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Tájékoztatás adatgyűjtésről
A Központi Statisztikai Hivatal mezőgazdasági adatgyűjtések főosztályvezetője arról tájékoztatta a közelmúltban a gyáli jegyzőséget, hogy a címjegyzékén szereplő gazdaságok számára kötelező
adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre,
melynek terepmunkái 2018. március 1-je és április 16-a között zajlanak. Az adatfelvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
(OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve: (OSAP 2419) Gyümölcsös ültetvények összeírása, 2017
Az adatfelvétel mintáját azok a gazdaságok alkotják, melyek gyümülcsös ültetvény
területe eléri a 2500 m2-t, és 2017-ben területalapú támogatást igényeltek alma, körte, kajszibarack, őszibarack, meggy, cseresznye , szilva, dió vagy bodza ültetvény után.
Az összeírási feladatot az állami tulajdonú STATEK Kft. megbízásában álló igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik, az Önök településén: Szilágyi Szabolcs.
A kijelölt gazdálkodók részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek minél átfogóbb megismeréséhez.
Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból, a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény,
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően történik. A felvétel módszertanáról és
a kutatás eredményeiről a http://www.ksh.hu/agrarcenzusok_ultetvenyek oldal nyújt
tájékoztatást. A felvétel első összesített eredményei 2018 végén várhatóak.

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Amint az ismeretes, 2018. április 8. napján hazánkban országgyűlési képviselő választás lesz. A Gyáli Mi Újság legutóbbi számában már részletes tájékoztatást adtunk a választást megelőző
teendőkről, így most a szavazás napján aktuális tudnivalókra hívjuk fel szíves figyelmüket.
Az a magyar állampolgár, aki városunkban bejelentett állandó lakcímmel rendelkezik, február közepéig már megkapta a Nemzeti Választási Irodától a választási értesítőt, melyen minden lényeges tudnivaló szerepel. Ezen értesítő tartalmazza azt a címet (a szavazókör címét), ahol a választópolgár a szavazás napján
6.00 óra és 19.00 óra között szavazata leadására jogosult, valamint a szavazás
feltételeként azon okmányok listáját, amelyek személyazonossága igazolására alkalmasak.
Kérjük, szíveskedjenek figyelni okmányaik érvényességére! Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség!
Amennyiben valamely címre az értesítő még nem érkezett meg, illetőleg annak
elvesztése esetén kérem, szíveskedjenek a Helyi Választási Irodához fordulni annak
érdekében, hogy azt munkatársaink pótlólag meg tudják Önöknek küldeni.
Amennyiben a választással kapcsolatban kérdés merül fel, a Gyáli Polgármesteri
Hivatal munkatársai készséggel állnak rendelkezésre. Ha kizárólag a kérelem formanyomtatványra van szüksége, azt letöltheti vagy akár be is nyújthatja a
www.valasztas.hu honlapon keresztül, ill. beszerezheti személyesen a Polgármesteri Hivatal portaszolgálatán, míg az értesítő elvesztése esetén, valamint a
szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódó kérelmek benyújtásával kapcsolatban
ügyfélfogadási időben kereshetik Wolf Dániel igazgatási ügyintézőt (tel.: 29-544124).
Ügyfélfogadási idő: hétfő 12.30-15.30, szerda 12.30-17.45, péntek 8.00-12.00
Helyi Választási Iroda

InTerJÚ

SzITA Róbert | Fotó: KISéRI-NAGy Ferenc

Dr. Szűcs Lajos: mi nem ígérgetünk, folytatást
kérünk, mert még van, miért küzdenünk!
A következő 4 éves ciklusra is maradtak még terveink, olyan álmaink, amelyeket meg kell valósítanunk - mondta el lapunknak adott interjújában dr. Szűcs Lajos, térségünk országgyűlési
képviselője.
A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
és a Kereszténydemokrata Néppárt
egyéni jelöltje a 2018-as országgyűlési
választáson Pest megye 7. választókerületében (Vecsés központ): dr. Szűcs
Lajos.
Képviselő úr! Beszélgessünk először
a migrációról! Az ellenzéki vezetők
számára Soros akarata az első. Készek
végrehajtani a Soros-tervet: lebontanák a határzárat és betelepítenék a
bevándorlókat. Mi tesznek Önök?
Elsősorban felhívjuk a veszélyre a figyelmet. Nekünk ugyanis Magyarország
az első, ezért mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk a Soros-tervet.
A migráció mindennapjainkat érintő
fontos kérdés, ezért nem mindegy, hogy
a Soros-terv megakadályozása hogyan
csapódik le a térségben. Létező veszély,
ami ellen mindenképpen tenni kell. A
kérdés az, hogy egy ország tud-e olyan
válaszokat adni a gazdasági kihívásokra, amelyek mások, mint az, hogy tömegesen betelepítsenek külföldi embereket egy adott országba, vagy léteznek más megoldások is, amelyekkel
ezt a problémát orvosolhatjuk. Mi úgy
gondoljuk, hogy a gyermekszületések
számának növelésével, az oktatás megreformálásával, az átképzéssel és a
munkaerő jobb összpontosításával, átszervezésével is megoldásokat találhatunk. A Soros-terv ellen ez utóbbiak a
jobb megoldások, mi ezzel kívánjuk a
Soros-tervet megakadályozni!
A gyáli olvasók számára talán nem
nagyon kell elmesélni, hogy 2015-ben
olyan dolgok történtek itt a városban,
amelyekre korábban azért nem volt példa. Amikor a legnagyobb migrációs
nyomás volt a határokon, akkor gátlástalan és gyalázatos emberek úgy szállították a határról az ország belseje felé a migránsokat, hogy közben azt
mondták, hogy a tábla mögött már
Ausztria van, csak át kell sétálni. A gyáliak is megtapasztalhatták, hogy árkonbokron keresztül kóricáló emberek ,,lepték el” a várost. Ha akkor a város nem
lépett volna közbe, akkor szabadon kóricálhattak volna, ám egy akció kereté-

ben a Petőfi Sándor utcában lettek ideiglenesen elhelyezve ezek az emberek.
Térjünk át a fejlesztésekkel kapcsolatos kérdésekre! Az egészségügyi fejlesztések sora zajlik az országban, ebben a térségben az egészséges Budapest Program keretében számos
rendelőintézet, illetve kórház újul meg.
ezek a beruházások pozitívan érintik a
térségben lakók életét.
Mindenképpen kedvezően hatnak az
egészségügyi fejlesztések. Soha nem
volt még a magyar történelemben
olyan mértékű fejlesztés, mint, amelyet
az Egészséges Budapest Program fémjelez. Ez a következő években mintegy
700 milliárdot von be az egészségügybe, tesszük mindezt teljesen tiszta magyar költségvetési forrásból. A térségben minden kórház megújul, tudom, a
gyáliakat főleg a Jahn Ferenc kórház
érinti, de a Bajcsy és a kistarcsai Flór
Ferenc kórház is modernizálódik,
Különleges helyzetben vagyunk, hiszen a Pest megyei ellátó rendszerben,
a szakorvosi rendelő hálózat kivételezett helyzetet tölt be, hiszen ezek az intézmények többek, mint egy szakrendelő és egy kicsivel kevesebbek, mint
egy működő kórház. itt egynapos sebészetek, orvosszakmák működnek a
háziorvosi szolgálattal szorosan karölt-

