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lENDÜlETBEN GYÁL – 2017
Idén ünnepeljük Gyál vá rossá nyilvánításának 20. évfor dulóját. Ebből az alkalomb ól, a lendület ben Gyá l 2017 rendezvénysor oza t részek ént , a ha gyomá nyosan megrendezendő programok mellett, számos, az elmúlt 20 évr e visszae m l é k e z ő re n d e z v é n y t i s t a r t a n a k a v á ro s b a n m ű k ö d ő i n t é z m é n y e k , ö n k o r má nyzati gazda sági társaságok, vala mint civil és spor tszervezetek. Az alábbiakban a következő másfél hónap rendezvényeinek idejét, helyét és szervezőinek
nevét ad juk közre.
M ár cius 6-10. (hét f ő-p ént ek) - Pénzüg yi tud a tossá g het e
Helyszín és főrendező: Gyáli Eötvös József Szakképző Iskola
Má rc ius 22. (szer da ) - Vá r osi r a jzve rseny: 20 éves a vá r os
Főrendező: Gyáli Bartók Béla általános Iskola
Helyszín: Gyáli Bartók Béla általános Iskola
Főrendező: Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola
á p r il i s 7 . ( p é n t e k ) – S z a k m a i n y í l t n a p
Helyszín és főrendező: Gyáli liliom óvoda
ápr ilis 8 . ( szom ba t 15 óra ) – Népd a l és nóta ver se ny
Helyszín: Arany János Közösségi Ház
Főrendező: Kovács István Pál Dalkör Egyesület
áp r ilis 9. ( va sár na p 17 óra ) –
P ö r ö g a G y ál i S z o k n y a n é p t á n c g ál a
Helyszín: Arany János Közösségi Ház
Főrendező: Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület
ápr ilis 13-17 . ( csütör t ök-hét fő) – Húsvét i szer ta r tá sok,
c s a l á d i p ro g ra m o k é s m i s e
április 13. csütörtök, 18.00
április 14. péntek 15.00
április 15. szombat 20.00
április 16. Húsvét Vasárnap (10 óra)
április 17. Húsvét Hétfő (9 óra 30 perc)
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KéRDEZő

Szita Róbert

Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc

Erős József: szigorú, feszes, takarékos
és hatékony lesz az idei költségvetés
A költségvetés, az intézményi fejlesztések, a sportcélú beruházások és az egészségügyi modernizáció is
terítéken szerepelt Erős József alpolgármesterrel készített interjúnk során.
A l p o l g á r m e s t e r ú r ! Fe b r u á r b a n
elfogadta a képviselő-testület a város idei költségvetését. Milyen lesz
a 2017-es büdzsé?
Erősödik a város, az idei büdzsé 1
milliárd forinttal több forrást tartalmaz, mint a tavalyi. Egyensúlyban vannak a bevételek és a kiadások, nullszaldós, szigorú, feszes, takarékos és hatékony az idei költségvetés. A 4,2 milliárd forintos főösszegű büdzsé készítésekor elsősorban a városüzemeltetés, az intézmények, tehát az óvodák és a
bölcsődék biztonságos működtetésének garantálása, valamint a
közvilágítás, a közétkeztetés biztosítása és az utak felújításának szükségessége vezérelt bennünket. Mint
minden esztendőben, idén is előre
szeretnénk lépni, erre utal az idén
megvalósítandó beruházások sora.
Kezdjük az óvodai fejlesztésekkel! Mi valósulhat meg idén?
Az elmúlt években folyamatosan
megújultak a gyáli óvodák. Első lépésben a liliom óvoda modernizálódott, ezt követte a Tátika óvoda Bartók Béla utcai tagóvodájának felújítása, most pedig a Tátika
óvoda leromlott állapotú épületének helyén egy korszerű, 21. századi intézményt hozunk létre. A
költséghatékony felújítás nem volt
megoldható, ezért döntöttünk az
építkezés mellett. Az óvoda-fejlesztési program részeként megvalósuló kiemelt óvodai beruházás
során 6 csoportszobát alakítunk ki
mosdókkal és öltözőkkel. A közbeszerzési eljárás hamarosan lezárul, így ha minden a tervek szerint halad, akkor a tavasz végén,
nyár elején megkezdődhetnek a
munkálatok, mely várhatóan egy
évig tart.
Az óvodai mellett az iskolai mod ern iz ác iót is szem elő tt tartja a
városvezetés?
Igen, hiszen a mi gyerekeink járnak az iskolákba, és annak ellenére, hogy a Klik átvette az iskolák

működtetését, mégis kötelességünknek érezzük és meg is tehetjük, hogy támogassuk gyermekeink tanulását. Saját 21 millió forin-

G yál sportoló város. A költségvetés a sportcélú beruházások folytatását is lehetővé teszi?
Természetesen. Nagy álmunk, a
sportcsarnok megépítésére 800 millió forintos állami támogatást kaptunk a Kormánytól. Ezért aztán kellemes feladatként a sportcsarnok kiviteli terveit felül kellett vizsgálni, a
tavaly decemberi terveket a testületi döntések miatt aktualizáltuk, illetve módosítottuk. A beruházás során
az Ady Endre általános Iskolát és a
sportcsarnokot összekötjük, hiszen
az iskolát is ki kell szolgálnunk, az iskolások ugyanis itt teljesítik majd a
mindennapos testnevelés követelményeit. Az első kapavágás előtt a

... a Tátika óvoda leromlott állapotú
épületének helyén egy korszerű, 21. századi
intézményt hozunk létre.
tos forrásból megoldottuk iskoláinkban a számítógép-park teljes
cseréjét, már minden iskolában
üzembe is állt a rendszer. Az informatika tagozatot is működtető Bartók iskolában kérték a legtöbb gépet, azóta már ott is működtetik a
rendszert. Idén is folytatjuk az észszerű igények kielégítését, a város
támogatásával a Bartók és a Zrínyi
iskolában is – egy-egy tanteremben – megvalósítjuk a Samsung
Smart programot.
A napokban kaptuk a jó hírt,
hogy sikerült két energetikai pályázatot is megnyernünk, ezzel a
Bartók és a Zrínyi iskolában, mintegy 250 millió forintból megoldjuk
a hő- és napelemes, világításkorszerűsítést. A teljes külső hőszigeteléssel új korszerű megjelenése
lesz az iskoláknak, modern nyílászárók lesznek az intézményekben,
ahol napelemek biztosítják majd a
villamos-energia-ellátást. Természetesen az iskolákhoz tartozó tornacsarnokok is teljesen új külső hőszigetelést kapnak.

tervdokumentációt véglegesíteni kell,
majd a nemzetközi közbeszerzési pályázatot is ki kell írni. A sportcsarnok
áthúzódó beruházás, a tervek szerint 2018-ban készül el.
Idén befejeződik az öntözőberendezéssel és világítással kiegészülő élőfüves edzőpálya építése,
melynek 30%-át önrészből, a többit
Tao-támogatásból kell biztosítani.
A napokban az MlSZ visszajelzett,
kiválasztotta a kivitelezőt, így hamarosan elkezdődhetnek a munkálatok.
Az egészségügy fejlesztése is prioritást élvez országosan. Gyálon is
érezhető ez?
úgy gondolom, igen. A védőnői
szolgálat épülete 58 millió + áfa
összegből valósul meg, ebből 30
millió állami támogatás lesz. A részben állami, részben pedig saját erős
beruházás megvalósulásával, az átadás után, április-májusban már kiváló körülmények közé költözhetnek vissza a védőnők, a kismamák
és a csecsemők egyaránt. A védőnői épület március 31-ig készül el.

GyálI MI úJSáG

3

gyaliUjsag_III_4-5:23-24-25.qxd

2017.02.23.

12:30

Oldal 22

közöttünk élő

Döntöttek a képviselők
Február 23-án rendes képviselő-testületi ülés keretében több témáról is döntöttek a képviselők.
A képviselők elfogadták a rendes
képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb események beszámolóját, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
új rendeletet alkottak a képviselők, amely mondhatni egyedülálló, hiszen az új rendeletnek köszönhetően az eddig bevezetett
programokat integrálja és az
újonnan bevezetni kívánt programokat újraértelmezi. Ez azt jelenti, hogy az ún. Gyáli élet Program nevet viselő kezdeményezés
az önkormányzat gondoskodása
a születéstől az óvoda- és iskolakezdésen keresztül, figyelmet
szentelve a középiskolásoknak és
egyetemistáknak, a házasulók
programon át, egészen a „szépkorig” elkíséri az egyént. Bevezetése a gyáli identitást elmélyítő
akcióként is felfogható. Az új
programnak köszönhetően több
támogatást kapnak a középiskolások, valamint az felsőoktatásban tanulók, de a szépkorú polgárok is jelentősebb támogatásban részesülnek. Az óvodát megkezdő gyáli kisgyermekek is óvodai kezdőcsomagot kapnak,
melynek kapcsán a szülőknek kevesebb kiadása lesz a beiratkozás során.
Elfogadták a képviselők a Gyál
Városfejlesztési és Városüzemel-

