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Az építmény-, az iparűzési- és a gépjárműadó fizetési határideje:
szeptember 15.

Az idei évben a második félévi építményadó, iparűzési adó, gépjárműadó
kötelezettségeiket 2017. szeptember 15. napjáig kell teljesíteniük az adózók-
nak. A fenti befizetési határidő be nem tartása esetén a kiegyenlítés napjáig ké-
sedelmi pótlék kerül megállapításra. A késedelmi pótlék mértéke minden nap-
tári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat két-
szeresének 365-öd része.

Az idei év február végén megküldött fizetési értesítőkhöz minden magán-
személy adózó esetében mellékeltük a második félévi kötelezettségek teljesí-
téséhez szükséges készpénzátutalási megbízásokat, csekkeket. (A csekkeken
feltüntetésre kerültek a befizetési határidők is.)

Évközi változások esetében (pl. gépjármű évközi vásárlása esetén) az adózók
határozatban értesültek adófizetési kötelezettségükről. A határozatok mel-
lékleteként – magánszemélyeknél – megküldtük a befizetés teljesítéséhez szük-
séges csekkeket. Bankszámlanyitásra kötelezett adózóinknak továbbra is ban-
ki átutalással kell eleget tenni adófizetési kötelezettségeiknek. Tájékoztatjuk
Önöket, hogy magánszemélyek is teljesíthetik befizetéseiket banki átutalás-
sal, ez esetben az átutalási megbízás közlemény rovatában az értesítőn meg-
található befizető azonosító számot fel kell tüntetni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy Hivatalunk további fizetési értesítőt, a törvényi
előírásoknak megfelelően, az előző évekhez hasonlóan, október 31. napjáig
küld, a hátralékkal, illetve túlfizetéssel rendelkező adózók esetében.

Kérjük Önöket, amennyiben a második félévi teljesítéshez szükséges kész-
pénzátutalási megbízásaik nem állnak rendelkezésre, úgy jelezzék azt a 06-
(29) 540-930-as központi számon, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal
Adócsoportjánál, ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 12.30-15.30, szerda: 12.30-17.45, péntek: 08.00-12.00

Gyáli Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi és Adó Iroda

Beke Zsuzsanna anyakönyvvezetőtől megtudtuk, hogy augusztusban a há-
zasságkötések száma az elmúlt időszakhoz képest megsokszorozódott, hiszen
Jónás Róbert és Szabó Zsuzsanna, Ábrahám István és Záborszky Noémi (fér-
jes név: Ábrahámné Záborszky Noémi), Bruchter Antal és Szabó Bernadett
Anikó (férjes név: Bruchterné Szabó Bernadett Anikó), Nagy László és Malya
Dóra (férjes név: Nagy-Malya Dóra), Ács Krisztián Miklós és Herczeg Orso-
lya (házassági nevek: Ács-Herczeg Krisztián Miklós és Ács-Herczeg Orsolya),
Progli Lajos László és Borók Magdolna (férjes név: Progli-Borók Magdolna), Ra-
dó Ádám és Márton Brigitta (férjes név: Radóné Márton Brigitta), Szabó Tamás
és Orosz Kinga (férjes név: Szabó-Orosz Kinga), Horváth Sándor és Nagy Vi-
vien, Szilágyi Lajos és Klárik Hajnalka (férjes név: Szilágyiné Klárik Hajnal-
ka), Gutléber Róbert és Friedl Krisztina Klára (férjes név: Gutléber-Friedl
Krisztina Klára), Vinnai-Bartos Gyula és Migléczi Nikoletta Ibolya (férjes név:
Vinnai-Bartos Nikoletta Ibolya), Duma Lóránd és Stark Szilvia (férjes név: Du-
ma Szilvia), Labant Renátó és Török Zsanett Fatime (férjes név: Labantné Tö-
rök Zsanett Fatime), Parlag Attila és Bíró Andrea Magdolna (férjes név: Par-
lag Andrea Magdolna), Schneider Péter István és Tegze Tünde Imola (férjes
név: Schneider-Tegze Tünde Imola), Kiss Richárd János és Hajnal Viktória
(férjes név: Kiss-Hajnal Viktória), valamint Vad András és Szabó Zsuzsanna
(férjes név: Vad-Szabó Zsuzsanna) is kimondta a boldogító igent.
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A délelőtti eseményt a kedvezőtlen időjárás miatt a Szent
István Park helyett a Közházban bonyolították le. Ünnepi
beszédében Pápai Mihály, Gyál város polgármestere hang-
súlyozta: „Gyál város aranykorát éli, de hogy meddig fog
csillogni, meddig lesz fényes, ez rajtunk múlik. Mit és ho-
gyan hagyunk örökül az utókornak. A fejlődés és a múlt ér-
tékeinek ápolása, megbecsülésének tisztelete azon múlik,
milyen példával állunk elő.” A polgármester egyúttal „Le-
gyen minden gyáli épületen ország-, illetve Gyál zászló”
címmel mozgalmat is indított, melynek részleteiről a ké-
sőbbiekben értesítik a lakosságot.

Az augusztus 20-i ünnep kihagyhatatlan része a kenyér-
áldás. Az aratás után hagyományosan Szent István-napra
sütötték az új búzából készült első kenyeret. Az ünnep jel-
képe a nemzeti színű szalaggal átkötött kenyér, melyet dr.
Káposztássy Béla plébániai kormányzó és Gyimóthy Zsolt re-
formátus lelkipásztor áldott meg, a kenyeret Pápai Mihály
polgármester szegte meg. Az ünnepségen részt vett Erős
József alpolgármester, Rozgonyi Erik címzetes főjegyző,
Gyimesi István nyugalmazott polgármester, városunk dísz-

polgára, Kovalik Józsefné, városunk díszpolgára. Verset és
prózát mondott Galkó Balázs színművész, a Kovács István
Pál Dalkör tagjai: Törőcsik Márta, Molnár Katalin és Pék Lász-
ló pedig zenei fellépésükkel emelték az ünnepség hangu-
latát. Aztán szórakoztató térzene és látványos felvonulás
vette kezdetét, amelyen több száz gyáli is részt vett. A Gyá-
li Tűzmadarak Mazsorett csoport felvonulása Schmidt József
karnagy vezényletével a Gyál Városi Fúvószenekar kísére-
tében óriási sikert aratott a közönség körében.

Az ünnep estéjén – ugyancsak a Közházban – Ljubimov
Krisztina megbízott igazgató köszöntötte a megjelenteket,
közöttük is dr. Szűcs Lajos és Pánczél Károly országgyűlési
képviselőket, Babák László Mátyást, a járási hivatal vezető-
jét, a kibédi delegációt, Gyimesi István és Kovalik Józsefné
díszpolgárokat, valamint dr. Hrutkáné Molnár Mónika tan-
kerület-vezetőt. 

Pápai Mihály polgármester ünnepi köszöntőjében el-
mondta, hogy sokak munkája van abban, hogy 20 éve város
lett Gyál. 

Számomra a mai nap rendkívül felemelő, hiszen pontosan
27 évvel ezelőtt Gyimesi Istvánnal és Pánczél Károllyal el-
határoztuk, hogy élhető közösséget kovácsolunk. A 20 éves
város történetének mindannyian alakítói vagyunk. Az elmúlt
20 év azt üzeni, hogy akinek fontos a szülőföld, az kellő aka-
rattal eredményeket érhet el, ezzel pedig hozzájárulhat az el-
múlt 20 év gyáli sikereihez. Mi tudjuk, honnan indult ez a
település, és azt is, hová tart. Az eredményeinket közösen
értük el – fogalmazott a város első embere, majd azt hang-
súlyozta, hogy az ünnepek arra is jók, hogy megtanuljuk a
megbecsülést, hogy meg tudjunk állni egy pillanatra. 

Mire jó a kitüntetés? – kérdezte Pápai Mihály, majd meg
is válaszolta: arra, hogy a teljesítményt a megfelelő helyen ér-
tékeljük. Érdemes küzdeni, mert a harc előrevisz, nagyobb fe-
lelősségre ösztönöz – tette hozzá a város első embere, majd
Erős József alpolgármesterrel együtt átadta Gyál Díszpol-
gára kitüntető címet Pánczél Károly országgyűlési képvi-
selőnek, a parlament Nemzeti Összetartozás Bizottsága el-
nökének. 

Elhangzott: élnek a településen olyan személyek, akik hely-
zetükből adódóan, képességeiket a közösség szolgálatába
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ünnep SZITA Róbert | Fotó: BÖRcSÖK Kata

A 20 éves város történetének 
mindannyian alakítói vagyunk

Gyál várossá avatásának 20. évfordulóján, augusztus 20-án, az Arany János közösségi Ház és
Városi könyvtárban ünnepelt a város. Délelőtt kenyéráldás és kulturális műsor, kora este pedig
bensőséges ünnepségen díszpolgári cím adományozás, valamint Virtuózok koncert volt az
ünnepi program. 
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állítva, elhivatottságuktól, hitüktől ve-
zérelve a sor elején járnak. Ilyen Pánczél
Károly is, aki Gyál fejlődésében el-
évülhetetlen érdemeket szerzett és
szerez ma is. A díjazott születése óta
Gyálon él, tősgyökeres gyáli családból
származik, ezer szállal kötődik váro-
sunkhoz. 

Az 1961-es születésű tősgyökeres gyá-
li, Ócsán érettségizett, képesítés nélkü-
li nevelő, Szegeden 1985-ben diplomá-
zott. 1990-től 2014-ig tagja volt a helyi
képviselő-testületnek, 1999-ben BME
szakvizsgát tett, 1990-2014 helyi kép-
viselő, 1993-tól 2014-ig alpolgármester,
megoldásokat kereső integráló szemé-
lyiség volt, akivel kiválóan lehetett
együttműködni. 1998-óra országgyűlé-
si képviselő, a határon túli magyarokért
dolgozó szakpolitikus, humora, ember-
sége, szaktudása miatt népszerűségnek
örvend, ugyanaz a barát és kolléga ma-
radt. A díszpolgári címet személyisége,
közéleti tevékenysége miatt kapta. 