ve. 24 rendelőintézet újul meg Pest megyében, közöttük a gyömrői szakorvosi rendelőintézet is 332 millió forintos
fejlesztési támogatásból.
Gyál szerencsésebb helyzetben van,
hiszen itt 2 évvel ezelőtt már megújult a
rendelőintézet, de a délpesti kórházzal
együttműködve itt is lesznek még fejlesztések.
A kormány családközpontú intézkedéseinek köszönhetően az elmúlt
időszakban megnövekedett a házasságkötések, a gyermekszületések száma, aránya. Következésképpen a szociális és gyermekintézmények befogadóképességét is növelni kell. Új bölcsődékre, óvodákra, illetve csoportszobákra van szükség…
A Pest megyei kompenzációs pénzből VEKOP forrásból épülő óvodák és
bölcsődék is azt mutatják, hogy a mi
térségünk az ország szempontjából teljesen más helyzetben lévő régió. A
gyermekek létszáma folyamatosan nő,
a beköltözők a gyermekek számának
növekedése miatt más problémákkal
birkóznak meg. Az óvodákban, bölcsődékben nyújtott alapellátás hatalmas
túljelentkezést mutat. Ezt most a kormány is érzékelte és egy új programnak köszönhetően épülnek új, illetve bővülnek a már meglévő óvodák, bölcsődék. Ugyanez a probléma majd tovább
gyűrűzik az általános és középiskolákba
is. Az általános iskolákban is komoly fejlesztésekre lehet számítani. Vecsésen,
Üllőn és Pécelen is már problémát jeleznek az intézményeink, ezért aztán
indulnak, illetve folytatódnak is a beruházások.
A mikro-, kis- és középvállalkozások
fejlesztése is kiemelt fontosságú Pest
megyében. Legutóbb eszközfejlesztésre írtak ki pályázatot a megyei vállalkozások számára, de a telephelyek
fejlesztése is fontos volt...
Budapest és Pest megye alkotta központi régióban az elmúlt években jelentős mértékű lemaradást szenvedtek
el a vállalkozások, mert a főváros általános fejlettsége miatt nem részesülhettek a vállalkozások, a cégek olyan
támogatásban, mint az ország más te-
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rületein. Azt tapasztaltuk, hogy ezek a
vállalkozások lassan, de biztosan elviszik telephelyeiket és tényleges tevékenységüket az ország más területeire,
oda, ahol ezek a források nagyobb intenzitással állnak rendelkezésre.
A problémát észlelve a kormány arról döntött, hogy Budapest és Pest megye a következő uniós ciklusban kettéválik. Ennek nyomán kompenzációt kell
kapni a vállalkozásoknak. Ez egy 85 milliárdos keretösszegű fejlesztés, amelynek 60%-át fejlesztésre kell fordítani.
Már eddig is 61 mikro-, kis- és középvállalkozás nyert el összesen 3 milliárd

nem kell elutazni más településre dolgozni, a befolyt adóbevételekből pedig
finanszírozhatók a saját beruházások.
A magyar gazdaság 2017-ben komoly
fejlődési potenciálon ment keresztül, a
számok az európai élmezőnyhöz tartoznak.
Képviselő úr! Az emberek szubjektív
biztonságérzete, a közbiztonság mindig fontos ebben a térségben. Legutóbb 106 új rendőrautó áll forgalomba Pest megyében – több térségbeli rendőrőrs is kapott autót.
Már megszoktuk, hogy biztonságban
szeretünk élni, ezért, ha olyat teszünk,

forintot telephelyeik fejlesztésére Pest
megyében, közöttük egy gyáli vállalkozás a Dohány Játékkészítő és Forgalmazó Kft. 84 millió forintos támogatást
kapott. Tavaly 25 milliárd forintos, 2018ban pedig 50 milliárdos összeget lehet
megítélni vállalkozásoknak, amelyeket
infrastrukturális fejlesztésre, eszköz- és
berendezés beszerzésre költhetnek, de
a telephelyek fejlesztésére is fordíthatnak.
Ugyanakkor nemcsak a pénz, a folyamatos kapcsolatápolás is fontos. Ha
egy városvezetés jól akar dolgozni, akkor a vállalkozásokkal való együttműködést is nagyon fontosnak kell tekinteni. Szükséges, hogy a gyáli városvezetés is folyamatos kapcsolatot ápoljon a vállalkozásokkal, a nagyadózókkal: Úgy gondolom, hogy közös a cél,
helyben kell ma a munkaerőt tartani. A
vállalkozás, ha jól teljesít, akkor az a városnak is jó, hiszen az adóbevételek itt
tudnak maradni, a gyáli polgároknak

amivel a biztonságérzetünket növeljük,
azzal jót teszünk. A helyi közbiztonság
legizgalmasabb része, hogy mi kimerünk menni az utcára, mert jó a közbiztonság. Nemrég egy magyar-belga állampolgárral találkoztam, aki elmondta a különbséget: ott mindenhová autóval jár, itt pedig ki mer menni az utcára sétálni és javarészt tömegközlekedést vesz igénybe. Közös érdek a rendőrség fejlesztése, itt helyben a FEGygyel való együttműködés is jó példa erre.
A kultúra, a hagyományaink megőrzése is nagyon fontos feladat. A megyei értéktárba egyre több helyi érték bekerül…
Nagyon fontosnak tekintem a kultúránk, a hagyományaink megőrzését,
ápolását. Ha utazunk is arra vagyunk
kíváncsiak, mit érdemes megtekinteni,
melyek az ország-világ kulturális emlékei, értékei.
Az értéktár feladata szerepe és fel-
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adata, hogy az ,,üzemi vakságot” feloldja és ráirányítsa a figyelmet, hogy a
helyi értékeket át kell adni a következő
generáció számára, ellenkező esetben
azok elveszhetnek. A választókerületemből pl. az ecseri lakodalmas és a vecsési káposzta is bekerült a megyei értékek közé, remélem, gyáli értékkel is
bővül majd a kör.
Ön itt nőtt fel Vecsésen. ez bizonyára megkönnyíti a nagyon sok közéleti szereplést, még több közösségi
programon való részvételt...
Úgy ismernek, hogy nem nagyon változtatom meg a szokásaimat és a barátaimat, hiszen ugyanazok az emberek a barátaim, akik 20-25 évvel ezelőtt
is voltak. Jó viszonyom van mindenkivel,
akivel együtt nőttem fel. Fontos, hogy
mindenki a saját területén sikeres tudjon
lenni. A gyáli vagy a vecsési böllérverseny, mint közösségi rendezvények kiváló alkalmak arra, hogy megmutassam
magamat, hogy ugyanolyan ember vagyok, mint mások. Semmiből nem húzom ki magamat, igyekszem mindenben részt venni.
A sport sem maradhat ki az életéből, hiszen a Magyar Tenisz Szövetség
elnökeként igazi sikersportág vezetője lett. Legutóbb a Davis Kupa küzdelmeit is megtekintette.
A sport napi lehetőség arra, hogy kikapcsoljak a stresszes életből. Igyekszem akár naponta is kerékpározni, teniszezni, vagy akár egy több órás Davis
Kupa meccset végignézni. Mindenkinek
ajánlom, hogy ismerkedjen meg a
sporttal, Gyálon pedig nagyon fontos,
hogy a tanuszoda már a nagyközönség számára is elérhető, nyitva áll, de a
sportcsarnok építése is megkezdődött,
ez is újabb kiváló lehetőségeket kínál
majd a jövőben.
Mit üzen a választóknak?
Új választókerületben tevékenykedhetek, és számomra elsődleges
cél az itt élő emberek életének segítése, illetve az eddigi munka folytatása. Köszönöm mindenkinek, aki segítette az elmúlt 4 éves munkát,
amely számos fejlesztéssel telt el.
Akik ránk szavaztak jól döntöttek.
nemcsak az országban, de Pest megy
7. sz új választókerületében is vannak
még terveink, álmaink, amelyeket
meg kell valósítani a következő években. Számomra az itt élő emberek
sorsa, illetve annak segítése a fontos
Folytatást kérünk, mi nem ígérgetünk,
de az elmúlt évek eredményeit megmutatva, van, miért küzdenünk és van,
miért féltenünk a már elért eredményeket!
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A Városházáról jelentjük
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 27-én tartotta meg éves munkarend szerinti legutóbbi soros ülését, melyen több fontos döntés is született.
A képviselők elfogadták Pápai Mihály
polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb
eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
A képviselő-testület módosította a
2017. évi költségvetési rendeletet, elfogadta a GyTH Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi
üzleti tervét, módosította a Gyáli élet
Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló rendeletet; (következő lapszámunkban részletesen beszámolunk ennek részleteiről).
Emellett elfogadta a testület az Arany
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
2017. évi beszámolóját és a 2018. évi

munkatervét is. A képviselők támogatták
a közművelődési intézmény technikai,
műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó
közművelődési pályázat benyújtására
saját erő biztosítását.
A képviselők az érvénytelen hatósági
jelzéssel ellátott vagy hatósági jelzéssel
nem rendelkező járművek elszállítására
vonatkozó szerződést, majd a 2018. évi
sport és civil szervezetek pályázati kiírásait is megszavazták és elfogadták a
2018. évi közbeszerzési tervet is.
Gyál Város Önkormányzata éves munkarend szerinti következő soros ülését
március 29-én tartja a Városháza tanácstermében. A Képviselő-testületi ter-

jesztések, anyagok, illetve döntések a
www.gyal.hu weboldalon olvashatók.
elfogadták
Gyál 2018-as költségvetését
Gyál város képviselő-testülete február 14-i rendkívüli ülésén fogadta
el a város idei költségvetését,
amelyben intézményfejlesztésre, útfelújításra, közösségi terek kialakítására is rendelkezésre állnak források. Pápai Mihály polgármester szerint idén is olyan beruházásokat hajtanak végre Gyálon, melyek a települést és mindenekelőtt az itt élő
közösség érdekeit szolgálják.

