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Ajándék a szépkorúaknak
A tavalyi évhez hasonlóan, idén is karácsonyi csomagokkal
ajándékozta meg a városban lakó szépkorúakat Gyál Város
Önkormányzata. A csomagok kiszállításában a képviselők működtek közre.
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Felelős kiadó: az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár igazgatója
Főszerkesztő: Szita Róbert
robert.szita@gmail.com
Képszerkesztő: Kiséri-Nagy Ferenc
Tervezőszerkesztő: Gróf István
Email: szerkesztoseg@gyal.hu
Megjelenik havonta 8.500 példányban
Terjesztéssel kapcsolatos információ,
panaszbejelentés:
Gyál Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
06-29/340-134
A terjesztő csak a postaládával, illetve
a szóróanyagok elhelyezésére alkalmas egyéb
eszközzel ellátott ingatlanok esetében vállal
felelősséget a terjesztésért!
Következő lapzártánk időpontja: január 26.
Hirdetésfelvétel: 06-29/541-644

Az ünnepek előtt a képviselők mintegy
85 csomagot kézbesítettek, ezek szaloncukrot, teát, aszalt gyümölcsöt, egy üveg
bort, mézet, egy üveg szörpöt, valamint
karácsonyi süteményeket tartalmaztak.
Lapunk a Williams Televízióval közösen
Erős József alpolgármestert Durucz Lajosné Marika nénihez kísérte el az ajándék
átadására. A kiváló egészségi állapotnak
örvendő 94 éves közismert kertbarát nagy
örömmel fogadta a finomságokat.
36 év után még ma is aktív tagja vagyok a Gyáli Kertbarát Körnek és, amíg
erőm engedi ez így is lesz – jegyezte
meg az ajándék átadásakor Marika néni, akinek Gyál Város Önkormányzata
mellett népes családja, gyermekei, unokái, dédunokái és 1 ükunokája (a második
ükunoka tavasszal érkezik – a szerk.) kí-

vánt boldog születésnapot és kellemes
ünnepeket.
A csomagok értékét illetően az Önkormányzat nem fukarkodott, idén mintegy 8 000 Ft értékben állították össze az
ajándékokat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. munkatársai.

Példaértékű összefogás
Összefogott az egész város. Eredményesen zárult a CSALÁDPONT. Egyesület karácsonyi adománygyűjtése 2017 novembere és decembere között.
Az első hétvégén a
SPAR Kereskedelmi
Kft. gyáli üzletében kb.
700 kg élelmiszer került dobozolásra, aztán
a második alkalommal,
a Penny Market gyáli
boltjában osztottak
szórólapokat, majd fogadtak felajánlásokat
az önkéntesek. Itt kb.
800 kg lett a három
nap eredménye, így
összesen kb. 1.500 kg
élelmiszert osztottak
szét, 70 darab tartós élelmiszer-csomag
készült. A családok létszámától függően 3
féle nagyságú dobozt állítottak össze, ezt
maguk között, a szokásos méretezést segítségül hívva S, M és L méretűnek nevezték el. Az S-es csomagok a 2-3 fős, az
M-es a 4-5 fős az L-es pakkok pedig az 5
fős létszám feletti nehéz helyzetben lévő
családokhoz kerültek.

Az egyesületünk által
meghirdetett Karácsonyi
Élelmiszergyűjtési akció
eredményeit látva büszke
vagyok arra, hogy ebben a
városban élek, mert az itt
élő emberek bebizonyították, hogy önzetlenül készek
segíteni, ha szükség van rá.
Nagyon szépen köszönjük
minden gyáli lakosnak, illetve vásárlónak, aki, akár csak
egy szelet csokoládé erejéig gondolt azokra, ahol
szükséges a segítség! Köszönjük az üzletláncoknak, hogy lehetőséget biztosítottak a lebonyolításhoz! Köszönjük polgármester és alpolgármester
uraknak és nem utolsó sorban Suhajda
Yvett polgármesteri referensnek, hogy a
szóróanyagok, plakátok nyomdai előállításához segítségünkre voltak – összegezte
az akció történéseit a CSALÁDPONT.
egyesület elnöke, Völcsei Ildikó.
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SzITA Róbert zFotóKKIS3RI-NAGz Ferenc

A lendület 201r-ban is kitartA
Lendületben vagyunk és maradunk is E hangsúlyozta lapunknak adott interjújában Pápai r ihály
polgármester, aki a 2017-es sikerek, történések közül leginkább a városban létrejött új zöldfelületekre büszke.
A Lendületben Gyál 2017 programsorozat során több, mint E0 rendezvényre várta el a gyáliakat a városvezetés – erről és a 20 esztendős város
2017-es eredményeiről is beszélgettünk a város első emberével.
Polgármester rrAr ely 2017-es
eseményekre, gyáli történésekre
emlékszik vissza a legszívesebben,
melyekre büszke?
Mindenre büszke vagyok, ami a város fejlődését szolgálta, ami a gyáliak érdekében történt. Mindenképp
kiemelendő a járási tanuszoda átadása, nemcsak azért, mert a város
gyarapodott, mert a környék, az önkormányzat által finanszírozott park
is megújult, hanem azért is, mert a
városnak ezzel újabb olyan zöldfelülete jött létre, amiből még több kellene. Mondom ezt azért is, mert folyamatosan hirdetjük, hogy kertváros lévén kellenek a fák, a bokrok, a
padok, a játszóterek, ahol meg tudunk pihenni, ahol eltölthetjük szabadidőnket.
Természetesen büszke vagyok a
Millenniumi parkra is, hiszen ott is létrejött egy szép új zöldfelület. Emellett persze a 2017-es óvoda-bővítések, az intézményi felújítások, az energetikai modernizáció, de a számítógépes infrastruktúra bővítése és az új
Tátika óvoda építésének megkezdése is elégedettséggel tölt el. Fontosnak tartom, hogy 2017-ben megújulhattak a gyermekintézményeink, a Liliom óvoda teljes felújítása befejeződhetett, a Tátika óvoda zartók utcai
tagóvodájának 3 csoportszobával,
tornaszobával történő 201E-os bővítése is folytatódhatott, hiszen 2017ben a régi épület újult meg belülről,
ezzel egyenértékű lett a két épület.
Ezek a fejlesztések úgy gondolom,
hogy a mind-mind bennünket igazolnak, a mi eredményeinket növelik,
gyarapítják.
Természetesen különösen büszke
vagyok arra is, hogy megünnepelhettük városunk 20 éves születésnapját. A programsorozatra 2017-ben

csak az önkormányzat E2 rendezvényt szervezett, illetve finanszírozott.
Decemberben már a kollégák az erejük vége felé jártak, így ezt az alkalmat is szeretném felhasználni arra,
hogy megköszönjem munkájukat,
amellyel a város érdekeit, lakosságát
szolgálták.
Persze érdemes megemlíteni, hogy
a városnak új logója is lett, a ,,Lendületben Gyál 2017Mszlogen, de a Gyáli Mi zjság megújítása is mind arról
árulkodik, hogy lendületben vagyunk.
Ezt szeretnénk folytatni és a következő években is hasonló elánnal, lendülettel és fejlesztésekkel szolgálni a
lakosságot.
- s, ha már lendület, 2017-ben is
folytatódtak a sportcélú beruházásokr
Valóban, úgy gondolom, hogy a
gyáli emberek megmozdultak, bár
már régóta mozgásban voltak. A
sportcélú beruházásainkkal a sportolás szeretete is megnőtt, egyre többen sportolnak, mozognak a városban. A Cukorbetegek Egyesülete nordic . alkingozik hetente kétszer, de
nemcsak ők, a fiatalok is megmozdultak, a mazsorettek Európa-, és világbajnokságokon is helytálltak, de a
birkózók, az asztaliteniszezők és Tomori Győző kézilabda-csapata is kitett magáért. Több, mint százan kézilabdáznak, emellett 300 gyermek
focizik a városban. Mellettük a ga-

lambászok és a kerékpárosok is a
sportoló város hírnevét erősítik.
A sportolók pedig helyet követelnek maguknak. Az összes tornaterem
telített leterheltséggel dolgozik. zgy
gondolom, hogy egy 2E ezres településnek szüksége van a sportcsarnokra. Azt szeretném, ha ez már egy
olyan közösségi tér lenne, amely igazi központjává válna a városnak.
r ely területen van hiányérzete?
Az elmúlt években kitűzött célokat
teljesítettük, jó úton haladunk, hogy
2019-ig minden megkezdett beruházásunk befejeződjön. Még elégedettebb lennék, ha a zöld felületeink tervezése, létrehozása gyorsabban haladna. Emellett az idősek felé fordulás
tekintetében is még fejlődnünk kell.
Több gondoskodásra lesz szükség,
ennek érdekében tanulmánytervet készíttetünk egy idősotthon létrehozása céljából. Egyetemi vizsgamunka
íródik pont ebből a témából, szóval
jelenleg is zajlanak a számítások, a
tervezések. Az elképzelésekből profitálni akarunk.
201r-ban mivel gazdagodhat a város?
Amennyiben sikerül a tervek szerint előrehaladnunk, 2018 végére elkészülhet a várva-várt sportcsarnokunk, emellett a közel 400 millió forintos költségvetéssel készülő saját
beruházású Tátika óvoda megépítése is a jövőt, a fejlődést vetíti előre.
Elképzeléseink szerint 2019-re pedig
elkészül a sportcsarnok melletti 22
szobás szállodánk és a parkolónk is.
Ön mindig fontosnak tartja a ,,gyáliságC, mint identitás hangsúlyozását. Sikerült előrelépni ez ügyben?
Igen, ez valóban így van, mert úgy
gondolom, hogy nemcsak a fűre, a
fára, a bokorra, hanem a barátainkra is
szükség van. za kialakul bennünk a
,,gyáliságM,akkor lesz identitásunk, kötődésünk. A ,,gyálisággalMlétrejöhet
a város bázisa. za lesz ,,gyáliságM,akkor az itt lakók majd lenyírják a füvet,
nem dobálják el a szemetet és akkor
még inkább magunkénak érezhetjük
környezetünket, lakóközösségünket.
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Egyéves a gyal.hu
Egy éve újult meg a város honlapja. A régi, elavult honlapot lecserélve új lett a külső, változott a struktúra, emellett új funkciókat is kapott az oldal.
Az adatvédelmi és közzétételi szabályok
figyelembe vételével folyamatos frissül,
aktuális adatszolgáltatásokkal, friss információkkal jelentkezik a gyal.hu. Az új
honlap létrehozása során célul tűztük ki,
hogy az oldalra látogatók minél könynyebben elérjék a számukra fontos adatokat, információkat, és minél könynyebben tájékozódjanak a várost érintő
eseményekről. A 201E-os adatokhoz, a
3D3 348 alkalmas letöltéshez képest,
2017-ben már összesen 43D 924 alkalommal keresték a felhasználók Gyál város internetes oldalát, mely a korábbi
évekhez képest jelentős növekedést je-

