudit VzGYzTTz - 1,1K % H0H szavazat,
7. zagó Anita VzSPz 0,H% 304 szavazat, 8. zódiné Sikari Mária VMINz KPz 0,38 % 1K3 szavazat, K. Kovács István
VMzNK2 SP2 zTz – 0,33 % 170 szavazat,
10. Tamás zevente VSzMz 0,31% 1G7 szavazat, 11. zukácsi zoltán VMIéPz – 0,2%
101 szavazat, 12. Sztakóné zentai Mónika
VKÖSSzz - 0,1G% 77 szavazat, 13. zarcsik
Annamária V-z 0,13 % H7 szavazat, 14.
Magyar András VHAzA P2 zTzAz – 0,12%
H3 szavazat, 1G. Tolnai zoltán VzzNzzzzTTzzz0,04 % 21 szavazat, 1H. zlek
zoland zászló VzMMz z 0,03 % 1H szavazat.
A választókerületben a választás várhatóan eredményes lesz.

a Zárosházáról jelentjük
Zyál Záros Önkormányzatának Zépviselő-testülete március
ZZ-én megtartotta éves munkarend szerinti soros ülését,
amelyen több fontos kérdésben is döntöttek a képviselők.
zlfogadták Pápai Mihály polgármester
beszámolóját a legutóbbi rendes ülés
óta történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, majd kibővítették a Gyáli élet Programot, amelynek keretében
a 18. életévüket betöltött, felnőtté váló
polgárokat köszönti a városvezetés.
A képviselők elfogadták a zzGY Polgárőr és Tűzoltó zgyesület Gyál, a települési könyvtár valamint a Városi
zgészségügyi Központ 2017. évi beszámolóját. zzután kiválasztották a ”Gyáli
Postaépület fejlesztése” projekt tanulmánytervének elkészíttetőjét, kiírták a
Gyáli Tátika 7 voda magasabb vezetői
állás pályázatát, majd megszavazták
Gyál Város 201G-201K-es időszakra vonatkozó Sportkoncepciója felülvizsgálatát.

A képviselők módosították az érd és
Térsége zegionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodását,
javasolták a gyáli 04/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épület VzPMV zrt. üzemi épületz ajtó cseréjével kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadását, majd arról döntöttek, hogy Gyál szerződik azzedlik
2 nyos Terv” zlektromos töltőállomás kiépítésének kivitelezésére.
A képviselő-testület nem szavazta
meg az zlios zrt-hez kapcsolódó közvilágítási beruházások kapcsán született
z zAz- jelentésről szóló előterjesztést.
Gyál Város Önkormányzata éves
munkarend szerinti következő ülését
április 2H-án tartja a Városháza tanácstermében. A Képviselő-testületi előterjesztések, anyagok, illetve döntések a
. . . .gyal.hu olvashatók.

anyakönyvi hírek
zeke zsuzsanna anyakönyvvezető arról tájékoztatta lapunkat, hogy márciusban 3 haláleset mellett több házasságkötés is történt.
Március 10-én Sándor András Antal és Kecskés Arabella Vférjes név: Sándorné
Kecskés Arabellaz, valamint zeich zenő és Tábit Sarolta Veronika, március 17én zudai Sándor Pál és Simon Katalin, valamint zacskai zászló zence és Pusztai Anna Katalin Vférjes név: zacskai Anna Katalinz, március 24-én zakó Károly és
zártfai-Kaszás éva zozália, Miklós Kálmán és Sebestyén Ildikó Vférjes név: Miklós-Sebestyén Ildikóz, valamint Szabó Gábor és Moharos zrigitta Vférjes név:
Szabó zrigittaz tartott esküvőt.

gyáli w i ww
ság

Pest megye 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület
Választási Bizottsága
2220 Vecsés, Szent István tér 1.
35/2018. (03.28.)
OEVB határozat
Tárgy: kifogás elbírálása
HATÁROZAT
Pest megye 07. számú z rszággyűlési
zgyéni Választókerület Választási zizottsága zakos Péter választópolgár
Vlakcím: 23H0 Gyál, Pesti út 104., személyi azonosító: 1-G3111H-2G24z által a
Gyáli Mi zjság 2018. márciusi számában megjelent interjúval, cikkekkel és
fotókkal kapcsolatban benyújtott kifogást megvizsgálva a választási eljárásról szóló 2013. évi zzzVI. törvény
218. Y V2z bekezdése alapján a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy
a Gyáli Mi zjság 2018. márciusi száma
megsértette a Ve. 2. Y V1z bekezdésének cz pontjában foglalt, a jelöltek és
jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség elvét.
A zizottság a Ve. 218. Y V2z bekezdés bz pontja alapján eltiltja a Gyáli Mi
zjság című időszaki lap kiadóját, az
Arany zános Közösségi Házat és Városi Könyvtárat a további jogsértéstől.
A zizottság a Ve. 1G2. Y V1z bekezdés bz pontja alapján kötelezi a Gyáli
Mi zjság című időszaki lap kiadóját, az
Arany zános Közösségi Házat és Városi Könyvtárat, hogy a határozat rendelkező részét a legközelebbi számban a jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé.
zzen határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi zzzVI. törvény
Va továbbiakban: Ve.z 221. Y V1z bekezdése alapján fellebbezésnek van helye. A Ve. 224. Y V1z és V2z bekezdése
értelmében a Nemzeti Választási zizottsághoz címzett fellebbezést a
megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni
úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon V1H.00 óráigz
megérkezzen. A fellebbezést személyesen V2220 Vecsés, Szent István tér
1.z, levélben V2220 Vecsés, Szent István tér 1.z vagy elektronikus levélben
Vtitkarsag@vecses.huz lehet előterjeszteni.
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tovább fejlődik a városi sportinfrastruktúra
az ünnepi eseményen Zápai Z ihály, városunk polgármestere köszönetét fejezte ki a ZZZ
millió forintos állami támogatásért, amelynek hála - ahogy fogalmazott - a település a jövőben
nagyszabású börzéknek, eZpóknak, városi kezdeményezéseknek adhat otthont, de a helyi
sportegyesületek is használhatják majd az új létesítményt.
Hideg, szeles szinte télies időjárás fogadta az alapkőletélre érkezőket, közöttük a Nemzetgazdasági Minisztérium VNGMz versenyképességért és gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkárát, országgyűlési képviselőket,
a városvezetés tagjait, intézményvezetőket, valamint a város polgárait és számos diákot is.
Turóczy zászló helyettes államtitkár
köszöntőjében arról beszélt, hogy Pest
megye településfejlesztésének része a
Gyál városi sportinfrastruktúra-fejlesz-

tés. A kormány képviseletében kiemelte
azt is, hogy Magyarország hazai költségvetésből pótolja az zurópai uniós
forrásokat. Turóczy helyettes államtitkár azt is felsorolta, milyen fejlesztési
források, lehetőségek által fejlődhetnek
már idén a Pest megyei, azon belül is a
gyáli vállalkozások, de azt is hírül adta,
hogy gyáli győztese is van már a kisvállalkozások számára kiírt pályázatoknak.
Hozzáfűzte: a kormány a Pest megyei
települések számára 80 milliárd forint
értékben hirdetett meg forrásokat.
zzt követően a térség országgyűlési
képviselője, zr. Szűcs zajos már a város
egyik legkomolyabb fejlesztésének nevezte a sportcsarnokot, majd a gyáli városvezetés töretlen fejlődést mutató fejlesztési stratégiáját méltatta.
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w iwwww ww wwww wwlww– fogalmazott dr. Szűcs zajos.
Polgármesterünk, Pápai
Mihály is a sportcsarnok komoly közösségi tér jellegét emelte ki,
amikor azt mondta, hogy ,,a beruházással lehetősége nyílik a városnak arra,
hogy a versenysportigényeknek és a
szabadidős programoknak is teret biztosítsonz. Pápai Mihály köszönetét fejezte ki a kormányzat részére a 800 millió forintos állami támogatásért. Hangsúlyozta továbbá, hogy Gyál számos aktív és sportszervezettel büszkélkedhet,
ez pedig arra ösztönözte a városvezetést, hogy egy új sportlétesítményt építsen.
– ww wwswwwwwswwwww w w iwwwwwwwws
wwswwwwwlws wwáw w wgwwwwásáwws w wwlyi
swwwwwlwwwwis swgw
wi w ww
wwww iswwlw is
wwswwálwwww
wwwlwlwwwwwwwww, wwwwly wwwswwyww lwswwww iww, wwáwwwwlás-wálwgwwwwwww, wiwwwwww, wwwilwwwáwww, lwwwwwwgww, wwwswwwwwww, wswwwliwwwiswwwww, swwAz építkezés költségvetése bruttó 2,4
milliárd forint, amelyből 800 milliót a
kormány, illetve az NGM biztosított. A
sportcsarnok építése tavaly novemberben kezdődött meg tereprendezéssel, és várhatóan idén decemberre fejeződik be. A létesítmény 3.818
m2 területű, több mint G00 fő befogadására lesz alkalmas. A fi/ és mobil lelátóval rendelkező sportcsarnokban hét darab sportolói öltöző, szauna, két-két bírói és két-két edzői öltöző, fitness terem, edzőtermek, hozzájuk kapcsolódó szertárak kapnak helyet. A tervek között szerepel egy 22
szobás szálloda, egy étterem és egy
főzőkonyha megépítése is, amelyhez
egyelőre magánbefektetőt keres az
önkormányzat.
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wwwwl, wwgy wwwwwwwwwwww
is wwlywwwwwww w ww
w, ww
ww swwwás swálláswwly is
wwlwwwlwww– fogalmazott
a polgármester, aki azt is
hozzátette, hogy a létrejött kosárlabda-,
és röplabdapálya után, május végén már
az élőfüves pálya felújítása is megkezdődik majd.
Miután a polgármester támogatást
kért a sportos gyáli törekvések megvalósításához, a helyettes államtitkár, az
országgyűlési képviselő, a polgármester és a Kinamé Kft., valamint a Hidi-Top
Kft. alkotta konzorcium képviseletében
Kis István és Hidi zózsef ügyvezetők elhelyezték névjegyeiket az időkapszulában, majd letették a sportcsarnok alapkövét.