Felhívás
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
83/2017.(IV.27.) sz. határozatában döntött arról, hogy elkészítteti Gyál Város Település Arculati Kézikönyvét és megalkotja Gyál Város Településképi rendeletét.
A Településképi rendelet jóváhagyásakor a Helyi építési
szabályzatot felülvizsgálja és a benne található településképi
követelményeket hatályon kívül helyezi, hogy megteremtődjön a településképi rendelettel való összhang. A Település Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet széleskörű társadalmi bevonással a partnerségi egyeztetés szabályi szerint
készül.
A tervezési szerződést Ulmann István tervezővel megkötöttük, a tervezési munka megkezdődött.
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29.§-ában kapott felhatalmazás alapján megalkotott - a településfejlesztési és településrendezési és településképi eszközök készítésével és módosításával összefüggő PARTNERSéGI EGyEzTETéSI SzABÁLyAIRÓL szóló 10/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete alapján a polgármester előzetes és véleményeztetés céljából történő tájékoztatást ad:
• a város hivatalos honlapján
• a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdető táblán
• a GyÁLI Mi ÚJSÁGBAN, Gyál Város Önkormányzatának
közéleti és információs lapjában
• lakossági fórumon, legalább 8 nappal az előzőekben felsoroltak után
Az előzetes lakossági fórum időpontja: 2018. március 26.
napja 17.00 óra.
A lakossági fórum helye: Arany János Közösségi Ház ka-

maraterme. 2360 Gyál, Kőrösi út 118. földszint
A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek a
felhívásban vagy a lakossági fórumon meghatározott 8 napos határidőig írásos javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.
• a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére (2360 Gyál, Kőrösi
út 112-114.) történő megküldéssel, vagy
• elektronikus levélben történő megküldéssel (foepitesz@gyal.hu)
A partnerségi egyeztetésben részt vevő köre:
• a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni
jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
• gyáli székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
• gyáli székhellyel bejegyzett civil szervezet.
Várjuk konstruktív együttműködésüket!
Gyál, 2018. február
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Anyakönyvi hírek
Beke zsuzsanna anyakönyvvezető arról tájékoztatta lapunkat, hogy februárban 2 haláleset mellett több házasságkötés is történt.
Február 16-án Ménesi Szabolcs és Fóti Viktória, Lakatos
Lajos Richárd és Setét Ildikó (férjes név: Lakatos Lajos Richárdné), február 17-én pedig Hunyadi Krisztián és Simics Tímea Edit (férjes név: Hunyadi Tímea) tartott esküvőt.
2017 összesített adatai szerint Gyálon 1 születés, 100
haláleset, valamint 133 házasságkötés történt. Érdekesség, hogy 63 pár volt jogosult az 50.000 Ft-os támogatásra, emellett 17 pár ünnepelte meg az 50, 55, 60,
illetve 65 éves házassági évfordulóját.
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Fontos a nagyadózók és a város együttműködése
a helyi adók beszedéséből származó bevétel 82%-át a városban működő 50 legnagyobb adózó által befizetett összeg adja – hangzott el a gyáli városházán, azon a február 9-i rendezvényen,
ahol a város legnagyobb adófizetőit látta vendégül a polgármester.
a nagyadózók és a városvezetés
megbeszélését nyolc éve rendezik
meg azzal a céllal, hogy a nagyadózók megismerjék a város közösségi, kulturális életét, valamint tájékozódjanak a jövőbeni fejlesztési lehetőségekről, illetve képet kapjanak arról, hogy az általuk befizetett adóforintokat a település mire fordítja.
a rendezvényen dr. Szűcs lajos
országgyűlési képviselő és a meghívott vendégek mellett részt vettek
a Polgármesteri hivatal vezetői is,
közöttük Erős József alpolgármester, Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, valamint Babák lászló Mátyás, a
gyáli Járási hivatal vezetője is.
amikor jöttünk be, szintre ismerősként üdvözöltük egymást, látjuk,
hogy fejlődnek, jó a gazdasági évet
zártak, s ez nekünk is jó – ezekkel a
szavakkal nyitotta meg a rendezvényt Pápai Mihály polgármester,
majd arról beszélt, hogy gyál 2017ben méltó módon, nem kevesebb,
mint 62 rendezvénnyel ünnepelte
meg várossá válásának 20 éves jubileumát.
Miután a város polgármestere köszöntötte a megjelent cégek, vállalatok képviselőit, Diera Éva, a Pénzügyi és adó Iroda irodavezetője
adott tájékoztatást a város költségvetéséről. Ekkor hangzott el, hogy a
helyi adók beszedéséből származó
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bevétel nagyságrendben az elsők
között áll, és 82%-át a városban működő 50 legnagyobb adózó által befizetett összeg adja. Diera Éva bemutatta, hogy 2017-ben milyen forrásból gazdálkodott a város, de arról
is tájékoztatott, hogy idén milyen
bevételekkel és kiadásokkal számol
az 5 milliárd 142 millió forintból gazdálkodó gyál.
Ezt követően Pápai Mihály polgármester csokorba szedte a tavaly elkezdődött beruházásokat, beszélt a
sportpálya-rekonstrukcióról,
az
egészségügyi szakellátásról, a napelemes közvilágításról, az energetikai
korszerűsítésekről, a Szent györgyemlékhely, a Szent István tér és a védőnői épület felújításáról, de arról is,
hogy 4 év alatt valamennyi gyáli
gyermekintézmény megújult, illetve,
hogy a Tátika Óvodában jelenleg is
zajlik a modernizáció, az oktatási intézményeket pedig korszerű informatikai eszközökkel szerelték fel.
- Büszkék vagyunk arra, hogy a
Smart School-fejlesztés keretében
ma már 3 gyáli általános iskolában
mintegy 150 iPad működhet, de a
középiskolánkat is elláttuk új számítógépekkel – hangsúlyozta a polgármester, aki gyáli Járási Tanuszoda átadását, illetve a nagyközönség
számára történő megnyitását is fon-

tos momentumnak nevezte.
a faültetési program, az útfelújítás
és a sportcsarnok-építés is folytatódik, utóbbi a város a legnagyobb beruházása, a város alközpontja lesz,
mert mi az aktív sportéletre építünk
– tette hozzá Pápai Mihály, aki a
2018-as fejlesztési tervek között említette még a gyál vasútállomás épületének és a Víztoronynak a felújítását, a Zászlópark tervezést, a Kőrösi
út déli oldalán a járda, valamint a
Vasút utcai gyalogátkelőhely tervezését és építését is.
a polgármester a kultúra és a néptánc megszilárdításának fontossága
mellett a gyáli Élet Programot is értékesnek nevezte, hiszen, mint kiemelte a Babaköszöntő, az óvodakezdő, az iskolakezdési csomag, de a
középiskolai és az egyetemista támogatás is, akárcsak a szociális tanulmányi ösztöndíj, a házasságot kötők támogatása, a Szépkorú Program, valamint a közszolgáltatási díjkedvezmény is folytatandó kezdeményezés.
a polgármester a megjelent nagyadózó cégek, vállalkozások képviselőit értékes és hasznos ajándékokkal, így sapkával, tollal, pendrive-val,
valamint nyakba akasztható aprósággal is megajándékozta.
Szűcs lajos országgyűlési képvi-