Pánczél Károly miután átvette a dísz-
polgári címet, elmondta: az első gon-
dolatom a tisztelgés Gyimesi István pol-
gármester és a díszpolgárok felé. Rend-
kívüli megtiszteltetés, hogy egy olyan

klubba, grémiumba kerülhetek, akiknek
az életének értelme a szolgálat volt.
Bátor döntés volt ez, köszönet érte,
mert ma nem az a divat, hogy egy aktív
politikust kitüntetnek, inkább becs-
mérlik és szidják a közélet szereplőit.
Úgy tekintek a politikára, mint szolgá-
latra. Minden városépítőnek köszöne-
tet mondok, akik innovatív kertváros-
sá tették Gyált, akik 1990-től ott ültek a
testületben, a bizottságokban. Irigylem
a gyáliakat, mert most már minőséget
lehet alkotni. A gyáliság, az innováció
nagyon fontos. Mindenkinek köszönöm,
főleg a családomnak, feleségemnek, lá-
nyomnak, és a nemrég közülünk eltá-
vozó édesanyámnak – fogalmazott a vá-
ros hatodik díszpolgára, aki azt is hoz-

zátette, hogy Gyált mindenhol, Torontó-
ban, de még Melbourneben is ismerik. 

Az eseményen Pápai Mihály Polgár-
mesteri Elismerő címeket is adomá-
nyozott az elmúlt 20 esztendőben ki-
emelkedő, lelkiismeretes munkát vég-
zők részére. A mintegy 40 fő díjazott
pályafutásuk során lelkiséget, közössé-
get építettek, hagyományokat terem-
tettek, életminőséget javítottak város-
unkban. Ezen személyek, olyen kima-
gasló érdemeket szerzett lokálpatrió-
ták, akik tevékenysége előtt mély fő-
hajtással tiszteleg Gyál.

Az ünnepi eseményen Reviczki Gá-
bor Kossuth- és Jászai Mari-díjas mű-
vész Radnóti Miklós: Nem tudhatom cí-
mű versét adta elő. A zártkörű ese-
ményt a Virtuózok koncert zárta. A
meghitt  pillanatokban tehetséges fia-
talok, Tóth Blanka, Kökény Tamás, De-
menív Mihály, Jónás Dániel és Sellei
Etelka  Bach, csajkovszkij, Strauss, Mor-
ricone, Kodály, Hacsaturjan és Monti
műveiből adtak elő, zongorán Mester
Dávid kísért. 

Az ünnepi eseményen állófogadás ke-
retében köszöntötték az elismerésben ré-
szesülteket.

4 gyáli mi újság

Gyál Város Önkormányzatának képviselő-testülete pályá-
zatot hirdet az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyv-
tár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására az aláb-
bi tartalommal és szövegezéssel:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 2018. január 1-jétől - 2022. december 31-ig
Munkavégzés helye:
Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.

A pályázat benyújtásának határideje: A kormányzati sze-
mélyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes olda-
lán (www.kozigallas.hu) való megjelenéstől számított 30. nap,
a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pap
Krisztina ügyintéző nyújt, a 29/544-141-es telefonszámon.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatokról,, illetményről és juttatásokról, a pályá-
zati feltételekről, az elvárt kompetenciákról, a pályázat be-
nyújtásának módjáról, elbírálásának rendjéről, a benyújtan-
dó iratokról, igazolásokról további részletek olvashatók el a
gyal.hu-n!

pályázat

ünnepSZITA Róbert | Fotó: BÖRcSÖK Kata

Szőts Imrénének Szöcsikének köszönte meg a város-
vezetés az elmúlt évtizedekben végzett áldozatos
munkáját.

Szöcsike! Üde színfoltja vagy a hivatalnak, humo-
roddal, nagy teherbírásoddal mindenkit elvarázsolsz.
1990-ben találkoztunk először, akkoriban a bölcsiben
dolgoztál gazdasági vezetőként. Az azóta eltelt 27 év
alatt is ugyanolyan vidám, lelkiismeretes maradtál, és
ezt köszönöm – ezekkel a szavakkal köszöntötte Pá-
pai Mihály polgármester a jubileum alkalmából Szőts
Imrénét.  

Az eseményen jelen volt Erős József alpolgármes-
ter és Diera Éva pénzügyi irodavezető is. 

35 éve a helyi közigazgatásban
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Az energetikai fejlesztéseket követően a Bartók Béla és a Zrínyi Miklós általános iskolában is mo-
dern, a mai kor követelményeinek megfelelő lesz az intézményi környezet – nyilatkozta la-
punknak erős József alpolgármester.

Lapunk hasábjain már olvashattak róla,
hogy a nyári szünetben két gyáli általá-
nos iskolában is komoly energetikai be-
ruházásokat végeznek, most a részle-
tekről érdeklődtünk. 

Alpolgármester Úr!  Az intézményi
felújítások során megvalósuló energe-
tikai beruházás mit jelent konkrétan?

Nemcsak sima hőszigetelést jelent, ha-
nem mindkét intézménynél magában
foglalja a külső szigetelést, illetve, ahol
ez szükséges, ott a mai kor követelmé-
nyeinek megfelelő nyílászárókat építe-
nek be. Mindkét iskolánál a tornatermek
is új nyílászárókat kapnak, ezáltal mo-
dern épületrésszé válhatnak azok is. A
hőszigetelés során az épületek külső
homlokzata is teljesen megújul, moder-
nizálódik. A beruházás úgy lesz teljes,
hogy az elektromos áramot a napelemek
biztosítják majd az intézményekben. Mi-
vel a tetőfelújítás is indokolttá vált a Zrí-
nyi Miklós Általános Iskolában, ezért
komplett tetőcserét végeznek a tanin-
tézményben. A tervek szerint szeptem-
ber végére befejeződik minden munka.

Mennyibe kerül mindez?
A beruházás 250 millió forint  EU-s

pályázati forrásból valósul meg. 100%-
ban finanszírozott, kivéve a Zrínyiben
megvalósuló tetőcserét, azt ugyanis az
önkormányzat saját 46 milliós forrásból
biztosította. 

tátika óvoda Bartók Béla utcai tag-
intézménye tavaly új épületrészt ka-
pott.  Most pedig?

Azért, hogy ne legyen különbség a
színvonalban, tavaly a régi épületrész
külső hőszigetelése, nyílászáró-csere és

tetőfelújítás történt meg, idén pedig tel-
jes mértékben felújítottuk az óvodai cso-
porttermeket, a nevelői szobákat, a kony-
hát, a vizes blokkokat, így a két épület-
rész között már nem lesz minőségbeli
különbség. A saját forrásból megvalósí-

tott fejlesztés 45 millió forintba került. 
A sportcélú beruházások jól halad-

nak?
Befejeződött az élőfüves focipálya

(edzőpálya) építése. Ahhoz, hogy a
gyepszőnyeg az alépítménnyel begyö-
keresedjen, ezért 2 hónapig – hiába van
kész a pálya – még nem lehet rámenni,
használni csak szeptember végétől le-
het majd. Szintén Tao-támogatásból
még az idén, várhatóan októberben el-
kezdődhet a nagy versenypálya építése
is. A tervek szerint ez lesz továbbra is a
versenypálya, ahol a bajnoki meccseket
játsszák majd. 

De nemcsak a labdarúgás igényeit
szolgálják ki… 

Valóban, hiszen már a nyár végén el-
kezdődött a homokos strandröplabda-
pálya és a szabvány méretű kosárlabda-
pálya építése is, utóbbi minimális átépí-
téssel, mobil palánk használatával street-
ball-pályaként is alkalmazható lesz. Saját
forrásból készül ez a beruházás. Ezeket
majd a tervek szerint szeptember végé-
től lehet használni. (A témáról a követ-

kező oldalon további részleteket olvas-
hatnak – a szerk,)

A sport mellett az utak állapota is
nagyon fontos a gyáliaknak…

30 millió forintot nyertünk egy BM-pá-
lyázaton, amihez a város 37,5 millió fo-
rint önrészt biztosít. Az összesen 67,5
millió forint határozottan a Kodály Zol-
tán, a Toldi Miklós, a Gábor Áron és a
Mikszáth Kálmán utcák aszfaltozására
vonatkozik. Ezt követően kiírjuk a köz-
beszerzési pályázatot és a jövő év ele-
jén megkezdődhet az útépítés. 

középpontban a városi beruházások

FeJlesZtések SZR | Fotó: KNF
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a sport nagyon fontos tényező gyálon, a követ-
kező hasábokon a sportberuházások jótékony ha-
tásáról is olvashatnak.

Elnök Úr! Minek tulajdonítható, hogy az el-
múlt időszakban ennyire a középpontba került
a sport?

Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a kor-
mány rengeteget segít, de eljött a pillanat, amikor
már a város is büszkén mutathatja fel, hogy mi-
lyen összegeket költhet sportra. Mindezek követ-
keztében az utóbbi 2 évben rendkívüli lendületet
kapott a sport támogatása a városban, soha nem
látott, nagy sport célú beruházások kezdődtek. Er-
re a legkiválóbb példa, hogy az állam, a kormány já-
rási tanuszodát építtetett. a lakosság régi elvárása,
illetve kívánsága teljesül hamarosan. Úgy gondo-
lom, hogy az itt élő gyermekek számára nagy se-
gítség lesz ez, hiszen a létszámuk már nagyon indokolta az
uszoda létrejöttét. Noha nem a város üzemelteti majd a tan-
uszodát, mégis igazi gyöngyszemévé válhat a városnak.

A vizes sportok mellett a labdarúgás is nagyon nép-
szerű…

Jómagam is fociztam az ifjúsági és felnőtt csapatokban a
70-es években gyálon, jól emlékszem, hogy akkoriban még ka-
páltuk is a pályát, mert olyan állapotok voltak, nekünk ez volt a
bemelegítés.

a sportpályánk is épül, szépül. az itt zajló beruházások kap-
csán kell köszönetet mondani a helyi vállalkozásoknak, hiszen
a 111x72 méteres nagy pálya, a 90x45 méteres edzőpálya is
taO-támogatásból épülhet, újulhat meg. a 22x42 méteres
kispályás műfüves pálya már 1 éve eredményesen üzemel,
emellett a jelenleg is készülő 26x18 méteres strandröplabda
pálya és a 30x17 méteres kosárlabdapálya is része lesz annak
a sportbázisnak, ami minden gyálinak jól jön és kielégítheti a
sport iránti vágyat, a sportolási igényeket.

Merjünk nagyot álmodni?
Merjünk! Hamarosan elkezdődhet ugyanis a sportcsarnok

építése is, ehhez az állam 800 millió forint támogatást ad, a vá-
ros pedig felkészült erre a beruházásra is. Régi adósságot tud-
hat le ezzel a város, a gyáli aranykorszak részeként 2018-ra
megvalósulhat ez a beruházás is. azért fontos mindez, mert
éveken át a gyáli fiatalok, egyesületek azt érezték, hogy nincs
meg a kellő bázis ahhoz, hogy a sportot, az edzéseket foly-
tassák. Ezekkel a fejlesztésekkel, beruházásokkal már olyan
területeket nyithattunk meg, amelyek hozzájárulhatnak a he-
lyi tehetségek felfedezéséhez.