tetési kft. 2017. évi üzleti tervét,
mely a szakmai célokon kívül, a
pénzügyi költségvetést is magába foglalja. szintén döntöttek a
Gyál és térsége Hulladékgazdálkodási nonprofit kft. 2017. üzleti
tervéről, melynek értelmében
Gyál több pénzügyi támogatásban részesülhet.
Az Arany jános közösségi Ház
és Városi könyvtár 2016. évi beszámolóját, valamint az idei munkatervét is jóváhagyták a városvezetők. A sokszínű és különleges
programkínálat egyre több gyáli
polgárnak teszi lehetővé, hogy
megtalálja a maga számára hasznos eseményeket. A közösségi ház
az utóbbi időben lecserélte a bútorzatot és megújultak az egyes
rendezvénytermek is. nem csak a
programokat tartják fontosnak, hanem a tárgyi eszközökre is nagy
hangsúlyt fektetnek, úgy mint hangosító berendezések és hangfalak.
Ezen eszközök beszerzésére pályázati forrást áll rendelkezésre,
melyet a testület önrész formájá-

ban 3 millió forinttal támogat.
kiírták a pályázatokat a civil szervezetek, valamint sportcélú támogatások vonatkozásában, amely lehetővé teszi a fejlődést, fejlesztést
a helyi szervezetek számára. A pályázatok célja, hogy olyan rendezvényeket, programokat támogasson, melyek hozzájárulnak a szervezet és a város kulturális programjainak megvalósításához. Pályázni március 31-ig lehet. további
részleteket lapunk 7. és 17. oldalán
olvashat.
Pápai mihály polgármester javaslatát támogatta a testület,
melynek értelmében a Gyáli tátika Óvoda rekonstrukciójával kapcsolatos óvodai átszervezések vonatkozásában kíván intézkedéseket megtenni.
Gyál Város önkormányzata éves
munkarend szerinti következő ülését március 30-án, 17 órakor tartja a Városháza tanácstermében.
A képviselő-testületi anyagok,
illetve döntések a www.gyal.hu
oldalon érhetőek el.

Babaköszöntő: az önkormányzat

komolyan támogatja a gyáli családokat
Idén ünnepli második évfordulóját
a Gyáli Babaköszöntő Program,
mellyel a fiatal családok gyermekvállalását támogatja Gyál Város
önkormányzata. Február 22-én az
idén született gyáli újszülötteket
köszöntötték és átadták számukra
a babacsomagokat is.
4
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szita Róbert

Fotó: kiséri-nagy Ferenc

K

ét gyáli édesanya javaslatára és a programban történő jelentős szerepvállalásukkal valósul meg városunkban a babaköszöntő program. A
Gyáli Polgármesteri Hivatalba ez
alkalommal azon gyáli újszülöttek kaptak meghívást, akik 2017
januárjában, vagy azt követően
születtek – tudtuk meg suhajda
yvett polgármesteri referenstől,
aki a kezdetek óta szívén viseli a
kezdeményezést.
A támogatás formája egyszeri
15.000 forint értékű támogatási
csomag, amely gyermekruházatot és más, a gyermek gondozását segítő tárgyakat is tartalmaz.
Az ajándékcsomagban megtalálható textilpelenka, fürdőlepedő,
pártedli, sapka, takaró, body és
lázmérő is. Idén cumisüveggel és
egy hajlított végű körömvágó ollóval bővült a babacsomag, melynek részét képezi a Gyáli Babakalauz nevezetű kiadvány is, mely
a helyi védőnők, gyermekorvosok elérhetőségeit, rendelési idejüket, az ügyeletes kórházak elérhetőségeit, valamint a gyermekek után járó támogatások, illetve
kedvezmények részletes bemutatását tartalmazza.
2016-ban 272 gyáli gyermek
született és már idén is számos
gyáli kisbaba jött a világra, közülük tizennyolc újszülött családja
fogadta el a városvezetés meghívását. A kicsiket és szüleiket pár
perces műsorral fogadták a Városházán, majd Pánczél károly és
szűcs lajos országgyűlési képviselők jelenlétében Pápai mihály
polgármester köszöntötte a megjelent újszültötteket és kísérőiket.
A gyermek olyan új élethelyzetet, új élményt jelent, mellyel kapcsolatban mindig az örömteli ese-

ményekre kell gondolnunk. A
gyermekáldás nagyon szép és
nagyon fontos dolog itt Gyálon
is, ahol azt szeretnénk, ha az itt
lakó és újonnan itt letelepedő fi-

szöntő program nagyon kiváló,
sikeres példa, és 2017-ben talán
már 300 csomagot is kioszthatnak – tette hozzá az országgyűlési képviselő.

atalok jól éreznék magukat és az
itt felnövekvő nemzedék kiváló
körülmények között nőhetne fel.
A gyermekintézményeink erre kiválóan alkalmasak, illetve alkalmasak lesznek – fogalmazott a
város első embere, majd saját
gyermekeinek újszülöttkorát elevenítette fel.
Ezt követően szűcs lajos országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a legfontosabb társadalmi szerepvállalás egy önkormányzat részéről, ha komolyan
veszi a családokat.
A család egy életközösség, aki
családot vállal, ennek az országnak a jövőjéért vállal kötelezettséget. tavaly már növekedett a
házasságok száma és a gyermekválallási kedv is. úgy gondolom, hogy a gyáli babakö-

A vezető védőnő, Póti Erzsébet
hozzászólásában kiemelte, hogy
az elmúlt években nagyon sok
pozitív visszajelzést kaptak a családoktól arról, mennyire hasznos
az átadott babacsomag tartalma.
Az idén született babáknak Pápai mihály, Erős józsef és Varga
Patrícia adták át a csomagokat.
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vállalkozó

Tisztelt Adózó!
Ha Ön nem rendelkezett még az szja 1+1%-áról, azt a bevallástól függetlenül egészen május 22-ig megteheti. 1%-ot civil szervezetek a másik 1%-ot egyházak kaphatják meg. Ne hagyja elveszni, ne tegye azt a
„nagy kalapba” ha gyáli szervezeteknek is adhatja. Idén a Nav sokaknak megcsinálja a bevallását, amit
érdemes ellenőrizni és kijavítani. Ez mindenképpen könnyebbség, ami azonban, az 1+1%-ról való rendelkezést nem helyettesíti.
a rendelkező nyilatkozatot a bevallásától elkülönülten, elektronikus úton, vagy papír alapon, a legegyszerűbben a 16Egysza nyomtatványon nyújthatja be.
a Nav honlapján közzétett listában február elsején az
alábbi szervezetek szerepelnek. aki ezen nem szerepel, és
mégis megjelölésre kerül, nem kaphatja meg azt, ezért a
felajánlása szintén visszakerül az állami költségvetésbe.

mielőtt rendelkezne, győződjön meg róla szerepel-e a listában az Ön kedvezményezettje! a 70 gyáli civil szervezetből 2017-ben 36-ot találtunk a listában.
a 2017. rendelkezõ évre regisztrált szja 1%-os gyáli kedvezményezett szervezetek
(az első rovat a Nav lista sorszáma, a második az a szervezet adószáma.)
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8226.

18338946

1

13

ÉlETHaNg TERmÉszETvÉDŐ És állaTmENTŐ alaPÍTváNy, 2360 gyál EgREssy UTCa 29.

8439.

18701854

1

13

EÖTvÖs józsEF alaPÍTváNy a gyEREkEkÉRT, 2360 gyál ERDŐsoR UTCa 65.

9107.

18010413

1

13

FECskEFÉszEk kÖzHaszNú EgyEsÜlET, 2360 gyál FECskE U. 8

9115.

19177517

2

13

FEgy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület gyál, 2360 gyál RákóCzI úT 44.

18689400

1

13

gyál És TÉRsÉgE BIRkózó sPoRT EgyEsÜlET, 2360 gyál ERDŐsoR U. 148/a

10478.
10479.

18689620

1

13

gyál kÖzBIzToNságáÉRT kÖzalaPÍTváNy, 2360 gyál kŐRÖsI úT 112-114.

10480.

18682537

1

13

gyál városi Népdalkör Egyesület, 2360 gyál laNDlER jENŐ U 54

10481.

18693795

1

13

gyál-I PosTagalamBsPoRT EgyEsÜlET, 2360 gyál Dózsa DŰlŐ 1

10483.

18672538

1

13

gyáli Baráti kör sport Egyesület, 2360 gyál aDy ENDRE UTCa

10484.

18663444

1

13

gyáli keresztény Nevelésért alapítvány, 2360 gyál szENT IsTváN U.36

10485.

18707300

1

13

gyálI kERTBaRáT kÖR, 2360 gyál BogáNCs kÖz 4. 1.a.

10486.

18692440

1

13

gyálI mUzsIkáÉRT alaPITváNy, 2360 gyál BaRTók B. U. 75

10988.

18673876

1

13

HaEmoDINamIkaI alaPITváNy, 2360 gyál somogyI U. 11

12096.

18665855

1

13

IFjU szIvEk alaPITváNy, 2360 gyál aDy E. U.20

12491.

18704338

1

13

jaNCsI És jUlIska okTaTásI alaPÍTváNy, 2360gyál RákóCzI U. 69

14713.

18722059

1

13

kováCs IsTváN Pál DalkÖR EgyEsÜlET, 2360 gyál kŐRÖsI úT 118-12o

14719.

18275760

1

13

kováCs TEam kICk-BoX, RITmIkUs gImNaszTIka És szaBaDIDŐ sPoRTEgyEsÜlET,

19423.