kapcsolattartó
selő hozzászólásában az ország gazdasági sikereit összefoglalva kijelentette, hogy a 2010-es kormányváltás idején még görögországhoz hasonlították hazánkat.
- az államháztartás pénztára szinte üres volt, ha nem tettünk volna
olyan gazdasági intézkedéseket, ak-

te huszonéves együttműködés mögött komoly teljesítmény áll – nyomatékosította a polgármester, aki arról is beszélt, hogyan lehet a gazdasági élet szereplőit még jobb helyzetbe hozni.
Eddig sokkal kevesebb lehetőség
volt Pest megyében, de a kitartó
munka eredményeként 2020 után
Budapest és Pest megye külön régiót alkot, ezzel megnyílhatnak a pályázati lehetőségek. a 85 milliárd fo-

kor nem törölhettünk volna el az önkormányzatok adósságállományát.
Idén már a harmadik olyan költségvetést készítettük, ahol az államháztartási kiadások és a bevételek
egyensúlyban vannak. az itteni városvezetés lassan egy emberöltőnyi
ideje tevékenykedik, és az akkor felírt céljai mára szinte mind megvalósultak. a városvezetéssel ápolt szin-

rint keretösszegű kiegészítő fejlesztésből 2018-ban eddig már közel 50
milliárdos fejlesztési forrást hirdettünk meg pályázatokon. Fejlesztési
biztosként a közelgő választások
előtt azt kérem a választópolgároktól, hogy értékeljék jól a jelenlegi
gazdasági folyamatokat, féltsék a
megteremtett javakat, legyenek
büszkék a beruházásokra, segítsék
egymás munkáját – fogalmazott dr.
Szűcs lajos, aki zárásként jó gazdasági mutatókat kívánt a gyáli nagyadózó vállalkozásoknak.

Zászlót a veszélyes zebrákra, Gyálon is!
pár hete hallhattunk először arról a civil kezdeményezésről, hogy forgalmasabb utak gyalogátkelőhelyéhez sárga színű zászlók kerültek, így segítve a gyalogosok jobb láthatóságát, ezzel
biztonságosabbá téve az átkelést. Örömmel tájékoztatjuk városunk lakosságát, hogy időközben Gyálon is megjelentek a biztonságosabb átkelést segítő zászlók.
Egymást korábban egyáltalán nem ismerő emberek egy
ügyet felkarolva összefogtak, melyet az önkormányzat is
jó szívvel támogat és boldogan segíti a szervezők munkáját.
a csoport célja, hogy könnyebbé és veszélytelenebbé tegyék a közlekedést. Fényvisszaverő zászlókat tesznek a veszélyes, nehezen használható zebrákhoz, hogy könnyebben észrevehetők legyenek a gyalogosok, így az autósok
jobban láthatják őket, főleg a sötét órákban.
Első körben a következő helyszínekre kerültek ki a zászlók: Polgármesteri hivatalnál a Körösi út – vasúti átjáró,
Kőrösi út – Vecsési út, Kőrösi út – ady Endre utca, ady
Endre utca – Széchenyi út.
a jövőben a beérkező visszajelzések után jelölik ki a következő zebrákat. a csoport megkereste a Pest Megyei
Baleset-megelőzési Bizottságot is, akik szintén pozitívan
álltak a kezdeményezéshez.
a csoportról tudni kell, hogy pénzt senkitől sem kértek
és nem is áll szándékukban. amennyiben jó fogadtatásra

talál a kezdeményezés és továbblépésre kerül sor, akkor is
csak anyagot (otthon megmaradt, feleslegessé vált) fogadnak el.
a csoportot a Facebookon lehet megtalálni a „Zászlót a
veszélyes zebrákra! – gyálon is” néven.
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Gyálra látogatott a 200-as Arany busz
Február 8-án az Arany János közösségi Ház és Városi könyvtár meghívására Gyálra érkezett a
200-as Arany-busz a Petőfi irodalmi Múzeum mozgókiállítása, melyet az Arany János évforduló
alkalmából egy buszba rendeztek be, és egy éven át járja az országot.
A busz kora reggel érkezett a közösségi ház mellett lévő parkolóba. Reggel 8 órától délután 4 óráig a város 4 iskolájának öszszesen 10 osztálya látogatta meg a kiállítást. A diákokon kívül a
nagyközönség számára is volt lehetőség a különleges tárlat megtekintésére.
A Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása Arany János életművét, költészetét képek, relikviamásolatok, hang- és filmfelvételek
segítségével mutatja be. Az egyik kedvenc feladat a Toldi erőpróba volt, amelyet nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is
előszeretettel próbáltak ki. Szintén népszerű volt Ágnes asszony
kihajtogatható vászonlepedője, vagy a sejtelmes radványi erdő,
amelyet egy különleges vastag gumihálóval jelenítettek meg. Az
érdeklődők nagy izgalommal nézegették és próbálták a kiállítás

interaktív elemeit, lehetett szókincs kvízt játszani és térképen fel
lehetett fedezni a költőhöz kapcsolódó helyeket is. A vállalkozó
kedvű látogatók a Családi kör szövegét két tárcsa összeforgatásával tudták összeilleszteni. A busz külsején Toldi történetét
lehetett elolvasni képregény formájában.
A szervező szerepet felvállaló könyvtárosok remélik, hogy lesz
még lehetőség hasonló kiállítást szervezni Gyálra.

Pályázati felhívás
Gyál Város Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot ír ki civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására.
A pályázat célja: olyan rendezvények,
programok támogatása, melyek hozzájárulnak a szervezet és a város kulturális
programjainak megvalósításához (támogatható: a rendezvények költsége + működési költségek. Vendéglátásra és buszköltségre fordítható összeg nem haladhatja a pályázati összeg 20 %-át)
Előnyt élveznek: több civil szervezet
összefogásával létrejövő programok, valamint városi szintű kulturális életet erősítő (térségi) rendezvények megvalósítói.
A pályázók köre: Gyáli székhelyű vagy
telephelyű, vagy olyan civil szervezet, amelyik a gyáli lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a
támogatást.
A pályázat követelményei: a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó
szervezet: nevét, címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vételi számát, nyilatkozattételre jogosult személy nevét és
elérhetőségét, a nyilvántartott tagok szá-
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mát, éves programját, a megpályázott tevékenység rövid leírását, a pályázatban
érintettek tevékenységi körét, a program
költségvetését, a vállalt önrész összegét, a
rendelkezésre álló egyéb forrás összegét,
az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét.
Mellékelni kell: a képviselő által aláírt öszszeférhetetlenségi nyilatkozatot, mely nyilatkozat a 3/2016. (I.29.) önkormányzati
rendelet 2. számú mellékletét képezi (a
nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán), bankszámlát igazoló dokumentum képviselő
által hitelesített másolatát, 30 napnál nem
régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba
vételi kivonatot, a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét
képező átláthatósági nyilatkozatot (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán), amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes
közzétételi listáján nem szerepel, igazo-

lást a köztartozás mentességről, alapító
okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát, aláírási címpéldány
képviselő által hitelesített másolatát, igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett,
tárgyévet megelőző év tevékenységéről
szóló beszámolóról.
A pályázat benyújtási határideje és helye: 2018. április 3-ig (kedd 15:30 óra) személyesen benyújtva a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodára Gyál, Kőrösi út 112114.), vagy legkésőbb postai úton április 3.
napjáig postabélyegzővel ellátva Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve.
A pályázat elbírálása: Az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt 2018. április 26-i ülésén.
A pályázatok anyagi fedezete: Gyál
Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése tervezetének 5.sz. mellékletében cél és általános tartaléka terhére
„civil szervezetek támogatása” sorából
civil önszerveződő egyesületek működésének támogatására 3.000 e Ft áll
rendelkezésre.
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isten éltesse a szépkorúakat!
Az elmúlt időszakban a 90 éves Bencze Jánosné kati nénit és a 95 éves Baráth Gyuláné Anna
nénit köszöntötte a városvezetés.