lent – tájékoztatta lapunkat Suhajda zvett polgármesteri referens, az oldal szerkesztője.
A jövőről megtudtuk, hogy folyamatos marad a fejlesztés, hiszen a tökéletességre törekedve
mindig új ötleteket, jobb megoldásokat szeretne alkalmazni a
városvezetés, miközben a gyáli
lakosság, az olvasók véleményére is kíváncsiak a szerkesztők.
Az építő jellegű kritikákat, tanácsokat, észrevételeket a
gyalphT gyal.hu címre várják, azt kérik,
hogy írják le, mi az, ami változtatást igé-

nyel, milyen új információkkal és funkciókkal bővüljön a gyal.huL

röszönet és elismerés a gyáli rendőröknek
Pápai r ihály polgármester karácsony előtt köszöntötte azokat a gyáli rendőröket, akik ebben
az esztendőben is sokat tettek Gyál közbiztonságáért, a városban élők nyugalmáért.
A polgármester köszöntőjében elmondta, hogy Gyál közbiztonságáról készült
statisztikák is jól mutatják és alátámasztják azt az együttműködést, közös munkát, amelyet a helyi társszervek és az ön-

kormányzat végez évek óta azért, hogy
Gyál szerethetőbb és biztonságosabb város legyen. Pápai Mihály polgármester a

városban élők nevében tisztelettel megköszönte a rendőrök áldozatos munkáját,
melynek jeléül Erzsébet-utalványokat osztott ki a rend helyi őreinek.
Az eseményen Erős zózsef alpolgármester és zuhász Tamás, a Gyáli Rendőrőrs parancsnoka is részt vett.
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Ezért ismerték el Lovagkereszttel
Pápai r ihály polgármester munkáját
Előző lapszámunkban már olvashattak egy rövid hrrt arról, hogy a r agyar Páneurópa rnió
Egyesülete december r-én, a rudai riszterci rendház Szent imre Gimnázium drsztermében, ünnepélyes keretek között adta át az Európa - rdemrend Lovagkeresztjét Pápai r ihály gyáli polgármesternek. r ost jöjjön a részletes indoklás.
A laudációjában Aba zéla elmondta: Pápai Mihály polgármesterrel egy 2013-ban
rendezett Trianoni megemlékezésen ismerkedtem meg. Látva, megérezve,
hogy hazánkról és a magyarságról alkotott felfogásunk hasonló, elkezdődött a
Magyar Páneurópa znió és Gyál között
egy rendszeres együttműködés.
Magam az 1989-es Páneurópai piknik
határnyitási ünnepségétől kezdve tagja,
később vezetője lettem a Magyar Páneurópa zniónak. Így, mint a MPzE egyik
vezetője említettem meg polgármester
úrnak, hogy szegény sorsú székelyföldi
gyermekek Magyarországra hozatalát
tervezzük a Székely zemzeti Tanács közreműködésével, melyhez jól jönne segítség. Pápai úrtól azonban nemcsak egyszerű anyagi segítséget kaptunk azzal,
hogy saját, polgármesteri keretéből ajánlott fel évről-évre a gyermekek számára - nem kis - összeget, hanem a Révfülöpi gyermektáborban időnként rendelkezésre álló, kihasználatlan kapacitásokat
is igénybevéve megszervezhettük előbb
zézdiszéki, majd 201E-ban már Gyál testvérvárosából, zibédről érkező gyermekek nyaraltatását is – folytatta Aba zéla.
A Magyar Páneurópa znió elnöke hozzátette: lehetőség nyílt arra, hogy magyar gyerekekkel közösen, alkalmanként
30-40 határon túli gyermek együtt tölthetett 10 napot zudapesten, illetve a zalaton partján. A magyarországi tartózkodásukat tartalmas kulturális programokkal tettük színessé, emlékezetessé.
RParlament, zősök tere, Tihanyi ApátságS. A gyermekek fogadásának célja,
hogy évről-évre a Magyarországon soha nem járt gyermekekben tudatosíthassuk, hogy létezik egy ország nem is
olyan távol, mely hozzájuk tartozik, mely
éppúgy az övék is, mint az itthoni magyaroké.
Az zsten adjon erőt Polgármester úrnak a magyarságért és benne a székelységért folytatott további munkájához - fejezte be laudációját Aba zéla, a
MPzE elnöke.
3rdekesség, hogy a mostani ünnepé-

lyes alkalmat megelőzte már két éve a
Székely zemzeti Tanács által a Polgármester úrnak adományozott "Tiszteletbeli székely" cím, melyet a sajnos 201Eban elhunyt Péter zános, az SzzT alelnöke személyesen hozott el zézdivásárhelyről, hogy megköszönje a székelység
nevében Pápai úr több éves segítségét.
A Magyar Páneurópa znió vezetősége a korábbi elismerést kiegészítve a legmagasabb kitűntetéssel, az Európa 3rdemrend Lovagkeresztjének átadásával
mondott köszönetet Pápai Mihálynak
azért, hogy egy nem kis város polgármesteri teendői mellett - Trianon ártalmát enyhítve - a határon túl szakadt
honfitársaink gyermekeire is gondot,
energiát fordít, azok magyarországi tartózkodásának biztosításával.
Ezt a kitűntetést eddig is olyan nagyszerű személyek kapták, mint Mádl zerenc volt köztársasági elnök, zabsburg
z ttó, a nemzetközi Páneurópa znió egykori elnöke, vagy zuszár Pál egyetemi
adjunktus, történész.
„Trianon ártalmát enyhítve a határon
túl szakadt honfitársaink gyermekeire kitüntetett figyelmet fordítok. Több száz
gyermek, fiatal szellemi épülése és önbecsülése erősítéséért igyekszem a tőlem telhető legtöbbet tenni. zyaranta a

város tulajdonában lévő révfülöpi táborban üdülnek székelyföldi gyerekek,
továbbá számítástechnikai eszközökkel is
segítjük a határon túli gyermekek digitális készségeinek fejlesztését. zdén közös
kulturális programot szerveztünk zibéden, ahol a Gyál zárosi zúvószenekar is
fellépett.M– írta zacebook posztjában a
polgármester.
Pápai Mihály az elismerés átvételekor
hangsúlyozta, nem csupán az ő érdeme
a kitüntetés, hanem az egész város kollektív munkáját dicséri.
Gyál város 201D szeptemberében írt
alá az erdélyi zibéd településsel testvérvárosi megállapodást. A gyáli városvezetés azóta is lelkiismeretesen ápolja
kapcsolatait a testvértelepülésével, elhivatottan segíti az ott élő gyermekeket.
A gyümölcsöző kapcsolatnak köszönhetően több alkalommal lépett fel Gyálon a Maros zéptáncegyüttes.
A budapesti ünnepi eseményen Aba
zéla, a szervezet elnöke és dr. Andrássy
Gábor phD az egyesület tiszteletbeli elnöke adta át a kitüntetést.
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Visszatekintő: ez történt az adventi gyertyagyújtásokon
December 3-án kezdődött az adventi időszak. Az időjárásra egy szavunk sem lehetett, hiszen
az első gyertya fellobbanásakor a nagy pelyhekben hulló hó igazi téli díszletként segített ráhangolódni a közelgő karácsonyra, aztán a következő hetekben előfordult, hogy szinte tavaszias
időjárás fogadta az ünneplőket.
A rendezvénysorozat első állomásaként
Pápai Mihály polgármester a közösségi
házban gyújtotta meg az első gyertyát
városunk adventi koszorúján, majd a
gyáli Kodály Zoltán alapfokú Művészeti
Iskola hagyományos ünnepi koncertjét
élvezhettük, végül Dóka attila és Kovács
Sára Dizna koncertjével zárult az est. aki
esetleg elmulasztotta megnézni a Kodály Zoltán zeneiskola karácsonyi hangversenyét a közösségi házban, az bepótolhatta december 19-én, a gyáli Bartók
Béla Általános Iskola épületében.
December 10-én, a gyáli Katolikus
Templomban gyimesi István nyugalmazott polgármester, gyál díszpolgára gyúj-

tására. Ez alkalommal Erős József alpolgármesterre hárult a gyertyagyújtás
megtisztelő feladata, aki beszédében
kiemelte, hogy az adventi időszak a vá-

köszöntötte a gyülekezet tagjait, valamint Pápai Mihály polgármestert, gyimesi István nyugalmazott polgármestert, városunk díszpolgárát és Kovalik

totta meg a második gyertyát gyál adventi koszorúján. az idén rendhagyó módon, a szentmise keretében megtartott
gyertyagyújtásra rendkívül sokan jöttek
el. a zenei betétekkel színesített szentmisét Dr. Káposztássy Béla plébános celebrálta, beszédében kitért arra, hogy milyen fontos, hogy a város közössége és
a katolikus közösség együttműködjön, hiszen egyaránt fontos, hogy ugyanúgy
rend legyen a városban, mint az emberek lelkében. az adventi programsorozat
részeként, a szentmise után a híres zenész család, a Benyus Família az advent,
a tél, a szeretet és a karácsony hangulatát
hozta el a katolikus templomba, muzsikájukkal megalapozva a másnap délelőtti gyertyagyújtás meghitt pillanatait. a
szentmise végén a mikulást is vendégül
látta a gyülekezet, akinek jelenléte nagy
örömöt okozott a gyerekeknek.
December 17-én, advent harmadik vasárnapján a gyáli közösségi házban került sor a harmadik gyertya meggyúj-

rakozáson kívül a megbocsátásról is
szól, keressük hát fel ilyenkor régen látott ismerősünket, rokonunkat, akire
esetleg haraggal gondoltunk idáig, és
kössünk békét velük a szent ünnep közeledtével, hogy mindannyiunk számára örömben és békességben teljen a karácsony. a gyertyagyújtást követően a
gyál Városi Fúvószenekar adventi koncertje következett. a műsor első felében hagyományos hangszerelésben,
majd a rövid szünetet követően a második részben jazz-es stílusban szólaltak meg a jól ismert dallamok. a zeneszámok között Farkas Évi színművész
egy-egy rövid verssel szórakoztatta a
közönséget.
advent negyedik vasárnapján a gyimóthy Zsolt református lelkipásztor által
celebrált Istentisztelet keretében Pánczél
Károly országgyűlési képviselő, gyál
díszpolgára gyújtotta meg a negyedik
gyertyát városunk koszorúján. a képviselő “adventus Domini” latin kifejezéssel