18717048

1

13

Nyugdíjasok Helyi képviseletének közhasznú Egyesülete, 2360 gyál IBolya U. 4

21195.

18726091

1

13

PRÉmIUm gyálI aszTalITENIsz sPoRT EgyEsÜlET, 2360 gyál vak BoTTyáN U. 3 a

21904.

18671544

1

13

RoDosTo alapítvány, 2360 gyál RákóCzI UTCa 44.

22164.

18686672

1

13

saNBoN sPoRTEgyEsÜlET, 2360 gyál zRÍNyI mIklós UTCa 26.

22683.

18690974

1

13

sóFáRHaNgoló kÖzHaszNú EgyEsÜlET, 2360 gyál zRÍNyI UTCa 33.

22734.

18687745

1

13

solymáRI BÉla NyUgDÍjas PEDagógUs klUB, 2360 gyál aDy ENDRE U. 20

25262.

18703612

1

13

TáTIka óvoDa gyERmEkEIÉRT alaPÍTváNy, 2360 gyál DEák F. U. 5

2360 gyál NEFElEjCs U. 33/2

25807.

18273287

1

13

Titkos kert alapítvány -aradi liliána Emlékére, 2360 gyál RákóCzI FERENC U. 82/2

26862.

18718276

1

13

városi gyermekgondozónők a Bölcsödéért Egyesület, 2360 gyál HElTaI j. U. 54

gyáli Polgármesteri Hivatal
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Fotó: Börcsök kata

Ismerkedés, közös gondolkodás és Tao-támogatás
Február elején Pápai mihály polgármester immár nyolcadszor hívta megbeszélésre a város legnagyobb
adófizetőit. az összejövetel célja idén is az volt, hogy a ,,nagyadózók” megismerjék a város közösségi és
kulturális életét, tájékozódjanak a jövőbeni fejlesztési lehetőségekről, illetve képet kapjanak arról, hogy
az általuk befizetett adóforintokat a település mire fordítja.
a “Nagyadózós” rendezvényt hét évvel ezelőtt Pápai mihály polgármester indította el, melyet azóta a környező települések vezetői is előszeretettel szerveznek. a gyáli eseményen a meghívott vendégek mellett a
Polgármesteri Hivatal munkatársai,
közöttük Erős józsef alpolgármester,
Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, Babák lászló mátyás járási hivatalvezető is részt vett.
az eseményen a város polgármestere köszöntötte a megjelent vállalatok képviselőit, majd Diera Éva, a
Pénzügyi és adó Iroda irodavezetője
tájékoztatást adott a város költségvetéséről. Elmondta, hogy a helyi
adókból származó bevétel nagyságrendben az elsők között áll, és ezek
80%-a a városban működő 50 legnagyobb adózó által befizetett összegből származik.
a város első embere, Pápai mihály a
jövőbeni tervekről, az elindult beru-

PályázaTI FElHÍvás
gyál város Önkormányzatának
képviselő-testülete pályázatot ír ki
civil szervezetek szabadidős
és kulturális tevékenységének
támogatására
a pályázat célja: olyan rendezvények,
programok támogatása, melyek hozzájárulnak a szervezet és a város kulturális programjainak megvalósításához.(támogatható: a rendezvények
költsége + működési költségek. vendéglátásra és buszköltségre fordítható összeg együttesen nem haladhatja a
pályázati összeg 20 %-át)
Előnyt élveznek: több civil szervezet
összefogásával létrejövő programok,
valamint városi szintű kulturális életet
erősítő (térségi) rendezvények megvalósítói.
a p á lyá zók k ör e: gyáli székhelyű
vagy telephelyű, vagy olyan civil szervezet, amelyik a gyáli lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.
a p á lyá za t köve te lmén yei: a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a
pályázó szervezet: nevét, címét, adó-

házásokról tájékoztatott, eközben a
gyáli Tátika óvoda és a gyál vasútállomás felújításának, valamint a járási
uszoda megépítésének fontosságát
külön is aláhúzta. a találkozó azon túl,
hogy közös gondolkodásra invitálta a
résztvevőket, egymás közelebbi megismerésére is alkalmat adott.
a rendezvényen az egyik vállalat
vezetője újabb Tao-támogatást ajánszámát, bírósági nyilvántartásba vételi számát, nyilatkozattételre jogosult
személy nevét és elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát, éves programját, a megpályázott tevékenység
rövid leírását, a pályázatban érintettek
tevékenységi körét, a program költségvetését, a vállalt önrész összegét,
a rendelkezésre álló egyéb forrás öszszegét, az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, viszszaigényelhető általános forgalmi adó
összegét, valamint mellékelni kell: a
képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, mely nyilatkozat a
3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet
2. számú mellékletét képezi (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a
szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán),
bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát, 30
napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot, a
3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet
3. számú mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatot (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy
személyesen átvehető a szervezési és
Ügyfélszolgálati Irodán), amennyiben

lott fel a városnak, melyből – az elképzelések szerint – a sporttelep pályáit lehet majd felújítani. a találkozón résztvevő cégvezetők egybehangzóan állították, hogy számukra
nagyon fontos a helyi önkormányzatokkal történő együttműködés.
a vállalkozók fogadása ismerkedéssel, ebéddel, baráti beszélgetéssel zárult.
www.gyal.hu
a szervezet a Nav köztartozásmentes
közzétételi listáján nem szerepel, igazolást a köztartozás mentességről, alapító okirat, vagy alapszabály képviselő
által hitelesített másolatát, aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát, igazolást (feladóvevény másolata) az országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett, tárgyévet megelőző
év tevékenységéről szóló beszámolóról.
a pályázat benyújtási határideje és
helye: 2017. március 31-ig (péntek 12:00
óra) személyesen benyújtva a szervezési és Ügyfélszolgálati Irodára gyál,
kőrösi út 112-114.), vagy legkésőbb postai úton március 31-ig postabélyegzővel
ellátva gyál város Önkormányzata
képviselő-testületének címezve.
a pályázat elbírálása: az oktatási és
kulturális Bizottság javaslata alapján a
képviselő-testület dönt 2017. április 27i ülésén.
a pályázatok anyagi fedezete: gyál
város Önkormányzata 2017. évi költségvetése tervezetének 5.sz. mellékletében céltartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából civil önszerveződő egyesületek működésének
támogatására 3.000 e. Ft áll rendelkezésre.
gyáli Polgármesteri Hivatal
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KertészKedő

együttműködőek
és lelkesek, ők a kertbarátok
Köztereinket, lakókörnyezetünket szépítik, a kertészkedést népszerűsítik, emellett ökonapot tartanak
és a gyermekeinket is a környezettudatosságra nevelik. Harminchetedik éve szolgálja városunkat
a Gyáli Kertbarátok Köre.
történet
Az 1970-es évek közepe táján id. Patai jános már próbálkozott a kertbarát mozgalom szervezésével, de
sikertelenül. ő már a kezdetektől
lelkesen támogatta a szervezőmunkát és okos tanácsaival sokat
segített a gyáli kertbarátoknak, akik
1980. június 20-án Gyáli Kertbarát
Kör néven 22 fővel, a város legelső
civil szervezeteként jöttek létre. A
megalakulásnak már az 1970-es
évek végén előzményei voltak, id.
Patai jános mellett Gyócsi zoltán
tanár, dr. Fa Ferenc, a Hazafias Népfront helyi vezetője, Barna illés, a
mozgalom egyik legfontosabb – ma
is élő – személyisége, Garai jenő tanár, valamint Vámosi józsef asztalos
lelkesedése is szükséges volt a kertbarát kör létrejöttéhez.
A Gyáli Kertbarát Kör eddigi elnökei Gyócsi zoltán (1980-85), soós
Antal (1985-91), Huszár Antal (199194), Ambrus miklós (1994-2004),
Bacsa Ferenc (2004-13) voltak, Király lászló 2013-ban vette át a civil
szervezet vezetését, vele beszélgettünk.
e l n ö k ú r ! m i t t ar t a k e r t b a r á t o k
legfontosabb feladatának?
A kertbarátok tevékenysége a város életében rendkívül aktív és fontos szerepet tölt be. megalakulásunk óta a gyáli kerttulajdonosok
gazdasági és szakmai érdekeit képviseljük és védjük, emellett folyamatosan fejlesztjük a lakosság kertészeti kultúráját, valamint mozgó-
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sítunk a környezetvédelmi feladatok ellátására. Civil szervezetünk aktivistáiként az érdeklődő, kertészkedest kedvelő lakosságot szakmai
tanácsokkal látjuk el, emellett fontosnak tartjuk és népszerűsítjük a
környezetkímélő eljárások bevezetését, a magyar agrárkultúrát és a
lakókörnyezet szépítését is. ezen
feladataink részeként folyamatosan
rendben tartjuk köztereinket, valamint évről-évre sikeresen szervezzük meg és bonyolítjuk le az őszi
terménykiállításunkat. működésünk
azért is nagyon fontos, mert általunk a jövő nemzedék is megtudhatja, hogyan kell a növényeket termeszteni, illetve azokat gondozni.
ennyi feladathoz sikeres együttm ű k ö d é s é s g a z d a g ka p c s o la t rendszer is szükséges…
Valóban, az ország számos megyei kertbarát körével kapcsolatot
tartunk. számunkra ünnep, ha
együtt lehetünk, eszmét és tapasztalatokat cserélhetünk barátainkkal,
partnereinkkel, a kispesti, a hercegszántói, a bicskei, az egri, a jászberényi, a jászkiséri, az abonyi, a dunabogdányi, a dunavarsányi, a gödöllői, a pilisvörösvári, a pomázi, a
táborfalvai, vagy éppen a szlovákiai
muzslai kertbarátokkal. Külhoni kapcsolataink sikereként a felvidéki
muzsla polgármestere, Farkas iván
már többször is Gyálra látogatott.