Január 29-én a 90 éves Bencze Jánosné
Kati nénit köszöntötte Pápai Mihály polgármester és Erős József alpolgármester.
A Gyáli Szépkorú Program keretében virágcsokorral, oklevéllel, és egy ajándékcsomaggal lepte meg az ünnepeltet a
két városvezető, emellett átadták azt az
oklevelet is, amellyel Orbán Viktor miniszterelnök köszönti a jubiláló szépkorúakat.
A gyáli születésű Kati nénit sokan ismerhetik városunkban, hiszen 24 évig
postásként dolgozott. Talán korábbi
munkájának köszönhető, hogy a mai na-

pig gyakran pattan kerékpárra
és nem okoz neki gondot a biciklizés. Látogatásunkkor sokat
mesélt arról a Gyálról, amikor
még teljesen más arcát mutatta a település, főként uradalmak voltak, és lakóházakat csak
elvétve lehetett látni. Kati néninek négy gyermeke, nyolc
unokája és egy dédunokája
van.
----------Február 12-én a 95
éves Baráth Gyuláné Anna nénit köszöntötte az alpolgármester. Erős József a Gyáli Szépkorú Program keretében virágcsokorral,
oklevéllel, és egy
ajándékcsomaggal
lepte meg az ünnepeltet, majd ez alkalommal is átadta azt

az oklevelet, amellyel Orbán Viktor miniszterelnök köszönti a jubiláló szépkorúakat. A jó egészségnek örvendő Anna
néni mindennapjait televíziózással tölti és
nagyon szeret a családtagokkal beszélgetni, négy gyermeke, négy unokája és
három dédunokája van.
A városvezetés mindkettejüknek szívből gratulált és azt kívánta, hogy még
nagyon sok boldog esztendőt tölthessenek szerető családjuk körében!

Farsangolás a könyvtárban
Február 3-án farsangi készülődés volt a könyvtár
szervezésében.
A nagy érdeklődésre való tekintettel a rendezvény
a Közösségi Ház kamaratermében lett megtartva. A
családias hangulatú program résztvevői az álarckészítés, színezés mellett busó maszkot és bohóc sipkát is készíthettek. A foglalkozás végén a gyermekek és a felnőttek is boldogan öltötték fel a maguk
készítette álarcokat egy közös fotó erejéig.
A kis kézművesek a
könyvtárosok által sütött
házisütivel térhettek haza.
Nagyon jó hangulatban telt
el a délelőtt.
Idén több ehhez hasonló
tematikus témájú programot szeretnénk rendezni,
melyekre szeretettel várunk
minden érdeklődőt.
Könyvtárosok
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„farsang van, farsang van, járjuk a táncot gyorsabban!”
förgeteges ez a bál, még a ház is muzsikál, február 9-én, a helyi iskolai hagyományokhoz híven
egész napos farsangi forgatagban vehettek részt kicsik és nagyok, vendégek és házigazdák, mindenki, aki ellátogatott a Bartók iskolába.
Délelőtt Star Wars szereplők bőrébe
bújtak a vállalkozó kedvű gyerekek, tanárok. A jelmezesek boldogan gyűjtögették társaik szavazatát, versenyeztek a legjobb Leia, Luke Skaywalker, Han Solo vagy Rey díjért.
A délutáni programot a 8. évfolyamosok keringője nyitotta meg. A szülőkkel együtt boldogan nézték a pedagógusok a szemük előtt felcseperedő hölgyek és urak elegáns táncát.
Köszönet a koregográfiáért és a tánc
betanításáért Bittera Lászlóné tánctanárnak. A varázslatos ruhákat a Mária
Ruhakölcsönző biztosította.
Szülők, gyerekek, pedagógusok közösen, nagy izgalommal készültek a
csoportos jelmezes bemutatóra. Ötletes, nagy igyekezettel összeállított igényes kivitelezésű mini bemutatókat láthatott a nagyérdemű. Közhelynek
hangzik, de a zsűrinek igazán nehéz
dolga volt! Az eredményhirdetésen a
helyezéstől függetlenül minden cso-

portnak boldogan adták át a Soroksári Auchan Áruház által felajánlott
csokitortát! A legjobbak kitörő örömmel adták tudtára a világnak, hogy elsők lettek!
A délután talán legizgalmasabb része még csak ezután kezdődött. A 76
egyéni jelmezes felvonulása kellemes
órát szerzett a lassan fáradó közönségnek, akik alig várták már, hogy
megszólaljon a zene, kezdődjön a bál!

A bevállalós tanító nénik és a lelkes
gyerekek fáradhatatlanul ropták együtt
a táncot. A nagyok bulija este 7 óráig
tartott, élményekkel teli szép napnak
lett vége.
A szervezők ezúton is megköszönik
minden pedagógusnak, segítőnek, felkészítőnek, szülőnek, volt diáknak,
hogy színvonalas programmal búcsúztathatták el az idei telet.
FZMJ

Hamletman az Eötvösben
Januárban, az iskolákban félévzáró értekezletet tart a tantestület, ami a gyerekek számára
azt jelenti, hogy ez idő alatt szünetel a tanítás. a gyáli Eötvös iskolában azonban ekkor sem
hagyják unatkozni a diákokat, inkább érdekes előadásokkal kötik le a figyelmüket.
Így volt ez idén is, amikor két színházi
előadást is bemutattak az iskolában.
A 9. évfolyam a Bohócok a Láthatáron Csoporttól láthatták az Én Prométheuszra gondoltam című előadást,
míg a 11. évfolyam Baksa Imre beavató
osztálytermi előadását, a Hamletman
című darabot nézték meg.
Baksa Imre színész, rendező nevével már találkozhattak a gyáliak, hiszen
a tavalyi évben meghirdetett „Bemutatom a városomat” videó-pályázat
zsűri elnöki feladatait látta el városunkban. Érdekesség, hogy a most bemutatott előadását is megtekinthették már tavaly decemberben, szintén
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az Eötvös iskola tanulói, akkor mintegy 50 diáknak adta elő ugyanezt a
darabot.
A színésszel az
előadás előtt volt
alkalmunk beszélgetni. Baksa Imre
elmondta, az előadás célja, hogy a
klasszikusokat érdekesen mutassa
be a közönségnek,
így szélesebb körben megkedveltet-

ve ezt a műfajt. Az
előadás során a Hamlet egyes jeleneteiből
mutat be részleteket,
majd közösen átbeszélik azt és értelmezik, így igazán interaktív módon vonja be a hallgatóságot. A koncepció
önmagában is nagyon eredeti, Baksa
Imre színészi játéka
pedig egyszerűen
zseniális. Játszik az
Örkény Színházban,
a Játékszínben, az
R.S.9-ben, de rendezőként is bemutatkozott már, a Világszép Nádszálkisasszonyt a Thália színház tűzte
műsorára.
Összességében remek ötlet volt az
iskola vezetősége részéről, hogy egy
ilyen nagyszerű élménnyel ajándékozták meg a diákokat az osztályozó értekezlet idejében.
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retró farsang az adyban
február 9-én rendezték meg a diákok körében népszerű farsangi bált. Idén témában eltérnek
az adysok a hagyományoktól, mivel az iskola a 45. születésnapját tartja, így minden program
a retró korszak jegyében zajlik.
csoport produkcióját tortával jutalmaztuk, az egyéni jelmezesek legjobbjai pedig tárgynyereményben részesültek.
A retró láz a május 19-i Családi napon,
hatalmas szülinapi bulival és sok-sok
meglepetéssel folytatódik, ahova szeretettel várjuk az adys családok aprajanagyját!
Jászné Erdei Gabriella
pedagógiai asszisztens