Milyen sportágakban bontakozhatnak ki gyáli tehet-
ségek?

annak ellenére, hogy gyál kisváros, szerencsére több sport-
ágban, így a birkózás, az utánpótlás labdarúgás, valamint a
kézilabda és a kosárlabda területén is vannak és lesznek is
olyan ifjú reménységei, akiknek a tehetségét kötelesség fel-
futtatni.

Mi a város legfőbb célja az ifjúság
nevelése és a sport területén?

Elsősorban nem a versenysport, a
leendő olimpikonok nevelése a cél, ha-
nem az utánpótlás-nevelés és az, hogy
a fiatalság sportoljon, értelmes sza-
badidős tevékenységet válasszon. Fon-
tos, hogy tudjanak választani a sport-
ágakból. a város a kondíciókat, a spor-
tolási lehetőséget biztosítja, úgy aka-
runk befektetni pénzt a sportba, hogy
a tehetségeket támogatjuk, az alapo-
kat biztosítjuk.

Mennyit költenek erre?
a képviselő-testület a jövőben azt a

bázist akarja megteremteni, ami segí-
ti a sportolókat, alapfeladatnak tart-

juk, hogy támogassuk a gyáli sportolók felkészítését, az egye-
sületek hatékony működését. a cél az, hogy minden gyáli
gyermek sportoljon, ezáltal a sportegyesületek jelenlegi évi 5
millió forintos támogatása is emelkedhet.

6 gyáli mi újság

Az utóbbi 2 évben rendkívüli lendületet kapott a sport, a sportolás a városban, soha nem látott
volumenű sportcélú beruházások kezdődtek – mondja Vinnai tibor, az Ifjúsági- és sportbi-
zottság elnökeként.

Az a cél, hogy minden gyáli gyermek sportoljon!

sportSzita Róbert | Fotó: KiSéRi-Nagy Ferenc
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A Civilek a Környezetünkért Egyesület négy éve támogatja a Gyáli bartók béla Általános Is-
kolában a tanév kezdetétől heti rendszerességgel működő HÁt-tÉr programot. Közel 30 gyer-
mek és számos felnőtt segítő vett részt a munkában, melynek fő célja, hogy megmutassa a
gyermekeknek, mindenki jó valamiben, értéket képvisel személyével a közösségben, szükség
van rá.
Azok a diákok, akik egész évben kitar-
tóan dolgoztak magukon, segítették a
másikat, szerepeltek az évzáró – idén a
pán péter című – színházi előadáson, s
teljesítményükkel hozzájárultak a HÁt-
téR program sikeréhez, jutalomként egy
5 napos, ingyenes táborozáson vehet-
tek részt Velencén az Egyesület jóvoltá-
ból.

az időjárás kedvezett, gyönyörű időnk
volt. a hőségre való tekintettel reggeli
után célba vettük a finom homokos par-
tot, amely a szálló lábánál volt. a min-
dennapos strandolás során a gyerme-
keket a kellemes vízből alig lehetett ki-
halászni. a nagy korkülönbség miatt
rendkívüli összefogásra volt szükség ah-
hoz, hogy minden gyermek igényét ki
lehessen elégíteni. a kicsik a part köze-
lében, míg a nagyok beljebb úszkálhat-
tak. az önfeledt strandolás után a déli
órákban visszatértünk az árnyas udvarra,
és nyári kézműves programokkal, illetve
okos játékokkal, ördögbot kipróbálásá-
val és finom arcmasszázzsal telt az idő.
Egy kevésbé forró napon egy hajókirán-
dulást is a programba iktattunk, ami
nagy élmény volt a gyerekek számára.
az ebéd utáni mosogatás feladatát min-
den nap más kapta; lényeges volt, hogy
itt is kevertük a kicsiket a nagyokkal. Na-
gyon lelkesen dolgoztak. Délután ismét
strandolás, majd vacsora, esténként pe-
dig elsétáltunk egy közeli fagyizóba. az
esték gitározással, „csöves” zenéléssel,
azaz Boomwhakerrel, közös játékkal, be-
szélgetéssel és zárókörrel teltek. Egy-
egy alkalommal esti mozizást tartottunk

sok-sok pattogatott kukoricával – a sze-
les időjárás miatt kertmozi helyett a fiú-
szobában, illetve éjszakai palacsintasü-
tésbe fulladt a nap.

Rendkívüli volt az a felelősségtudat
mellyel a nagyok viseltettek a kicsik iránt.
Mindenki vigyázott mindenkire, figyel-
meztették egymást, mire ügyeljenek. a
tábor ugyan csak öt napos volt, de a
gyerekek pillanatok alatt összekovácso-
lódtak, igazán minta értékű volt. Össze-
foglalva felejthetetlen élményeket nyúj-
tott a tábor. a szálló tulajdonosa és az
ott dolgozók elmondása szerint ilyen jó
gyerekekkel már régen találkoztak. Kö-
szönjük a sok együtt töltött vidám órát!

a nyár Egyesületünk számára nem ért
véget egy táborral, hiszen augusztus kö-
zepén visszatérünk a Velence Korzóra
azokkal a fiataljainkkal, akik már 8 éve
velünk tartanak minden nyáron és ősszel.
a négy napot leginkább a kölcsönös bi-
zalom jellemezte, amely azt is megala-
pozta, hogy sokan egy-egy új oldaluk-

ról engedték megismertetni magukat.
Ennek legemlékezetesebb élményeként
a salsa-oktatást tartjuk számon, ahol a
fiúk mutatták meg felszabadultságukat,
ritmusérzéküket, egy ismeretlen közös-
ségben megfelelő formában való meg-
jelenésüket. a kikapcsolódáshoz a ren-
geteg strandolás, különösen az éjszakai
fürdőzés, az esti fagyizások, a hajóki-
rándulás, a hennafestés és az újabb és
újabb kihívást jelentő okosjátékok nyúj-
tottak lehetőséget.

Köszönjük támogatóink önzetlen se-
gítségét: pápai Mihály polgármester, Ok-
tatási és Kulturális Bizottság, dr. Hrutká-
né Molnár Mónika - Monori tankerületi
Központ, gyál Városüzemeltetési és Vá-
rosfejlesztési Nonprofit Kft., Fagyöngy
gyógyszertár, Kocsis Hús és zsellér
Ágoston, valamint ismét nagy segítsé-
get nyújtottak fiatal segítőink: Nagy zsó-
fia, tóth Eszter Fruzsina és litkei Dávid.

Fényképes beszámolóink a HÁt-téR
és a CiKE facebook-oldalán találhatóak.

színpadról a Velencei-tóra

szAbAdIdő NOSzlOpi Rita zsuzsanna

gyaliUjsag_IX_6-7:23-24-25.qxd  2017.09.04.  17:07  Oldal 23



A liliom, a Tulipán és a Tátika Óvoda
legkisebbjeit, illetve az őket nevelő csalá-
dokat az önkormányzat az élet Program
ezen elemével, ezzel az új kezdeménye-
zéssel segíti. Fontos tudnivaló, hogy nem-
csak azon gyáli lakóhelyű gyermekek ré-
szesültek a támogatásban, akik gyáli in-
tézménybe iratkoztak, hanem azon gyer-
mekek is, akik más, nem gyáli intézmény-
ben kezdték meg az óvodás életüket.

a Liliom óvodában tartott rendhagyó
szülői értekezleten a polgármester el-
mondta, hogy gyálnak mindig fontosak
voltak a gyerekek.

a tanácsi rendszerben hiába mondták
a tanácselnöknek, hogy 90 gyereknek le-
gyen még helye az oviban, ha egyszer
nem volt férőhely, akkor nem tudta meg-
oldani. azóta eltelt 25-27 év, de még min-
dig nem tudtunk minden gyerkőcöt el-
helyezni, talán 2018 szeptemberében már
ezt a célt is elérhetjük – fogalmazott a
polgármester, aki miután a program
egyes elemeiről beszélt, azt is kiemelte,
hogy a gyáli óvodákban magas színvo-
nalú munka zajlik.

az óvodások 10-15 ezer forintos cso-
magjának átadásakor a polgármester tré-

fásan megjegyezte, hogy ha Ő is kapna
egy ilyen tartalmas csomagot egy ilyen
szép gyáli óvodában, akkor érdemes len-
ne újra óvodásnak lennie.

Miután bemutatta, hogy a csomagban
színes ceruza, hegyező mellett két darab
kéztörlő, egy flízelt lepedő, ágyneműhu-
zat garnitúra, egy rövidnadrág és egy pó-
ló is helyet kapott, a csomag pedig tor-
nazsákként is használható, átadta a szü-
lőknek, illetve a gyerekeknek az értékes
kék, illetve piros színű ajándékot. Lend-

vay-Kiss anita intézményvezető lapunk-
nak azt hangsúlyozta, hogy nagy jelen-
tőségű eseménynek tartja ezt az óvoda
életében, hiszen nemcsak az óvónők, de
a szülők is nagyon örülnek és már várták
is az ajándékot.

Azt gondolom, hogy ez a csomag meg-
könnyíti a családoknak az óvodakezdést.
Kiváló kezdeményezésnek tartom az ön-
kormányzat által bevezetett csomagot –
tette hozzá Lendvay-Kiss anita intéz-
ményvezető.

Aznap reggel bizony sok jelentkező
akadt, aki szeretett volna részt venni a
közel 7.500 m2-es, játékra használt ud-
varrész újjávarázsolásában. a segíteni
szándékozók sok feladat közül választ-
hattak: feltöltésre kerültek a homokozók;
az udvari játékok, a padok, a hulladék-
tárolók festéssel újultak meg, de a régi
mászóka lebontása is megtörtént. Há-
rom új mérleghinta került kihelyezésre,
valamint két új mászóka színesíti még
később az óvoda udvarát.

Legnagyobb változást azonban a zöld
Óvoda tanösvénye jelenti a madárbarát

kerttel, valamint a még kialakítás alatt
álló mezítlábas parkkal.

a Madárbarát Mintakert tanösvény se-
gítségével a gyerekek számára egyaránt
érdekesen és szemléletesen lehet be-
mutatni a leggyakoribb madár- és más
fajvédelmi eszközöket, valamint a körü-
löttünk élő állatokat.

a tanösvény további egyedülálló tulaj-
donsága, hogy a bemutatott odúk, ete-
tők nem makettek, hanem teljes értékű
természetvédelmi eszközök, amiket az ál-
latok el is foglalhatnak, így téve interak-
tívvá, szó szerint élővé a látványt.