emellett az összes gyáli tanintézménnyel, az óvodákkal, iskolákkal is
szoros kapcsolatot ápolunk. természetrajz, környezetismeret órákon a
gyerekekkel együtt vetünk, a Bartók Béla általános iskolában bemutatókertet hoztunk létre, termőföldet helyeztünk el, palántát vetettünk, az iskola gondoskodott a locsolásról, emellett ökonapot tartottunk, de tesztlapokat is kitöltöttünk.
A gyerekeket öröm látni, amikor
boldogan tapasztalják a hozamot.
milyen a kapcsolat a városvezetéssel?
Fennállásunk óta élvezzük a városvezetés, az önkormányzat bizalmát, annak kulturális bizottságának
támogatását és megbecsülését.
emellett kiváló kapcsolatot ápolunk
támogató intézményünkkel, az
Arany jános Közösségi Ház és Városi Könyvtárral is, mely az idők során szakmai bázisa lett klubunknak.
Hamarosan itt a tavasz. Hogyan
készülnek a kertbarátok az évszakváltásra?
tavaszközöntő rendezvényekkel,
virágbeültetéssel, parkok locsolásával. metszési bemutatót tartottunk, napjainkban pedig azt tervezzük, hogy a szent istván teret
beültetjük virággal, emellett a milleniumi parkot és a Kálvin teret
előkészítjük az ünnepségekre. tagjaink ápolják a Vecsési-egresi út
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kereszteződésénél eddig elhanyagolt területet is, itt termőföldet alkalmazunk, gyomlálunk és kapálunk.
V a n - e G y á lr a je ll em z ő n ö v é n y ,
amelyre, ha ránéz az ember, a város jut eszébe?
speciális, Gyálra jellemző növény
a Batáta nevű édes krumpli. Nálunk,
Gyálon jellegzetes, korábban sokan
nem ismerték a nevét, ma viszont
már a receptét is elkérik.
Hogy telnek a civil szervezet mindennapjai?
jelenleg 71 tagunk ügyeit intézzük, 49 hölgy és 22 férfi tartozik civil szervezetünkhöz. több alapító
tagunk, így Gyócsi zoltán, Barna illés, lantos istván és durucz lajosné
is bennünket erősít. A tagság túl-

nyomó része az idősebb generációhoz tartozik, sokan a nyugdíjazás
után itt találnak barátokra, új közösségre. tiszteletbeli tagjaink, sőt
80 év feletti tagjaink is vannak, nekik már nem kell tagdíjat fizetniük.
sok az idős, egyedülálló tagunk,
akik nálunk keresik a társaságot, a
barátságot. érezzük, hogy több területen is szükség van a szakértelmünkre. taggyűléseinket minden
hónap utolsó csütörtökjén 14 órakor, a Közházban tartjuk.
milyen feladatok, programok állnak 2017-ben a kertbarátok előtt?
idén aktívan becsatlakozunk a
lendületben Gyál 2017 programsorozatba, a Gyál Városfejlesztési Nonprofit Kft.-vel közös tervünknek

Közterület-rendelet
A közterületek használatáról és használatuk rendjéről szóló többször módosított 20/2007. (X.03.) számú helyi rendelet 1. számú
mellékletében meghatározott díjak mértéke minden év február 1én az előző évi - Központi statisztikai Hivatal által közzétett hivatalos – fogyasztói árindex mértékével növekszik. 2016. évben a
fogyasztói árindex mértéke a Központi statisztikai Hivatal közleménye alapján 100,4 %. Fentiek alapján a közterület-használatért fizetendő díjak mértéke az alábbiak szerint módosul.
1. számú melléklet (a 20/2007.(X. 03.) számú rendelethez)
A közterület-használatért fizetendő közterület-használati díjak
mértéke
i. Alkalmi árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj: 324.Ft/m2/nap
ii.Alkalmi idényjellegű árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj: 324.- Ft/m2/nap
iii.Önálló hirdető berendezés, cég és címtábla elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj hirdető berendezés esetén:
a) 1 négyzetméter alatt: 1.951.- Ft/db/hó
b) 1 négyzetméter felett: 1.951.- Ft/m2/hó
iV. építési, bontási munkával kapcsolatos állvány, konténer
építőanyag, törmelék elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj:
a) 1-10 m2-ig:1.951.-Ft/hó
b) építési engedéllyel végzett munka esetén, 10 m2 felett
ba) 180 napig: 195.- Ft/m2/hó
bb) 180 napon túl, vagy megállapodás hosszabbítása esetén :
390.- Ft/m2/hó
c) nem építési engedélyhez kapcsolódó munka esetén, 10 m2
felett
ca) 30 napig: 195.- Ft/m2/hó
cb) 30 napon túl: 781.- Ft/m2/hó

Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc

megfelelően márciusban virágládákat helyezünk ki Gyál több pontjára
is, áprilisban pedig a ,,fogadj örökbe” pályázat részeként virágokat
adunk örökbe, majd azt figyeljük,
hogy az örökbefogadók hogyan
gondozzák ezeket. Az édenkert magyarország pályázat keretében hamarosan meghirdetjük a legszebb
előkert, kert, díszkert kategóriát,
majd szeptembetben eredményt
hirdetünk. rajzpályázatot hirdetünk
a Föld Napja keretében, a felhívást
már kiküldtük, oklevelet, különdíjat
és tárgyjutalmat is átadunk majd.
Az immár 35. terménykiállításunk
szeptemberben 4 napos lesz, a szüreti felvonulás alkalmából pedig öt
egyesület közreműködése mellett
borkóstolást tervezünk. Októberben
virágkötészeti és koszorúkészítő bemutatót szervezünk, decemberben
pedig évzárót tartunk, de addig is
a számunkra oly népszerű kirándulásokon veszünk részt.
Közelgő 40 éves jubileumukra,
2020-ban pedig egy 40 éves kiadványt szeretnének összeállítani,
melyben 4 évtizedes históriájukat,
elért sikereiket adják majd közre.

V. Közterület kereskedelmi hasznosítása, saját üzemeltetésben
lévő üzlethelyiség elé nyitástól zárásig való kitelepülés esetén
fizetendő közterület-használati díj: 651.- Ft/m2/hó
Vi. Közterület vendéglátó-ipari hasznosítása vendéglátó-ipari
előkert, terasz létesítése esetén fizetendő közterület-használati díj:
a) nyitástól zárásig való kitelepülés estén: 39.- Ft/m2/nap
b) berendezés állandó ottléte esetén: 64.- Ft/m2/nap
Vii.Kereskedelmi célú film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítésekor fizetendő közterület-használati díj: 195.- Ft/m2/nap
Viii. Alkalmi vásár, búcsú, kiállítás, sport- és kulturális rendezvények helyszínére fizetendő közterület-használati díj:
a) kereskedelmi szolgáltató tevékenység esetén 260.- Ft/m2/nap
b) mutatványos tevékenység esetén:
ba) 50 m2-ig: 390.- Ft/m2/nap
bb) 50 m2 felett: 195.- Ft/m2/nap
iX. Önállóan szervezett cirkusz, mutatványos tevékenység, egyéb
bemutató rendezvény esetén fizetendő közterület-használati díj:
a) 100 m2-ig: 129.- Ft/m2/nap
b) 100 m2 felett: 64.- Ft/m2/nap
X. esküvői rendezvény lebonyolításához igénybe vett közterület (pl.: lakodalmas sátor állítása lezárt tároló terület, lezárt parkoló) használatáért fizetendő közterület-használati díj: 52.Ft/m2/nap
Xi. mozgóárusítás végzése estén fizetendő közterület-használati díj:
a) alkalmi jelleggel végzett tevékenységnél:
2.599.- Ft/nap
b) 1 hónapnál hosszabb időn túl végzett tevékenység:
97.- Ft/m2/nap
A közterület használatáért fizetendő díjak mértéke minden év
február 1-én az előző évi-KsH által közzétett hivatalos- fogyasztói árindex mértékével növekszik. tárgyév január 31-ig az 1. számú
melléklet új díjszabásáról a Hivatal közleményt tesz közzé.
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Bartókosnak lenni jó!
az informatikaoktatás és a környezetünk védelme, az élhető élettér megteremtése mellett a
tanórán kívüli tehetséggondozásra és fejlesztésre is rengeteg energiát fordítanak a Bartók
Béla Általános Iskolában.
az iskolai élet teljes egészét átszövi
a tanórai és a tanórán kívüli tehetséggondozás, a fejlesztés lehetőségének keresése, a hatékony
módszerek alkalmazása annak érdekében, hogy segíteni tudjuk diákjainkat felkészülni a középiskolára, életre szóló fundamentumot
biztosítva számukra.
Ennek köszönhetően a 2016/17es tanévtől a fenntartó jóváhagyásával több program bevezetésére
és működtetésére is sor került.
táblajáték
a logikus gondolkodás fejlesztése
céljából minden évfolyamon, minden héten egy matematika óra keretében táblajáték órát tartunk, a
korosztálynak megfelelő játékokkal. a tapasztalat azt mutatja, hogy
azok a diákok akiknek nehézségük
van a matematika elsajátításával,
könnyen és szívesen játszák ezeket a táblajátékokat, ami sikerélményhez juttatja őket, ezáltal a tantárgy iránt is nyitottabbak lesznek.
a logikus gondolkodásfejlesztés
több tantárgyhoz is segítséget
nyújthat a későbbiek folyamán.
HÁt-tÉR prevenciós foglalkozás
a foglalkozás célja, hogy minden
gyermekben felfedezzük a jót és a
tehetséget. a foglalkozás több
éves tapasztalatra épül, és a gyermeki kreativitást hangsúlyozza. a