A bálon felcsendültek a régi
idők zenéi, volt „Csavard fel a
szőnyeget!” és „Kócos kis ördögök”. Limbó lázban égtek
az elsősök és az ötödikesek
egyaránt. A szuperprodukciók keretében igazi sztárvendégeink voltak: itt járt
Gedeon bácsi, a nők bálványa Szécsi Pállal együtt, a
Grease-ből maga John Travolta,
Sandokan, Túró Rudik és nagy Hoho-horgászok. A gyerekek szívesen
ismerkedtek meg azokkal a zenékkel és szokásokkal, amelyekre szüleik táncoltak és szórakoztak a 80as, 90-es években. Minden osztály
csoportos jelmezzel örvendeztette
meg a közönséget, sok pedagógus
is jelmezt öltött, láthattunk újra kis
úttörőket, de feltűntek a Hair c. film
asztalon táncoló hippijei is. Minden

nyílt órák az ady iskolában a
leendő elsős szülőknek
2018. március 22. csütörtök 8:00-11:00
és március 23. péntek 8:00-11:00
A nyílt órák megtekintésére az iskola@ady-gyal.hu címen lehet emailben! Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő szülőt!
Gazdikné Kasa Csilla igazgató

szépen jól, magyarul!
a gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolában rendezték meg a Városi Helyesírási versenyt, amelyen
gyál általános iskoláinak legjobbjai mérték össze tudásukat a 2-8. évfolyamon. a gyerekek
nagyon ügyesek, jól felkészültek voltak, néhány esetben „csak” egy vessző választotta el a
helyezetteket.
Gratulálunk a gyermekeknek, felkészítő tanáraiknak és köszönjük az Ady és a Bartók Iskola pedagógusainak a közreműködést a versenyen.
2017/2018. tanév városi helyesírási verseny eredményei:
2. osztály: 1. Csűrös Emil (Ady Endre Általános Iskola), 2.
Sándor Krisztián (Ady Endre Általános Iskola), 3. Kovács Enikő (Zrínyi Miklós Általános Iskola), 4. Kovács Szonja Bianka
(Bartók Béla Általános Iskola), 5. Fancsali Tóni (Zrínyi Miklós Általános Iskola), 6. Nahaj Dóra Anna (Ady Endre Általános Iskola).
3. osztály: 1. Szaniszló Dávid (Ady Endre Általános Iskola), 2.
Langhy Leo (Bartók Béla Általános Iskola), 3. Gombos Kármen (Bartók Béla Általános Iskola), 4. Vaszkó Örs (Ady Endre
Általános Iskola), 5. Széphegyi Tamara (Bartók Béla Általános
Iskola), 6. Tomoga Marcell (Ady Endre Általános Iskola).
4. osztály: 1. Horváth Júlia (Zrínyi Miklós Általános Iskola),
2. Hack Dominik (Bartók Béla Általános Iskola), 3. Csorba Viktória (Zrínyi Miklós Általános Iskola), 4. Kiss Gergő (Ady Endre Általános Iskola), 5. Mig-Patai Zsófia (Ady Endre Általános
Iskola), 6. Kovács Vivien Lara (Ady Endre Általános Iskola).

5. osztály: 1. Kovács Boglárka (Zrínyi Miklós Általános Iskola),
2. Roik Levente (Bartók Béla Általános Iskola), 3. Hagyó Lilla
(Ady Endre Általános Iskola), 4. Sohajda Klaudia (Ady Endre
Általános Iskola), 5. Szakál Anna (Ady Endre Általános Iskola),
6 .Kabay Nóra (Bartók Béla Általános Iskola).
6. osztály: 1. Nagy Viktor (Zrínyi Miklós Általános Iskola), 2.
Eördögh Erik (Ady Endre Általános Iskola), 3. Dobos Petra
(Ady Endre Általános Iskola), 4. Danyi Lilla (Bartók Béla Általános Iskola), 5. Dányi Bianka (Zrínyi Miklós Általános Iskola),
6. Forczek Krisztina (Zrínyi Miklós Általános Iskola)
7. osztály: 1. Törő Ibolya (Bartók Béla Általános Iskola), 2.
Horváth Kata (Zrínyi Miklós Általános Iskola), 3. Péter Júlia
(Ady Endre Általános Iskola), 4. Dörnyei Zsófia (Zrínyi Miklós
Általános Iskola), 5. Babos Dorka (Ady Endre Általános Iskola),
6. Karda Boglárka (Ady Endre Általános Iskola).
8. osztály: 1. Zeaiter Zéna (Ady Endre Általános Iskola), 2.
Biró Eszter (Ady Endre Általános Iskola), 3. Czifra Róbert (Zrínyi Miklós Általános Iskola), 4. Duka András (Zrínyi Miklós Általános Iskola), 5. Kósa Petra (Zrínyi Miklós Általános Iskola), 6.
Juhász Laura (Zrínyi Miklós Általános Iskola).
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hagyományőrző

Jóízű disznóságok a 6. gyáli Böllérversenyen
Idén is jó hangulatban telt a gyáli Böllérverseny, amelyet immár hatodik alkalommal rendeztünk meg. Február 10-én rendhagyó helyszínen, a víztorony melletti területen gyűltek öszsze a disznótor mesterei, hogy összemérjék tudásukat. a verseny során minden mozzanatot
pontozott a zsűri, kezdve az állatok kegyes feláldozásának szakszerűségétől, a feldolgozás precizitásán át egészen az elkészült ételek gasztronómiai értékeléséig.

A verseny töretlen népszerűségét
jelzi, hogy idén is 12 csapat nevezett
a megmérettetésre. A kiváló közösségieseményt megtisztelte jelenlétével dr. szűcs Lajos országgyűlési
képviselő, aki az esemény megnyitóján a gyáli közösség példaértékű
összefogását, valamint a hagyományok ápolásának fontosságát hangsúlyozta.
A zsűrizés feladatát Fajt István
hentesmester, Gombás András étteremtulajdonos, Nagy Gyöngyi önkormányzati képviselő, illetve Gazdik István és dr. simon Tamás a szabadtűzi Lovagrend tagjai látták el.
A rendezvény az évek során határainkon túlívelő magasságokba tört,
hiszen érkeztek résztvevők a Felvidékről, a Délvidékről és erdélyi testvértelepülésünk, kibéd is képviseltette magát, neki sikerült az idei fődíjat elnyerni. A díj egy malac volt,
melyet a következő évi rendezvényen feldogozhat a csapat.
A nap folyamán a látogatók megismerkedhettek a hagyományos
disznóvágás minden mozzanatával, a
büfében az alkalomhoz illő finomságok vártak mindenkit. A gyermekek
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jó hangulatát az állatsimogató és a pónilovaglás, a felnőttek jókedvét pedig kalocsai Zsuzsa és Egyházi Géza operettműsora garantálta.
a 6. gyáli Böllérverseny
eredményei:
Legjobb Összkép:
Inter Ambulanc
Legjobb Szúrás:
Gyáli Ipartestület
Legjobb böllér:
kibéd önkormányzata
Legjobb böllér Különdíj:
Gyáli Ipartestület
Legjobb böllér Különdíj:
Ócsai Hagyományőrzők

Legjobb böllér különdíj:
koca-koma
Legjobb fogó pálinka:
Inter Ambulance
Legjobb forralt bor:
Pakonyi Vegyes
Leghagyományosabb Toros Étel:
röfi-Döfi
Legjobb sütemény:
bocsok Nagycsaládosok Egyesület
Legjobb egyéb étel: Gyáli Lovasok
Legjobb disznótoros bőségtál:
Pakonyi Vegyes
Legjobb toros reggeli:
Dél-Pest Megyei Viziközmű
Legjobb kolbász:
kibéd önkormányzata
Legjobb véres hurka:
Gyáli Ipartestület
Legjobb májas hurka:
kibéd önkormányzata
Legjobb káposztás étel:
Pakonyi Vegyes