A gyáli sportpálya területén egyébként már 201H-ban megkezdődtek a felújítások egy műfüves focipálya építésével, ezt követte az élőfüves focipálya kivitelezése, a strandröplabda, a kosárlabdapálya létesítése. A sportcsarnokkal és az egyes sportpályáknak köszönhetően 2018 végére a gyáliak egy igazi
sportkomple/ummal gyarapodhatnak.
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170 éve történt: nem feledhetjük a hősöket,
a felelősöket és a következményeket sem!
Bátrak a bizalomra képes emberek és közösségek - hangzott el az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár színháztermében tartott március 15-i városi ünnepségen.
1848. március 15. megemlékezése mindig kiemelkedő jelentőséggel bírt legújabb kori történelmünk során. Fontos, hiszen a magyar szívekben mindig magában hordoz
egy sajátos szimbolikus jelentéstartalmat, a szabadság,
a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzését.
Az 1848. március 15. által jelképezett korszaknak köszönhetjük himnuszunk születését, zászlónk piros-fehérzöld színeinek hivatalossá válását, illetve azt, hogy országunk fővárosa Pozsony helyett Budapest, hivatalos nyelve pedig a latin helyett a magyar lett. Büszkén emlékeztünk erre a napra!
A hagyományaink szerint a városi ünnepség az Arany
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár színháztermében kezdődött. Ünnepi beszédet mondott Dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő. A közreműködők között volt Rubold Ödön színművész, valamint a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola tanulói és a Gyál Városi Fúvószenekar tagjai is.
Az ünnepi műsor elején Rubold Ödön szavalta el Petőfi Sándor ,,XIX. század költője” című versét, majd Ljubimov Krisztina, a Közház igazgatója köszöntötte a gyáli
ünneplőket, aztán a térség országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet.
A képviselő beszéde elején azt mondta, hogy bátrak a
bizalomra képes emberek és közösségek. A 170 évvel ezelőtti forradalomról szólva a nemzetiségek és a felekezetek kölcsönös egyetértéséről, a közösségi érzésről, az
egymás iránti bizalomról beszélt. 170 évvel ezelőtti eseményekre emlékezve kijelentette, hogy nem feledhetjük a
hősöket, a felelősöket és a tragikus következményeket
sem.
Dr. Szűcs Lajos arról is beszélt, hogy a polgári demokrácia, a személyes felelősség mennyire fontos.
A szabadság és a haladás messzire világító lámpásai
jelzik, hogy a százával, ezrével érkező önkéntesek, a meszsze földről érkező tábornokok sora is azt mutatta, hogy a
szabadság és a függetlenség érzésében sokkal több minden összeköt bennünket, mint amennyi elválaszt. Van miért felemelni a fejünket, hiszen 170 évvel ezelőtt az ország
a bátorságával, az öntudatával, a magabiztos helytállásával mutatott példát a világnak – mondta az országgyűlési képviselő, aki szerint a közösségek összefogása, a
névtelen ezrek támogatása is sok erőt adott.
Beszéde során arról is szólt, hogy a többség akaratának nemzeti képviselete az első. Azt mondta, hogy ,,hazánk szabadságából, függetlenségéből nem engedünk,
ahogy nem engedtünk 1070 éve sem. Pillanatnyi érdekek
nem tehetik kockára hazánk függetlenségét”. Végül Petőfi
Csatadal című verséből idézett, majd Kossuth toborzóbeszédéből idézett Rubold Ödön.
Az ünnepi eseményen részt vett Pápai Mihály polgármester, Erős József alpolgármester, Rozgonyi Erik cím-

6 gy l

g

zetes főjegyző, Babák László Mátyás, a Gyáli Járási Hivatal vezetője, valamint Gyimesi István és Kovalik Józsefné,
városunk díszpolgárai is.
A Nemzeti ünnep gyáli eseményei a Templom téri kopjafánál, koszorúzással értek véget.
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: milliárd forintb- l fejleszt a uooperVision uyálon
Az amerikai uooperVision kontaktlencsegyárt- világcég 1 j, több mint : milliárd forintos beruházással bővíti meglévő gyárt- egységét uyálon umondta uzijjárt- péter külgazdasági és külügyminiszter március 26-án, Budapesten, a uooperVision sajt- tájékoztat- ján.

A miniszter kiemelteGa CooperVision az újabb fejlesztésével 400 új munkahelyet teremt, a kétéves beruházásbővítés a gyáli létesítmény területének 0 százalékos növekedését, valamint a belföldi és közép-európai piacokat
kiszolgáló új elosztó egység kialakítását foglalja magában. Szijjártó Péter emlékeztetett arraG 010-ben még 1 ,5
százalékos volt a munkanélküliségi ráta, ami azóta gyakorlatilag a teljes foglalkoztatottság elérését jelentő ,8
százalékra csökkent. Hozzátette, hogy az egyes országok között a digitális fejlesztésekért, a csúcstechnológiát
jelentő beruházásokért folyik a verseny, a magyar gazdaság jól teljesít, élen jár ebben a versenyben.
A miniszter kiemelteGaz új beruházással a CooperVision
a Clariti elnevezésű lencséje gyártásának kiterjesztését
akarja megvalósítani, hogy azok megfeleljenek a világméretekben megnövekedett igényeknek, a meglévő gyártósorokon megvalósuló automatizálási fejlesztések a kapacitást növelik majd. ElmondtaGa CooperVision Gyálon
évente A00 millió kontaktlencsét gyárt, a most elindított
beruházással számuk 1, milliárdra emelkedhet. A CooperVision termékeit a világ több mint 100 országában értékesítik. Szijjártó Péter rámutatottGaz amerikai világcég
évente 10 innovációt, új fejlesztést vezet be a csúcstechnológiát képviselő, orvosi segédeszközt előállító kontaktlencse-gyártásban, amelyben egyébként évről-évre szigorodnak a követelmények. A miniszter emlékeztetettGa
Magyarországon előállított orvosi termékek, segédanyagok, ilyen cikkek 7D,5 százalékát e portra vitték tavaly.
Az új gyártóegység létrehozása szavai szerint beleillik a
Magyarországon megvalósított amerikai befektetések sikertörténetébe, Ja beruházás tovább tudja írni a magyar-amerikai gazdasági sikertörténetet”. RámutatottG
Magyarországon az amerikai vállalatok jelentik a második legjelentősebb beruházói közösséget, az itteni 1700
amerikai vállalkozás több mint 100 ezer magyar dolgozónak ad munkát.
Kevin Barrett, a CooperVision Inc. európai gyártásért
felelős alelnöke elmondtaGaz új, 0 millió dolláros beruházással, és az ezzel párhuzamosan bevezetendő új in-

formatikai rendszerekkel a gyáli CooperVision a világcég
egyik legfejlettebb és legmodernebb létesítményévé válik. A fejlesztés teljesen új technológiákat hoz majd Gyálra – hangsúlyozta Kevin Barrett.
A sajtótájékoztatón dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és Erős József alpolgármester is részt vett. Az alpolgármester szerint a fejlesztés növeli a város tőkemozgó képességét, amely további befektetéseket indukálhat.
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Óvodai jelentkezés és beiratkozás
Értesítem a város lakosságát, hogy Gyál Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága döntése
alapján az ó v o d a i jelentkezés 2018. április 23-27. (hétfőtől péntekig) naponta 8.00 órától – 16.00 óráig tart.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek
három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a
teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12.§ (továbbiakban: rendelet). Az Nkt. 49.§ (1) bekezdése értelmében a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel az óvodába, tehát azok,
akik 2018. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket. Azok a szülők is
jelezhetik óvodai felvételi szándékukat, akiknek gyermeke 2018. augusztus 31. után tölti be a 3. életévét. Az Nkt. 8. § (2) bekezdés
alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz rész. A jegyző
a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön
teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő 15 napon belül értesíteni a jegyzőt (rendelet 20.§ (2) bek.),
továbbá akkor is, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét nem
a körzetes óvodában teljesíti.
Mit kell tudni az óvodai felvételekről?
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. (Nkt. 49.§ (1)
bek.) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni,
amelynek körzetében lakik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. (Nkt. 49.§ (2) bek.). Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a fenntartó bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvoda
köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az
óvoda körzetében lakik. (Nkt. 49.§ (2)-(3) bek.)
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező
felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak
és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy
tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját
megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy
tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét
igazoló nyilatkozatot. (rendelet 20. § (9) bek.) Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja
be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által
szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság
által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője
vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé
a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem élet-
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vitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében,
és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. (rendelet 20.
§ (10) bek.)
Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a
döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket. Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntésről a szülők legkésőbb 2018. május 31-áig értesülnek. (rendelet 20. § (1a) bek. h) pont). Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül eljárást megindító kérelmet (fellebbezést)
nyújthat be az óvodavezetőnél, aki azt a keletkezett iratokkal
együtt 8 napon belül megküldi a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez a másodfokú döntés meghozatala végett. (Nkt. 37.§) Az
ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. Az óvodai felvétel elutasítása elleni felülvizsgálati kérelem formanyomtatványa elérhető a www.gyal.hu honlapon, illetve az óvodavezetőknél.
A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó
igényt is be kell jelenteni! A beíratási körzetek címlistája fellelhető
a helyi óvodákban, a www.gyal.hu honlapon, továbbá felvilágosítás kérhető a Gyáli Polgármesteri Hivatal 06-29-544-141-es és a 0629-544-140-es telefon számán.
A kötelező óvodai nevelés alóli felmentési kérelem formanyomtatvány elérhető a www.gyal.hu honlapon, a Gyáli Polgármesteri Hivatal I. em. 121. szobájában, valamint az óvodavezetőknél. A kérelem benyújtásához be kell szerezni a kötelező felvételt biztosító óvoda óvodavezetőjének, valamint a gyermek védőnőjének beleegyező nyilatkozatát. A kérelmeket kitöltve 2018.
április 23-áig kell benyújtani a Gyáli Polgármesteri Hivatalban személyesen az I. em. 121. szobában, vagy postai úton a Gyáli Polgármesteri Hivatal, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. címen. (rendelet 20.
§ (2a) bek.).
A beíratásnál be kell mutatni:
• A gyermek személyazonosítására alkalmas, a nevére kiállított
személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat, TAJ kártya, oltási könyv) és lakcímét igazoló hatósági igazolványt (melyen a
kiállítás dátuma az óvodai beiratkozás első határnapjánál három
hónappal korábbi (rendelet 20. § (9) bek.) azaz 2018. január 23-e
előtti).
• A szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolványát (rendelet 20.§ (3) bek.)
• Nem magyar állampolgár kiskorú óvodás beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a
gyermek Magyarország területén (Nkt. 92.§)
• A gyermek esetleges speciális igényét vagy tartós betegségét
igazoló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított javaslatot
vagy orvosi igazolást (Nkt. 47. § (3) bek.)
• Az a szülő, aki rendelkezik érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal vagy hátrányos helyzetet
igazoló határozattal, azt is hozza magával. A 2018/2019-es nevelési év első napja 2018. szeptember 3. (hétfő)
Önkormányzati fenntartású óvodák
liliom Óvoda, cím: Gyál, Liliom u. 13-15., tel.:/fax: 06-29-340-126;
345-241, e-mail: gyali.liliomovi@gmail.com,
honlap: www.liliomovi.hu, intézményvezető: Lendvay-Kiss Anita
Tátika Óvoda, cím: Gyál, Bartók B. u. 52., tel.: /fax: 06-29-741-290,
email: tatika@digikabel.hu, honlap: www.tatikaovoda.hu, intézményvezető: Németh Istvánné
Tulipán Óvoda, cím: Gyál, Tulipán u. 23., tel./fax: 06-29-341-544
e-mail: tulipan.vezeto@digikabel.hu, honlap: www.tulipanovoda.hu,
intézményvezető: Kápolnásiné Sági Andrea
Gyál, 2018. március 2.
Rozgonyi Erik címzetes főjegyző
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LZKZ VSZKINÉ Kiss Lívia SZotó: B8 ZCS8 K Kata