programban önként lehet részt
venni. Egy tanévre előre megírt tematika áll rendelkezésre, amit a
gyermekek összetételére kalibrálunk. Egy tanév alatt sok tréfás játékot játszunk, mellyel a gyermekek szövegértése, olvasása, logikus
gondolkodása, kifejezőkészsége,
kreativitása, társas viselkedése és
az alapvető értékek és normák fejlesztése sajátítható el játékos formában. Fő profilunk alsóban a mesekönyv írás, és a színjátszás, a felső tagozaton pedig a színjátszás
és különböző szakmák iránti érdeklődés felkeltése gyakorlati kivitelezéssel. az egész éves munkát
ünnepélyes keretek között egy saját színdarabbal zárjuk, melynek a
jutalmazása sem marad el.
Fejlesztés
az osztályokban tanító pedagógusok mellett több kiváló szakemberünk - gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, szociálpedagógusok- munkálkodik, azon, hogy a
diákjainkban rejlő lehetőségeket
kiaknázzák. a célzott egyénekre
szabott, lehetőség szerint játékos
fejlesztés sikeressége nem marad
el. két, nagyon jól felszerelt fejlesztőteremben, kiscsoportokban
történik.
Iskolánk programja lehetőséget
ad diákjaink felzárkóztatására,

illetve egy-egy tantárgyból adódó
nehézségek megoldásához egyéni foglalkozásokra is.
Családpedagógusi jelenlét
Nagyon kevés iskola mondhatja el
magáról, hogy családpedagógussal is rendelkezik. Iskolánkban két
ilyen szakember is dolgozik. Foglalkoznak a gyerekekkel, a családokkal és az iskolai dolgozókkal
egyaránt, ahol szükség van rájuk.
segítenek a krízishelyzetben lévő
szülőknek megoldást találni úgy
nevelési, mint életvezetési, családi ügyekben, a felmerülő problémák, sérelmek megoldási lehetőségeinek felvázolásával, mediátori munkával. arra törekszünk, hogy
megteremtsük, fenntartsuk a harmóniát a gyermek, iskola, család
háromszögben.
a nevelő-oktató munka színvonalának emelése érdekében folyamatosan keressük a lehetőségeket. Igyekszünk gyorsan és
adekvátan reagálni, a pedagógiai
adta lehetőségekkel megoldásokat találni kihívást jelentő helyezetekre.
a megvalósult fejlesztések, pedagógiai innovációk, munkatársaink emberi és szakmai tapasztalata, tanulóink és szüleik kötődése
iskolánkhoz mind afelé mutat,
hogy jó bartókosnak lenni!

Minőségi ugrás a Zrínyi Iskolában
az informatikai fejlesztés területén nagy előrelépés történt városunk tanintézményeiben, ez
pedig annak köszönhető, hogy Gyál Város Önkormányzata elkötelezett a korszerű, 21. századi digitális oktatás feltételeinek megteremtésében és továbbra is felelősséget érez a gyáli
diákok oktatásáért.
a városvezetés teszi mindezt annak ellenére is, hogy 2017. január 1jétől teljes egészében állami feladat
lett az iskolák fenntartása és működtetése. az ady Endre és a Bartók Béla Általános Iskolában tapasztalt számítástechnikai esz-
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közfejlődést februári lapszámunkban már bemutattuk, most a Zrínyi
Miklós Általános Iskolában néztünk
körül.
Informatikus igazgató-helyettes
Eligazodásunkat Mészáros Gábor segítette. a Zrínyi igazgató-

helyettese, aki egyben az iskola
egyetlen informatika szakos tanára is, eredetileg testnevelő volt,
majd 2000-ben számítástechnikai szakon végzett, aztán – ahogy
ő fogalmaz – ezen a pályán maradt.
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szita Róbert

két éve jelent problémát, hogy
egyedüli informatika-szakos tanár
vagyok a Zrínyiben, persze okj-s
végzettséggel más kolléga is oktat
ilyen tantárgyat, de kellene még informatika szakos végzettségű pedagógus. köztudott azonban, hogy
sokkal jobban megfizetett más
szfréban az informatikus. Ma nem
vonzó pedagógusnak lenni, ha valaki ért az informatikához. Itt alulfizetett az informatikus, ugyanakkor
a versenyszférában nem – fogalmazott lapunknak az igazgató-helyettes, akit az informatikai fejlesztés
részleteiről is megkérdeztünk.
technika
a Zrínyiben is az volt eddig a probléma, hogy a gyerekeknek sokkal
jobb gépük volt eddig otthon, az
itteni programok lassan nyíltak
meg, sok időt elvett az órából, mire felállt a rendszer. Most viszont,
minőségi ugrás következett be, a
diákok szinte elámulnak a gyorsaságon. a fejlesztéssel sikerült leelőzni a családoknál használatos
gépeket.
Most a városvezetés, az önkormányzat jóvoltából egységesen nagyon modern számítógépekhez jutottunk. Ezek a gépek mind külalakban, mind teljesítményben igazodnak a korhoz és a gyerekek is
nagy örömmel vették ezeket birtokba. Nagy előrelépést jelentett
ez nekünk, mert nagyon régi és
sokféle géppel kellett korábban
dolgozni, még közel 10 éves géppel is tanítotanunk kellett, mert a
csoportok létszáma ezt igényelte
– értékelte a minőségi fejlesztést
Mészáros Gábor.
a zrínyisek 14 tanulói gépet kaptak a számítástechnikai termükbe,

emellett tanári számítógéppel és 2
szerverrel is gazdagodtak, beüzemelésük, rendszerbe állításuk megtörtént. a tanáriban nagyon elavult
gépek voltak, ezért a fejlesztés során 5 irodai gépet, minden asztali
géphez pedig monitort, pontosabban a szemnek is sokkal kedvezőbb ledmonitorokat is kaptak. a
hardver a 21. század színvonalának
megfelelő, de a processzor és a
memória, mint a két leglényegesebb tényező is megfelel a 2017-es
igényeknek, de az operációs rendszer is a legújabb, ami elérhető.
az igazgató-helyettessel tovább
beszélgetve megtudtuk, hogy a következő lépés az lenne, hogy a tantermekben helyezik el a régebbi
gépeket, ezek ugyanis egy-egy óra
támogatásához és a projektor csatlakoztatásához még alkalmasak
lesznek. Ha ezek idővel elavulnak,
akkor majd ezeket frissítik ezeket. a
kihelyezendő gépeket nemcsak informatika, hanem más, például angol órákon és szakkörökön is használják majd, emellett a könyvtárban, közösségi célokra is igénybe
veszik majd.
samsung smart
a Zrínyiben nagyon várják a samsung smart programot is, miután
a pedagógusok egy része az adyban már megismerkedhetett ezzel,
a tantestület egyharmada azonnal
vevő lenne erre a lehetőségre. Elsősorban nem informatika órán, hanem a természettudományos és
humán órákon használnánk és a
tervek szerint szeptembertől valósulhat meg – árulja el az igazgató-