8 gyáli mi újság

városunkban háromszáz ovis kapott ajándékot abból az alkalomból, hogy kiscsoportosként
kezdte az óvodát. Az összesen 3 millió forint értékű kezdőcsomagokat Pápai Mihály polgármester
adta át augusztusban, az óvodai szülői értekezleten. Fotónk a liliom oviban készült.

Gyálon jó óvodásnak lenni!

Miután tavaly nyáron megtörtént a liliom óvoda teljes épületének ünnepélyes átadása, és az óvo-
dapedagógusok kezdeményezésére augusztus 19-re az intézmény udvarának rendezéséhez, szé-
pítéséhez kértek segítséget a szülőktől, gyerekektől, így hamarosan az ovi udvara is elnyerheti
végső arculatát.

kerti nap a liliom oviban

köznevelésSzita Róbert | Fotó: KiSéRi-Nagy Ferenc
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az óvoda másik újdonsága, a mezít-
lábas park, mely kialakításához először
a szegélykövek elhelyezésére került
sor. a park egy egészségmegőrző
módszeren alapul. a különböző mére-
tű és felületű anyagokon való séta a
talp különböző reflexpontjait stimulál-
ja, ami felfrissít, erősít és jótékony ha-
tást fejt ki az anyagcsere-folyamatok-
ra is. Ugyanakkor mezítláb járni más
szempontból is hasznos, hiszen csök-
kenti a lúdtalp kialakulásának kocká-
zatát és számos más betegség meg-
előzésében is segít.

Az óvoda udvarán természetes ma-
dárodúkat helyeztünk ki, ahol a gyere-
kek nyomon követhetik a madarak fé-
szekrakását, a fiókák kikelését. Lehető-

ség nyílik a folyamatos etetésre, ita-
tásra, megfigyelésekre. Interaktív játé-
kokat is kihelyeztünk: memóriajáték,

táblakereső játék, emellett öt nyomfel-
ismerő eszköz is a kicsik fejlődését, tu-
dásszomjuk csillapítását szolgálja. So-
kan sokat dolgoztak azért, hogy a Gyá-
li Liliom Óvoda udvara megújulhatott,
és hogy a kis óvodások örömmel ve-
hették használatba az újdonságokat –
tájékoztatta lapunkat Lendvay-Kiss
anita intézményvezető.

Köszönjük a gyál Város Önkormány-
zat részéről Pápai Mihály polgármester,
Erős józsef alpolgármester, Suhajda
yvett polgármesteri referens és abonyi
tünde sajtóreferens segítségét, valamint
a megjelent szülők, gyerekek és dolgo-
zók összefogását.

a Liliom ovisok madárbarát kertjét
szeptember közepén adják át.

A Gyáli Iskolakezdési Programot még februárban szavazta
meg a képviselő-testület, melynek köszönhetően 3 millió forint
támogatási összeget ítéltek meg a leendő elsősök részére.
Szeptembertől több mint 300 gyáli gyermek jut így füzetekhez,
írószerekhez és más hasznos iskolai felszereléshez, a csoma-
gokat a gyáli pedagógusok véleményezése alapján állította
össze az önkormányzat. a tanszercsomagot minden elsős a
tanévnyitó ünnepséget követően kapja meg iskolájában. a
csomagokban lesznek füzetek, írószerek és rajzeszközök, mind-
mind az első évfolyam elvárásának megfelelően.

Fontos tudnivaló, hogy nemcsak azon gyáli lakóhelyű gyer-
mekek részesülnek a támogatásban, akik gyáli intézménybe
iratkoznak, hanem azon gyermekek is, akik más, nem gyáli in-
tézménybe iratkoznak. Nekik kérelem formájában kellett igé-
nyelni a támogatást gyáli iskolakezdési Program néven au-
gusztus 31-ig.

Idéntől minden évben iskolakezdési csomagot kapnak az első tagozatos gyáli gyermekek. A te-
lepülés ezzel igyekszik átvállalni a családok tanévkezdéshez kapcsolódó anyagi terheit. A tan-
évkezdés közeledtével minden kisgyermekes szülő lázasan kezdi listázni, milyen tanszereket kell
bevásárolnia, és érdeklődik az iskolánál, mennyibe kerül neki az anyagilag általában igen fáj-
dalmas évkezdés. Az önkormányzat idén minden eddiginél nagyobb mértékben és szélesebb
körben támogatja az iskolakezdést.

Tanszercsomaggal segíti a családokat a gyáli önkormányzat

köznevelés SzR-zajáczNé MagyaRoSi Hajnalka | Fotó: KiSéRi-Nagy Ferenc
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A Gyáli Ady endre Általános Iskolában 24 osztályban 628, köz-
tük 69 első osztályos tanuló számára szólal meg a csengő szept-
ember első napján. ahogyan gazdikné Kasa Csilla igazgatónőtől
megtudtuk, osztályismétlésre nem került sor, a diákok megfele-
lően vették az akadályokat. az ady-iskolában is szükségessé
vált néhány felújítási munkálat: festés történt az 1. és 5. osztá-
lyos tantermekben, a lábazatot mindenhol lefestették, ahogyan a
folyosók egy részét is. Megújult a piactér felőli kerítés, és a na-
gyobbik tabletes teremben klímaberendezést szereltek fel. Mind-
ezt gyál város Önkormányzata finanszírozta; a Monori tankerületi
Központ pedig 3,1 millió forinttal szintén hozzájárult a felújítá-
sokhoz, az eszközbeszerzéshez, amely révén új függönyöket vá-
sároltak, 200 iskolapad asztallapjait cserélték, és – miként az in-
tézményvezető kiemelte – célul tűzték ki, hogy a tanév során
minden tanteremben számítógép és projektor kerüljön.

idén nyáron az ady-iskola látta el a nyári napközi biztosítá-
sával járó feladatokat: 7 hét alatt hetente átlagosan 60 gyer-
mek szabadidejének tartalmas eltöltését oldották meg. az Ön-
kormányzat másfél millió forintot biztosított a programra, ame-
lyet a pedagógusok megbízási díjára és a foglalkozások költsé-
geire fordítottak. Minden hétre szerveztek kirándulást, így egy-
egy nap a tabajdi Mezítlábas Parkban, strandolással vagy bow-
lingozással telt, ahogyan a péntekek fagylaltozással. a napokat
kézműves foglalkozások, sok-sok sport és játék színesítette. Kö-
szönet illeti a pedagógusokat, hiszen munkájuk révén élmény-
dúsan, színesen telt a nyár a gyerekek számára. „Mind a szemé-
lyi, mind a tárgyi feltételek adottak ahhoz, hogy az új iskolaév
zökkenőmentesen induljon, ünnepélyesen és méltón a 45. szü-
letésnapunkhoz. Hiszem, hogy a 2017/2018-as tanév emlékeze-
tes lesz iskolánk történetében.” – összegezte gazdikné Kasa
Csilla az évfordulót ünneplő ady tanévkezdését.

A Gyáli zrínyi Miklós Általános Iskola kívül-belül megújult a
nyár folyamán: a homlokzat új színt kapott, alatta egy 16 cm-
es szigeteléssel, védőréteggel nemcsak az utcafronton, hanem
a belső udvaron is. a még ki nem cserélt régi nyílászárók he-
lyére új, műanyagok ablakok kerültek, ahogyan a tető régi szer-
kezete szintén teljes cserén esik át. az emeleten két tanteremben
komplett felújítás vált szükségessé. a munkálatok költségeit
gyál város Önkormányzata biztosítja.

„a felújítás elkészültével szép és látványos változás lesz ta-
pasztalható, egyelőre azonban az iskolaudvar építőanyagoktól
zsúfolt, az épület körül állványok láthatóak” – mondta Ormosné
surányi Katalin. a Monori tankerületi Központ is nagy segítséget
nyújtott a beázások miatt szükségessé vált belső festéshez és a
helyreállításhoz, ahogyan hozzájárul gyál város Önkormányza-
tának támogatása mellett a tavaly decemberben létesített szá-
mítógéppark mellett az informatikai megújuláshoz is. az intéz-
ményvezető kiemelte, hogy a sMart-terem elkészült, folyik a
továbbképzés. az iskola 15 pedagógusa vállalta, hogy az induló
tanévben az új módszereket alkalmazva oktatják az egyes tan-
tárgyakat.

a Zrínyi-iskolában mintegy 480 tanuló kezdi meg a tanulmá-
nyokat az idei tanévben, az intézmény kapuját 50 első osztá-
lyos lépi át szeptemberben. „a tanévnyitót mindig ünnepi ke-
retek között tartottuk meg, idén ez – a munkálatok elhúzódása
miatt – sajnos elmarad. Bízom abban, hogy az üres álláshelyeket
be tudjuk tölteni. Nagy gond ugyanis, hogy egyre több peda-

gógus elhagyja a pályát, valamint számítani lehet arra is, hogy
többen nyugdíjba mennek, így fel kell készülnünk a tanév közbeni
változásokra is” – tette hozzá az intézményvezető.

A Gyáli Bartók Béla Általános Iskola is felújításokon esett át
a nyár folyamán: az épület szintén megújul kívülről, hiszen külső
szigetelést és színezést kap. „Még tartanak a munkálatok, de
nagyon látványos és hosszú távon költséghatékony lesz a fej-
lesztés” – tájékoztatott Baranya tiborné igazgatónő, aki óra-
rendkészítés közben azt is hozzátette, hogy az irodákban a par-
ketták csiszolása és két induló tanterem festése már befejeződött.
az intézményvezető kiemelte, iskolájukban is elkészült a sMart-
terem, amely kialakításához gyál város Önkormányzata a szá-
mítógépeket biztosította, a Monori tankerületi Központ pedig
új padokkal, linóleummal és függönyökkel járult hozzá a meg-
valósításhoz. Ezzel kapcsolatban a tanévkezdés előtt az iskola 20
pedagógusának képzése is lezajlott. az intézményben egy ének-
zene szakos pedagógus állásra várnak jelentkezőt, a tanév 7 új
munkatárssal indul.

az informatika-tagozatos diákok szakirányú oktatását, amely
az iskolában 5. osztálytól zajlik, a robotika alapjainak elsajátítása
érdekében szintén a Monori tankerületi Központ támogatásával
két robot megvásárlásával bővítették ki. a Bartókban 341 diák
számára csengetnek be szeptemberben, közülük 51 tanuló kez-
di meg az első osztályt.