gtt a farsanggáll a bálg
g február végén megrendezett jótékonysági bált a Tátika Óvoda gyermekeiért g lapgtvány
szervezésében tartották meg az grany gános gözösségi házbang
A vendégeket Németh Istvánné vezető óvónő és Karap Erzsébet, az alapítvány elnöke köszöntötte a színpadon, majd
megnyitották a bált. Elsőként Zóka Attila Akusztik zenekar,
majd a Gyáli Tűzmadarak Mazsorett Csoport, aztán Gabos
Tünde énekes és a Jamland Hip-Hop Tánciskola műsora szórakoztatta a vendégeket.

A műsor után a finom vacsorával folytatódott a bál. Ezután
vette kezdetét igazán a farsang, volt minden, zene, tánc és
mulatság. A táncból megpihenve tombolasorsolás tette színesebbé, vidámabbá az estét.
A szervezők a tombolára sok-sok felajánlást kaptak szülőktől, kollégáktól, helyi vállalkozóktól, magánszemélyektől, még
városunk határain túl élő emberek is támogatást nyújtottak.
Szívet melengető volt az összefogás, amellyel az alapítványt segítették. Az Alapítvány ezúton is szeretné megköszönni ming bál támogatói voltakgKutya-cica kozmetika Gyál Sétány Szépe, Hajni Zodrászat Gyál, Kalmár Alexandra gyógymasszőr Gyál, KA-J6 Bau Építőipari KZT Gyál, Megépítelek
KZT Szatócs bolt Gyál, Stáció Hotel Vecsés, Zekor Kreatív
KZT Budapest, PALIVIL KZT Gyál, Harmónia Z ivat Gyál,
KZ BEE Büfé Gyál, Eni Hungária KZT Monor, Zour Hobby
Gyál, KZ NZZ LSIZE Gyál, KEPA Autó szerviz Gyál, Vezúv
Kalmár KZT Gyál, Mediterrán szépségszalon Budapest, Ezer
apró ajándék és lakásfelszerelés Gyál, Blondy Zivat Gyál,
Iglói Szépség szalon Gyál, Szerencsés Trafik KZT Gyál, Zit
Mánia Stúdió Szabadi Andrea Gyál, Gyáli Kreatív és papírbolt, Just Beauty szépségszalon Gyál, Péksüti KZT Gyál,
Timi Virág Gyál, Anikó Virág Gyál, Invitel ZZT Budapest,
Szerencse Vár Lottózó Gyál, Csizmadia Gergő, Horváth Melinda Zodrász Gyál, Gerinc Torna Z bornyák Tímea Gyál, Lukovszkiné Kiss Lívia, Prémné Nógrádi Veronika, Südi Bernadett Zodrász, Tarpai Család, Zoba Család, Sárai Család,
Sági Illés Budapest, Katona Hajnalka Avon, Kozma Krisztina Kozmetikus Gyál, Lebanov László, Kálmán Imre, Pribék
Zerenc, Zr. Arányiné Mocsán Mária.
denkinek, hogy önzetlen támogatásával segített. A bál bevételét az óvodás gyermekek személyiségfejlődésére, az óvodás csoportokra fordítják.
A mulatság hajnalig tartott, a vendégek és a dolgozók viszszajelzései azt tükrözik, hogy jó hangulatban telt, sikeres volt.
Tóth S. Tibor vendég a bálról ezt írta: „Csodálatosan jó han-

gulatú rendezvényen vehettünk részt február 24-én. Számomra
az est fénypontja a ZAA műsora volt! Köszönjük a meghívást
Juhász Melindának és Zóka Attilának, valamint a lehetőséget
Karap Erzsébetnek és Lukovszkiné Kiss Líviának. Zelejthetetlen élményben volt részünk. jól éreztük magunkat!N
Az Alapítvány vezetése ezúton is megköszöni vendégeinek,
támogatóinak, hogy eljöttek és örülnek, hogy jól érezték magukat! Jövőre folytatás következik!
ó óátikó Óóoóó ó olgozói neóóóen

egész nyáron mgködik
a góbita gölgsgde
g gyáli góbita gölgsgde folyamatosan gzemelga bölg
gsgde 4g4 gsoportjában nyáron is fogadják azokat a gyerg
mekeketgakiknek szglei igénylik a gyermekgk napközg
beni ellátásátg
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.)
NM rendelet szerint a fenntartónak tájékoztatnia kell a szülőket a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről.

A bölcsőde 1-4. csoportja: 2018. 07. 23. – 2018. 08. 17. között nem üzemel, 5-8. csoportja: 2018. 06. 25. – 2018. 07.
20. között nem üzemel, ám, az üzemelő épületrészekben fogadják azokat a gyermekeket, akiknek szülei az adott időszakban nem tudják megoldani a gyermekük napközbeni ellátását. (Zenti időpontokban az intézmény 4-4 csoportjának nyári felújítási, karbantartási és takarítási munkái zajlanak.)

ó ó ó ógyólóóó
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Kovács viktória

Maradjon velünk húsvét üzenete egész éven át!
Tavaszi hóesés...húsvétra készültünk, és nagy pelyhekben hullt a hó. Az idő megállt, az évszakok összezavarodtak, nem tudván, merre tovább. Elindítjuk vallási rovatunkat.
Egy svéd gyermekvers sorai jól ragadják meg azt az érzést, amikor az
ember elvész az időben, kapaszkodót
keres, ugyanakkor mindig kész arra,
hogy szívét ünneplőbe öltöztesse: "Itt
a karácsony már, / és itt a karácsony
már, / és húsvétig tart a karácsony! Itt
van a húsvét már, / és itt van a húsvét
már, / és karácsonyig tart a húsvét!".
Húsvét is elmúlt immár, de fénye betöltheti lelkünket egész éven át.
Az egyházi évkör szokásrendjében
nagy szerepet játszik a fény. A karácsony örömhíre, a farsang önfeledt
időszaka után hamvazószerda szembesíti az embert mulandóságával, hogy
aztán a nagyböjti készülődés során az
ember igyekezzék bevilágítani lelke sötétebb zugaiba. "A gyónással küszöböt lépsz át, mely a bűn rabságából
Isten szabadságába vezet." (Pilinszky
János) Ez az időszak a lemondásokról szól ugyan, de leginkább azért,
hogy a fényt ne a külvilágban keressük, hanem Isten valódi fénye járhassa
át életünket. Húsvét a világosságnak
a sötétség fölött való uralmát, az életnek a halál fölött aratott győzelmét, a
feltámadást ünnepli.
A nagyhét szertartásai megemlékeztek Krisztus elfogatásáról, elítéléséről,
kínszenvedéséről és haláláról. Nagycsütörtökön a templomban az utolsó
vacsorát idéztük fel, amikor Jézus a lábmosás szertartásában fejezte ki tanítványai iránt érzett alázatát és szeretetét. A néphagyományban is fontos szerepe van a nagycsütörtöki virrasztásnak, ami Jézusnak az olajfák hegyén
töltött utolsó estéjét és imádságát eleveníti föl. sok helyen nem is a templomban, hanem a temetőkben vagy az
út menti kereszteknél imádkoztak egészen hajnalig, így kívánva részt vállalni
Krisztus szenvedéseiből. A magyar irodalomban is megjelenik a léleknek ez
a várakozó állapota: "Körülnéztem: szerettem volna néhány / szót váltani jó,
meghitt emberekkel, / de nyirkos éj volt
és hideg sötét volt, / Péter aludt, János aludt, Jakab / aludt, Máté aludt és
mind aludtak... / Kövér csöppek indultak homlokomról / s végigcsurogtak
gyűrött arcomon." (Dsida Jenő) Nagycsütörtök estétől kezdve a feltámadás
szertartásáig a harangok is hallgatnak,
hiszen a hagyomány szerint ilyenkor
"Rómába mennek".
Nagypénteken aztán Krisztus útját
követhetjük a Golgotáig, hogy szem-
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gyáli mi újság