Legjobb pecsenye:
Ócsai Hagyományőrzők
Legjobb toros leves:
Gyáli Ipartestület
Összesített helyezés:
I. helyezett és egyben a vándordíj 2018. évi birtokosa:
kibéd önkormányzata
II. helyezett: Gyáli Ipartestület
III. helyezett: Pakonyi Vegyes
IV. helyezettek: bocsok Nagycsaládosok Egyesülete, csemői
Pisták, Dél-Pest Megyei Viziközmű, Gyáli lovasok, Inter Ambulance, koca-koma, Mangalica,
Ócsai hagyományőrzők, Pöckös
és csapata, röfi-döfi, Vecsési
vegyes
A díjakat és elismeréseket Pápai Mihály polgármester, valamint Erős József alpolgármester adta át a díjakat az versenyzők részére.
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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!
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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A FeGY februári naplójából
Február 1. – Szabadnapos kollégánk jelezte, hogy Gyálfelsőn, a vasútállomás várótermében egy körözés alatt
álló személy tartózkodik. A járőreink a helyszínre érkezve az illetőt visszatartották a rendőrség kiérkezéséig, majd további intézkedésre a személyt átadták a hatóságnak.
Február 3. – A Katona József utcából érkezett riasztás
szénmonoxid-mérgezés gyanúja miatt. A kiérkező tűzoltóink az ingatlan átszellőztetését és a gázkészülék elzárását végezték, mialatt az orvosi ügyelet a mérgezést szenvedett 3 fő – közöttük két gyermek – ellátását végezte.
Február 5. – Az M0-ás autóút gyáli szakaszáról érkezett jelzés balesetről, két kamion ütközött össze a délelőtti órákban. Tűzoltóink nagy erőkkel vonultak a helyszínre, a mentésben és a sérült járművek áramtalanításában nyújtottak segítséget. Csak a szerencsén múlott,
hogy a személyi sérülés nem történt a baleset során.
Február 10. – Lakossági bejelentés érkezett, hogy a Kőrösi úton egy ember fekszik a járdán. Kiérkező járőrünk
azonnal mentőt hívott a férfihez, akit szívinfarktus gyanújával szállítottak kórházba. Eszméletlen, földön fekvő
embert sosem szabad magára hagyni segítségnyújtás
nélkül, hiszen ez bűncselekmény, ezért mindenki hívjon
segítséget, aki hasonló esettel találkozik!
Február 11. – A Kőrösi útról érkezett tűzjelzés, ahol egy
lakóház felső szintjén gyulladt ki egy helyiség. A kiérkező tűzoltóink a fővárosi hivatásos egységekkel közösen fékezték meg a lángokat, emberéletben szerencsére nem történt kár. A tüzet vélhetően szabálytalan áramvételezés miatti zárlat okozta a tetőtérben.
Február 16. - A József Attila utcából érkezett lakossági
bejelentés, hogy egy vérző fejű ember fekszik az utcán.
A kiérkező járőrünknek a fiatal férfi elmondta, hogy az
orvoshoz indult, de rosszul lett és elesett, rövid időre
az eszméletét is elvesztette. A mentők kiérkezéséig a
sérültet a járőrünk elsősegélyben részesítette.
Február 20. – A Táncsics Mihály utcából érkezett riasz-

tás szénmonoxid-mérgezés gyanúja miatt. A kiérkező
járőrünk a gázt az épületben elzárta, a lakókat a szomszédba kísérte át, majd megkezdte az épület átszellőztetését. A mentők két gyermeket vittek megfigyelés
céljából kórházba. Szerencsére az ingatlanban volt COérzékelő, ennek riasztása ez esetben életet mentett.

réjét. Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és ehhez
kapcsolódó munkákat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.
Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcsere, duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csatorna szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.
Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása és ingyenes állapotfelmérés.
Telefon: 06-30/417-2317.
Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás
nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is.
Tel.: 06-70/933-8181.
Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton is. Whirlpool, Samsung, LG, stb. Gallai szervíz
Tel.: 30/307-9794, 30/461-6019.
ANGOL MAGÁNÓRÁK (60 perc) anyanyelvűekkel,
rendkívül kedvező áron, itt Gyálon. Felnőttek és iskolások gyakorolhatnak angolul társalogni. Segítünk az angol nyelvtanban is. Kezdőket is fogadunk.
Érdeklődni: 06-30/938-9709, 06-29/340-878.
Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek,
tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők javítását, cse-

Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek (személygépkocsi, motor) felvásárlása készpénzben,
azonnal. Tel.: 06-70/419-0330 Csongrádi István.
Pótvizsgára felkészítés és korrepetálás Gyálon matematikából, történelemből, magyarból. 20/5277701.
Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek, passzív BAR listásoknak is a legrugalmasabban. Csongrádi István 06-70/419-0330.
Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, Tel.:
70/233-30-47.
Mi bánt? Gyere, mesélj, hogy könnyebb legyen elviselni, megoldani! – segítő beszélgetés mentálhigiénés szakemberrel Gyálon, vagy Budapesten. Tel.:
06-20/564-0606. (Tóthné Éva)
2,8 Millió forintért ELADÓ Gyálon az Akácfa utca

A FeGY elérhetősége: 06/29 340-333
Összeállította: Kelecsényi Gábor

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.
Konyhai, fürdőszobai eszközöket hétköznapi megrendelést követő héten szombaton házhoz szállítunk (műanyag eszközök, kávéfőző, kéztörlő stb.)
Telefon 9-18-ig: 06-20/527-7701.
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.
Gyáli zöldség-gyümölcs értékesítő cég keres fuvarozásra megbízható, rugalmas sofőrt. Szükséges:
sofőr kártya, C, E kategóriás jogosítvány. Érdeklődni hétköznap 8-16-ig Págány Tamásnál 0670/634-8696.
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Megfelelő és biztonságos elhelyezése kedvencemnek
A „gondos gazda”, kedvence megfelelő elhelyezéséről is szívvel lélekkel gondoskodik. A kertbe láncra vert, megfelelő mozgástérrel nem rendelkező háziállatok tartása a 21. században
már nem elfogadható, törekednünk kell ennek változtatására. Az állatok védelmének vannak általános szabályai, amit az állattartóknak be kell tartani. Ez nem egy lehetőség, hanem ezt az állatvédelmi törvény írja elő, amiből az előző részekbe bemutattunk egy-egy fontos részletet
a tartást illetőleg.
Most a biztonságos elhelyezésről fogunk
írni, amire mindig ügyelnünk kell, ha állatot
tartunk. A kialakítása során tekintettel lenni az állat korára, nemére és élettani állapotára. Ezek olyan állattartói magatartások, amelyek az állat jó létéhez nélkülözhetetlenek. Figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a környezeti viszonyok megfeleljenek az állat szükségleteinek. Ügyeljünk, hogy a tartási helyen lévő tárgyak
ne okozzanak sérülést (beszorulás, borulás, mérgezés veszély stb.) . Biztosítsuk
az állataink számára a nyugalmat, ha több
féle állatunk van (pl. kutya-macska vagy
több kutya) akkor csak abban az esetben
tarthatjuk őket együtt, ha egymás testi
épségét nem veszélyeztetik, valamint
mindkét állat rendelkezik olyan tartózkodási hellyel ahol zavarás nélkül pihenhet,
táplálkozhat. Agresszív viselkedésű állatot TILOS más állattal együtt tartani!
A biztonságos elhelyezéshez hozzátartozik az időjárási viszonyoknak való megfelelő elhelyezés is. Óvjuk háziállatunkat
a túlzott melegtől, erős napsütéstől, a
fagytól, a zivatartól és a széltől. Alakítsunk ki számukra biztonságos menedéket az időjárás viszontagságai elől. Ügyeljünk, hogy ne legyenek állandó fényben
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vagy sötétségben. A kutyánk számára megoldás egy szigetelt kutyaház, amely magasabb alapon áll,
bejárata védve van a széltől.
Tilos kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagy
testű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani! A kutyát,
macskát úgy kell tartani, hogy az
lehetővé tegye természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. Ügyeljünk a társadalmi együttélés kölcsönösen kötelező szabályai szerint embertársainkra is. Legyünk tekintettel arra,
hogy kutyánkat a – másokat fölöslegesen és általában nagyon zavaró – ugatásról feltétlenül szoktassuk le. Ehhez adott esetben szakemberek segítségét is kérhetjük,
valamint válasszunk olyan fajtát,
mely a társas élethez alkalmas.
Köszönjük!
A következő cikkünkben a veszélyes ebnek tartott állatokról fogunk írni!
Nem megfelelő állattartási körülmények bejelentése: Gyáli Polgármesteri
Hivatal (Kurucz-Szigetvári Szonja, telefon: 06-29/540-952).
Kóborló ebekkel kapcsolatos szabálysértések bejelentése: Gyáli Járási Hivatal
(Prátpál-Horváth Mónika, telefon: 0629/540-964).
Gyepmester elérhetősége: 06-70/3346094 (Hétfőtől – Péntekig 7.30- 15.30).
Gyáli gyepmesteri telepen elhelyezett
kutyák örökbefogadási lehetősége: Gyál
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (Huszár Éva, Telefon: 0629/340-134,
weboldal:
http://varosuzemeltetes-gyal.hu/egyebszolgaltatasok/gazdikereso).
Szegény körülmények között élő, háziállatot tartó családok segítése: Bundás
Barát Állatvédő Egyesület Gyál, telefon:
06-70/205-6552.