Józsefnét városunk díszpolgárát.
a református közösség meghitt pillanatait a Schmidt József karnagy vezette
gyál Városi Fúvószenekar tette még
emelkedettebbé. a zenekar a tőle megszokott színvonalas közreműködéssel
egyházi zenéket adott elő.
az Istentisztelet után, a reformáció ötszázadik évfordulója alkalmából emléktáblát avatott a gyülekezet, melyet a
templom bejárata mellett helyeztek el. Kálvin János szobra után ez a második emlékmű városunkban, mely a reformációhoz köthető. a táblán egy hugenotta kereszt látható, melynek szimbolikája: 4 háromszög – a négy evangélista; 4×2 kis kör
– a nyolc boldogmondás, illetve a szenvedés könnyei; liliomok (bourbon nemesi címer virága) – a tizenkét apostol; galamb –
a Szentlélek. a hugenotta kereszt alatt az
alábbi szöveg olvasható: “MÁS alaPOT
SENKI SEM VEThET a MEglÉVŐN KÍVÜl, aKI JÉZuS KRISZTuS / REFORMÁCIÓ 500”.

6 gyáli mi újság
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lelkünkbenZ
A karácsony minden gyermek lelkét megmozgatja. Z i felnőttek törjük a fejünket, hogy hogyan
tehetnénk szebbé, tökéletesebbé ezt az időszakot. A Zyáli Zrínyi Z iklós Zltalános Zskolában
301Z-ben megszólalt az utolsó csengőszó, mely az ünnepre hívta össze a gyermekeket.
a Zrínyi 4. osztályosai kedves műsorral
adták át a karácsony üzenetét: versekkel, dalokkal, és a manók vidám táncával szórakoztatták a megjelenteket. Ezen
az ünnepen két kiemelkedő tanuló is
megkapta gyál Város Önkormányzat által megítélt Közművelődési díjat. Kovács
Ágnes F.a, Rajna Patrik F.b osztályos ta-

nulók Erős József alpolgármestertől vehették át a rangos elismerést. Nekik ezúton is gratulálunk. a díjátadásról bővebben lapunk 12. oldalán olvashatnakM

Karácsonykor jó adni. Nálunk minden
gyermek kap ajándékot: egy kis szeretetcsomagot. Reegn Frigyesné, Irénke néni
és az iskola nagymamái Nádasi andrásné
és Éles Benjáminné gondoskodnak minden évben a gyermekek meglepetéséről.
a csodálkozó, hálás tekintetek az ő munkájukat dicsérik. a gyermekek búcsúznak, jókívánságok, ölelés, egy kedves szó

- amit adni tudnakl Ez számunkra a MINDEN. amiért megéri minden reggel fölkelni. Ezt sehol máshol nem kapjuk meg.
az iskola elcsöndesedik, a karácsony
ünnepe az otthon melegében folytatódott. ahogy Babits Mihály fogalmazott:
!! ! l! ! ! ! ! ! ! gyúj!s ! i! i gy! !!yá! ! ! s! ! ! !!
! s! ! ! ! s ! j! ! ! ! á!! ! sill! ! !s! ! l! ! !
!! !! ! ! ! y já!! ! ! ! ! ! ! !! m! ! y!!

Zetlehemes játék, mese és vastaps
A Zyáli Ady endre Zltalános Zskola az Arany Zános Zözösségi Záz és Városi Zönyvtárban tartotta karácsonyi ünnepségét. Az adysok ide is csak három Zturnusban fértekZbe, az ünnepségre való gyaloglást viszont kárpótolta a meghitt, látványos színházélmény:
a negyedikesek két mesével, egy zenés,
dalos fényjátékkal és egy igazi finálészerű produkcióval lepték meg társaikat.
utaztak e- presszvonaton a mennyországba Jézuskát keresni, volt betlehemes jelenet és mese egy olyan álomról,
ami a valóságban ráébreszti a családtagokat arra, meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk...a felsős diákok vastapssal, hangos tetszésnyilvánítással köszönték meg kisebb társaiknak, hogy lélekemelő műsort nézhettek.
a záró karácsonyi dalt kétszer is elénekelték közösenM
az ünnepség keretében került sor a
gyál Város Önkormányzat által megítélt
Közművelődési díj átadására, melyet Biró Eszter és Fazekas Nikolett tanulók
kaptak. Biró Eszter a F.c osztály motorjaként kiváló közösségi munkájáért részesült elismerésben. Fazekas Nikolett a

környezettudatos életszemlélet és a felelős állattartás elkötelezettjeként mutat
példát társainak, ezért érdemelte ki a díjat. az ady iskola karácsonyi ünnepségének fényét emelte, hogy a diákokkal
ünnepelt több képviselő mellett Pánczél
Károly országgyűlési képviselő, gyál
díszpolgára, Pápai Mihály polgármester
és dr. hrutkáné Molnár Monika, a Monori Tankerületi Központ igazgatója is.

! ! ! !gy! l!! !
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közérdekű információk
Az alábbiakban a változó illetékszabályokról, a közvilágítással kapcsolatos hiba-bejelentések
módjáról, az autópálya-matricák idei árairól, a tervezhető munkaszüneti napokról, valamint a
2018-as hulladékgyűjtési naptárról is olvashatnak.
Változtak a lakások adásvételére
vonatkozó illetékszabályok január 1-jétől
Az országgyűlés 148
igen szavazattal és 30
tartózkodás mellett fogadta el fideszes képviselők – Balla György és
Kucsák László – javaslatára az illetékekről szóló
törvény és az egyes
adótörvények, illetve
más kapcsolódó törvények módosítását. A döntés értelmében lakásvásárlás esetén a kedvezményes illetékalap megállapításakor, illetve az illetékmentesség alkalmazásánál figyelembe lehet venni annak a lakásnak a forgalmi értékét is, amelyet a vásárlást megelőző 3 éven belül adtak el. A korábbi szabályozás egy évet tartalmazott.
Az úgynevezett cserét pótló vétel illetékkedvezményének
lényege, hogy a vevő csökkentheti a lakásvásárlással keletkező illetékalapját eladott lakásának forgalmi értékével, így csak
az eladott, valamint a megvásárolt lakás értékének különbözete
után kell visszterhes vagyonátruházási illetéket fizetnie.
A mostani törvénymódosítás azon nem változtatott, hogy
a lakásvásárlás után eladott lakás forgalmi értékét csak akkor
lehet levonni az illetékalapból, ha azt a vásárlást követő egy
éven belül értékesítették.
A most megszavazott jogszabály azt is rögzíti, hogy ha a
magánszemély több lakást is elad és vásárol, akkor az illetékalap megállapításakor a kedvezőbb illetékalapot eredményező egyetlen cserét, értékesítést lehet figyelembe venni.

Új számon várják a közvilágítással
kapcsolatos hibák bejelentését
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a közvilágítási hibák
bejelentésére használt „kék” szám megszűnik! Helyette az ingyenesen hívható „80”-as hívókörzetű számot kell használni. A
közvilágítással kapcsolatos hibák bejelentését tehát az ingyenesen hívható: 06-80/980-030-as telefonszámon várják.

Az autópálya-matricák árai 2018-ban sem változnak
Az e-matricát mindig a díjköteles szakaszra felhajtás előtt kell
megváltani. Az e-matrica utólagos megvásárlása jogosulat-

Anyakönyvi hírek
Beke Zsuzsanna anyakönyvvezető arról tájékoztatta lapunkat, hogy novemberben 3-3 haláleset és házasságkötés történt. Gyálon ebben a hónapban egy kislány született. Decemberben 5 haláleset és 3 házasságkötés történt. December 2-án Gödör János és Nagy Anna, december 9-én Fekete Zoltán és Bikki Mónika (férjes név: Fekete Zoltánné), míg december 16-án Karancs Iván és Makai
Daniella (férjes név: Karancsné Makai Daniella) mondta ki
a boldogító igent.