tanúi lehessünk kereszthalálának. A
templomi szertartás a díszeitől megfosztott oltár körül zajlik. Ehhez a naphoz a néphagyományban is "hozzátartozott a hallgatás, a csönd, melyben a tűz is kialszik, a tükröt fekete
kendővel takarják le, az órát megállítják, ill. nem húzzák föl; úgy jártak-keltek, mint akiknek halottjuk van a háznál...Addig csak hideg ételt ettek,
nagypénteken csak egyszer és csak
kenyeret, sót, száraz növényi eledeleket. A legények, ha el is mentek a nekik
kedves leányhoz, nem keresték a vele
való találkozást, csak egy fekete szalagot kötöttek a kapuhoz közeli fára.
Az imádságokban központi szerepe
van a passiónak...,a Jézus kínszenvedéséről és kereszthaláláról való elmélkedésnek". (Katolikus Lexikon) Az idő
tehát megáll a nagyhéten, a hallgatásé,
a gyászé a főszerep, hogy aztán a feltámadás öröme teljes egészében át
tudja hatni a lelkeket.
A húsvéti liturgia fontos eleme a
nagyszombati tűzszentelés, amikor a
templom Jézus halálának emlékére
még sötétben áll, de házaiban és a
templom előtt a hívő nép már készülődik. "A húsvétnak, mint tavasz-ünnepnek is a föltámadás a fénypontja...
Ilyenkor a nép otthonában kioltotta a
régi tüzeket, hogy az új, szentelt tűzzel
gyújtson új világot." (Jankovics Marcell) A templom előtti tűzszentelés
szertartása után a pap meggyújtja a
húsvéti gyertyát - amely egész évben
fontos szerepet kap a liturgiában, hiszen Krisztust jelképezi -, majd beviszi a lángot a templomba, hogy a fény
legyőzze a sötétséget, és Krisztus világossága betöltse a lelkeket. A temp-

lom szent terébe visszatér a pompa
és a zene, megszólalnak a harangok
és az orgona.
A húsvéti vigilia ünneplésekor a katolikus egyház a föltámadott Krisztust
úgy mutatja be, hogy >>Ő „a Kezdet
és a vég, az Alfa és az omega”. E szavak, melyeket a húsvéti gyertya előkészítésekor mond a celebráns, miközben belevési a gyertyába a folyó év
számát, kifejezik, hogy „Krisztus az idő
Ura; Ő a kezdete és beteljesedése;
Megtestesülése és Föltámadása minden évet, napot és percet átölel, hogy
ily módon az »idő teljességében« legyenek”. - Minden, ami ezután történik a világ végéig, nem egyéb, mint kiterjedése és kibontakozása annak, ami
azon a napon történt, amikor a megfeszített Krisztus meggyötört teste a
szentlélek erejéből föltámadott, és a
szentlélek forrásává lett az egész emberiség számára. Ezért a keresztény
ember tudja, hogy nem kell más üdvösséget várnia, hiszen a világ, bármeddig tart is az időben, már az utolsó időben él.<< (Katolikus Lexikon)
A húsvét vasárnap és hétfő a néphagyományban is a felszabadult ünneplés ideje. A magyar népszokások
között a legismertebb a tojásfestés. A
tojás elsősorban a termékenység szimbóluma, de mint tökéletes egész,
amelyből élet születik, a teremtett világot is szimbolizálja. A tojásban fejlődő életnek időre van szüksége - éppúgy mint a lelkünkben születő hitnek
is, így a tojás az időt is megjeleníti a
húsvét ünnepében. A tojásokon megjelenő ősi minták is a világ egészére,
az embernek a világban betöltött helyére utalnak. A tojásfestés szép ha-
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gyománya tehát a világ és az idő teljességét, az élet és a halál bonyolult
kapcsolatát, a feltámadást jelképezi.
Nagyböjt idejében megadatott nekem, hogy eljussak a szentföldre, és
szentmisén vegyek részt Tetlehem közelében - azon a helyen, ahol a pásztorok üzenetet kaptak a Megváltó születéséről, ahol az angyalok biztatták
az összezavarodott embereket, hogy
ne féljenek, ahol a hétköznapok sodrába merült ember jelet kapott, hogy
van remény. Ezen a "karácsonyi" helyen jelent meg számunkra a húsvét,
a feltámadás üzenete a szentmise áldozatában. Kiléphettünk az időből, és
beléphettünk abba a csendbe, amelyben Isten meg tudott érinteni bennünket. Kint nyári hőség, mi pedig
bent a barlang hűvösében imádkoz-

tunk, énekeltünk. Fölcsendült édesapám legkedvesebb dala is: "Fel nagy
örömre...". Abban a pillanatban számomra megállt az idő, éppúgy, mint
édesapám halálakor: egyszerre volt jelen születés és halál, fény és sötétség,
gyász és remény.
Húsvétot ünnepeltünk, s mint minden évben, ismét átélhettük, hogy az
idő felőröl bár bennünket, de meg is
érlel, hogy mindinkább készen álljunk
befogadni Isten üzenetét. szabó Lőrinc így ragadja meg az ember legfőbb reménységét, az újrakezdés, a feltámadás csodáját: "T h élet! szent feltámadás! / Föld! Napfény! Mámor s hit
zűrzavara! / Dicsértessék a halál, a vidám, / dicsértessék nagypéntek után /
husvétom hajnala!" Maradjon velünk
húsvét üzenete egész éven át.

Mária útf
f özép-Európa zarándokútja
f erékpáros zarándoklatok indulnak
f renner f ános boldoggá avatására.
A Mária : t Egyesület két T> fős kerékpáros zarándok csoportot tervez
indítani Tudapestről, a csoport tagjai
április A>-án érnek celldömölkre, majd
május T-én reggel indulnának tovább
szombathelyre, az ünnepségre. A
szervezők szeretettel hívnak mindenkit, hogy csatlakozzon a kerékpáros
zarándokokhoz!
A zarándoklatok tervezett programjáról a mariaut.hu T eboldalon tájékozódhatnak.
ó óóóóóóó óómás ólóöó

f emutatkozik a f zent f ózsef fdősek f lubja
Az fdősek f lubja ff f f . július f-jén nyitotta meg kapuit. Alaptevékenysége az idősek nappali ellátása, ezen belül a demens betegek nappali ellátása és az étkeztetés fszof iális konyhaf biztosítása.
Az intézmény a váci Egyházmegye szamaritánus szolgálat fenntartása alatt
működik, ellátási szerződés keretében
közreműködik Gyál város Önkormányzata szociális feladatainak végrehajtásában. Az intézményünk csendes, kertes házas övezetben Gyálon, a Petőfi utcában található. Az akadálymentesített
épületben a tágas közösségi helyiségen
kívül nemenként elkülönített mosdó, zuhanyzó is az ellátottak rendelkezésére
áll, szükség esetén mosógép használat
is biztosítható.
Az épülethez tartozik egy tágas kert,
melyet az idei nyárra szeretnének pihenőkertté alakítani; emellett ösvénnyel,
fákkal és pihenésre alkalmas padokkal,
kerti bútorokkal teszik még komfortosabbá a használatát.
Az igénybevevők részére nyújtott szolgáltatás elemek, tevékenységek: a nappali ellátást igénybe vevők számára
igény szerint meleg élelmet biztosítanak, szabadidős programokat, fejlesztő
tevékenységeket szerveznek, manuális
tevékenységeket, kézimunkázási lehetőséget biztosítanak, a település oktatásinevelési intézményeivel kapcsolatot tartanak, közös programokat szerveznek.
szükség szerint biztosítják a hitélet gyakorlásának lehetőségét, imaórán való
részvételt. szükség szerint megszervezik az egészségügyi alapellátást, a szakellátáshoz való hozzájutást segítik, hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújtanak.
Támogatják a speciális önszerveződő
csoportokat (több tagunk a Nyugdíjas

Klub tagja is), működését, szervezését
segítik, egymás programjain is részt
vesznek.
Az idősek nappali ellátása fontos területe az idősebb generáció közösségi
életének. Enyhíti az egyedüllét és a magány érzését, segítséget nyújt a társas
kapcsolatok ápolásában, a tartalmas időtöltésben. Hozzájárul a napi életritmus
megtartásához. Az ellátottak szállítását
a nappali ellátásba szükség, illetve igény
szerint megoldjuk, ezzel is segítve a leginkább rászorulók szolgáltatáshoz való
juttatását.
Demens személyek részére biztosítanak napi rendszerességgel egyéni és
csoportos foglalkozásokat. Egyéni gondozási tervüket a demencia centrum
szakvéleménye és a szociális, terápiás
munkatárs állapotfelmérése alapján készítik el. A gondozói felügyeletet a nyitvatartási idő alatt folyamatosan biztosítják számukra.
Fontos feladatuk a klubba járók belső
harmóniájának fenntartása, lelki egészségének védelme, egymás közötti kapcsolataik fenntartása, annak erősítése.
Nagy gondot fordítanak a megelőzésre
is. segítik, támogatják az intézményen
belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.
Az étkezés igénybevételére a település
közigazgatási területéről nyújthatnak be
kérelmet az ellátást igénylők. Főképpen
azok az idős illetve beteg emberek veszik igénybe az ellátást, akik saját maguk illetve hozzátartozójuk számára csak
ebben a formában tudják a mindennapi