10 gyáli mi újság

szeptember elsején megkezdődött a 2017/18-as tanév, amely nemcsak a gyerekeknek jelent vál-
tozást, vagy a szülők számára anyagi kiadásokat, a hétköznapok ismételt megszervezését,
hanem az iskolák, az intézményvezetők részére is többirányú feladatokat ad. A gyáli általá-
nos iskolák vezetőit kérdeztük, miként készültek fel az új tanévre, a diákok fogadására.

Becsengettek!

köznevelésKatavits Kitti | Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc
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Tizenharmadik alkalommal rendezték meg Gyálon a Csillagfényes Fogathajtó Fesztivált a Gyá-
li lovassport egyesület szervezésében. A lendületben Gyál 2017 rendezvénysorozat kiemelt
részeként, a sportpályán megrendezett, a Magyar lovasszövetség által engedélyezett prog-
ramra a látványos fogathajtás mellett Operett Gálával, Hírességek Hajtásával, kirakodóvásárral,
pónilovaglással várták az érdeklődőket. Gyál legszínvonalasabb rendezvénye patkódobogással,
lónyerítéssel, ostorcsattogtatással töltötte be a sportpályát és a csillagfényes éjszakát.

Az augusztus 25-én este hét órakor kez-
dődő program látogatói számára a lelá-
tók sorai nem bizonyultak elegendőnek,
közel kétezer néző érkezett a fesztiválra.
Köszönhetően az igényes kommentá-
lásnak az e sportban kevésbé járatos né-
zők számos fontos és érdekes tudniva-
lóval lettek gazdagabbak. többek között
megtudhatták, hogy a magyar nyelvben
egyedülálló módon mintegy 160 szó lé-
tezik a lószínek meghatározására. az est
színvonalát emelte Katona tamás pá-
lyatervező munkája: a pályát tujákkal,
szekerekkel, szalmabálákkal díszítették
igazán dekoratív, hangulatos látványt
nyújtva. a versenybíróság elnöki felada-
tait Dr. szentirmai istván látta el. a sza-
bályok szerint a pályára érkező ver-
senyző megállt a versenybíróság előtt,
kalaplevétellel köszöntötte a bírákat és
a közönséget, majd csengő jelezte a pá-
lya teljesítésének megkezdését. a ver-
senyszabályzat kötelező hajtó-
öltözetet is előírt, amely kalap
vagy kobak, kézben tartott os-
tor, valamint zakó - utóbbi vise-
lése ezúttal a versenybíróság el-
nökének engedélyével elmarad-
hatott; ugyanúgy a segédhajtó-
nak is viselniük kellett kalapot
vagy kobakot és kesztyűt. a ver-
senyszabályzat szerint a verseny
évében negyedik életévét betöl-
tött ló, valamint vemhes, illetve
6 hónapnál fiatalabb csikóval
rendelkező kanca nem verse-
nyezhetett, a lovaknak továbbá rendel-
kezniük kellett érvényes hazai, vagy nem-
zetközi ló útlevéllel.

a fesztivál az amatőr, vagyis ,D’ kate-
góriás hajtók versenyével indult. a szá-
mukra 14 akadályt jelentő, 100X60 mé-
teres füves pályán két fordulóban haj-
tottak végig. az akadályokat emelkedő
sorszám szerint kellett teljesíteni olyan
módon, hogy a piros jelzés jobb kéz fe-
lé essen. 480 métert tettek meg, a sza-
bályok szerint legalább 230m/perc iram-
ban volt szükséges haladni ahhoz, hogy

az alapidőt, a 125 másodpercet teljesítsék
a hajtók. az időtúllépésért és a verőhi-
bákért hibapontok jártak, ahogyan ab-
ban az esetben is, ha a fogat megállt a
pályán.

a ,D’ kategóriában induló 14 hajtó kö-
zül végül összevetés után, Marosi Zoltán
és segédhajtója, Marosi Katalin szerez-
te meg az első helyet Baba és Kármen
nevű sportpónikkal; a második forduló-

ban 100,3mp alatt hibátlanul teljesítet-
ték a pályát.

az indulók között a nézők tetszését
leginkább a legkisebb, a négyéves shet-
landi póni, Marcipán és hajtója, a 14 éves
Haller Péter váltotta ki, akik a versenyre
is neveztek, majd csikós ruhába öltözve
a magyar hagyományok és a magyar csi-
kós élet jegyeinek őrzésének jegyében
bemutatót tartottak. a bemutató külön-
legességét az adta, hogy a fiatal maga
készítette karikás ostorát, amellyel cser-
dített.

az igényesen megszervezett sport-
rendezvényen helyet kapott a kultúra
is, hiszen Operett gálára is sor került,
közreműködött vörös Edit és Egyházi
géza.

az Operett gálát a Hírességek Hajtása
követte, a pályát ismert és elismert spor-
tolók, közéleti személyek teljesítették fo-
gatokkal és lóerőkkel is. Kormány mögé
ült polgármesterünk, Pápai Mihály, or-

szággyűlési képviselőnk, dr. szűcs
Lajos, birkózó világ- és Európa-baj-
nokunk, gyáli képviselőnk, Bácsi Pé-
ter, vB-ezüstérmes kézilabdázónk,
Farkas Ágnes és Kovács Péter, a
monori toyota Kovács autóház tu-
lajdonosa, aki végül meg is nyerte
a versenyt.

az ország legjobb, ,C’ kategóriá-
ból meghívott hajtók versenyére
megyénken kívül győr-Moson-sop-
ron, vas, Zala, Fejér és Bács-Kiskun
megyéből is érkeztek versenyzők.
számukra 20 akadályból álló pályát

alakítottak ki. az izgalmas verseny ered-
ményeként a 12 induló közül az első he-
lyet a vasi Főnix Lovas Egyesülettől ér-
kezett geröly tibor szerezte meg.

Az ország számos pontjáról érkeztek a
Fesztiválra, minden résztvevőtől pozitív
visszajelzést kaptam, a versenyzők és a
nézők is jól érezték magukat. A magam
részéről nagyon elfáradtam az est és az
éjszaka folyamán, de a rendezvény a ter-
vezettek szerint, az elvárásaimnak meg-
felelően alakult - értékelte a programot
scheik József főszervező.

Csillagok, fogatok, hajtók

ünnep Katavits Kitti | Fotó: BÖrCsÖK Kata
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Augusztus 26-án, szombaton reggel, a sportpályán a külön-
böző sportágak bemutatói mellett nevezni lehetett tájfutás-
ra, nordic walkingra, asztaliteniszre, biliárdra és focira is. Erős
József alpolgármester fővédnöki köszöntője után szabadi
andrea aerobic-bemelegítőjével kezdődött a mozgás. a ren-
dezvényen közreműködött a Prémium Gyáli asztalitenisz
sportegyesület, a Gyáli tűzmadarak Mazsorett csoport, a san-
bon sportegyesület - Kyokushikai Karate, a Gyáli amatőr sport-
egyesület, a Gyáli Baráti Kör sportegyesület. Egy 8 méter ma-
gas mászófalon egyszerre 4 fő próbálhatott ki különböző ne-
hézségű pályákat. a sportrendezvényre, amelyen alpolgár-
mesterünk is rajthoz állt, mintegy 180 fő nevezett. tájfutás-
ban 82 fő és 8 kísérő nevezett, a legfiatalabb jelentkező, a 14
hónapos rajner Barnabás babakocsival, a legidősebb, a 85
éves Farkas Jánosné nordic bottal indult. az 5 km-es távot
Zarnóczay Klára ötszörös rádiós tájfutó világbajnoknő is tel-
jesítette. az aktív délelőtt programjait ásványvízzel Gyál város
önkormányzata, müzliszeletekkel a tesco gyáli raktára, salá-
takóstoltatással az Eisberg Hungary Kft., valamint a reklam-
ruha.hu támogatta.

az délutáni Utcabálon kísérőprogramokkal is készültek a lá-
togatók számára. Egy iGLU alatt bababirodalomban játszhat-

tak a legkisebbek animátor felügyelete mellett. a nagyobbakat
lufihajtogató bohóccal, arcfestéssel, csillámtetoválással, hen-
nafestéssel és légvárral várták. Nagy érdeklődés övezte a he-
likopter szimulátort is. a koncertek között pólóágyú segítsé-
gével Gyál-pólókat repítettek a közönség soraiba.

a délutáni programot tOMPEti és Barátai koncertje indí-
totta, majd BEX, a gyáli fiatal tehetség és Badár sándor hu-
morista következett. a Kelemen Kabátban fergeteges kon-
certje megalapozta a születésnapi buli hangulatát. Ezt követően
az EMerton-díjas énekesnő, NiKa színpadi műsorával foly-
tatódott az est, amely sztárfellépőjeként a népszerű NEOtON
FaMiLia lépett a többezres közönség elé mintegy másfél órás
koncerttel.

a rendezvényen Pápai Mihály polgármester felelevenítette az
első, 1991-ben tartott és az 1997-es városavató Utcabál em-
lékeit. a program azóta Gyál legnagyobb rendezvényévé nőt-
te ki magát.

Az elmúlt 20 évet tekintve a gyáli népre, a gyáli polgárokra
vagyok a legbüszkébb, mert közösen fejlődünk. A város veze-
tése törődik a településsel, ami egyre szebb lesz, s ezt a lako-
sok észreveszik, megőrzik, vigyáznak rá – osztotta meg gon-
dolatait a közönséggel a város első embere.

12 gyáli mi újság

Gyál várossá válásának 20. évfordulóját ünnepeltük augusztus utolsó hétvégéjén. A Csillagfényes
Fogathajtó Fesztivált követő napon a rendezvénysorozat Gyál Város Önkormányzatának és
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár szervezésében aktív és tartalmas sport-
délelőttel, majd Városi Születésnapi Utcabállal folytatódott.

Boldog Születésnapot, Gyál: együtt ünnepelt a város!