8 gy l
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lan úthasználatnak minősül és pótdíjfizetést von maga után.
A megyei és az éves autópálya matrica a következő év január
31. napjának 24. órájáig érvényes. Vagyis a 2017-es matricák
2018. január 31-én éjfélkor járnak le! A 2018-as matricák érvényességi ideje pedig 2018. január 1-jétől 2019. január 31-ig tart,
az elővételben megváltott matricák tehát 2017 decemberében még nem voltak használhatók!
A d1-es kategória árai:
heti (10 napos) matrica: 2.975 forint
havi matrica: 4.780 forint
féléves matrica (6 hónapra): 28.680 forint
éves matrica: 42.980 forint
D1 megyei matrica: 5.000 forint
A D2-es kategória árai:
heti (10 napos) matrica: 5.950 forint
havi matrica: 9.560 forint
éves matrica: 42.980 forint
D2 megyei: 10.000 forint
Úthasználattal és a matricákkal kapcsolatos problémák esetén a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. hívható, számuk:
+36 (36) 587-500 (a nap 24 órájában helyi tarifával).
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Yervezhető munkaszüneti napok 2018-ban
Az már most is látszik, hogy várhatóan nyolc hosszú hétvége
lesz 2018-ban. Sőt, ha az előző évről, és a következő évre átnyúló 2 hétvégét is ideszámítjuk, akkor tíz hosszú hétvégéről
beszélhetünk. Régen volt, hogy ennyire szerencsésen estek
az állami ünnepek, ünnepnapok az amúgy munkanapok valamelyikére. (4 hosszú hétvége teljesen biztos, mert az ünnep dátuma hétfői napra esik, 6 pedig nagyon valószínű, mert keddre vagy csütörtökre esik, amit eddig mindig megadtak előzetes ledolgozás mellett.)
A végleges hivatalos verzió, a 2018-as munkaidő naptár,
csak a tárgyévet megelőző év közepén-végén várható nemzetgazdasági miniszteri rendeletből fog kiderülni.
Munkaszüneti napok 2018. évben – gyors áttekintése: 2018.
január 1. hétfő, Új / v első napja (hosszú hétvége), 2018. március
15. csütörtök, Nemzeti 7 nnep (hosszú hétvége), 2018. március

30. péntek, Nagypéntek, 2018. április 2. hétfő, Húsvéthétfő
(hosszú hétvége), 2018. május 1. kedd, Munka 7 nnepe (hosszú
hétvége), 2018. május 21. hétfő, Rünkösdhétfő (hosszú hétvége), 2018. augusztus 20. hétfő, - llamalapítás 7 nnepe (hosszú
hétvége), 2018. október 23. kedd, 1956-os Forradalom 7 nnepe
(hosszú hétvége), 2018. november 1. csütörtök, Mindenszentek
napja (hosszú hétvége), 2018. december 24. hétfő, Szenteste, 2018. december 25-26. kedd és szerda, Karácsony (hosszú
hétvége), 2019. január 1. kedd, Új / v első napja (hosszú hétvége).

Y egjelent a 2018-as hulladékgyűjtési naptár

Javában zajlik a jövő évi hulladékgyűjtési naptárak kiosztása. Az
FRR Magyarország Kft. (régebben .A.S.A.) a korábbi évekhez
hasonlóan idén is minden gyáli háztartásba eljuttatta a tájékoztatókat. Rzek segítségével könnyedén nyomon követhetik, hogy utcájukban, mely napokon, milyen típusú hulladékot
gyűjtenek. Megtalálható rajta a
kommunális hulladék-, a szelekA...AzY A rAYYYY- YYYYY
tív hulladék- és a zöldhulladék
dal és nótaműsor lesz
gyűjtésének rendje. A szórólap2018. február Y-án 1: órakor,
ok a decemberi Gyáli Mi Újságaz Arany Yános közösségi Yázban.
gal együtt kerültek postaládáFellépők:
jukba,
de aki esetleg mégsem
a kovács Ystván Yál dalkör énekesei,
kapott belőle, vagy több pélerdős Y elinda vendég énekes.
dányra lenne szüksége, megtaA zenei kíséretet Yálkerti zsuzsanna biztosítja.
Műsor után tánc, zenél: Retrik Balázs
lálhatja elektronikus formában
Szünetben tombola
a R R R.gyal.hu főoldalon, ahonBelépődíj: 700.- Ft, pártoló tagoknak 300.-Ft
nan bármikor letöltheti, vagy kiY indenkit szeretettel várunkY
nyomtathatja.

! ! ! ! gy! l! ! !

gyaliUjsag_I_10-11_uj:23-24-25.qxd

2018.01.05.

13:36

Oldal 22

köznevelő

gyal.hu

A Monori Tankerületi központ segítő
partnerként áll az iskolák mögött
Még november végén hívta évértékelő sajtóbeszélgetésre több intézmény vezetőjét és a média képviselőit dr. Hrutkáné Molnár Monika, a Monori Tankerületi központ igazgatója. A résztvevők közösen keresték a választ arra, hogyan lehet vonzóbbá tenni, menedzselni az iskolát a
XXI. századi eszközökkel.
A Monori Tankerületi Központ Magyarország középső régiójában, Pest megye déli részén, négy járásban (Dabas, Gyál, Monor, Vecsés) található. A szervezet 29 településen 47 köznevelési intézmény – 32
általános iskola, 5 általános iskola és alapfokú művészeti iskola 3 gimnázium és 1
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény (EGYMI) – fenntartói és működtetői feladatait látja el.
Az évértékelő sajtóbeszélgetésen részt
vett Baranya Tiborné, a Gyáli Bartók Béla
Általános Iskola, Krizsánné Turcsányi Marianna, a pilisi Gubányi Károly Általános
Iskola, Spaitsné Rónaszéki Mária, a Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola, Hosszú Tibor,
a Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola és Tamás Roland, a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetője.
Elöljáróban dr. Hrutkáné Molnár Monika elmondta, hogy a Monori Tankerületi
Központ által fenntartott intézményekben
csaknem tizennyolcezer gyermek tanul.
Az 1963 munkatársból 1588 pedagógus,
148 nevelő-oktató munkát segítő dolgozó és 227 technikai munkatárs. A közalkalmazotti létszám 1922, míg kormánytisztviselőként 32-en dolgoznak.
A tankerületi központ igazgatója kiemelte, hogy az idén 9,1 milliárd forintos
költségvetéssel gazdálkodó szervezet
diákjai számára a tanulásukat, fejlődésüket segítő feltételek rendelkezésre állnak, mindenki számára biztosított a képessége szerinti előrehaladás lehetősége.
Emlékeztetett rá, hogy a Monori Tankerületi Központ jelenlegi szervezeti
struktúrájában tavaly november 30-tól
működik. A pozitív irányú elmozdulás
hamar érezhetővé vált. Szorosabb lett
az intézményekkel való együttműködés,
az intézményvezetőkkel való kommunikáció napi szintű konstruktív, problémamegoldó munkában teljesedett ki, mely
szinte kivétel nélkül jó hangulatban, közvetlenül zajlott és zajlik ma is.
Dr. Hrutkáné Molnár Monika aláhúzta,
már 2016 őszén látszott, hogy a decent-
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ralizáció jó irány, az ügyeket a Tankerületi
Központ gyorsan meg tudja oldani. Sok
esetben a gyors és hatékony együttműködés kulcsa a partneri viszony kialakítása.
A Tankerületi Központ nem elsősorban
döntéshozó és irányító szerepet lát el, sokkal inkább segítő partnerként áll az iskolák
önálló munkája mögött és támogatja működésüket. Jelezte, az iskolák igazgatói
ma már gazdálkodási jogkörökkel is rendelkeznek. Minden intézmény költségvetési
keretét az intézményvezetők bevonásával tervezte meg a fenntartó, így a vezetők
tisztában vannak a gazdálkodást érintő
keretszámokkal, amelyekről folyamatos
visszacsatolást kapnak. Az intézményvezetők érdekeltté váltak a bevételeik optimalizálásában. Minél több egy intézmény
saját bevétele, annál nagyobb mértékben
van lehetősége a saját bevételi forrásból
történő fejlesztésre.
A Tankerületi Központ intézményvezetője tényként állapította meg, hogy a gazdálkodást a stabilitás jellemzi. Kiemelte,
hogy az új szervezet felállításakor, a szervezeti struktúra összeállításakor, a munkatársak kiválasztásánál a szakmai tudáson
túl a legfontosabb elvárás az volt, hogy a
Tankerületi Központ által elképzelt irányítói rendszerbe hogyan tud valaki beilleszkedni.
A sajtóbeszélgetésen már fejlesztési
eredményekről is beszámolt dr. Hrutkáné
Molnár Monika, aki aláhúzta, hogy Ecseren, a Laky Ilonka Általános Iskolában például új iskolaszárny készült el, magában
foglalva négy tantermet és kiszolgáló helyiségeket.
A Vecsési Halmi Telepi Általános Isko-

lában hasonló léptékű fejlesztés van folyamatban. Bővül a jövőben Dabason, a
Gyóni Géza Általános Iskola is. Egy, novemberi kormányhatározat alapján pedig
egy új, 10 tantermes, tornateremmel rendelkező iskolaépülettel bővülhet a Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola a közeljövőben.
Az elmúlt időszakban a Tankerületi Központ intézményeiben, a legrosszabb állapotban a mosdók, a vizesblokkok helyiségei voltak. Volt olyan iskola, ahonnan a
gyerekek inkább hazajártak, ha mosdóba
kellett menniük. A Tankerületi Központ –a
tulajdonos önkormányzatok energetikai
és épület felújítási projektjei támogatása
mellett- legelőször e területen lépett egy
nagyot. A nyár folyamán és jelenleg is 15
intézményben végezte el, illetve végzi a
XXI. századi kívánalmaknak megfelelő felújításokat – tette hozzá az igazgató.
Hrutkáné Molnár Monika azt is kiemelte,
a sajtóbeszélgetésen résztvevő valamennyi intézmény kiváló kapcsolatokat ápol
a helyi önkormányzatokkal, s mindenki arra törekszik, hogy ez a jó kapcsolat a jövőben is megmaradjon. A résztvevők közösen keresték a választ arra a kérdésre
is, hogyan lehet vonzóbbá tenni, menedzselni az iskolát a XXI. századi eszközökkel.
A jelen lévő intézményvezetők nagyon
hasznosnak ítélték a Tankerületi Központ
azon kezdeményezését, hogy az intézményvezetői értekezleteket mindig más
településen, más intézményben rendezik
meg. Hrutkáné Molnár Monika végezetül
jelezte, hogy a sajtóbeszélgetéseket a jövőben is rendszeressé kívánják tenni.
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f obotprogramozás a f artók iskolában
Hatalmas változás küszöbén állunk a robotika világában, gyakran olvashatjuk manapság, hogy
ninf s messze, amikor komplett szakmákat fognak robotokkal helyettesíteni. A témáról f aloghné f alogh Máriát, a f yáli f artók f éla f ltalános Iskola igazgatóhelyettesét kérdeztük.
napjainkban egyre többet hallunk a különféle önvezető autókról, mesterséges
intelligenciával ellátott robotokkal beszélgethetünk a világ nagy kérdéseiről,
vagy akár robotkutyát vásárolhatunk magunknak. nppen ezért nagyon fontos,
hogy lépést tartsunk a világgal és már
gyermekkorban lehetőséget biztosítsunk
arra, hogy az iskolában megszerezhető
legyen a robotika programozás alapjaihoz szükséges tudás. A Gyáli Bartók Béla Általános Iskolában már korábban is
volt lehetőség, hogy komolyabb szinten
tanulják az informatikát, újdonságként
azonban a robotikával is megismerkedhetnek a diákok.
Igazgató-helyettes Asszonyf Mióta mf ködik iskolájukban
emelt informatika tagozatos osztály és milyen előnyt jelenthet ez a diákoknakf
2005-ben indult az első ilyen osztályunk. A tagozatos gyerekek 2-3. osztályban emelt óraszámban heti 2 órában tanul-