meleg és változatos ételt biztosítani.
Az ételt zárt rendszerű szállító edényekben viszik az szent József Idősek
Klubja épületében működő tálaló konyhára, az erre használatos gépkocsival és
szállító edényekkel. Az étkeztetés keretében főétkezésként napi egyszeri meleg ételt biztosítanak. Az étel helyben
fogyasztása esetén biztosítják a szolgáltatást igénybe vevők számára a kézmosási lehetőséget, a nemenként elkülönített illemhelyet, illetve az evőeszközöket és étkészletet. Étkeztetést a helyi
rendeletben megfogalmazott szociális
rászorultság szabályait figyelembe véve
biztosít az intézmény.
Az étkeztetés az ellátást igénybe vevő
szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással vagy elvitelének lehetővé tételével.
Munkatársak: Provicsné Horváth orsolya immár 6 éve lát el szociális gondozói tevékenységeket az intézményben. végzettségét tekintve szociális gondozó és ápoló.
Terkes Henrikné másfél éve dolgozik
az intézményben szociális gondozóként,
szintén szociális gondozó és ápoló a
végzettsége.
Fövenyessy Petra T>Tc. február óta vezeti a nappali ellátást. Alapdiplomája szociálpedagógus, jelenleg az Eszterházy
Károly Egyetem szociálpedagógia mesterszak hallgatója.
ó óóóóóóóósóóóóősóó ólóójó
sóóóóóóóóól óáómióóóó óóóóólőóőóó
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kertészkedő
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éled a természet, avagy újra sok feladat vár a kertbarátokra
Végre újra itt a tavasz, amely a szakértők szerint a Föld ébredése, a márciusi szél pedig a reggeli ásítása. A történelmen, a klubéleten és az aktuális feladatokon keresztül, király László
elnök segítségével pillantunk be a Gyáli kertbarát kör életébe.
A história
Az 1970-es évek közepe táján id. Patai János már próbálkozott a kertbarát mozgalom szervezésével, de sikertelenül. Ő már a kezdetektől lelkesen támogatta a szervezőmunkát
és okos tanácsaival sokat segített a
gyáli kertbarátoknak. Az alakuló ülésre 1980. június 20-án került sor Gyáli
Kertbarát Kör néven 22 fővel, a város legelső civil szervezeteként. Alapvető célként a következők fogalmazódtak meg: a város kertészeti hagyományainak ápolása és továbbfejlesztése, új termelési módszerek népszerűsítése, a közösségi klubélet
megteremtése. A megalakulásnak
előzményeiről érdemes tudni, hogy
az 1970-es évek végén id. Patai János mellett Gyócsi Zoltán tanár, dr.
Fa Ferenc, a Hazafias Népfront helyi
vezetője, Barna Illés, a mozgalom
egyik legfontosabb személyisége, Garai Jenő tanár, valamint Vámosi József asztalos lelkesedése is szükséges volt a kertbarát kör létrejöttéhez.
A Gyáli Kertbarát Kör eddigi elnökei: Gyócsi Zoltán (1980-85), Soós
Antal (1985-91), Huszár Antal (199194), Ambrus Miklós (1994-2004) és
Bacsa Ferenc (2004-13) voltak. Király László 2013-ban vette át a civil
szervezet vezetését. A 67főt (47 nő,
20 fő férfi) számláló klubtagság tevékenységét 5 fős választott vezetőség irányítja, és 3 fős Felügyelő Bizottság ellenőrzi.
klubélet, feladatok és kapcsolatok
Bensőséges, őszinte légkörű klubélet
jellemzi a kertbarátokat, akiknek a
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legfontosabb feladata, hogy az érdeklődő kertészkedést kedvelő lakosságot szakmai tanácsokkal ellássa,
népszerűsítse a környezet kímélő eljárások elterjedését, kivegye a részét
a lakókörnyezet szépítéséből.
A tagságot a közös érdeklődés, a
természet szeretete, az emberi barátság köti össze, amelyek igen jó kötőanyagnak bizonyulnak. Követik elődeik jó példáját, annak reményében,
hogy ez követendő példaként szolgál az utódoknak, de esetleg más közösségeknek is. Ezzel méltón vívták ki
az elismerést városunkban.
A kertbarátok folyamatosan rendben tartják a köztereket. Egész évre
jóváhagyott munkaterv szerint dolgoznak. Munkájuk középpontjában a
kertészkedés és a szakmai ismeretek
bővítése áll, emellett évről-évre sikeresen szervezik meg és bonyolítják
le az őszi terménykiállításukat. Működésük azért is nagyon fontos, mert
általuk a jövő nemzedék is megtudhatja, hogyan kell a növényeket termeszteni, illetve azokat gondozni.

Ennyi feladathoz sikeres együttműködés és gazdag kapcsolatrendszer is
szükséges. Ezért az ország számos
megyei kertbarát klubjával tartanak
fenn baráti kapcsolatot. Számukra
ünnep, ha együtt lehetnek, eszmét
és tapasztalatokat cserélhetnek barátaikkal, partnereikkel, a kispesti, a
hercegszántói, a bicskei, az egri, a
jászberényi, a jászkiséri, az abonyi, a
dunabogdányi, a dunavarsányi, a gödöllői, a pilisvörösvári, a pomázi, a táborfalvai vagy éppen a szlovákiai
muzslai kertbarátokkal. Külhoni kapcsolataik sikereként a felvidéki Muzsla polgármestere, Farkas Iván már
többször is Gyálra látogatott.
Sok kertbarát közösséget fogadtak
már városunkban, akiknek örömmel
mutatták be kertjeiket és városunkat.
Ezek a találkozók mindig barátságteremtő, derűs eszmecsere lehetőséget biztosítanak. Az ilyen eszmecserék általában közös étkezéssel és
borkóstolóval járnak. Emellett az öszszes gyáli tanintézménnyel, az óvodákkal, iskolákkal is szoros kapcsolatot ápolnak. Természetrajz, környezetismeret órákon a gyerekekkel
együtt vetnek, a klubtagok által felajánlott kertekben. A Bartók Béla Általános Iskolában bemutatókertet
hoztak létre, palántát ültettek, a gyerekeket öröm látni, amikor boldogan
tapasztalják a hozamot, a megrendezett Öko-napon minden évben
részt vesznek.
Kapcsolatuk a városvezetéssel töretlen. Fennállásuk óta élvezik a városvezetés, az Önkormányzat bizalmát, annak Kulturális bizottságának
támogatását és megbecsülését.
Emellett kiváló kapcsolatot ápolnak
támogató intézményükkel, az Arany
János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárral is, amely az idők során
szakmai bázisa lett klubunknak. A
Gyáli Kertbarát Kör tagja a Kertészek
és Kertbarátok Országos Szövetségének, az elnök pedig a Pest Megyei
Szövetségben vezetőségi tag.
Aktuális tennivalók
Hamarosan itt a tavasz, Éled a Természet. A földművelő emberek a hi-
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deg téli napok elmúltával elkezdik az
új gazdasági évet, tervezgetve, álmokat szőve. Február vége hidegrekordokkal lepett meg bennünket. Sajnos sokfelé fagykárok is keletkeztek a
barack és a meggy ültetvényekben.
Áprilisra viszont végre megérkezett
a kikelet, rövid idő alatt kell sok kerti
munkát elvégezni.
A kertbarátok tavaszköszöntő rendezvényeket és metszési bemutatót
tartottak, a Szent István teret előkészítették az ünnepségre. A Kálvin teret, a Millenniumi parkot, a Szent
György szobrot és a Vecsési út - Egressy út kereszteződésénél eddig elhanyagolt területet rendbe tették és
egész évben gondozzák, virágot ültetnek, kapálnak, gyomlálnak, közben
pedig több alapító tag, így Gyócsi
Zoltán, Lantos István és Durucz Lajosné is erősíti az egyesületet.
szervezeti élet
Tiszteletbeli tagjaik a 80 év felettiek,
nekik már nem kell tagdíjat fizetniük.
Sok az idős egyedülálló tagjuk, akik
a Körben keresik a társaságot, a barátságot. Érzik, hogy több területen is
szükség van a szakértelmükre. Taggyűléseiket minden hónap utolsó
csütörtökjén 14 órakor, a Közházban
tartják.
Versenyek, pályázatok
2018-ban, közösen a Gyál Városfejlesztési Nonprofit Kft-vel gondozzák,
ápolják a város parkjait és köztereit.
Meghirdették a lakosság részére a
legszebb előkert, díszkert, konyhakert és utcarészlet versenyt. A program célja: ösztönözni a lakosokat,

SZR-KL | Fotó: KNF-KL
hogy kertjükben maguk termeljék
meg a család szükségletét, ezáltal
biztosított a zöldségek, gyümölcsök
egészséges eredete. Emellett rendezett, gyommentes kertek és vegyszeres kezelés esetén a permetezési
napló vezetése is fontos, akárcsak a
többféle zöldség vagy gyümölcs termesztése, növénytársítások és a komposztálás. Díszkertek esetében a harmonikus, színes, látványos, de értünk
megépített kerteket szeretnék megismerni. Az utcarészleteknél egy-egy
szakasszal lehet pályázni, és a 4-5
házból álló szakasz rendezettsége,
tisztasága lenne a meghatározó. Itt
az összefogás nagyon fontosH
Jelentkezni április 1 J augusztus 17ig lehet, eredményhirdetés szeptember 7-én, 14 órakor, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyv-

Terménykiállítás szeptemberben 3
napos lesz, a Szüreti felvonulás alkalmából pedig öt egyesület közreműködése mellett mustkóstolást terveznek a lakosság részére.
Októberben megrendezik a II. Gyáli kistérségi Oamatőr szőlősgazdaO
Borversenyt és borkóstolást, de még
ugyanebben hónapban virágkötészeti
és koszorúkészítő bemutatót is szerveznek, majd decemberben Évzáró
ünnepséget tartanak.
Király Lászlótól, a Gyáli Kertbarát
Kör elnökétől azt is megtudtuk, hogy
az elkövetkezendő időben szeretnék
elérni, hogy a tagságuk soraiban a fiatalabb és aktív lakosság egyaránt
aktív munkát végezzen, hiszen a sok
tapasztalattal rendelkező idősebb
tagjaik sok hasznos tanácsot tudnak
átadni a fiatalabb generációnak.

tár kamaratermében lesz. Kategóriánként maD. 6db fénykép, nevezési
díj 500 Ft.
Yővebb felvilágosításY
a gyalikertbaratN gmail.com e-mail
címen, valamint a 06-70-344-1935 és
a 06-70-509-6722 telefonszámokon
kérhető.
A kertbarátok rajzpályázatot is hirdettek, ezen a helyi általános iskolák
vehetnek részt, a Víz Világnapja program keretében, a felhívást már kiküldték, oklevelet, emléklapot és
tárgyjutalmat is átadnak április 13-án
pénteken, 14 órakor.
Yrogramok
Februárban Dserkeszőlőn, márciusban Kiskunmajsán voltak a helyi fürdőkben, április 14-én a Pilisvörösvári
Kertbarátok vendégei lesznek, szeptember 1-jén pedig a Gödöllői Kertbarátok fogadják őket. Az immár 36.

A klub továbbra is megtartotta nyitottságát, ezért a jövőben is hívja és
várja a hasznos, kellemes közösségi
együttlétre vágyó embereket.