ünnepKatavits Kitti | Fotó: BörcsöK Kata
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a jubileumi rendezvényen átadták a
2003-ban alapított Kiváló Gyáli sporto-
lói Díjat, amelyet idén a Fodor Péter-Fo-
dor tamás birkózó testvérpár kapta. a
„Bemutatom a városom” videópályázat
eredményét is kihirdették: a legjobb
imázsfilmet Gyálról e sorok írója és Me-
nich tibor készítették, a 2. helyen Kóró-
di renáta végzett, a 3. helyet pedig Ács
Bernadett Bettina nyerte el. a díjazott
filmeket ezúttal nem láthatta a közön-
ség, azonban a szeptember 29-i ren-
dezvényen bemutatják azokat. (A díja-
zottakkal készített interjúkat későbbi lap-
számainkban olvashatják – a szerk.)

Ezt követően a várossal együtt 20
éves fiatalokat személyre szóló aján-
dékkal köszöntötték, és számukra rom-
hányi Eszter gyáli lakos sütött egy száz-
szeletes marcipántortát. a beharango-
zott titkos meglepetésként pedig egy

lélegzetelállító, igen látványos légtornász
bemutató részesei lehetett a közönség.
simet László artistaművész Halálkerék
című produkciója révén. Minden eddigi-
nél látványosabb, színesebb tűzijátékkal
zárult városunk 2017-es születésnapi ren-
dezvénye, amelyen az egész város
együtt ünnepelt.

BOLDOG sZÜLEtÉsNaPOt, GYÁL!

Kezdő – amatőr biliárd kategória végeredménye:
1. Kovács istván
2. szarka Mihály
3. Potzner Ferenc
Biliárd versenyzői kategória végeredménye:
1. Kis Krisztián
2. Ella Miklós
3. Losonczy Ferenc
Tájékozódási verseny kategóriánkénti dobogósai:
GYALogos
1. Papp József Egyesületen kívüli 1:14:59
2. Dékány szilvia Egyesületen kívüli 1:19:23
3. székely Beáta Egyesületen kívüli 1:22:19
nORdic walking
1. Kovács Ferencné Gyáli cukorbetegek Egy. 59:36
2. Gawelné Bori Erika Gyáli cukorbetegek Egy.
3 Pecsuk alíz Gyáli cukorbetegek Egy.
tiszteletdíjas korelnök Farkas Jánosné
Gyáli cukorbetegek Egy.
Senior
1. vida istván sas silvanus sE 52:11
2. Karsai Klára Osc Orvosegyetem sE 52:48
3. Diószegi Zoltánné Egyesületen kívüli 57:11
GY 0-5 év Mini
1. csűrös Áron Egyesületen kívüli 16:04
2. Bakó Levente Egyesületen kívüli 19:54
3. Kiss ramóna Egyesületen kívüli 20:10
GY 5-10 (Gyalogkakukk)
1. török Gábor Egyesületen kívüli 22:34
2. Kovács Bence Babits Mihály Gimn 27:57
3. Paróczai Gergely Egyesületen kívüli 36:30
GY 10-15 (Serdülő)
1. Korcsok Ádám Egyesületen kívüli 32:34
2. Hercegfi Hanna Egyesületen kívüli 40:44
3. váradi-Palotai Ákos Egyesületen kívüli 52:18

F 5km
1. Bakó Péter Egyesületen kívüli 32:41
2. Halmi istván Egyesületen kívüli 34:22
3. Jónás Krisztián Egyesületen kívüli 37:26
n 5km
1. Zarnóczay Klára Honvéd Bottyán sE 30:53
2. Oláh renáta Egyesületen kívüli 31:50
3. Jónásné vitkóczi tímea Egy. kívüli 33:50
F 10km
1. szekeres Árpád apex Optimista sE 39:06
2. Jankó tamás Hegyisport sE 43:42
3. török istván Egyesületen kívüli 44:28
n 10km
1. somlai Katalin tabáni spartacus sE 49:04
2. Gyurikné Kiskopárdi ildikó apex Opt sE 54:01
3. Jáger Beáta Egyesületen kívüli 54:49
Asztalitenisz végeredmény
iskolás kat.: 1. völcsei tamás

2. Oláh anna
3. Kiss Katalin

Hobbi kat: 1. szekeres andrás
2. Bata Károly
3. Miller Zsolt

amatőr kat: 1. cseresznyés József
2. Hóf sándor
3. szabó László

Páros kat.: 1. cseresznyés J. - szabó L.
2. Hóf s. - Kiss P.
3. Lekk L. - Miller Zs.

Labdarúgó torna dobogós eredményei:
1. Lurkó Fc Gyál
2. Los anigos
3. as Kóma
Gólkirály: Fekete Olivér / Lurkó Fc Gyál

Az augusztusi lapszámunkban meg-
hirdetett „Ki tud többet Gyálról?” To-
tó nyertesei: Gosztola Fanni, Szatmá-
ri Krisztina, Osztényiné Kovács Valéria

Lendületben GYÁL 2017, I. Sportfesztivál részletes eredményei

ünnep Katavits Kitti | Fotó: BörcsöK Kata
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Idén az őszi lomtalanítás időpontjai:
• szeptember 23-án, a Gyál-Liget városrészben (az Egészségügyi
Központ oldalán) és
• október 7-én, a Gyál-Szőlő városrészben (a Spar felőli oldalon).

A lakosság többsége betartja a lomtalanítási szabályokat, akár
íratlanul is, egyszerűen saját józan meglátására és a település
lakóniak együttélési szabályaira hagyatkozva. Ezek a szabályok
természetesnek is tűnnek. Az ő érdeküket védve szeretnénk
minden ingatlanhasználónál elérni a szabályok betartását, hi-
szen egy frissen vásárolt használt ingatlan teljes bútorzatának el-
szállítása nem a lomtalanításhoz tartozik. A gyűjtést több órára
megakasztja, a többi lakó lomjának begyűjtését késlelteti. A vá-

rosképet az utcai lomok tovább rombolják és jelentős többlet-
költséget okoznak a településnek. A lomot a fenti időpontok
előtt maximum 24 órával korábban lehet kihelyezni a lakóin-
gatlanok előtti területre. Veszélyes hulladék (festékek, vegysze-
rek, ezek üres edényzete, gumiabroncs, elektronikai hulladék)
kihelyezése TILOS!

A lom hulladék minden magán ingatlan elől elszállításra ke-
rül, egyéb területekre kihelyezett lom szabálytalan és szabály-
sértési eljárást von maga után. A lomtalanítás időtartamára a
Közterület Felügyelet és a Rendőrség gyáli munkatársai fokozott
ellenőrzést tartanak, a szabálytalankodókat felelősségre von-
ják.

Ismételten felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a gumiabroncs
és az elektronikai hulladék gyűjtésére a szokásos helyen, a víz-
torony mellett kerül sor, a lomok közé szabálytalanul lerakott
ezen hulladékokat a begyűjtő cég nem szállítja el.

Kérjük a Tisztelt lakosokat, hogy aki illegális hulladék lerakást
észlel, feltétlenül jelezze a Közterület Felügyeletnek a 70 333-
6244-es telefonon.

Reméljük, hogy a lomtalanítás fennakadások, nagyobb csú-
szások nélkül történik, melynek érdekében, kérjük, olvassák el
a Gyál város honlapján található szabályzatunkat.

Használt gumiabroncsok

2017. szeptember 18-től október 6-ig, munkanapokon 8 és 13
óra között lesz lehetőségük a használt gumiabroncsokat díj-
mentesen leadni a Dobó Katica utca 51. szám alatt (víztorony
mellett). Háztartásonként maximum 4 db gumiabroncs adha-
tó le. Hulladékot kizárólag gyáli lakosoktól tudunk átvenni a fen-
ti időtartam alatt, ezért az átvétel a lakcímkártya felmutatása
után történik. Nagy méretű tehergépkocsi abroncsokat nem
vesz át a begyűjtő cég. Az összegyűlt hulladékok újrahasznosí-

tásra kerülnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a közterületre bár-
milyen nemű hulladékot kihelyezni tilos, az szabálysértési eljárást
von maga után!

elektronikai hulladék

Az elektronikai hulladékok leadására egy alkalommal, 2017 szept-
ember 23-án, szombaton 8 és 14 óra között lesz lehetőség a
víztorony melletti téren. Elektronikai hulladék az akár még üzem-
képes 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 alkat-
részeket (pl. porszívó gégecső), kompresszortól megfosztott
hűtőgépeket NEM veszünk át.

NEM minősülnek elektronikai hulladéknak: video kazetták,
CD/DVD lemezek, nyomtató festékkazetták és patronok!

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra is, hogy aki a gyűjtési idő-
ponton kívül szeretne elektronikus hulladékot leadni (197/2014.
(VIII. 1.) Korm. Rendelet), az a 400 m2-nél nagyobb kereske-
delmi egységekben ezt megteheti (pl. MediaMarkt, Euronics,
Tesco… stb). Új elektronikai készülék vásárlásakor a házhozszál-
lítás alkalmával a felkínált ugyanolyan célt szolgáló eszközt kö-
telesek elszállítani (előre célszerű jelezni). Ebben az esetben a for-
galmazó vásárlási utalványt köteles adni (pl. 10% kedvezmény az
új készülék árából)

Tegyünk együtt környezetünk védelme érdekében!
GyáLI POLGáRMESTERI HIVATAL

14 gyáli mi újság

A korábbi szokások és Gyál Város önkormányzatának hulladékos közszolgáltatásra vonatkozó
rendelete szerint a közszolgáltatás keretein belül évente két alkalommal kerül sor a lakosság ál-
tal elkülönítetten gyűjtött lomok elszállítására, tavasszal és ősszel.

Őszi lomtalanítás

köZéRdekűgyal.hu

Az „..AZT A RAGYOGÓJÁT!” dal-és nótaműsor az
Arany JánosKözösségi Házban, a Kovács István Pál Dal-
kör rendezésében, október 14-én, szombaton 15 órakor
lesz. Fellépnek: TOLNAI ANDRÁS vendég és a dalkör

énekesei, kísér a Dél-pesti régió cigányzenekara OLÁH
ATTILA prímás vezetésével. Szünetben tombola.
Belépőjegy a műsor előtt, a Közházban váltható!

(Ára: 700 Ft , pártoló tagoknak 300 Ft)

gyaliUjsag_IX_14-15:23-24-25.qxd  2017.09.04.  17:15  Oldal 22



www.gyal.hu 15

köZéRdekű

Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áram-
fogyasztás, hosszabb élettartam), villanysze-
relés, háztartási gépek javítása, hidrofor javítás
és ingyenes állapotfelmérés. Telefon: 06-
30/417-2317.

Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, dip-
lomás 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) anyanyelvű-
ekkel, rendkívül kedvező áron, itt Gyálon. Fel-
nőttek 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 villany-
bojlerek, tűzhelyek, konvektorok, vízmelegí-
tők javítását, cseréjét. Vegyes tüzelésű kazá-
nok bekötését és ehhez kapcsolódó munká-
kat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.

Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és ké-
szülékcsere, duguláselhárítás, központi por-
szívó szerelés, csatorna szerelés. Tel.: 06-
30/9340-937.

Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek (sze-
mélygépkocsi, motor) felvásárlása készpénz-
ben, azonnal. Tel.: 06-70/419-0330 Csongrá-
di István.

Pótvizsgára felkészítés és korrepetálás Gyá-
lon matematikából, történelemből, magyar-
ból. 20/527-7701.

Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, szemé-
lyi hitelek, passzív BAR listásoknak is a legru-
galmasabban. Csongrádi István 06-70/419-
0330.

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

GYERMEKNEVELÉS és PÁRKAPCSOLATI ta-
nácsadás. Székely Anikó családmediátor 06-
20/217-6771.

23. kerületi cukrásztermelő üzembe keresünk
tészta posztra cukrász vagy pék kollegát. Ki-
emelt bérezés és utazási támogatás. Jelent-
kezés telefonon: 06-20/983-8923 vagy e-mail-
ben: rendeles@cukraszat.hu

23. kerületi cukrásztermelő üzembe keresünk
takarítót napközbeni, illetve műszak végi ta-
karításra. Kiemelt bérezés és utazási támoga-
tás. Jelentkezés telefonon: 06-20/983-8923
vagy e-mailben: rendeles@cukraszat.hu

23. kerületi cukrásztermelő üzembe keresünk
áruszállító kollegát, sütemények szállítására.
Kiemelt bérezés és utazási támogatás. Je-
lentkezés telefonon: 06-20/983-8923 vagy e-
mailben: rendeles@cukraszat.hu

23. kerületi cukrásztermelő üzembe kere-
sünk árupakoló kollegát, sütemények ösz-
szekészítése szállításra feladatkörre. Kiemelt
bérezés és utazási támogatás. Jelentkezés
telefonon: 06-20/983-8923 vagy e-mailben:
rendeles@cukraszat.hu

Eladó Erdély egyik legszebb részén Szovátá-
tól 11 km-re a hires Vármezőben a Pisztrángos
tavaktól kb. 1 km-re 2 db építési telek. Az egyik
4200 m2, 6 darabban megosztva, ára egyben
10 Millió forint. A másik egy 2800 m2-es köz-
vetlen vízparti telek, ára 9 Millió forint. Tel.:
06-20/3348-629.

Gyálon eladó 2 szobás ház, plusz szoba, kony-
ha, pince, tárolók, garázs. Főútvonal mellett,
legjobb helyen van. Buszok, vonatok, sok üz-
let pár percre van. Ingatlanos ne hívjon! 06-
20/270-9971.

A FeGY augusztusi
naplójából

Augusztus 4. – A déli órákban érkezett jel-
zés, hogy a Vak Bottyán utcánban egy fér-
fi botrányosan, illemsértő módon viselke-
dik, mutogatja magát. A kiérkező járőreink
az elkövetőt a helyszínen visszatartották
és a rendőröknek átadták, akik további in-
tézkedés céljából a rendőrörsre kísérték.
Augusztus 19. – Késő este érkezett beje-
lentés Némédi-Szőlőből, hogy egy ingat-
lanra éppen betörnek. A járőreink a hely-
színre sietve kiérkező rendőrökkel együtt
a behatolást megakadályozták, így a be-
törési kísérlet sikertelen maradt, az elkö-
vetők azonban elszöktek a helyszínről. Sze-
rencsére anyagi kár nem keletkezett a
gyors intézkedésnek köszönhetően.
Augusztus 20. – Este 10 óra után érkezett
bejelentés, hogy a zöldségpiac területén
tűz keletkezett. A helyszínre érkező jár-
őreink megállapították, hogy az összehor-
dott szemét gyulladt meg, így haladékta-
lanul megkezdték az oltását és a lángok
továbbterjedésének megakadályozását. Az
oltási munkálatokat a fővárosból érkező
tűzoltók fejezték be.
Augusztus 26. – A városi rendezvény után
éjjel 1 órakor érkezett bejelentés, hogy a
piactéren fiatalok hangoskodnak. Járőre-
ink a helyszínre érkezve a rendbontást
megszüntették, felhívva a helyszínen lévők
figyelmét, hogy ebben az időpontban má-
sok már aludni szeretnének, tartsák ezt
tiszteletben.

A FeGY elérhetősége: 06/29 340-333
Összeállította: Kelecsényi Gábor
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Kalina Beáta két lánya, a 13 éves Farkas
Kitti és a 8 éves Farkas Lotti. Mindketten
óvodáskorúk óta Rg-znek és mintegy 2
éve modern táncolnak is, dance show ka-
tegóriában. a Farkas-testvérek közül Kit-
ti 9 éve, Lotti 4 éve indul rendszeresen
ritmikus sportgimnasztika- és táncverse-
nyeken. annyi megszerzett díjuk, érmük
van, hogy már nem férne fel egy képre.
a Modern táncok Magyarországi Szö-
vetségében (MtMSz) és a Nemzetközi
tánc Szövetség Magyarországi Fiókszer-
vezetében (NtSzMFSz) is tagok, illetve
versenyeznek is ezen szövetségek égisze
alatt. Utóbbi szervezi a nemzetközi baj-
nokságokat, így az Európa- és világbaj-
nokságokat is. Jártak már VB-n Pulában,
Riminiben, Brixenben és Barcelonában is.
az idei VB-t Magyarország szervezte Pé-
csett, májusban. Ezeken a versenyeken
általában 5-600 versenyző indul a step,
az ír, a hip-hop, valamint a hastáncon át a
showtáncig számos kategóriában, kor-
csoportban és formációban (egyéni, duo,
trio, kiscsoport, formáció).

a 13 esztendős Farkas Kitti eddigi ered-
ményei: Dance show solo youth kategó-
riában Magyar Bajnokság 3. hely, dance
show small group kategóriában Magyar
Bajnokság 1. hely, dance show small gro-
up kategóriában világbajnokság 1.hely, a
ritmikus gimnasztika sportág nagy ver-
senyéről, a Budapest Bajnokságról to-
vábbjutott az idei országos bajnokságra.

a 8 éves Farkas Lotti legjobb eredmé-
nyei: dance show solo mini kategóriában
Magyar Bajnokság 2.hely, dance show
duo mini kategóriában Magyar Bajnok-
ság 2. hely, dance show so-
lo mini kategóriában világ-
bajnokság 1. hely, dance
show duo mini kategóriá-
ban világbajnokság 1. hely,
az RSg Budapest Bajnok-
ságon a 9. helyen végzett,
ezzel továbbjutott az or-
szágos bajnokságra.

az édesanya, Kalina Be-
áta lapunknak elmondta,
hogy nyáron a családi üdü-
lés és a nagymama ké-

nyeztetése mellett két edzőtáborban is
voltak a lányok. Ezekben a napokban pe-
dig már készülnek az új gyakorlatok és a
koreográfiák.

Elkezdődött az iskolaidő, már zajlanak
a rendszeres edzések Pestlőrincen, ahol
naponta 2-3 óra edzésen vesznek részt
a tanítást követően. Ez igen nagy terhelés
heti 5 alkalommal, tekintettel, hogy hét-
végén is tartanak edzést, illetve akkor ren-
dezik a versenyeket is. amellett, hogy
sportolnak a lányok, mindketten kitűnő
tanulók is. Lotti 5 tantárgyból dicséretes
5-ös, Kitti 10 tárgyból dicséretes 5-ös,
tantestületi dicséretben is részesült. Kitti
8. osztályba lép, pályaválasztás és felvé-
teli előtt áll. természetesen gimnázium-
ba készül, több neves iskola lesz a jelent-
kezési lapján. Lotti a 3. osztályt kezdi a
Reménység Katolikus Általános iskolá-
ban, Kispesten. itt emelt szinten tanulják
az angolt. Kitti májusban középfokú

nyelvvizsgára jelentkezik, nagy
eséllyel ez is sikerül neki – di-
csekedett joggal a gyáli édes-
anya.

Közben az egyesület nevet
változtatott, szeptembertől az
eddigi LiMES SE új neve a
„Passion” lett. az Rg-sek igye-
keznek megvetni lábukat gyá-
lon is, bár nehéz (gyakorlatilag
lehetetlen) termet találni a lá-
nyoknak. a 12 x 12 méteres
versenyszőnyeg és a szüksé-

ges nagy belmagasság korlátozza a le-
hetőségeket. Még ennél is nagyobb gond,
hogy valamennyi délutáni időpontban ké-
zilabdázók, focisták edzenek az iskolák-
ban. az államilag támogatott 5+1 csa-
patsportág kiszorítja, szinte ellehetetle-
níti az egyéb sportágakat, így az Rg-t és
a táncot is. anyagi támogatásról már nem
is álmodhatnak, csak bérelhető teremre
vágynak, pedig ott fent gondolhatnának
arra a sok kisfiúra és kislányra is, akik nem
focizni és kézilabdázni szeretnének.

Eddig nem tudtak termet szerezni gyá-
lon egyik iskolában sem, ezért várják már
nagyon az új sportcsarnok felépülését és
üzembe állítását. Már most pályáznak a
terem bérlésére. Biztosan sok gyáli kis-
lánynak tetszene meg ez a csodálatos

16 gyáli mi újság

A gyáli ritmikus gimnasztikások (rG) és modern táncosok új sportegyesületet alapítottak. A pas-
sion táncegyüttes ifjú tehetségei már alig várják, hogy felépüljön a gyáli sportcsarnok, ahol új
és végleges otthonra találhatnak.

Karika, labda, buzogány, szalag és tánc:
a Farkas-lányok és sikereik

sportSzita Róbert | Fotó: KiSéRi-Nagy Ferenc
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pápai Mihály polgármesteri Elismerő címeket adományozott augusztus 20-án az elmúlt 20
esztendőben kiemelkedő, lelkiismeretes munkát végzők részére. A mintegy 40 fő díjazott kö-
zött elismerést vehetett át Boda Imre, a Gyáli BKsE elnöke is.

Az indoklás szerint az egykori váloga-
tott labdarúgó Boda imre a gyáli sport-
életben nyújtott kiemelkedő tevékeny-
sége elismeréseként, illetve sportszer-
vezésért kapott kitüntetést.