nak informatikát. A 3. év végén vizsgáznak, így kerül egy tagozatos csoportba a legjobb 16 tanuló. A 4. osztálytól heti 4
órában tanulnak informatikát és minden év végén vizsgáznak,
a 8. év végére olyan szintű tudást szereznek, amellyel akár a
középszintű érettségi vizsgát is teljesíteni tudják.
Mikor kezdik el tanulni a gyerekek a robotika programozástf
A 4-5. évfolyamban kezdik az ismerkedést a vezérlési szerkezetekkel, a Scrach nevű programmal, 6. évfolyamtól pedig a
robotok programozását is elkezdik megtanulni.
Miért fontos ön szerint a robotikaf
A robotok programozása fejleszti a matematikai, logikai,

műszaki, problémamegoldó gondolkodást. Ezek az ismeretek pedig alapját képezik az automatizált technológiai fejlődésnek, melynek szemtanúi lehetünk nap, mint nap. nagymértékben motiválja a gyerekeket, hogy a munkájuk eredményét azonnal láthatják, kipróbálhatják. Tagozatos tanulóink informatika tudása középiskolai szinten is megállja a helyét.
Megkönnyíti a pályaorientációt, a középiskolai informatika tanulását.
A programozás során mit tanulnak meg a gyerekek, és
hol tudják majd kamatoztatni az itt megszerzett tudástf
A programozás alapfokú elsajátítása az informatika tanítás
egy újabb ága. A robotot különböző mozgásokra, érzékelésekre, hang- és fényjelzésekre lehet programozni számítógépen keresztül. Ezeket az eseményeket önállóan beavatkozás
nélkül hajtja végre a robot, illetve billentyűzetről vagy távirányítóval is lehet befolyásolni, irányítani. A programozás alapfokú
elsajátítása újabb dimenzió az informatika területén. Az oktatásunk palettáján megjelenő képzéssel olyan digitális kompetenciák fejlődnek már kisiskolás korban, mellyel az informatikai pályákon való elindulásban segíthetjük őket. Jó középiskola választással, akár a jövő mérnökei is lehetnek.
Milyen eszközöket sikerült beszerezni a tankerület támogatásával és milyen értékbenf
Tavaly Gyál Város 3 nkormányzata a teljes számítógépes
parkunkat lecserélte, idén pedig a tankerülettől 2 db Mbot-ot
kaptunk 80 000 norint értékben.
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őket ismerték el a közművelődési Díjjal
Gyál város önkormányzata 2003-ban döntött arról, hogy minden évben közművelődési
Díjjal jutalmazzák azon személyeket, akik közösségi munkájukkal, a közéletben való részvételükkel hozzájárulnak Gyál közművelődési és kulturális színvonalának emeléséhez. A kitüntetett gyermekek minden évben, az iskolai karácsonyi ünnepségen vehetik át a díjat,
így volt ez idén is.
(Gyáli Kodály Zoltán
Alapfokú Művésseti Iskola, 8/a), Német Klára
(Gyáli Kodály Zoltán
Alapfokú Művésseti Iskola, 8/a.), Kovács Ágnes
(Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola, 8/a.), Rajna
Patrik (Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola,
8/b.). Gratulálunk a díjasottaknak!
A Kösművelődési Díj
felnőtt kitüntetettjének
januárban, a magyar kultúra napja alkalmából
rendesett városi ünnepségen adják át as elismerést.

A 2017-es évben Kösművelődési Díjban réssesültek: Fasekas Nikolett
(Gyáli Ady Endre Általános Iskola, 8/c.), Biró Esster (Gyáli Ady Endre Általános Iskola, 8/c.),
Ssenttamási Rósa (Gyáli
Bartók Béla Általános Iskola, 8/a, Koncs Emese
(Gyáli Bartók Béla Általános Iskola, 8/a.), Tolnai Ferenc (Érdi SZC Eötvös Jóssef Ssakgimnásiuma és
Ssakkösépiskolája, 11/b.),
Jarábik Esster (Érdi SZC
Eötvös Jóssef Ssakgimnásiuma és Ssakkösépiskolája, 11/b), Német Dóra

A legjobb gyáli matekosok
Mindenkit megillet a számolás joga. Ha tehetséggel és szorgalommal párosul olyan tudás birtokába jutunk, mely az élet minden területén elvezethet a megoldásokhoz, a lehetőségekhez.
ehhez járul hozzá a Gyáli zrínyi Miklós Általános Iskola is, ahol minden évben megrendezik a városi Matematika versenyt.
A zrínyiben december elején a város általános iskoláinak legjobbjai mérték össsse tudásukat.
A városi Matematika verseny helyezettjei:
II. évfolyam: 1. Batki Bora Lorina – Ady
Endre Iskola, 2. Kiss Zsombor – Bartók
Béla Iskola, 3. Balog Gergő – Ady Endre
Iskola, 4. Fancsali Tóni – Zrínyi Miklós Iskola, 5. Sándor Réka – Ady Endre Iskola,
6. Kovács György – Bartók Béla Iskola.
III. évfolyam: 1. Tomoga Marcell – Ady
Endre Iskola, 2. Visi Péter – Zrínyi Miklós
Iskola, 3. Farkas Tilda – Zrínyi Miklós Iskola, 4. Somogyi Zsófia – Zrínyi Miklós Iskola, 5. Gábor Jóssef – Bartók Béla Iskola, 6. Papp Dorina – Bartók Béla Iskola.
IV. évfolyam: 1. Kiss Gergő – Ady Endre Iskola, 2. Kovács Levente – Zrínyi Mik-
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lós Iskola, 3. Rács-Nagy Baláss – Ady
Endre Iskola, 4. Koller Krisstián – Ady
Endre Iskola, 5. Papp Krisstián – Bartók
Béla Iskola, Horváth Júlia – Zrínyi Miklós
Iskola, Lakatos Márk – Zrínyi Miklós Iskola.

VII. évfolyam: 1. Posta Zalán – Ady Endre Iskola, 2. Vágási Imre – Zrínyi Miklós
Iskola, 3. Csinege Ákos – Ady Endre Iskola, 4. Kovács Brigitta – Zrínyi Miklós
Iskola, 5. Deák Molli – Ady Endre Iskola,
6. Fejes Ádám – Zrínyi Miklós Iskola.

V. évfolyam: 1. Nagy Gergő – Bartók Béla Iskola, 2. Kovács Boglárka – Zrínyi Miklós Iskola, 3. Sponga Máté – Ady Endre
Iskola, 4. Ricsu Boglárka Bianka – Ady
Endre Iskola, 5. Kovács Laura – Ady Endre Iskola, 6. Tóth Gábor – Zrínyi Miklós
Iskola.

VIII. évfolyam: 1. Rajna Patrik – Zrínyi
Miklós Iskola, 2. Biró Esster – Ady Endre
Iskola, 3. Duka András – Zrínyi Miklós Iskola, 4. Pallér Csenge – Bartók Béla Iskola, 5. Kovács Ágnes – Zrínyi Miklós Iskola, Kósa Petra – Zrínyi Miklós Iskola.

VI. évfolyam: 1. Nagy Viktor – Zrínyi Miklós Iskola, 2. Tomoga Mátyás – Ady Endre Iskola, 3. Kiss Anna Sára – Ady Endre
Iskola, 4. Barabás Máté – Ady Endre Iskola, 5. Vágási Viktória – Zrínyi Miklós Iskola, Virág Roland – Bartók Béla Iskola.

Kössönet as Ady Endre Általános Iskolából és a Bartók Béla Általános Iskolából
érkesett kollégáknak, akik kiválóan felkéssítették gyermekeiket és kösreműködtek a verseny lebonyolításában. Minden gyáli iskolának van mire büsskének
lenni!
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Itt élnek, itt alkotnak f ez történt a f éli tárlaton
December f -án már 27. alkalommal nyílt meg a Gyáli f éli f árlat. Az adventi programsorozat keretében az itt élő, alkotó, városunkhoz kötődő képzőművészek nagyszabás1 csoportos kiállításon mutatták be munkáikat Gyál közönségének. A f örög a Gyáli f zoknya egyesület tagjai az
önkormányzat támogatásának köszönhetően a leg1 jabb fellépő ruhájukban jelentek meg.