köznEvElő

Az Együtt a liliom Óvodáért Alapítvány felhívása
kedves Szülők! Az Együtt a liliom Óvodáért Alapítvány évek óta szűkös anyagi keretek ellenére
próbál megfelelni az Alapító Okiratban meghatározott céljainak.
Az alapítvány számlájára befolyt összeg, segítette az óvoda
oktató-nevelő munkáját, fejlesztő eszközök vásárlásával,
valamint óvodai sporteszközök,
udvari játékok vásárlásában is
segítséget vállalt.
Például új rugós hinták, libikókák, kerültek telepítésre az
óvoda udvarán.
Így kerülhetett sor az udvar
szépítésére, a gyermekek számára biztonságosabbá tételére. Az Alapítvány évek óta minden karácsonykor ajándékcsomaggal kedveskedik a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, a 2017-es évi karácsony alkalmával, 2.500,- forint/fő értékben.
Minden évben számítunk a szülők által befizetett adók 1%ára, amellyel az alapítvány működését támogatják.
Külön öröm, ha a szülők egyéni felajánlásaikkal is gyarapítják a bevételünket.
Szeretném tájékoztatni az adományozókat, az alapítvány jelenlegi pénzügyi helyzetéről

Az Önök által befizetett adók 1%-os összegei alapján:
• 2016. évben 203. 817,• 2017. évben 309.208,- forint került az alapítvány számlájára.
Támogatóinknak köszönhetően a 2016.-os év végén, az alapítvány teljes vagyonából, 3db mérleghintát vettünk az óvoda
udvarára, 360.000,- forintértékben, mely játékok 2017. tavaszán
kerültek telepítésre.
Jelenleg az Alapítvány vagyona: 705.656,- forint
További céljaink, hogy a nyári élet komfortosabbá tételéhez
párakapukat vásároljunk az óvoda udvarára.
Az óvoda oktatási-nevelési munkáját technikai berendezések
(projector) beszerzésével szeretnénk színvonalasabbá tenni.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülők Támogatásaikat.
Továbbra is számítunk a segítségükre, hogy céljainkat megvalósíthassuk.
Köszönettel:
Csizmadia Jánosné
az Együtt a Liliom Óvodáért Alapítvány kuratórium elnöke
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pályázati felhívás
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki sport célú támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: a helyi önszerveződő
sportegyesületek, valamint a sportolók támogatása vállalt feladataik ellátása érdekében, az ifjúsági és felnőtt sport, valamint
az egészséges életmódra nevelés elősegítése.
A pályázók köre:
Gyálon működő
bejegyzett sportegyesületek (szakosztályok önállóan nem pályázhatnak), gyáli
kiemelkedő eredményességű sportolók.
A pályázat követelménye: a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
nevét, címét, adóazonosító jelét vagy adószámát, bírósági nyilvántartásba vételi számát, a nyilatkozattételre jogosult személy
nevét és elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát, éves programját, a megpályázott tevékenység rövid leírását, a pályázatban érintettek tevékenységi körét, a
program költségvetését, a vállalt önrész
összegét, a rendelkezésre álló egyéb forrás
összegét, az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét.
Mellékelni kell: a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi
nyilatkozatot, mely nyilatkozat a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletét képezi (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a
Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán), a bankszámlát igazoló
dokumentum képviselő által hitelesített másolatát, a 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot, a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. számú
mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatot (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető
a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán), amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, igazolást a köztartozás mentességről, az alapító okiratot,
vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát, az aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát, az igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál
letétbe helyezett, tárgyévet megelőző év tevékenységéről szóló beszámolóról.
A pályázat benyújtási határideje és helye: 2018. április 3.
(kedd: 15:30 óra) személyesen benyújtva a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodára Gyál, Kőrösi út 112-114.), vagy legkésőbb
postai úton április 3. napjáig postabélyegzővel ellátva Gyál
Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve.
A pályázat elbírálása:
Az Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt 2018. április 26-i ülésén.
A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata
2018. évi költségvetésének 5.sz. mellékletének céltartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából sport célra 5.000
e Ft áll rendelkezésre.
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Kiváló vízminőség, jó látogatottság
A sikeres próbaüzem után, nyílt hétvégét tartott a Gyáli Járási tanuszoda, amely február 10-től
már mindenki számára látogatható. Nincs már akadálya városunkban sem, hogy mindenki
megtanuljon úszni!
Lapunk hasábjain már olvashatták, hogy
az uszoda átadási ünnepsége november
22-én megtörtént, az azóta eltelt időszakban pedig tesztüzemben működött,
ugyanis a hivatalos eljárás szerint vizsgálták a szakemberek a vízminőséget.
Február elején ezek a vizsgálatok lezárultak, és mivel mindent rendben találtak,
a létesítmény február 10-én hivatalosan
is megnyithatta kapuit a város és a járás
lakossága előtt.
Az első nyitott hétvége mindkét napján
8–18 óra között kedvezményes árakkal
várt minden látogatót a Gyáli Járási Tanuszoda, aztán február 12-től a hivatalos
árjegyzék szerint fogadja látogatóit az
uszoda, amelyben egy 25 méteres, hatpályás, 1.9 m mélységű és 26-28 °C vízhőfokú úszómedence és egy 10×6 méteres, 0.8 m mély, 30-32 °C vízhőfokú tanmedence áll a sportolók szolgálatában.
A nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 órától 20 óráig tart, de érdemes figyelembe
venni, hogy a lakosság részére 16 órától
20 óráig lesz látogatható a létesítmény,
ugyanis 8 órától 16 óráig az iskolás csoportok számára kötelező úszás oktatása
zajlik. Ennek keretében 6 iskolából hetente közel 400 negyedik-ötödikes gyerek nagy örömmel érkezik a helyi gyáli
iskolákból, valamint az alsónémedi, a felsőpakonyi és az ócsai sulikból.
Szombaton és vasárnap 8 órától 18 óráig viszont a lakosság is használhatja az
uszodát, amellett, hogy ilyenkor is zajlik
majd oktatás a medencékben, az üzemeltető fenntart szabad pályákat is.
Fontos, hogy az uszoda zárása előtt fél

órával mindenkinek el kell hagynia a medencéket, ezt érdemes figyelembe venni és ennek tudatában tervezni az érkezést. Mint minden uszodában, így itt is
kötelező az úszósapka és a papucs használata, ezeket ne felejtsük otthon, mert
a helyszínen nem tudunk bérelni.
Vogel Gábor létesítményvezetőtől
megtudtuk, hogy a látogatottság nagyon

változó, amelyet az adott nap és persze a
napszak is erősen befolyásol.
Átlagban hétköznap 16-20 óra között
napi 30-50 fő úszik nálunk, de a nyílt hétvége vasárnapján 85 látogató váltott jegyet, a február 17-i hétvégén pedig 140
úszó vette igénybe szolgáltatásainkat, érdekesség, hogy eddig összesen 20 db
bérletet adtunk már el. Egyébként abszolút vegyes a kép, délutánonként főleg
idősebbek, nyugdíjasok jönnek, úsznak
és szaunáznak. A fiatalabbak kimondottan úszni jönnek, a nagy medencében,
erőnléttől függően 30-40 hosszt leúsznak, aztán már mennek is tovább a dolgukra. A vízminőség kiváló, panasz nem
érkezett, a látogatók betartják a szabályokat – válaszolt lapunk érdeklődésére
Vogel Gábor.
A létesítményvezetőtől azt is megtudtuk, hogy a reggeli órákban, 8 óra előtt
egyelőre nem lesz nyitva az uszoda, de
a tanév végétől, június 15-től
már nem lesz kötelező
úszásoktatás, így megindulhat a felmérés. Amennyiben
lesz rá megfelelő létszámú
igény, akkor a szeptembertől reggel 6 órától is nyitva
lesz az uszoda. Itt érdemes
elmondani, hogy az uszoda
egyidejű terhelhetősége 96
fő, amennyiben a bent tartózkodók ezt a számot elérik, onnantól csak a kilépések arányában tudják a látogatókat beengedni.
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