„...Azt A rAGYYG. YYtYY
2018. május 13-án 15 órától
Balázs Anikó
aranykoszorús nótaénekes
lemez bemutatója a gyáli
Közházban
Vendég énekesek:
Tarnai Kiss László, Bokor János
Kapi Gábor, Incze Zoltán,
Szabó Sándor
Fekete Zoltán, Kovács János
Műsorvezető: Horváth László
Zene: Tordai Zoltán prímás
és zenekara
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szemétszedő akciók az emberi hanyagság és felelőtlenség ellen
Újabb civil kezdeményezés született városunkban, amelyre büszkék lehetünk, mi Gyáliak. Bár
az év folyamán több alkalomból is szervezünk szemétszedő akciókat (szemétszedés a Föld
napján, te szedd!), amelyeken civilek és civil szervezetek közösen vesznek részt. A szomorú valóság azt mutatja, hogy sohasem elég ezen megmozdulásokból, hiszen a megtisztított területek rövid időn belül újra megtelnek az emberi hanyagság és felelőtlenség melléktermékeivel és
újra szemét lepi el ezeket a helyeket.
Nagy örömmel értesültünk róla, hogy a legnépszerűbb közösségi oldalon egy új gyáli csoport alakult, akik városunk
tisztaságáért szemétszedő akciót szerveztek. Cséfai Nikolettet, az akció szervezőjét kérdeztük:
Hogyan született meg az akció ötlete?
Az első akció ötlete teljesen spontán módon született tavaly októberben. Olvasgattam a Gyálon hallottam Facebook csoport bejegyzéseit, és elkeserített a rengeteg elégedetlenkedő ember posztja a gyáli szeméttel teli területeket
illetően. Alapvetően pozitív beállítottságú ember volnék, és
úgy döntöttem, hogy kimegyünk az akkor még 5 éves kisfiammal, összeszedjük a szemetet egy konkrét területről, és
beküldöm az előtte/utána képeket. Szerettem volna, ha
nem csak a siránkozás megy az oldalon, hanem látnak valamilyen pozitív megmozdulásra is példát. Akkor elég nagy
visszhangot kapott a dolog, és nemrég Nagy Sándor megkeresett, hogy jó lenne megint kimenni, és ezúttal ők is csatlakoznának hozzánk. Azóta csináltunk egy Facebook csoportot GYÖSZ – Gyáli Önkéntes Szemétszedők névvel, és
szerencsére egyre többen csatlakoznak a kezdeményezéshez. Az első akciónál Bíró Eszter is jelezte, hogy jönne velünk, így akkor hárman voltunk. A célunk az, hogy pozitív
példát mutassunk, és természetesen, hogy szebbé, tisztábbá váljon Gyál városa.
milyen terveik vannak a jövőben?
Vannak a jövőre komolyabb terveink is, de ennek megvalósulása attól is függ, hogy mennyi támogatást kapunk az
emberektől, illetve hogy valódi érdeklődést mutatnak-e majd
a tevékenységünk iránt.
A Gyáli Polgármesteri Hivatal készségesen állt az ügyünk
mellé, amikor segítségért fordultunk hozzájuk. Pápai Mihály
polgármester úr rögtön egyeztetett a Gyál Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjével, Zsigovits Gábor úrral, aki készséggel állt a rendelkezésünkre. Elszállítják az öszszegyűjtött szemetet az általunk megjelölt helyszínekről, illetve ígéretet kaptunk, hogy a jövőben szemeteszsákokat és
kesztyűket is biztosítanak akcióinkhoz. Nagyon örülünk a támogatásnak, jól esik, hogy a város vezetése is szívén viseli
az ügyünket, és ilyen mértékű támogatást kapunk!
mikor és hol lesz a következő ilyen akció?
Az akciók időpontjai még nem tisztázottak, úgy gondoljuk, hogy minden akcióról eseményt hozunk majd létre a
Facebook csoportunkban, amihez bárki szabadon csatlakozhat. Ezáltal fel tudjuk mérni, hogy mekkora a valódi támogatottság, és mennyi valóban aktivizálható tag tartozik
a közösségünkhöz. Mivel egy új kezdeményezésről van szó,
nem tisztázott minden részlet, de igyekszünk minél előbb
egy szervezett keretet adni a csoport munkájának. A
legproblémásabb terület szerintünk a Kőrösi-udvarral szembeni parkoló, ahol kezdeményezni szeretnénk egy szemetes
elhelyezését is, ugyanis a helyi fiatalság gyülekezőhelyként
használja ezt a területet, és nincs hová dobniuk az üres do-
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bozokat, egyéb szemetet. Továbbá célkeresztbe került az
Ady Endre Általános Iskola melletti terület, ahol a piac miatt nagy mennyiségű szemét halmozódik fel hétről hétre.
Továbbá többen jelezték, hogy a Gyált körülvevő erdős területeken szörnyű helyzetek uralkodnak, itt is próbálunk érdemi segítséget nyújtani. A többi helyszínt lakossági bejelentések alapján próbáljuk kiválasztani a későbbiekben.

Használt Gumi abroncs,
használt elektromos eszközök leadása!
Tisztelt Lakótársaink! A 2018 áprilisában sorra kerülő használt gumiabroncs és használt elektromos eszközök begyűjtésére az alábbi időpontokban lesz lehetőség.
Gumi abroncs: 2018. április 9-től április 15-ig (H-V), 8 és 13
óra között a Dobó Katica utca 51. szám alatti telephelyen.
Háztartásonként maximum 4 db gumiabroncs adható le. Nagy
méretű tehergépkocsi abroncsokat nem vesz át a begyűjtő
cég. Hulladékot kizárólag gyáli lakosoktól tudunk átvenni a
fenti időtartam alatt, ezért az átvétel a lakcímkártya felmutatása után történik. Az összegyűlt hulladékok újrahasznosításra kerülnek.
Használt elektromos eszközök: 2018. április 14-én szombaton 8 és 13 óra között a víztorony melletti téren. Elektronikai
hulladék az akár még üzemképes vagy üzemképtelen elektromosan üzemeltetett eszköz. (hűtőgép, TV, informatikai,
egyéb háztartási kis- és nagy gép). A régi típusú úgymond
„kibelezett” monitorok műanyag háza NEM elektronikai hulladék.
Elektronikai hulladéknak minősül minden hálózati árammal
vagy elemmel/akkumulátorral táplált elektromos eszköz és
azok tartozékai, alkatrészei és a kábelek.
Törött, zúzott eszközöket (pl. TV, monitor) műanyag alkatrészeket (pl. porszívó gégecső), kompresszortól megfosztott hűtőgépeket NEM veszünk át.
NEM minősülnek elektronikai hulladéknak: video kazetták,
CD/DVD lemezek, nyomtató festékkazetták és patronok!
Az összegyűlt hulladékok újrahasznosításra kerülnek.
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra is, hogy aki a gyűjtési
időponton kívül szeretne elektronikai hulladékot leadni
(197/2014. (VIII. 1.) Korm. Rendelet), az a 400 m2-nél nagyobb
kereskedelmi egységekben ezt bármikor megteheti (pl. MediaMarkt, Euronics, Tescó, Auchan… stb). Új elektronikai készülék vásárlásakor a házhozszállítás alkalmával a felkínált
ugyanolyan célt szolgáló eszközt kötelesek elszállítani (célszerű előre jelezni vásárláskor). Ebben az esetben a forgalmazó vásárlási utalványt köteles adni (pl. 10% kedvezmény az
új készülék árából)
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közterületre bármilyen nemű
hulladékot kihelyezni TILOS!, az szabálysértési eljárást von
maga után!
Tegyünk együtt környezetünk védelme érdekében!
y l
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Biztosított a Gyál városfejlesztési
és városüzemeltetési Yonprofit Yft. működése
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a februári ülésen elfogadta Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. üzleti tervét – tudtuk meg Zsigovits Gábor
ügyvezetőtől.
A Kft. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Gyál Város Önkormányzat. A cég alapvetően azért jött létre, hogy a kötelezően ellátandó közfeladatokat elvégezze a városban.
A több mint 90 főt alkalmazó Kft. tevékenységei között szerepel a közétkeztetés, parkgondozás, útkarbantartás, temető
üzemeltetés, gyepmesteri telep működtetése, ingatlanok üzemeltetése. Tekintettel arra, hogy az ellátandó feladatok többsége közfeladat, nem profitorientáltak, nem eredményeznek

elegendő saját bevételt, így a
biztonságos
működéshez
szükség van az önkormányzat
támogatására. 2018. évben a
Kft. működési és fejlesztési kiadásaira mindösszesen 198
millió forint támogatást nyújt
az Önkormányzat.
A 2018. évben gazdaságilag legmeghatározóbb változás a
béremelésekkel kapcsolatos költségnövekedések, feladatokat
tekintve pedig a parkgondozás területén jelentkeznek többletfeladatok, ugyanis a tavalyi évben megépültek, megújultak a
Szent István téri, az uszoda melletti és a Millennium parkok,
amelyek fenntartását kell ellátnunk ugyanolyan minőségben,
mint a korábbi parkjainkat.

A FeGY márciusi naplójából
március A. – Némedi-szőlőből, az Újvilág utcából érkezett segítségkérés, ahol egy személygépkocsi kigyulladt és a tűz több más gépjárművet is veszélyeztetett.
Kiérkező tűzoltóinknak a fővárosi hivatásos egységekkel
kiegészülve sikerült a tüzet megfékezni. Ugyanezen a
napon délután még egy tűzesethez is vonulni kellett: a
Szent István utcában egy családi ház pincéjében a gázkályha kigyulladása okozott tüzet. Tűzoltóink összesen
5 db gázpalackot vittek ki az épületből, majd megkezdték a tűz oltását, amelyhez később a fővárosi egységek is csatlakoztak. Emberélet szerencsére egyik tűzesetnél sem volt veszélyben.
március Y0. – A Bartók Béla utcából érkezett lakossági
bejelentés, hogy egy lakatlan ingatlanból az ablak magasságában folyik ki a víz, vélhetően csőtörés miatt.
Járőreink a helyszínre érkezve a vizet elzárták az ingatlanon.
március YY. – Baleset történt a Kőrösi út és az M0 autóút
kereszteződésénél, a felüljárón. Járőreink a helyszínre
érve megállapították, hogy személyi sérülés nem történt, az érintettek pedig meg tudnak egyezni a felelősség kérdésében. Kicsivel később újabb baleset történt,
ezúttal a Vecsési úton. Személyi sérülés ez esetben sem

történt, járőreinknek a forgalom irányításában kellett
segédkezniük.
március YB. – A Polgármesteri Hivatalból érkezett segítségkérés, a bejelentés szerint az Erdősor utcában
egy lakó a kutyáját a kazánházba zárta éjszakára, de a
kulcsot elveszítve nem tudja kiengedni. Kiérkező járőrünk előbb a tömör vasajtó felfeszítésével segített a
kutyát kiszabadítani, később pedig az ajtó helyreállításában nyújtott segítséget.
március YY. – A Heltai Jenő utcából érkezett lakossági
segítségkérés, hogy egy hölgy az utcán állva nem tud
továbbhaladni. Polgárőrünk a helyszínre érkezve megállapította, hogy a bejelentés valós, egy idősebb hölgy
bokája gyaloglás közben annyira feldagadt, hogy a fájdalomtól nem tudott rálépni. Saját kérésére a hölgyet
otthonába szállítottuk, orvosi ellátást nem kért.
március Y? . – Riasztás érkezett, az M5-ös autópályán
egy személygépkocsi kigyulladt. Tűzoltóink a helyszínre vonulva azonnal megkezdték a gépjármű oltását. A
tüzet a kiérkező fővárosi hivatásos tűzoltókkal közösen
sikerült megfékezni.
A FeGY elérhetőségeF0YYYY YY0-YYY
Összeállította: Kelecsényi Gábor

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.

Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcsere, duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csatorna szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.
Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek (személygépkocsi, motor) felvásárlása készpénzben,
azonnal. Tel.: 06-70/419-0330 Csongrádi István.

Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás
nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is.
Tel.: 06-70/933-8181.

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

Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton is. Whirlpool, Samsung, LG, stb. Gallai szervíz
Tel.: 30/307-9794, 30/461-6019.

Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek, passzív BAR listásoknak is a legrugalmasabban. Csongrádi István 06-70/419-0330.

ANGOL MAGÁNÓRÁK (60 perc) anyanyelvűekkel,
rendkívül kedvező áron, itt Gyálon. Felnőttek és iskolások gyakorolhatnak angolul társalogni. Segítünk az angol nyelvtanban is. Kezdőket is fogadunk.
Érdeklődni: 06-30/938-9709, 06-29/340-878.

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 mentálhi-

giénés szakemberrel Gyálon, vagy Budapesten. Tel.:
06-20/564-0606. (Tóthné Éva)
Alsó tagozatos gyerekek korrepetálását vállalom.
06-20/217-6771.
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.
Svédmasszázs otthonában. Részletek és időpont
egyeztetés: 06-20/482-4708-as telefonszámon.
Köszönöm megtisztelő bizalmát.
TAKARÍTÓ ÁLLÁSLEHETŐSÉG - Gyáli telephelyünk
tisztán tartására Takarítót keresünk teljes munkaidőre (napi 8 óra).
Érdeklődni és jelentkezni a 06 20 398 0575 telefonszámon lehet.
2,8 Millió forintért ELADÓ Gyálon az Akácfa utca
után, csendes helyen 956 m2-es szép telek. Villany
bevezethető, vizet fúrt kúttal lehet megoldani. Melléképület, vagy nyaraló építésére is kiváló, akkor
még lakni is lehet benne, utána, hogyha nem tetszik mást kell nézni. Tel.: 06-20/334-8629.

! ! ! ! gyal! ! !
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Ünnepi héttel emlékeztünk a névadó születésnapjára
Bartók Béla – iskolánk névadója – 137 évvel ezelőtt született. A születésnaphoz kapcsolódó
ünnepi héten városi és kistérségi versenyek, megemlékezések, közösségi programok színhelye
volt iskolánk.
Március 19-én Kistérségi Informatika Versenyre vártuk városunk, illetve a kistérség informatikus palántáit. Szervezőként izgatottan készültünk a versenyre,
arra törekedtünk, hogy minden évfolyamon érdekes és színvonalas feladatok elé
állítsuk a versenyzőket. Így az ötödikesek grafikakészítésben, a hatodikosok grafikakészítésben és szövegszerkesztésben,
a hetedikesek szövegszerkesztésben és
power pointos bemutató készítésben, a
8. évfolyamosok pedig a szövegszerkesztés és power pointos bemutató elkészítése mellett internetes keresésben
is versenyre keltek egymással. Az eredményekről a tavaszi szünet után tudunk
információt adni.
Nagy köszönet és elismerés illeti Béky
Imre és Panker Józsefné informatika tanárokat, valamint Balogh Elemér rendszergazdát, hogy hozzáértő és lelkes

Évfolyam
1. helyezés
1. Szojka Viktória (Ady)
2. Bíró Tünde (Ady)
3. Gyuris Botond (Zrínyi)
4. Gerencsés Anna (Bartók)
5. Sztrimbei Zsófia (Ady)
6. Bencze Krisztina (Zrínyi)
7. Hadari Kitti (Ady)
8. Szőke Boglár (Bartók)

2. helyezés
Repll Emese (Bartók)
Baróczi Enikő (Ady)
Mezei Boglárka (Bartók)
Kulcsár Maja Bianka (Bartók)
Andréka Lívia (Ady)
Szalai Alexandra (Zrínyi)
Magó Tímea (Ady)
Szabó Zsuzsanna (Bartók)

munkájukkal emlékezetessé tették ezt a
napot. Március 21-én Városi Rajzversenyre vártuk a legtehetségesebb, ügyes kezű általános iskolás korú gyerekeket. Évfolyamonként és iskolánként 3-3 tanuló
vehetett részt a versenyen. Az alsós korosztálynak versillusztráció készítés volt
a feladat, a felsősök pedig egy beállított
csendélet ábrázolásában mérték össze
tudásukat.

3. helyezés
Kunkli Inez (Bartók)
Jász Rebeka (Ady)
Győr Vivien (Bartók)
Szabó Alexandra (Ady)
Bodzai Boglárka (Bartók)
Kapcsos Dominika (Bartók)
Gosztola Fanni (Bartók)
Bodó Tamara (Ady)

A szemet gyönyörködtető alkotásokat
a verseny után minikiállítás keretében
láthatták az érdeklődők.
Szívből gratulálunk valamennyi résztvevőnek, elismerésünk fejezzük ki a gyönyörű munkákért a helyezetteknek!
Külön köszönet illeti Szigeti Márta rajztanárt és segítő csapatát a verseny szervezéséért, lebonyolításáért.
Március 23-án rendhagyó módon ünnepeltük Bartók Béla születésnapját! Hasznos információkat tudhattak meg tanulóink a bartóki életútról a Baumann-né
Diószegi Ildikó könyvtárosunk által készített kiállítás megtekintése után.
Az első két szünetben Bartók Béla gyűjtötte népdalok szóltak az iskolarádióból.
Kicsik és nagyok együtt énekeltek, táncoltak, élvezték az autentikus előadást, jó
kedvvel, örömmel telt meg valamennyiünk lelke. Jó volt ezen a héten is bartókosnak lenni!

Iskolanyitogató
10 éve indítottuk útnak Iskolanyitogató programunkat azzal a nem titkolt céllal, hogy jobban
megismerjenek bennünket az iskolába készülő ovisok és szüleik és a szabad iskolaválasztás
lehetőségével élve a mi intézményünket válasszák.
A programsorozatot minden évben Mikuláskor indítottuk egy rendhagyó „színházi” előadással. Alkalmanként közel 100
óvodás érdeklődő tekintete kísérte a történetet, fürkészte, vajon melyik szereplő
lesz majd ősszel az Ő tanító nénije.
Az ismerkedésre nem kellett sokat várni, mert január és április között az ovisok
havi egy alkalommal a szüleikkel térhettek vissza az iskolába. A kötetlen játék,
az ügyességi és játékos vetélkedők, a kéz-

1
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műveskedés, az alkotás egyre közelebb
hozta egymáshoz a gyerekeket, leendő
tanítókat, szülőket.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a szülők
részéről egyre több kérdés fogalmazódott meg, melyekből látszott, mennyire
fontos számukra, hogy biztonságban tudhassák, emberileg, szakmailag a legjobbat nyújtó pedagógusok nevelésére-oktatására bízzák, korszerű és jól felszerelt iskolába adják gyermekeiket.

Bízunk abban, hogy a program eddigi
sikere az idén is megismétlődik és szeptemberben valamennyi ma még óvodás
érdeklődőt Bartókosként üdvözölhetünk.
Bővebb
információ
a
http://www.bartok-gyal.sulinet.hu/ honlapon, vagy a Bartók Béla Általános Iskola facebook oldalon található.
GYERE VÁR A BARTÓK! BEÍRATKOZÁS 2018. április 12-13.
Fné
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Ady iskola, ahol élmény a tanulás
Tár hete jelent meg az T ktatási Tivatal regionális szolgáltató intézményének, a Tzolnoki TeT
dagógiai T ktatási központnak Tavaszi Tedagógiai napok 2018 programfüzete, amit böngészve
egy minden bizonnyal népszer1 adys programot is találunk.
Ez elég rangos szakmai siker Ntájékoztatta lapunkat Kasa
Csilla, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola igazgatója, aki azt is elárulta, hogy a program az ,,Élmény a tanulás, avagy az angol
nyelvi oktatás támogatása táblagépekkel okostanteremben”
címet viseli. A rangos oktatási rendezvénysorozat részeként
bemutató óra és szakmai konzultáció lesz az Ady iskolában.
Pedagógusok részvételét várják, hogy megmutathassák a településen vagy éppen a tankerület határain túl is, hogyan tudják
hasznosítani a nyelvtanításban a tableteket, hogyan lehet kihasználni az okosterem adta lehetőségeket.
Az elmúlt másfél tanévben, mióta az önkormányzat jóvoltából
a Samsung termek rendelkezésre állnak, annyi új megoldás, sok
jó módszer, gyakorlást segítő játék, motiváló applikációk alkalmazása és tapasztalat gyűlt össze az Ady szakmai tarsolyában, hogy bátran jelentkeztek megmutatni magukat.
Már csak azért is, mert a szoftverfejlesztő céggel is nagyon jó
kapcsolatuk alakult ki, számos szakmai rendezvényen, konferencián, workshopon segítették egymást munkáját. Az Ady
tantestülete hisz abban, hogy a digitális technika alkalmazásával közelebb kerülhetnek a Z generációs diákokhoz, eredményessé, motiválttá tehetik őket tanulásban!
A szakmai program meghívója a POK programfüzetében:
Élmény a tanulás, avagy az angol nyelvi oktatás támogatása

táblagépekkel okostanteremben. Munkaforma: bemutató
óra/foglalkozás és konzultáció. A programot szervező intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola. Helyszín: 23D0 Gyál,
Ady Endre u. 20, időpont: 2018.04.18. 11:00-13:00
Előadó/foglalkozást tartó: Rózsa Aliz
További információk: a nyolcadikos angol nyelvi csoport órája látható Samsung Smart School okostanteremben, a diákok
táblagépekkel dolgoznak. A bemutató órára nemcsak nyelvtanárokat várunk, hanem minden pedagógust, aki érdeklődik a
táblagépek oktatásban való hasznosítása iránt. Hasznos és népszerű applikációk tanórába való beemelésére is mutatunk módszert.
Kapcsolattartó neve: Gazdikné Kasa Csilla, telefon: 29/340140
Jelentkezés a programra: iskolaR ady-gyal.hu, jelentkezési
határidő: 2018.04.1D.
A résztvevők maximális száma: 30 fő
Kívánjuk, minél több pedagógus jöjjön Gyálra szakmai tapasztalatai gyarapítására!