A f ápai Mihály polgármester és Fegyó Béla festőművéss ötletéből indult kesdeményesés értékes hagyománnyá, rangos
képsőművésseti eseménnyé vált as elmúlt évtisedekben –
hangsott el a téli tárlat megnyitóján, ahol a megjelenteket
előbb Ljubimov Krisstina,
as Arany János Kösösségi
Hás és Városi Könyvtár
megbísott igasgatója kössöntötte, majd Erős Jóssef, a város alpolgármestere nyitotta meg a
tárlatot. Bessédében as itt
élő, alkotó, a Gyálhos kötődő képsőművéssek kösösségben betöltött sserepét hangsúlyosta.
Est követően Ssurcsik
Jóssef Munkácsy-díjas
képsőművéss, a Magyar
Képsőművésseti Egyetem
tanssékvesető egyetemi
tanára, a ssűri elnöke ssakmai megköselítésből méltatta a kiállítást. As alkotásokat egyébként 2X1X decemberében is ssakmai ssűri, Ssurcsik Jóssef és Nagy T. Katalin művéssettörténéss, as egri Esterhásy Károly Főiskola docense válogatta és
díjasta.
As elmúlt években a város önkormánysatának jóvoltából a
ssűri figyelemre méltó díjakat
ítélhetett oda a díjasott művésseknek, a város ssületésnapjának tissteletére pedig esek as
össsegek 2X1X-ben még emelkedtek is.
A díjasott alkotóknak Erős Jóssef és Ssurcsik Jóssef adták át
as elismeréseket.
A XXVII. Gyáli Téli Tárlat díjasottjai: 1.díj: Lőrincs Irén, 2.díj:

Bánkuti Emese, 3.díj: Rafai Ákos. As Arany János Kösösségi
Hás és Városi Könyvtár különdíját Simon Tímea kapta.
As elismeréshes a tárlatnak helyet adó Arany János Kösösségi Hás és Városi Könyvtár as intésmény által kiosstott különdíj mellett assal is hossájárul, hogy 2X18 elején, a magyar
kultúra napján nyíló csoportos kiállításon mutatja be as előső évi Gyáli Téli Tárlat díjasott alkotóinak munkáit. 1gy less es
most is, január 22-én, as ünnepség résseként nyílik a csoportos kiállítás.
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állattartók figyelem! A felelős állattartás aranyszabályai!
Az elmúlt évek és legfőképp az elmúlt hónapok tapasztalatai azt mutatták, hogy Gyál lakosságának csekély része az, aki felelősen tartja állatát.
Az Országgyűlés, annak tudatában, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása minden ember erkölcsi kötelessége, valamint
azért, hogy Magyarország tevékeny módon részt vállaljon az állatok védelme és kíméletében, megalkotta a 1998. évi XXVIII.
törvényt az állatok védelméről és kíméletéről. Ismeretterjesztő
cikksorozatunkkal, első sorban a háziállatok tartására vonatkozóan, a törvényben leírtak egy-egy részét kiemelve informáljuk
a lakosságot a helyes állattartásról, a törvény megszegésének következményeiről, valamint a lehetőségekről.
Első körben ajánljuk a lakosság figyelmébe az állat tartásának
általános szabályaiból kiemelt pontokat: az állattartó köteles a
jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. Az
állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára,
nemére és élettani állapotára. Biztosítani kell, az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását.
Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről. Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos
elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.
A szabadban tartott állatok számára - azok természetes viselkedését is figyelembe véve - biztosítani kell olyan területet, illetve létesítményt, ahol azok veszély esetén, valamint az
időjárás káros hatásaival és az egészségre ártalmas hatásokkal
szemben védelmet találnak. Az állandóan zárt körülmények
között tartott állat számára az állattartó köteles az állat szük-

Rongálások és feljelentések
A Millennium park
beruházás keretében
köztéri WC létesült a
park Kolozsvári utca
felöli oldalán a játszótér mellett, amelynek üzemeltetését,
napi takarítását, higiéniai anyagok feltöltését a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit
Kft. látja el.
A kezdetben kisebb műszaki problémák akadályozták a
WC megnyitását, amelyek garancia keretében javítva lettek. Sajnálatos módon ezt követően is több alakalommal
kellett a mellékhelyiséget lezárni, de már rongálás miatt,
ugyanis valaki(k) rendszeresen felfeszítették az ajtót, nem
az ajtót nyitó gombbal működtették, aminek következtében az meghibásodott.
Zsigovits Gábor, a Kft. ügyvezetője arról értesítette lapunkat, hogy a térfigyelő kamerák több ilyen eseményt is
rögzítettek, ezért a Kft. a feljelentéseket a rendőrségen már
meg is tette. Érdekesség, hogy volt tetten érés is az ügyben, egy alkalommal ugyanis a rongálok beszorultak a helyiségbe.
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ségleteihez igazodó, megfelelő mozgásteret biztosítani. A
kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről
köteles eltávolítani. Nem megfelelő állattartási körülmények bejelentése a gyepmesternél, az Ő elérhetősége H-P-ig 8-16 óráig:
06 70/334-6094.
A gyáli gyepmesteri telepen elhelyezett kutyák örökbefogadási
lehetősége: 29/340-134, 06 70/334-6094.
Szegény körülmények között élő, háziállatot tartó családok
segítése: Bundás Barát Állatvédő Egyesület, Gyál.
Tel.: 06 70 205-6552

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. állást hirdet:
Pénzügyi asszisztens
Főbb feladatok, munkák:
• Kimenő és bejövő számlák, bizonylatok ellenőrzése, jóváhagyása,
• Könyvelővel, önkormányzat pénzügyi irodájával való kapcsolattartás,
• Részvétel a számviteli folyamatok ellenőrzésében
• Cég pénzügyi adminisztrációja, ügyintézése, szervezése
• Belső riportok, költségelszámolások készítése
• Átutalások előkészítése,
• Aktív részvétel az éves üzleti tervezésben, felülvizsgálatban,
valamint a folyamatos nyomon követésben
• közreműködés az iroda napi működésében, a kollégák
munkájának segítése, szakmai támogatása
• Ügyvezető munkájának támogatása,
Az álláshoz tartozó elvárások:
• Minimum középfokú végzettség (pénzügy-számvitel előny),
• Megbízhatóság, pontosság, önálló munkavégzés, erős felelősségtudat
• kiváló, magas szintű számítógépes tudás (Word, Excel),
• Pénzügyi területen szerzett min. 2 éves tapasztalat,
• Problémamegoldó és ellenőrzési képesség
• Jó kommunikációs képesség
Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
• Pénzügyi számviteli ügyintézői végzettség,
Munkavégzés helye:
2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
Feltételek:
• magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
Jelentkezéseket az nfo@varosuzemeltetes-gyal.hu címre lehet benyújtani
Várjuk a jelentkezőket azonnali kezdéssel az alábbi munkakörök betöltéséhez:
Konyhai kisegítő (teljes munkaidő)
Takarító (részmunkaidő): - 4 órás - 6 órás
Karbantartó (teljes munkaidős), ahol:
- villanyszerelő,
- lakatos képesítés előnyt jelent.
A jelentkezéseket az alábbi címen lehet benyújtani:
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
info@varosuzemeltetes-gyal.hu
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Yelújított
tűzoltóautó segíti
a YeGY munkáját

A YeGY decemberi naplójából

Közel kétéves munka eredményeként, beteljesülni látszik a FEGY Polgárőr és Tűzoltó
Egyesület nagy álma, vállalkozók és magánszemélyek jóvoltából sikerült felújítani egy
Steyer típusú tűzoltóautót, ami hamarosan
mindennapi használatba kerülhet városunkban.
Kalmár Róberttől, a FEGY elnökétől megtudtuk, hogy az új gépjármű 4000 literes
víztartállyal segíti majd a jelenleg is üzemben
lévő 1000 literes tartállyal rendelkező gépjárműfecskendőt. Azt is megtudtuk, hogy a
tűzoltó egyesület eszközparkja továbbá egy
Honda típusú vízszivattyúval is bővült, melyet Babák László Mátyás, a Gyáli Járási Hivatal vezetője adott át a Helyi Védelmi Bizottság nevében. A szivattyú 1100 liter/perc
teljesítményre képes, és hatalmas segítség
lehet olyan esetekben, amikor például a nyári viharok után esővízzel elöntött pincékből,
garázsokból kell kiszivattyúzni a vizet.

Yecember Y-én segítségkérés
érkezett a Bartók Béla utcából,
ahol egy idős hölgy otthonában elesett, a segítségére siető gondozója pedig nem tud
a lakásba bejutni. A helyszínre érkező járőreink megállapították, hogy a zárt bejárati ajtóban belülről benne van a
kulcs, ezért segítettek az ajtó
felnyitásában. Szerencsére az
idős bejelentőnek az ijedtségen kívül nem volt komolyabb
baja, orvosi ellátást nem igényelt, miután felsegítették.
Tagtársunk a bejárati ajtó helyreállítását is biztosította.
Yecember Y0-én a Muskátli utcából érkezett riasztás, ahol
egy fa az úttestre dőlt. Tűzoltóink láncfűrész segítségével
a káresetet felszámolták, személyi sérülés szerencsére nem
történt.
Yecember YY-én balesetről érkezett jelzés a Kőrösi útról, a
Kisfaludy utca kereszteződésétől. Kiérkező járőreink azt tapasztalták, hogy egy személyautó az útról lesodródott és a
virágágyásban állt meg, kidöntve egy KRESZ-táblát.
Csak a szerencsén múlott,
hogy személyi sérülés nem
történt, az autó két ittas utasa még abban sem tudott elsőre megegyezni, hogy melyikük vezette a járművet. A
rendőrségi helyszínelés idejére
a forgalom biztosításában segédkeztek járőreink.
Yecember YY-én ezúttal a Ve-

Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés
szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és ehhez kapcsolódó munkákat. Szúr
Sándor 06-20/412-6511.
Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés,
háztartási gépek javítása és ingyenes állapotfelmérés. Telefon: 06-30/417-2317.
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.

Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcsere, duguláselhárítás, központi porszívó
szerelés, csatorna szerelés. Tel.: 06-30/9340937.
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.
20/527-7701.
Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi
hitelek, passzív BAR listásoknak is a legrugalmasabban. Csongrádi István 06-70/419-0330.

csési útról érkezett bejelentés
egy földön fekvő, mozdulatlan
emberről. A kiérkező járőreink
megállapították, hogy rettenetesen részeg, de szerencsére nem sérült az illető, így miután személyazonosságáról sikerült kifaggatni, a rokonait értesítették, akik a helyszínről
hazafuvarozták az illetőt.
Yecember 20-án a Budai
Nagy Antal utcából érkezett
bejelentés, hogy az egyik udvaron mozdulatlanul fekszik
valaki. A kiérkező járőrünk az
udvarra behatolva sajnos csak
azt tudta megállapítani, hogy
az illető több órája halott lehet, újraélesztésre már nem
volt lehetőség. A rendőrségi
intézkedés idejére a helyszín
biztosításában nyújtottunk segítséget.
Yecember 22-én Felsőpakonyból érkezett riasztás,
hogy egy autó a vonattal ütközve ég az állomáson. A kiérkező tűzoltóink megállapították, hogy az eset szerencsésebb kimenetelű a bejelentésnél: a kisteherautó valóban
nekiütközött a vonat oldalának, de csak a megsérült hűtőből felszálló gőzt hihette a
bejelentő füstnek, tűz nem keletkezett, sőt szerencsére személyi sérülés sem.
A YeGY elérhetősége:
0Ye2Y : Y0-: : :
Összeállította:
Kelecsényi Gábor

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)
XVIII. kerületi magyar nagykereskedelmi vállalkozás, Gyálon élő, a munkájára igényes, leinformálható takarítónő munkatársat keres heti (hétköznap) 5 nap, napi 4-5 órás bejelentett munkaidőben. Fényképes önéletrajzokat a bérigény
megjelölésével a kontrolling@paliszander.hu email címre várjuk.
2,8 Millió forintért ELADÓ Gyálon az Akácfa utca után, csendes helyen 956 m2-es szép telek.
Villany bevezethető, vizet fúrt kúttal lehet megoldani. Melléképület, vagy nyaraló építésére is
kiváló, akkor még lakni is lehet benne, utána,
hogyha nem tetszik mást kell nézni. Tel.: 0620/334-8629.
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Jól halad a Tátika óvoda újjáépítése
Tavasszal kezdődött meg a Tátika Óvoda újjáépítése. A bontási munkálatok a nyár végén indultak, ősszel pedig már alapozás is befejeződött. A kedvező időjárási feltételek miatt azóta is
jó ütemben, a terveknek megfelelően halad a beruházás.
Az elmúlt években folyamatosan újultak
meg a gyáli óvodák. Első lépésben a Gyáli Liliom Óvoda, ezt követte a Gyáli Tátika
Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodája, pár
hónapja pedig a Gyáli Tátika Óvoda épületének helyén egy korszerű, 21. századi
intézmény ,,nő ki a földből”.
Ismeretes, hogy a régi épület állapota
már nem tette lehetővé, hogy költséghatékony módon történő felújítást, ezért a
városvezetés egy új épület megépítése
mellett döntött. A projekt a 2017/2018-as
önkormányzati költségvetési év egyik kiemelt beruházása, hiszen 6 csoportszobát
alakítanak ki mosdókkal, öltözőkkel, mely
180 férőhelyet tud majd biztosítani a gyá-

li gyermekek számára. A majdnem 1500
m2-es intézményben kialakítanak egy hatalmas aulát, amely közösségi programoknak (anyák napi ünnepség, karácsonyi ünnepek, stb.) biztosít majd helyet,
emellett helyet kap egy orvosi szoba elkülönítővel, egy könyvtár, konyha, kiszolgáló helyiségek, öltözők, logopédusi, pszichológusi és fejlesztő szoba.

1

gyáli mi újság

Az óvodához tartozó udvart is átalakítják, melynek köszönhetően megújul a
játszótér, új játszóeszközöket, kerti zuhanyokat, valamint párakaput telepítenek.
Fákat, növényeket, bokrokat ültetnek, melyet egy korszerű öntözőberendezés segítéségével gondoznak. Az épülethez tartozik majd egy majdnem 300 m2-es terasz, melyből 80 m2 árnyékolt. A beru-

házás mintegy 380 millió forintból valósul
meg, melyet teljes egészében városi költségvetésből valósul meg.
Az intézmény energiaellátásának egy
részét a napcellák biztosítják, a hálózati
meleg víz és fűtésrásegítést pedig a napkollektorok szolgáltatják. A megfelelő védelmi berendezések kiépítése prioritásként fogalmazódott meg a városvezetés
részéről, tehát modern tűzjelző, tűzcsaphálózat kiépítését is tervezik. Teljes internet lefedettség (WIFI), kamerarendszer,
beléptető rendszer segíti majd a mindennapi munkát.
A sószoba igen népszerű mindegyik
gyáli óvodában, hiszen a sós levegő különösen alkalmas bőr- és légúti megbetegedések kezelésére, mely ebben az intézményben is helyet kap. Az óvodába
új bútorokat, eszközöket, játékokat is vásárolnak. A gyermekek megfelelő biztonsága érdekében az utcafronti kerítést
is kicserélik. 1 300 m2-es szakaszban a
külső környezetet rendezik.
„A beruházás ideje alatt a gyermekek
megfelelő ellátása a legfontosabb.” – fogalmazott még a munkálatok tavaszi kezdetekor Pápai Mihály polgármester, ezért
aztán a csoportokat a Liliom oviban és
Tátika ovi Bartók utcai tagóvodájában helyezték el. A munkálatok várhatóan nyár
végéig tartanak, tehát a 2018/2019-es nevelési évet már az új intézményben kezdhetik az ovisok. A Gyáli Tátika Óvoda felújításával a város összes óvodája korszerű, új, tiszta, modern körülményeket teremt a gyermekek számára.
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cteril szobát kap c ominik
A városunkban élő kertész c ominik szívbeteg kisfiú gyógyulásának segítésére decemberben
jótékonysági koncertet szervezett a c yáli Tátika Óvoda és c yál város önkormányzata.
A szívbeteg zominikot közel egy éve kezelik
különböző módszerekkel. zzakemberek szerint egy új szív menthetné meg a kisfiú életét.
Az egyetlen életmentő beavatkozás előtt a
család célja zominik számára egy steril szoba kialakítása annak érdekében, hogy a kórházból hazatérve megfelelő környezetben
gyógyulhasson.
A Tátika óvodában dolgozó zarap Erzsébet lapunknak elmondta, hogy hozzájuk jár
zominik leánytestvére.
ö ö ööösööyáööl öögyöö söööö öösöölgööö
öööö máöö söölös ööáö isöös ööööööööögy ööö
öögöö söölööööö ö ö ömiöiööö gy göööölöööö
öögy öölömilyöö úööö miöööööööööö söööööö
öööö sögööööiööö ööösööyö ö ömiöiö söámáöö
ögy söööil söööáö söööööööö öölöö öiölööööööiö

öööööööögy miööáö ööööjööööö ö
öóööáööólömáösöjáööööööööööööö
söööil öööölmööyöö öööööögyógyölö
öössöö ö öisöiúöö iööáö mögsöölöö
öööööö öö öölööööölöööööö ööööööl ö
ööööööösöööööööööölömööööösöö
öööööl ö öööösölöööööööiö öösööló
jóöööööysági öölú ööööööööööösöööö
öööööö máö– válaszolt érdeklődésünkre zarap Erzsébet.
A nemes cél érdekében szervezett december elsejei jótékonysági
délutánon több híres magyar előadó, így többek között L.L. zunior,
Baby Gabi, Tóth zeni és még mások is felléptek. Az eseményre
1.000 forint volt a belépő. Az Arany
zános zözösségi zázban megrendezett jótékonysági délután fővédnöke Pápai Mihály polgármester volt.
L.L. zunior, Tóth zeni, Baby Gabi, zeák zorbert és zurányi Erika
és Farkas . va színművésznő kiváló
hangulatot teremtett, zzőke Péter festőművész pedig saját festményeit ajánlotta fel licitálásra és az ebből befolyt összeggel
támogatta zominik gyógyulását.
A koncerten 5z2 ezer forint bevétel jött össze, ezt egészítette ki Pápai Mihály polgármester saját keretéből adott 50 ezer forinttal. Ezt az összeget még december végén átadta zominik
édesanyjának Erős zózsef alpolgármester és zarap Erzsébet.
A szoba felújítása, illetve átalakítása január-februárban történik meg.

c ikulás kupán és sikeres decemberi övvizsgákon a gyáli karatékák
c ecember c-én rendezték meg c alassagyarmaton az ckc
kyokushin karate stílusszervezet c ikulás kupáját. A négy
ország közel cc0 versenyzőjének részvételével lezajlott
sporteseményen a canbon ce két versenyzője indult.
zovács Milán az 5-6 éves korosztályban az ovisok között
bronzérmet szerzett élete első karate versenyén. Boldizsár
zsaba, az ócsai Bolyai zános Gimnázium tanulója az ifjúsági
könnyűsúly kategóriában ezüstérmet gyűjtött be idei első kumite versenyén.
zecember 16-án új övfokozatot kapott z roszi zéka, míg
testvére, z roszi Tamás 8-kyu-t, Maglóczky zzilárd pedig 9kyu-t.
Ezzel még nem ért véget a 2017-es karate-események sorozata, hiszen december 27-30. között megrendezésre került
az a téli edzőtábor is, ahol a zanbon zE szintén képviseltette
magát.
2018 februárjában egy nagy nemzetközi karate verseny lesz
. rden, több mint 10 ország részvételével, amire január elején
már meg is kezdte a felkészülést az egyesület.
A zanbon zE továbbra is szeretettel várja a karate sportág

iránt érdeklődőket a sportegyesületbe 6-tól egészen 60 éves
korigF
Tel.EAmbrus GyörgyE06-70-55z-0738, zelyszínEGyál, zákóczi út zz. (bejárat a zárolyi Mihály utca felől).
ö mööös ö yöögy
öösööööölöögyógyöösööööölö öööáöööööööö sööööööö