Fotó: kiséri-Nagy Ferenc

helyettes, aki azt is hozzáteszi,
hogy előzetes továbbképzésre lesz
szükség, de a harmadik évfolyamtól már tarthatnak foglalkozásokat
órarendbe építve.
a gyerekek manapság már sokkal ügyesebbek az okos eszközökkel, a pedagógusok nehezen zárkóznak fel, de a samsung lökést
adhat, és a tanárok is nagy lendülettel és kreativitással vetnék bele
magukat az informatika világába.
Érdekesség, hogy informatikából
harmadik osztályban csak szakkör
létezik, negyediktől jelenik meg
órarendben heti ½ óra (a csoportbontás miatt), ötödiktől-hetedik
osztályig heti egy óra, nyolcadikban pedig 0.75 (egy hónapban 3
héten keresztül 1 óra, a negyedik
héten nincs) óra.
Ez nagyon kevés, szinte semmi,
ugyanakkor a többi tantárgyra sokkal több idő jut. Hetente 8 magyar,
5 matematika és testnevelés órát
adunk a gyerekeknek, de az énekből is többet tartunk, és mellette
több 1 órás tantárgyat is tanítunk,
az informatikára pedig még ennyi
idő sem jut. szakkörre sincs lehetőség, pedig a felső tagozaton a
tehetséggondozás miatt is hasznos volna – mondja Mészáros Gábor, de még egy-két jó hírről azért
beszámol.
a városvezetés jóvoltából a vezeték nélküli hálózat, a wifi kiépítése is megtörtént, ezzel a teljes
intézmény lefedettsége megvalósult. Ugyancsak nagyon hasznos
lesz az elektronikus napló szeptemberi bevezetése, hiszen ezáltal
tovább csökkenhet az adminisztráció, így követhetőbb lesz a gyermek tanulmányi előremenetele, hiszen még haza sem ér a diák, a
szülő már tud(hat)ja, hogy aznap
mi történt gyermekével a suliban.
tehetség
kovács judit linett, a Zrínyi Miklós
Általános Iskola 5/a osztályos tanulója imádja az informatikát.
a kedvenc tantárgyam az informatika, mert izgalmas és, mert szerencsére nagyon jó pedagógus tanítja nekünk. a rajzolást és a gyorsírást nagyon szeretem. azt viszont
sajnálom, hogy csak heti 1 órában
tanulhatjuk. személy szerint én is
nagyon örültem ezeknek az új gépeknek, ezek már nagyon gyorsak
és korszerűek – mondja.
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,,Vér és bél”
Böllérek közeli és távoli szomszédságunkból
Február 11-én, a tavalyi esős időjárással ellentétben egy szinte tavaszias szombaton rendezték meg a lendületben Gyál 2017 programsorozat részeként megtartott hagyományos böllérversenyt.
Az immár 5. alkalommal, a gyáli
sportpályán megtartott rendezvényen az érdeklődők betekintést
kaphattak a sertésvágás- és bontás különféle módjaiba, végigkísérhették a feldolgozás menetét.
Az egész napos programot fellépők műsora, állatsimogató, lovaglási lehetőség színesítette, a
kóstolás mellett portékák széles
kínálatából vásárolhattak a látogatók. A megnyitó beszédek után
reggel 7 órakor vette kezdetét a
verseny, a hat főből álló zsűri értő szemei kísérték figyelemmel
mindvégig a csapatok munkáját,
az előírt szigorú szabályok betartását. Az eseményen részt vett
Pápai mihály polgármester és sávai mária polgármesteri megbízott, valamint a zsűri egyik tagjaként Gazdik istván, az Arany jános közösségi Ház és Városi
könyvtár vezetője is.
idén a 17 jelentkezőből 14 csapat jelent meg a megmérettetésen. jellemzően Gyálról neveztek, de érkeztek siklósról, Győrből, valamint a szomszédos településekről: Vecsésről, Felsőpa-

konyról, ócsáról, és a szomszédos országokból: szlovákiából és
szerbiából is. Az új csapatként
bemutatkozó mentősökön kívül
visszatérő számos versenyzőt is
üdvözölhettünk – tudtuk meg
scheik józsef főszervezőtől.
„Nagy magyarországról”, madar
községből érkezők számára ez a
4. alkalom városunk Böllérversenyén, igar istván, a csapat tagja
kiválónak tartja a rendezvényt.

„Örülünk annak, hogy scheik
józsef meghívására idén is részt
vehetünk. tavaly három különdíjat vittünk haza: legjobb kolbász,
legjobb hurka és tájjellegű étel
kategóriában. Hagyományos, régi módok szerint szedjük fel a
disznót orjára. A zsűri elé vesevelőből készített különleges ételünk kerül, de természetesen
nem maradhat el a hurka és a
kolbász sem, amit ugyanúgy készítünk, ahogyan errefelé szokás.
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katavits kitti

Fotó: Börcsök kata

Ugyanazokat a tradíciókat hordozzuk mi is, hiszen idetartozunk”
– tette hozzá a felvidéki résztvevő.
A Gyáli lovasok csapata eddig
egyetlen Böllérversenyt sem hagyott ki, számos helyezés mellett
már az első díjat is hazavihette.
Hagyományos ételek kerülnek terítékre: hurka, kolbász, káposzta,
orjaleves – utóbbit mi is megkóstoltuk, és jól tettük –, de készítettek már áfonyával, aszalt szilvával töltött sertésszüzet is.
Csapatunknál többféle feldolgozási mód előfordult az évek
során: leginkább orjára bontjuk,
idén felhúztuk a disznót. A hangulat mindig nagyon jól sikerül –
tudtuk meg Varga józseftől.

A csapatok kiegyensúlyozott
teljesítménye nehézséget okozott
a zsűri számára a döntés meghozatalában. A versenyt a zsűrielnök, Dr. simon tamás, a szabadtüzi lovagrend nagymestere értékelte, majd következett a díjátadás. A legjobb Fogópálinka díja a Pakonyi Vegyes csapatot,
míg a legjobb Forralt Borért járó

jutalom a vajdasági Csantavéri
Henteseket illette, a legfinomabb
desszertet pedig a kéz a kézben
Nagycsaládosok Egyesülete tette
a zsűri asztalára. külön értékelte a
zsűri azon indulókat, akik a legösszeszedettebben, a legrendezettebb környezetben végezték
a munkát, így a legjobb Csapatmunka díját a Gyáli ipartestület

vehette át, a legegységesebb
Csapatnak az ócsai Hagyományőrzők bizonyultak. oravecz józsef a Csantavéri Hentesektől
kapta a legjobb Böllérmunkáért
járó jutalmat, bizonyára ez sem
vette jókedvét a legvidámabb
Csapatnak, azaz a Pöckös Villnek.
A verseny legnagyobb, 320 kgos malacát a koca koma csapat
dolgozta fel. A zsűri díjazta a népi, gasztronómiai tradíciók követését: a leghagyományőrzőbb
csapatnak a Gyáli lovasok és a
Vecsési Vegyes közös csapatát
találta. Nagy derültség kísérte a
disznóvágáson először elkészülő
étel, a Hagymás Vér díjának kihirdetését, hiszen azt az interAmbulance nyerte. Díjat kapott
továbbá a Gyáli ipartestület (Pecsenye), a Csemői kanok (Véres
Hurka), a felvidéki madar csapata
(májas Hurka), a Pakonyi Vegyes
(kolbász), a Csantavéri Hentesek
(levesek) és a DPmV Zrt. (káposztás étel) is. Végül az összetett eredményeket hirdették ki: a
3. helyen a délvidéki Csantavéri
Hentesek, a 2. helyen a felvidéki
madar csapata végzett, míg az 1.
helyezéssel az inter-Ambulance
büszkélkedhet. mindezeken felül a
legfőbb díjat a Gyáli ipartestületnek ítélte oda a zsűri, amellyel
egy mázsás disznót nyertek, valamint a szabadtüzi lovagrend
által felajánlott vándorkupát is
hazavihették arra az egy évre,
amíg várnunk kell a következő, 6.
Böllérversenyre.
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közöttünk élő

„nemcsak az emberek fontosak, azok is,

akiknek az ember fontos...”
közeledik a tavasz, ebben az időszakban többen tervezik kiskutya vásárlását. Sokan azonban nem gondolják át kellően, mivel jár hosszú távon az új kedvenc gondozása – kezdve a
táplálástól az egészség megóvásán át az utódokig. Smiatek Anikóval, a Bundás Barát Állatvédő Egyesület elnökével a felelős állattartásról beszélgettünk.
Akár kölyök, akár felnőtt állat gazdája
leszünk, akár örökbe fogadunk, menhelyről hozunk, vagy vásárolunk kedvencet, fel kell készülni arra, mire van
szüksége az állatnak. Fontos tudni, milyen körülmények közül kerül hozzánk,
kapott-e oltásokat, milyen egészségi
állapotban van, rendelkezik-e chippel.
Sokszor probléma, hogy a kiskutyából
nagy kutya lesz, és nem tudják kezelni
a helyzetet, vagy nem akarják megtartani, így gyepmesteri telepre, menhelyre viszik, rosszabb esetben utcára
teszik. kedvencünk is megbetegedhet,
az állatorvosi ellátás pedig igen költséges.
mi a teendő, ha egy kóbor állatot látunk?
mindenképpen a gyepmestert kell
értesíteni. ne menjünk az állat közelébe, ne simogassuk! nem lehet tudni,
oltott-e, veszett-e, harapós-e, nem ismerjük a reakcióit. készíthetünk fotót,
feltehetjük közösségi oldalra, így könynyebb lehet a gazda megtalálása. gyálon sokszor látunk "önsétáltató kutyák"at: a gazda szerint az állat nem harap,
csak fut egy-két kört az utcán. Ez nagy
felelőtlenség! Ha valaki úgy közelít,
ahogy az a kutyának nem tetszik, megtámadhatja. Veszélyeztetheti az autósokat: kiszaladhat az úttestre, akár halálos balesetet is okozva.
mit érdemes tudni a Bundás Barát
Állatvédő Egyesületről?
Szervezetünk 2014-ben alakult, országos területen működünk, de nagy-
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részt gyálra koncentrálunk. tagjaink állatok ideiglenes befogadásával, gondozásával, állatorvosokkal való egyeztetéssel, felelős gazdák megtalálásával, adminisztrációval foglalkoznak. kiskorú önkénteseink segítenek a rászoruló állatok etetésében, szintén az adminisztrációban, és feladatokat vállalnak rendezvényeinken is. Állatokat befogadni sajnos nem tudunk, de oltásokkal, ivartalanítási, chipbeültetési
költségek átvállalásával, életmentő beavatkozások finanszírozásával, tárgyi
adományokkal segítünk szegény sorsú, állatbarát embereknek, ezáltal kedvenceiknek, de közreműködünk a megfelelő állattartási környezet kialakításában is.
milyen programok révén igyekeznek
elérni a lakosokat?
tavaly ősszel került sor első rendezvényünkre az Arany jános közösségi
Házban. Elsősorban a gyerekek felé
nyitunk, hogy fiatalkorban megismerkedjenek azzal, mit jelent gazdának lenni, milyen felelősség
10-15 éven át gondoskodni
kedvencükről. Ahogyan korábban két alkalommal, áprilisban
részt veszünk a Bartók-iskola
ökO-napján, majd a Városi
gyereknapon: állatvédelmi kvízekkel, ajándékokkal, színezőkkel készülünk, sor kerül
chipleolvasó bemutatására, és
kutyával jelenünk meg a programokon.
m ilyen szervezetekkel, intézményekkel, szakemberekkel működnek együtt?