Nagyon meglepett az elismerés,
ugyanakkor rendkívül jól is esett. Miu-
tán már 15 éve foglalkozhatok Gyálon
a sporttal, már nem is tekintem ezt
munkának, örülök az elismerésnek. Úgy
gondolom, van jövője Gyálon a sport-
nak, gyönyörű sportpályánk lesz, már
érezhető az építkezések, a fejlesztések

hatása, hétről hétre egyre többen jön-
nek és sportolnak. Bízom benne, hogy
ez a tendencia továbbra is érezhető
lesz, és folytatódik. Tudom, hogy a le-
endő sportcsarnokot is hamar belak-
juk majd, de vigyázunk is majd rá. Jó
Gyálon sportolni, sikeres az itt zajló
munka, minden évben egyre több te-
hetség tűnik fel. Legutóbb két 7 esz-
tendős srácot vitt el a Ferencváros tő-
lünk, akik nemcsak jó sportolók, de a
személyiségük is kiváló – nyilatkozta
lapunknak Boda imre.

nőies sportág, a sportok királynője. a mo-
dern tánc oktatása, gyakorlása nem ki-
sebb sikerre számíthat a fiúk és lányok
körében. Most abban bíznak, hogy lehe-
tőséget kapnak bemutatkozásra és rend-
szeres edzésre is gyálon. Minden évben
pályáznak a gyáli sportcélú elnyerhető
támogatásra, kaptak is már jelképes se-
gítséget az edzőtáborok, külföldi verse-
nyek, dresszek és sportszerek finanszíro-
zásához.

Soós Viktória edző tanítványainak már
nagyon sok szép eredménye van mind
Rg-ben, mind modern táncban. Jelenleg
a csontváry Kosztka tivadar Általános
iskola tornatermében mintegy 20-25 fi-

atal lány készül hét-
ről hétre ebben a 2
sportágban. Ezek-
ben a napokban az
együttes kéziszer
csapat országos baj-
nokságra készülnek,
a junior verseny Bu-
dapesten lesz.

a gyáli Farkas-lá-
nyok mellett több
lány is sikeresen ve-

szi az akadályokat, csaba Luca VB 2. he-
lyezett ifjúsági kategóriában, egyéniben,
de hármasikreik Luca, Lilla és Emese szin-
tén VB 2. helyezettek csapatban, de EB-
t is nyertek már ifjúsági kategóriában.

a karika-, labda-, buzogány-, és szalag
gyakorlatokat, az Rg-edzésekbe a tánc
alapmozdulatait beépítő Soós Viktóriá-
tól megtudtuk, hogy jó, ha 4-5 évesen el-
kezdik a kislányok ezt a sportágat, ez

ugyanis a legideálisabb kor, aztán 8-9
évesen már kiderül, tehetséges-e a gyer-
mek. Ma már kitolódott 24-25 éves korig
a sportolók életkora. a táncban még na-

gyobb lehetőség van, ott még inkább ki-
tolódott az életkor. Ott több mindenki
tud lehetőséget kapni, mint az RSg-ben.

a Passion táncegyüttes tehetségei
most is nagy feladatok előtt állnak, hi-
szen a magyar bajnokság és a táncban
a jövő évi EB lesz a nagy kihívás. Most
edzőtáborozási lehtőségeket, helyszíne-
ket keresnek, de elutazós edzőtábort is
tartanak majd.

az Rg és a modern tánc szülők nélkül
nem működne, ez ugyanis nem támoga-
tott sportág, szinte csak a szülőkre tud-
nak támaszkodni az edzők és táncta-
nárok is.

Nos, talán ez a cikk arra is alkalmas lesz,
hogy támogatókat szerezzen a Passion.
Lapunk mindenestre szurkol nekik.

Boda Imre: hétről-hétre egyre többen sportolnak Gyálon

sport SzR-gyal.hu | Fotó: BöRcSöK Kata és KiSéRi-Nagy Ferenc

Már negyedik alkalommal rendezték meg a nyári Nemzetközi Kyokushin Karate
Edzőtábort Kápolnásnyéken, a Velencei-tónál. az augusztus 6-11 között, az iKO
Kyokushinkai Karate stílusszervezet Hokusei shibu által lebonyolításra került tá-
borában több mint 300 karatéka vett részt az ország egész területéről.

a Sanbon Sportegyesület harcosai is megmutatták, hogy képesek arra, hogy
fáradtságot nem ismerve megfeleljenek egy nagy kihívásnak a nyár legmele-
gebb napjaiban. a karate gí-ből (ruha) csavarható volt a verejték. a napi há-
rom edzés mellett természetesen sok más program is helyett kapott az egyhe-
tes táborban: túráztak Pákozdra, várat látogattak, bábszínházi előadáson vettek
részt, sportvetélkedőkön mérték össze tudásukat, esti hangulatos sétákat tettek
és persze fürdőztek is a Velencei-tóban.

a tábor végén, ahogy azt megszokhattuk övvizsgát tettek a sportolók. a San-
bon S.E. karatékái közül mindenki új övfokozatot kapott, és így egy kis pihenő
után újult erővel és motivációval várhatják a szeptemberi edzéseket és verse-
nyeket.

az egyesület szeretettel várja az új érdeklődőket edzéseinken szeptember 4-
től! az edzések helye és időpontja: gyál, Rákóczi út 44. hétfő- csütörtök 19:00-
tól. az edzéseket ambrus györgy 2.dan, testnevelő tanár, karate szakedző vezeti.
Elérhetőség: tel.: 06-70-554-0738

Karate: nyári edzőtábor a Velencei-tónál
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Honnan az ötlet?
SL: Mindketten a Gyáli Bartók Béla Általános iskola testnevelő ta-
nárai vagyunk, nekem első évem. Habitusunkat tekintve tűz és
víz, ami az egyikből hiányzik, az megtalálható a másikban. En-
nek ellenére, az elmúlt tanév bizonyította, hogy remekül tu-
dunk együttműködni.
Kt: adott volt a szakedzői képesítésem, ehhez társult a kolléga
lelkesedése, hozzáállása a sportághoz. Még tavasszal felvettük
a kapcsolatot a törekvés SE kosárlabda szakosztályának veze-
tőivel, többek között Beliczay Krisztiánnal, aki minden terüle-
ten támogatásukról biztosított. Sportági koncepciójukba az el-
képzeléseink éppen beleillettek. Ezúton is köszönettel tarto-
zunk nekik.
A törekvés sE, tudomásom szerint csak lányokkal
foglalkozik…
SL: Ez igaz, de az egyik legjobb szin-
ten. Éppen innen szabadult el a fan-
táziánk. Egymás után jöttek az ötle-
tek, nem szabtunk határt szinte sem-
minek. Legyenek fiúk is, legyen pro-
fi a szemlélet, legyen vonzó, amit ki-
találunk, nemcsak számunkra, hanem
az összes érintettnek.
Ez mit jelent pontosan?
Kt: Mindketten a win-win szemléletet
valljuk. aki részt vesz a projektben,
érezze, hogy nem csak ad, hanem
értékes dolgokat is kap.
SL: az élet minden területén boldog,
magukra és a közösségükre büszke
embereket szeretünk látni, hiszen at-
tól tudunk még jobbak, még lendületesebbek maradni. Kötő-
dünk a városhoz, én itt is lakom, nemcsak sportolunk, hanem kö-
zösséget építünk.
Ez talán az egyik legfontosabb érték lehet itt, Gyálon.
SL: Valóban, minden lépésünket ez motiválja. Ezért is lettünk
Lovagok (Knights), illetve amazonok (amazons). Öt alapérték
vezérel minket: becsület, bátorság, erő, büszkeség, alázat! Be-
mutattuk a projektünket a helyi vezetőknek. Erős József, al-
polgármester amúgy is aktív részese minden gyáli sportmeg-
mozdulásnak, rendezvénynek, fejlesztésnek, személyét úgy tű-
nik meggyőztük, amolyan gentleman’s agreement kötődött.
Kt: Első körben, Baranya tiborné igazgató asszonynak vázoltuk
elképzeléseinket, aki nyitott volt az ötletre és mindenben tá-
mogat bennünket. a gördülékenyebb haladás érdekében, egye-
sületbe szerveződtünk, a Gyáli BKSE keretében. a fiúk verse-
nyeztetése végett felvettük a kapcsolatot a zsíros tibor aka-
démiával, ahol ugyancsak üdvözölték elképzeléseinket.
térjünk is át a lényegre. Mit kell tudni a projektről?
SL: Első körben felmenő rendszerben gondolkodunk, a legki-
sebb korosztállyal, a kengurukkal kezdünk. amennyiben kiemelt

tehetségeink lesznek, fejlődésük szempontjából, a korábban
említett két egyesület biztosítja a magasabb szakmai standar-
dot, de addig is a versenyeztetést.
Kt: Ugyanakkor szeretnénk elérni azt is, hogy később a továb-
bi korosztályokban is indulhassunk, önállóan is. Hosszútávon
pedig cél a csillagos ég.
ritka az ilyen pozitív hozzáállás. Mire alapoznak?
SL: Elsősorban magunkra. amíg ezzel az energiával tudjuk elő-
revinni az elképzeléseinket, nem lehet gond. Másodsorban ren-
geteg pozitív emberrel találkoztunk az elmúlt időszakban, be-
csülték a törekvéseinket, erősítettek bennünket céljaink eléré-
sében. Visszakérdezek: ennek tudatában, mi lehet a gond?
Ha a jövőbe látnék, már megjátszottam volna a lottó-ötöst.
Hol kereshetik Önöket?
Kt: a gyáli iskolákkal felvettük a kapcsolatot, a vezetőkkel és
testnevelőkkel szoros kapcsolatot igyekszünk ápolni, szóróla-
pozunk, plakátozunk, közösségi oldalt működtetünk, honlapot
építünk, egyszóval bárhol Gyálon és az éterben.
SL: a viccet félretéve, edzéseinket, heti három alkalommal, a
Bartókban tarjuk.

18 gyáli mi újság

Az örvendetes gyáli sportlétesítmény-fejlesztések mellett, idén szeptembertől új lehetősé-
gekkel bővül a helyi sportkínálat. Az impozáns kültéri kosárlabda pálya mellé, szakmai képzés
is társul. Erről kérdeztük Kiss tamás kosárlabda szakedzőt és sáhi László, testnevelő tanárt.

Becsület, bátorság, erő, büszkeség, alázat:
indul a gyáli kosárlabdaképzés

sportSzita Róbert
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