ö ö ö ögyölööö 1
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Keresztes Kristóf és a polgármesteri elismerő oklevél
Immár hagyományosan december 4-én, Ferencváros Napján gálaműsor keretében adták át
Budapest IX. kerületének kitüntetéseit. A díjazottak között volt a fiatal gyáli kajakos, Keresztes
Kristóf is.
Ferencváros december 4-én ünnepelte
névadásának 225. évfordulóját. a jeles
alkalomból a több mint félezer látogató befogadására képes Nemzeti Színházban tartották az ünnepséget.
„Mint láthatjuk, Ferencváros elmúlt 225
éve – ez a kilenc emberöltő – tele van
történelemmel, humánummal, kultúrával” – utalt köszöntőjében a gálaműsorban látottakra Bácskai János ferencvárosi polgármester.
Hozzátette: kerületünk sok mindenben elsőnek mondhatja magát, tele van
csodálatos építészeti emlékekkel, számos iskola, egyetem otthona, sok művész és tudós lakhelye volt az idők során. történetében megkerülhetetlen a 118 éves Fradi és a 80 éve elhunyt József attila.
Bácskai János emlékeztetett: örömteli és ritka esemény ez
abból a szempontból is, hogy Ferencváros valamennyi testvérvárosa, az egyaránt a trianoni határokon kívül rekedt Beregszász, Királyhelmec, Magyarkanizsa és Sepsiszentgyörgy
polgármestere is egyszerre vendégeskedik nálunk ezen a szép
ünnepen.
a várost mindig építeni kell, nemes célokat kitűzni és megvalósítani, beszéde végén ehhez kívánt még legalább kilenc
emberöltőnyi erőt, emberséget és kultúrát a polgármester.

a díjátadó ünnepséget a 2017-es év
során átadott kerületi díjak felelevenítése nyitotta, majd Bácskai János
átadta a Ferencváros Napja alkalmából odaítélt kitüntetéseket.
Polgármesteri Elismerő Oklevélben
részesült antal Árpád, Ferencváros
testvérvárosa, Sepsiszentgyörgy polgármestere, zila Péter, a Nagyvárad
téri Református Gyülekezet lelkésze,
Kerek andrás, a Ferencvárosi Művelődési Központ igazgatóhelyettese,
Szőke istván, az FtC örökös bajnok
labdarúgója, valamint a gyáli Keresztes Kristóf, aki az FtC kajak-kenu szakosztályának ifjú kajaksprintere
Keresztes Kristóf a hat éve újraindított, sikeres FtC kajak-kenu szakosztály jelenleg legeredményesebb sportolója. 2012ben kezdett el kajakozni Ferencváros színeiben, az egyesület
saját nevelésű versenyzője. az idei évben megnyerte Győrben
az Európai ifjúsági Olimpiát 200 méter kajak egyesben. Ezen
kívül korosztályos válogatott is lett. a 2017-es szezonban az
Olimpiai Reménységek versenyen két számban is győzni tudott a Csehországi Racice-ben: 200 méter egyesben és négyesben állt fel a dobogó legfelső fokára. tagja annak a szűk keretnek, akik a 2018-as argentínai ifjúsági Olimpián részt vehetnek.

Biliárd szívvel-lélekkel: eredményes évet zárt a Fitti sharks
A Gyáli Amatőr sportegyesület biliárd csapata, a Fitti sharks megnyerte az NB II-es csapatbajnokság eddigi összes csoportmérkőzését, így 2018-ban már garantáltan NB I-es.
az egyesületnek jelenleg 24 biliárd
játékosa, 3 tiszteletbeli tagja és 4
pártolói tagja van. a részletekről
Losonczy Ferencet, az egyesület
vezetőjét kérdeztük.
Mit érdemes tudni a Fitti sharks
csapatról?
a bajnoki címért harcba szálló
Fitti Sharks, 9 játékossal vágott neki a szezonnak, de sajnos időközben az egyik csapattársunk, Kurucz
Viktor elhunyt, így 8 játékossal vágunk neki a döntőnek. Név szerint: Rab
Benedek, Kis Krisztián, Diószegi zoltán,
ifj.Losonczy Ferenc, Németh tibor, Farkas Szilárd, Bakos Bence és jómagam.
Mikor és hol gyakorolnak?
Heti 3 alkalommal van edzésünk. Kettő
hétköznap és egy a hétvégén. Munka és a
család mellett, a játékosok sokszor erőn
felül, így is heti 12-14 órát játszanak, illet-

18 gyáli mi újság

ve gyakorolnak. itt szeretném megköszönni tarpai Károlynak, a Lakodalmas
Ház főnökének, hogy több éve lehetővé
teszi, hogy a Lakodalmas Házban készüljünk, edzünk, illetve csapatbajnoki
mérkőzéseken hazai pályaként használjuk a termet.
Hogyan sikerült eljutni az NB I-ig?
az NB ii-ben csoportmérkőzéses rend-

szer van. Szerencsére a két gyáli csapatunk külön csoportba került, így folyamatosan tudtunk egymásnak szurkolni. Érdemes megjegyezni, hogy a
Fitti Dragons csapatunk a csoportjában iii. helyen végzett, mi viszont a
cápákkal végig úsztuk a biliárd tengerét és minden mérkőzésünket megnyertük, csupán 3 játékot veszítettünk
el az egész év során.
Milyen esélyekkel várják a 2018-as
bajnoki évadot?
idén egyéni szinten is sokkal komolyabban részt fogunk venni a Magyar Biliárd Szövetség versenyein. Csapatbajnokságban már 3 csapatot szeretnénk
indítani. a cápákkal az első NB i-es
évünkben tisztes helytállást tűzünk ki célul, illetve nemcsak látogatók szeretnénk
lenni az NB i-ben. Szlogenünk változatlan: Biliárd szívvel-lélekkel!
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sportoló

Szita Róbert

Varga Vdám: a célok elérése lemondásokkal jár
A Gyáli Barátikör sportegyesület VBKsVAfelnőtt labdar2gó-csapatának immár V éve tagja az
egyetemista Varga Vdám, akire Boda Imre, a BKsV elnöke hívta fel figyelmünket.
Varga Vdám pozitív példa, amikor ideje
engedi, jelen van az edzéseken, nagyon
megbízható játékos, és ami nagyon fontos nemcsak sportol, de a Műszaki Egyetemen is tanul, mert lehet így is – fogalmazott lapunknak Boda imre. az egykori válogatott, az MtK-val magyar bajnokságot is nyert kiváló labdarúgó, ma már
sportvezető és edző javaslatára kerestük
meg Ádámot, akiről érdemes tudni, hogy
számára a tanulás mindig is fontos volt. a
gimnáziumi érettségit kiváló eredménnyel
teljesítette, jelenleg pedig a Budapesti
Műszaki Egyetem MBMENmásodéves gépész energetikus hallgatója.
Mióta sportolsz, illetve mikor kezdtél
komolyabban is a foci felé fordulni?
a labdarúgással 7 éve foglalkozom
egyesületi szinten, de előtte is játszottam
már. Mielőtt elköteleződtem volna a labdarúgás mellett versenyúszó voltam és
vízilabdáztam is, de 13 évesen úgy éreztem váltanom kell és így került a választás
a focira. Gyálon kezdtem el focizni és azóta itt is ragadtam.
Milyen poszton és csapatban játszol?
a Gyáli BKSE csapatában kapusként
játszottam és még néha most is beállok a
ketrecbe, de szívesebben játszok a mezőnyben, támadó szerepkörben.
Vgyetemre jársz, hogyan sikerül öszszeegyeztetned a sportot a tanulással?
Rendkívül nehéz összeegyeztetni, hiszen szinte semmi szabadidőm nincs.
Ugyanakkor azt gondolom, hogy a célok
elérése sokszor lemondással jár. Mivel a
tanulásban és a fociban is folyamatosan
fejlődni szeretnék, ezért tanulás után minden nap, amikor csak tehetem lejárok a
tüskecsarnok melletti műfüves focipályára edzeni és futni. Ezt azért kell megtennem, mert sajnos Gyálon heti két
edzés mellett ma, imum szinten tartani

képes magát az ember, a fejlődés esélye
csekély.
az edzések és az edzőnk kiváló, az
edzés-látogatottsággal néha problémák
adódnak, de ez teljesen érthető, hiszen
a csapatban mindenki dolgozik vagy tanul, így nemcsak nekem, de a csapattársaimnak is nehéz összeegyeztetni az
edzéseket a munkával. igazából az öszszeegyeztetésnek nincs titka, egyszerűen csak a lemondás szót használnám. Lemondok a szabadidőmről, hogy jobb
sportoló lehessek, mert szerintem ez nemesebb cél.
A Műszaki egyetemen mit tanulsz, illetve hogyan telik a vizsgaidőszak?
a tanulás korábban is és úgy érzem,
hogy a jövőben is fontos cél lesz számomra, hiszen manapság rendkívül magas végzettségek és jó papírok kellenek
egy-egy állás megszerzéséhez. Ugyanakkor nem is igazán ezekért tanulok, hanem, mert fontos számomra, hogy megértsem a világ működését azon a területen, amely érdekel. 3gy mivel reál beállítottságú ember vagyok, a választás erre
az egyetemre esett és azon belül is az
energetikus szakra. a vizsgaidőszakban,

itt a BME-n általában négy vizsgát kell
letenni, amelyekre persze illik jól felkészülni. a vizsgaidőszakot is általában napi a óra tanulással és egy kis mozgással
töltöm, de próbálok pihenni és regenerálódni is, főleg ilyenkor, az évvégi nagy
hajtás után.
Mikor kezditek 2jra az edzéseket?
az edzéseket február a-án kezdjük. alapozással készülünk a tavaszi szezonra,
ahol célunk a megyei ii. osztályba történő
feljutás elérése lesz, ami nehéz küldetés,
de egyáltalán nem lehetetlen a mostani
keretünkkel. Fontos megemlítenem, hogy
Gyálon egyre jobb körülmények között
lehet sportolni, hiszen nemrégiben műfüves pályát és egy kiváló minőségű
edzőpályát is kaptunk, továbbá hamarosan megkezdődhet a sportcsarnok építése is, szóval én minden gyermeket, illetve felnőttet arra buzdítanék, hogy jöjjön Gyálra, mert jó hangulat és remek körülmények fogadják a közeljövőben.
Ha esetleg mégis marad szabadidőt,
azt mivel töltöd?
Egy kevés kis szabadidő esetén filmet
nézek, olvasok, de baráti összejövetelekre is szívesen eljárok.
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