Szorosan együttműködünk az önkormányzattal. Ha olyan bejelentés
érkezik a Hivatalhoz, melynek kivizsgálása során az önkormányzat munkatársa úgy ítéli meg, hogy a nem
megfelelő állattartási körülmények
Egyesületünk segítségével javíthatóak,
közösen járunk el, és orvosoljuk a
helyzetet. Az élethang Alapítvánnyal
kölcsönösen segítjük egymás munkáját, annak érdekében tevékenykedünk,
hogy a felelős állattartásra és az ivartalanítás fontosságára felhívjuk a lakosok figyelmét.
mi segítené az Egyesület tevékenységét?
Várjuk tagok jelentkezését, akik az
adminisztráció, raktározás-leltározás,
honlapfrissítés, rendezvényszervezés,
állatok gondozása kapcsán feladatokat vállalnak. Hiánypótló lenne autóval
rendelkezők csatlakozása. A facebook-oldalunk, a hirdetések kezelését
egy fiatal önkéntesünk vállalta, azonban szükségessé vált laptop vagy asztali számítógép beszerzése is, mert
az előző tönkrement.
Az Egyesület márciusban ivartalanítási akciót is szervez...
Valóban, gyűjtést szervezünk az akció megvalósítása érdekében. A kezdeményezés keretében olyan gazdáknak nyújtunk segítséget, akiknek
anyagi gondot okoz az ivartalanítást,
de az is probléma, hogy az állat
évente leellik. nehéz megtalálni ezeket a gazdákat, pedig sokan vannak
gyálon. Félnek jelentkezni, szomszédok jelzése alapján jutunk el hozzájuk. nem volt negatív tapasztalatunk,
jól fogadták megkereséseinket. Rávezetjük őket arra, miért szükséges
a rutin beavatkozásnak számító ivartalanítás. Célunk, hogy az akciót folyamatossá tegyük és minden tavasszal, valamint ősszel megtartsuk.
Segíteni szeretnénk, nem pedig számon kérni, vagy büntetni. Várjuk a jelentkezéseket!
Bundás Barát Állatvédő Egyesület:
bundasbarat@gmail.com
facebook: Bundás Barát Állatvédő
Egyesület / Bundás Barát junior
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ne szemetelj,
már nincsenek szelektív szigetek!
januári lapszámunkban már olvashattak a gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési kft.
feladatairól. Sorozatunkat folytatva ez alkalommal a szelektív hulladékgyűjtésről olvashatnak, a részletekről zsigovits gábor, a városi cég ügyvezetője tájékoztat.

tíz évvel ezelőtt még szelektív
szigeteket építettek ki gyálon,
ezeken 1100 literes kukákban lehetett az üvegeket és a műanyag
palackokat is szelektíven gyűjteni. Sajnos ez a megoldás nem
igazán működött jól, a gyáliak
ugyanis nem az előírásoknak
megfelelően használták a kukákat, melyekbe még dögöket is elhelyeztek, több esetben pedig
még fel is gyújtották azokat.
Ezeket a szelektív szigeteket
váltotta ki a házhoz menő szelektív hulladékgyűtés, zsákos formában ment a lakóingatlanoknál
a PEt-palackok gyűjtése, majd
jött a sárga műanyag kuka is,
mint megoldás, aztán a zöld hul-

ladékgyűjtés is megoldódott pár éve –
mondja zsigovits
gábor, a gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési kft.
ügyvezetője, aki azt
is fontosnak tartotta
megjegyezni, hogy a
szelektív szigeteket
pár éve elbontották,
mert nem váltotta
be a hozzá fűzött reményeket, és mert
már nem volt rájuk
szükség.
és itt van a probléma, a lakosság továbbra is azt hiszi, hogy ezek az egykori szelektív
szigetek – hiába szüntettük meg
őket – szemétlerakó helyek maradtak. Erről a mintegy harminc
helyről a kft.-nek folyamatosan,
heti 3 alkalommal kell elszállítani a
szemetet. közismert hely a Dobó
katica-Arany jános utcák sarka
(fotónk is itt készült – a szerk.),
valamint az Erdősor-Bacsó Béla
utcák kereszteződése is. A lakosság természetesnek veszi, hogy a
korábbi szelektv szigetekre kirakja a szemetet, mert úgyis jön a
kft., s elviszi a szemetet – tette
hozzá zsigovits gábor.
megtudtuk, hogy éves szinten
mintegy 130 tonnányi hulladékot

kell eltakarítania a kft. alkalmazottainak ezekről az egykori szelektív szigetekről, ebben a tömegben persze a köztéri szemétmennyiség is benne szerepel.
A szemét elszállításának költségeit, mintegy 3 millió forintot a
város finanszírozza. Annek érdekében, hogy ezek a ,,gyűjtőhelyek” ne alakuljanak fix szemétlerakó helyekké, a zsigovits gábor vezette cég minél hamarabb
igyekszik elszállítani a hulladékot.
Hiába hirdeti tábla is, hogy büntetéssel (a jegyző szabhat ki büntetést – a szerk.) járhat, ha olyan
hulladékot (PEt-palack) is kiraknak a lakosok, amit egyébként a
közszolgáltató 2 hetente elvisz,

vagy éppen a nyári időszakban a
lenyírt fű, továbbra is az egykori
szelektív szigetekre rakják ki a
gyáliak a szemetet. érthetetlen ez
a hozzáállás a lakosság részéről.
A környezet megóvása érdekében, érdemes volna nem szemetelni, hanem a hétfő-szerda-pénteki hulladékelszállítási napok
nyújtotta lehetőséggel élve, intézményesen elszállíttatni a hulladékot.

gyÁli mi újSÁg
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A FEGY JANUÁRI NAPLÓJÁBÓL
Február 6. – Fényes nappal érkezett lakossági bejelentés, hogy egy ház udvarára egy nő bemászott, feltehetően
lopási szándékkal. A kiérkező járőrszolgálatunk az illetőt
megtalálta és a rendőrhatóság kiérkezéséig visszatartotta. A vélhetően kőrözött, magát igazolni nem tudó elkövetőt a rendőrörsre szállították.
Február 8. – Gyál felső vasútállomásról érkezett segítségkérés egy öntudatlan személy miatt. A kiérkező járőreink megállapították, hogy sérülés szerencsére nem történt,
de eszméletlenségig részeg az illető. A mentőszolgálat az
állapota miatt detoxikálásra kórházba szállította a férfit.
Szinte heti rendszerességgel érkeznek hasonló bejelentések,
nagyon fontos, hogy a téli időszakban sose hagyjunk magára az utcán fekvő embert, mert a hideg rövid idő alatt
halált okozhat.
Februáe 11. – Éjjel 2 óra után érkezett jelzés, hogy a Puskás utcában egy gépkocsi lángol és többeket láttak elfutni a járműtől. A kiérkező tűzoltóink segítettek a tűz eloltásában. Személyi sérülés szerencsére nem történt, de a
gépjármű menthetelenül kiégett. Sajnos a gyújtogatók kézrekerítésére nem volt lehetőség a helyszínen, a rendőrségi
nyomozás még sikerrel járhat.
Február 12. – A reggeli órákban egy balesetről érkezett
bejelentés a Mátyás király utcából, ahol személyi sérülés

is történt. A járőreink a forgalom terelésében nyújtottak
segítséget a helyszínelés alatt. Nem sokkal később a Dózsa
György utcában egy gázszivárgás miatt volt szükség a tűzoltóinkra, ők szintén a helyszín biztosításban segédkeztek
mindaddig, amíg a szolgáltató a szivárgást meg nem szüntette.
Február 14. – Bejelentést kaptunk arról, hogy házról házra járó "munkások" aszfaltozást ajánlanak a lakosságnak,
de valójában csak pénzt akarnak kicsalni a lakóktól. Óvakodjunk ismeretlen, házunknál jelentkező személyeknek
pénzt adni, mert könnyen átverés áldozatává válhatunk.
Hasonló óvatossággal kell kezelni azokat a vállalkozókat,
akik rendszerint tömegesen megjelenve egy-egy utcában az
ereszcsatorna cseréjére tesznek "túl jó" ajánlatot. A vége
legtöbbször itt is átverés, általában az előzetesen megbeszéltnél és az elvégzett munkánál jóval nagyobb összeget
követelnek a ház tulajdonosától.
Február 18. – A Kiskomáromi utcából érkezett segítségkérés, mert az egyik házat hirtelen füst öntötte el. A kiérkező járőreink megállapították, hogy a cserépkályha repedt ketté, de szerencsére tűz nem keletkezett az ingatlanban. A lakás átszellőztetése és a kályhából a parázs eltávolítása után a tulajdonosnak azt tanácsolták a kollégáink, hogy a kéményt is ellenőriztessék egy szakemberrel. Ezt
egyébként - saját biztonsága érdekében - mindenkinek
legalább egyszer meg kellene tennie évente.