gy l
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Boda Imre: cél a bennmaradás
A Gyáli Baráti Kör sportegyesület idén is az Ady Endre utcai sporttelepen játssza bajnoki
meccseit. Gyáli BKsr-legea felnőtt csapata számára, a Pest megyei III. osztályú bajnokság
Közép csoportjában az utolsó márciusi hétvégén megkezdődtek a tavaszi küzdelmek.
A bajnoki rajt előtt hat felkészülési meccset játszottunk, vegyes a kép. Annak ellenére, hogy az edzéslátogatottság továbbra sem hízelgő, bizakodó vagyok, szerintem az 1-4. hely valamelyikén végez felnőtt csapatunk – fogalmazott Boda imre klubelnök.
A sorsolás:
Március 25 – Gyáli BKSE – Vácszentlászló 7-1
Április 8. 15.30 – Gyáli BKSE – Dány KSK
Április 15. 16h – Gyáli BKSE – Felsőpakony KSE ii.
Április 22. 11h – Gyáli BKSE – Kistarcsai VSC
Április 29. 16.30h – Gyáli BKSE – UFC Gyömrő ii.
Május 5. 16.30h – Mogyoród FC ii. – Gyáli BKSE
Május 13. 16.30h – Ecser SE – Gyáli BKSE
Az utánpótlás felkészülése is megtörtént, a gyerekekre büszkék lehetünk, hiszen becsületesen teszik a dolgukat.
A Gyáli Baráti Kör sportegyesület Közhasznú jelentése
A városi támogatást hatékonyan használtuk fel a megjelölt
célokra. Az Egyesület számlavezetési kötelezettségeinek eleget tett. Biztosítani tudta a bajnokság során az MLSz által
előírt minőségű és megvilágítású pályát, plusz a bírói díjakat.

téli időszakban pedig a város iskoláiban bérelt
termet a különböző korcsoportú csapatainak felkészülését biztosítva. A labdarúgó bajnokságban szereplő csapatok utaztatására, tornák nevezésére és információs területre is biztosította
a kellő összeget. Sportfelszerelésekre és sportszerekre is költöttünk.
Egyéb költségekben a fiatalabb játékosok közösségformálására – jutalmazására - fordítottunk összeget.
tornaterem bérlésre, labdarúgó utánpótlás tornákra nevezési díjakra, Magyar Labdarúgó Szövetségnek, sportfelszerelésekre, sportszerekre, utazásra /üzemanyag költségekre/, egyéb kiadásokra (számlavezetés, oklevelek, kupák,
érmek, étel, irodai eszközökre) összesen: 1.300 000 forintot
költöttünk.
Köszönjük, hogy 2017-ben is támogatta az Önkormányzat
a Gyáli BKSE labdarúgó szakosztályának működését.
2018. 03. 23.
Tisztelettel: Boda Imre elnök

Bácsi Péter hetedszer is magyar bajnok!
Március végén a Miskolci Egyetemi Körcsarnok adott otthont a birkózók 2018. évi felnőtt kötöttfogású országos bajnokságának. A 90 birkózót felvonultató bajnokságon rajthoz állt a teljes válogatott, így Bácsi Péter sem hiányozhatott.
Hosszú idő után végre újra olyan felnőtt
kötöttfogású országos bajnokságnak lehettek szemtanúi a Miskolcra kilátogató
érdeklődők, melyen a top versenyzők
egytől egyig szerencsét próbáltak. A
tény önmagában is örömteli, hiszen ez
már azt jelentheti, hogy egyik klasszis

18 gyáli mi újság

kötöttfogású versenyző sem szenved
komolyabb sérülésben.
A mérkőzések két szőnyegen zajlottak. A szépszámú közönség számtalan
parázs összecsapásnak, akciódús mérkőzésnek, kiélezett párharcnak lehetett
szemtanúja. Az igazi nagy rangadókra
azonban mondhatni egészen a döntőkig kellett várni. Ekkor csapott össze a
82 kilogrammosoknál a világ- és kétszeres Európa-bajnok Bácsi Péter, valamint
a világ- és Eb-harmadik Szabó László.
A Ferencváros gyáli kiválósága rögtön
a mérkőzés elején két pontos válldobással lepte meg Szabót, ami gyakorlatilag a mérkőzést is eldöntötte, 2-0-s
győzelemmel Bácsi megszerezte pályafutása hetedik (!!!) magyar bajnoki címét. Gratulálunk, Péter!
Bácsi Péterrel kapcsolatos információ,
hogy az idei magyar bajnok kihagyja a
májusi Európa-bajnokságot. Sike András szövetségi kapitány a Magyar Birkózó Szövetség honlapjának nyilatkozva

elmondta, hogy Bácsi Péter nem indul
az idei kontinensviadalon, Szabó László
áll majd rajthoz.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Bácsi Péter és Szabó László személyében kettő nemzetközileg is
eredményes, kiváló birkózónk van a 82
kg-osok között, szóval majd meglátjuk,
hogy a budapesti vébé előtti versenyeken melyikük szerepel jobban, egyebek
között lesz még a Magyar Nagydíj, és
más viadalok is, amelyeken végül eldől,
hogy melyikük vehet részt a világbajnokságon – fogalmazott a szövetségi kapitány.
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SzitA Róbert MFotó: hungarysport.hu

A szorítóban a vörös skorpió
Pár éve még az Ady Endre F ltalános Iskola tanulója volt, ma már a K1 amatőr világbajnoka,
emellett profi magyar bajnok, és a muay thai FF magyar amatőr bajnoka, F tóth Fsaba.
A 22 éves harcos az Ady Endre Általános iskolába járt. A végtelenül kulturált
tóth család a Kárpátaljáról származik, de
a gyerekek már Gyálon nőttek fel. Csaba
elsős korától járt hozzánk, az apukája az
edzője, kisebb testvére most nyolcadikos, ő is sportol – ezekkel a szavakkal mutatta be interjúalanyunkat és családját
Kasa Csilla iskolaigazgató.
tóth Csaba Benjámin, mert ez e teljes
neve 22 éves, és már 20 éve lakik Gyálon, itt nevelkedett, itt is nőtt fel. Csaba
édesapja hatására kezdett edzeni, a korai
sikerek miatt hamar megszerette a küzdősportokat, 6-7 éve pedig már a Muay
thai sportággal foglalkozik K1 szabályrendszerben. Csaba többszörös országos bajnok és K1 amatőr világbajnok,
nemrég thaiföldön versenyzett.
tóth Csabát és édesapját gyakran látni
a gyáli Millenniumi parkban edzeni, a
szánkódombra felviszik egymást néhány
százszor, szóval elképesztően erősek és
kitartóak.

tóth Fsaba a 2. Fight Arénán
Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 170. évfordulójának tiszteletére
kivel is mérhette volna össze erejét a magyar ,,haderőH, ha nem az osztrák bunyósok legnagyobbjaival. Második alkalommal rendezték meg a nagyszabású
MMA, K1 és ökölvívó gálát – stílusosan
Szombathelyen – az Aréna Savariában.

A gála programja óriási pofonokat garantált.
A Fight Arénában 30 sportoló, 15 párosításban és 3 különböző szakágban
mérte össze az erejét a szurkolók legnagyobb örömére. A magyarok válogatott
tagja volt tóth Csaba is, aki Antonio zovak ellen mérte össze tudását.
tóth Csaba, a vörös skorpió, 4 meccs, 4
győzelem aktuális mérleggel, az ,,iim the
tigerHcímet viselő zenére vonult be a
több ezres közönség elé. A K1-HMtA Budapest versenyzője 81 kg-ban verseny-

zett, az összecsapás 3O3 percre volt kiírva, de nem tartott addig. Csaba az 1.
másodperctől irányította a csatát, megrendítő combrúgásokkal operált, és 1i40Hnél már padlóra is küldte ellenfelét, majd
az 1. menet utolsó másodperceiben másodszor is megrendítő erejű ütést vitt be
a vörös skorpió! 0s a bíró véget vetett az
egyoldalú küzdelemnek, K.O lett a vége.
tóth Csabával beszélgettünk.
Mióta foglalkozol küzdősportokkal,
mit tartasz erősségednek, illetve, miben kell még fejlődnödF
0desapámnak köszönhetően már gyermekkorom óta sportolok. Erősségem,
hogy a mentális és a fizikai erősségeimet
is összehangolom. Nagyon fontosnak tartom a táplálkozást, az életmódot, a küzdelmekre történő nagyon tudatos felkészülést, a kemény edzéseket.
Milyen volt a szombathelyi harcF
Nagyszerű érzés volt, hogy ilyen színvonalas gálára meghívtak, már a helyszín is jól eső örömet szerzett, aztán
ahogy közeledett a ringbe lépés, szinte
eksztázisba kerültem, így is versenyeztem. Nem engedtem ellenfelemet kibontakozni, végig igyekeztem a saját
akaratomat ráerőltetni Antonio zovakra. Fontosak voltak a jó erősen bevitt
combrúgásaim, mert jól eltaláltam, így
kevesebbet tudott mozogni, elugrálni,
és könnyebb volt győzni, a saját akaratomat érvényesíteni.
Mire vagy a legbüszkébbF
Legbüszkébb arra vagyok, hogy K1
amatőr világbajnok tudtam lenn Milánóban, még 2015-ben, de sikerült már profi
magyar bajnoki címet és 3 alkalommal
magyar amatőr bajnoki aranyat szereznem muay thai szakágban. Manapság
már profi meccseken lépek a szorítóba,
édesapámmal és öcsémmel készülök, a
meccs előtt 2 héttel pedig eljárunk különböző klubokhoz tréningezni és edzőmeccseket vívni, ekkor van módom éles
meccsszituációban is gyakorolni.
Mi lesz a következő megmérettetésedF
Április 7-én muay thai gálán lépek fel,
Monoron. Nem foglalkozom azzal, ki lesz
az ellenfél, inkább sokat edzek, készülök,
hogy a versenyen előhozhassam a legjobb tudásomat.
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