Elektronikai hulladék begyűjtése újrahasznosításra!
Március 25-én, szombaton a használt
elektronikai berendezéseket (elektromos és elektronikai eszközök, berendezések, valamint lemerült akkumulá-

torok) reggel 08.00 órától délután
13.00 óráig díjmentesen lehet leadni a
Víztorony mellett erre kijelölt területen. Hulladékot kizárólag gyáli lako-

A tavaszi lomtalanítás időpontjai
A korábbi szokások és Gyál Város
önkormányzatának hulladékos közszolgáltatásra vonatkozó rendelete
szerint a közszolgáltatás keretein belül évente két alkalommal kerül sor a
lakosság által elkülönítetten gyűjtött
lomok elszállítására, tavasszal és őszszel.
idén a tavaszi lomtalanítás
• már cius 18-á n Gyál-Lig et vár osr észben (az Egészség ügyi Közp ont
oldalán) és
• már cius 25-én G yál-Szőlő városr észben (a S par felőli oldalon) lesz.
Fontos tudni, hogy a lakosság
többsége betartja a lomtalanítási szabályokat, akár íratlanul is, egyszerűen
saját józan meglátásaikra, mérlegelésükre és a település lakóinak
együttélési szabályaira hagyatkozva.
Ezek a szabályok természetesnek is
tűnnek. Az ő érdeküket védve sze-
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retnénk minden ingatlanhasználónál
elérni a szabályok betartását, hiszen
egy frissen vásárolt használt ingatlan teljes bútorzatának elszállítása
nem a lomtalanításhoz tartozik. A
gyűjtést több órára megakasztja, a
többi lakó lomjának begyűjtését késlelteti. A városképet az utcai lomok
tovább rombolják, és jelentős többletköltséget okoznak a településnek.
reméljük, hogy a lomtalanítás
fennakadások, nagyobb csúszások
nélkül történik, melynek érdekében,
kérjük, olvassák el a szabályzatunkat.
A lom t a la n ít á s f ő sza b á ly a i a
www.gyal.hu weboldalon, cikkünkkel
azonos cím a latt érhető el.
Együttműködésüket előre is köszöni a lakótársak nevében is Gyál
Város önkormányzata és a Gy.T.H.
Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

soktól tudunk átvenni a meghirdetett
időtartam alatt! Ezért az átvétel a lakcímkártya felmutatása után történik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közterületre bármilyen nemű hulladékot kihelyezni tilos, az szabálysértési eljárást
von maga után!

Tisztelt Lakosság!
2017. má rcius 20-t ól má rcius 24-ig,
munkanapokon 8 és 13 óra között
lesz lehetőségük a használt gumiabroncsokat díjmentesen leadni a Dobó
Katica utca 51. szám alatt.
Háztartásonként maximum 4 db
gumiabroncs adható le. Hulladékot
kizárólag gyáli lakosoktól tudnak átvenni a fenti időtartam alatt, ezért
az átvétel a lakcímkártya felmutatása után történik. Az összegyűlt hulladékok újrahasznosításra kerülnek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy közterületre bármilyen nemű hulladékot
tilos kihelyezni, az szabálysértési eljárást von maga után!
Tegyünk együtt környezetünk védelme érdekében!
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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PáLyázATi FELHÍVáS
G yál Város önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot ír ki
sport célú támogatás elnyerésére
A pá lyá za t célja : a helyi önszerveződő sportegyesületek, valamint a sportolók támogatása vállalt feladataik ellátása érdekében, az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az
egészséges életmódra nevelés elősegítése.
A pályázók köre: Gyálon működő bejegyzett sportegyesületek (szakosztályok önállóan nem pályázhatnak), gyáli kiemelkedő eredményességű sportolók.
A pá lyá zat követelménye:
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
- nevét,
- címét,
- adóazonosító jelét vagy adószámát,
- bírósági nyilvántartásba vételi számát,
- nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét,
- a nyilvántartott tagok számát,
- éves programját,
- a megpályázott tevékenység rövid leírását,
- a pályázatban érintettek tevékenységi körét,
- a program költségvetését,
- a vállalt önrész összegét,
- a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét,
- az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi
adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni
kell:
- a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, mely nyilatkozat a 3/2016. (i.29.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletét képezi (a nyilatkozat letölthető

a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a
Szervezési és Ügyfélszolgálati irodán)
- bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát,
- 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot,
- a 3/2016. (i.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatot (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati irodán)
- amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, igazolást a köztartozás mentességről,
- alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát,
- aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát,
- igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett, tárgyévet megelőző év tevékenységéről szóló beszámolóról.
A pályázat benyújtási határ ideje és helye: 2017. március
31-ig (péntek: 12:00 óra) személyesen benyújtva a Szervezési és Ügyfélszolgálati irodára Gyál, Kőrösi út 112-114.),
vagy legkésőbb postai úton március 31-ig postabélyegzővel ellátva Gyál Város önkormányzata Képviselő-testületének címezve.
A pályáza t elbírá lása: Az ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt 2017. április 27-i
ülésén.
A pályázat ok anyagi fedezete: Gyál Város önkormányzata 2017. évi költségvetésének 5.sz. mellékletének céltartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából sport
célra 5.000 e.Ft áll rendelkezésre.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

G yá l i j á r á s i H i v a t a l
ügyfélfogadási rendje
G yáli Kormányablak Osztály:
Hétfő: 07.00 órától - 17.00 óráig
Kedd: 08.00 órától - 18.00 óráig
Szerda: 08.00 órától - 20.00 óráig
Csütörtök: 08.00 órától - 18.00 óráig
Péntek: 08.00 órától - 16.00 óráig
Ócsai Okmányiroda:
Hétfő: 08.00 – 16.00 óráig
Kedd: 08.00 – 16.00 óráig
Szerda: 08.00 – 18.00 óráig
Csütörtök: 08.00 – 16.00 óráig
Péntek: 08.00 – 12.00 óráig
Hatósági Osztály
Hétfő: 12.30 órától - 15.30 óráig
Szerda: 12.30 órától - 17.30 óráig
Péntek: 08.00 órától -12.00 óráig

Gyámügyi Osztály
Hétfő: 12.30 órától - 15.30 óráig
Szerda: 12.30 órától - 18.00 óráig
Péntek: 08.00 órától -12.00 óráig
Ép ítésügyi Osztály: előzetes időpont-egyeztetés
alapján fogadja az ügyfeleket
Felsőpakonyi ügysegéd:
Péntek: 08:00 – 12:30
Ócsai ügysegéd:
Hétfő: 13:00 – 18:00
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Cél a bentmaradás!
lapzártánk után, február utolsó hétvégéjén a tavaszi első fordulóval folytatódott a labdarúgóbajnokság a pest megyei II osztály déli csoportjában. A célok elérése érdekében új igazolásokkal erősödött a Gyáli BKsE felnőtt csapata.
Boda Imrétől, a BKsE elnökétől,
egyben a csapat edzőjétől megtudtuk, kikkel bővült a felnőtt csapat kerete.
szatmári Zsolt Felsőpakonyból,
ténai tíbor Zsámbokról, illetve a
gyáli Vinnai tamás érkezett, velük erősödött a keret. Az új igazolások közül szatmári és ténai
már volt játékosunk, Vinnai pedig
újra kezdi a focit, Ő szintén volt
már igazolt játékosunk. rajtuk kívül taksonyból érkezett Horváth
Attila és Cseresznyés Zoltán. Ők
mindketten a támadásainkat segítik majd – nyilatkozta lapunknak
Boda Imre, aki elérendő célként a
biztos bentmaradást fogalmazta
meg.

A felnőttek – a február 26-i Bugyi sE elleni meccs után – márci-

usban az alábbi meccseken lépnek pályára:
Március 5. 14h:
Gyáli BKsE – Örkény sE
Március 12. 14.30h:
Gyáli BKsE – Alsónémedi sE
Március 18. 15h:
tököl VsK II – Gyáli BKsE
Március 26. 15h:
Gyáli BKsE – újlengyel DsE
Április 1. 15.30h:
ráckeve VAFC – Gyáli BKsE
Április 9. 15.30h:
Gyáli BKsE – törökbálint tC
A felnőttek mellett az U19-es
csapat február 25-én Alsónémedin, az U14-es csapat pedig március 4-én, a Felsőpakony ellen
kezdte meg a tavaszi szezont.

tizenegyévesen
már Tokióra készül
Már hajnalok hajnalán útra kel és úszóedzésre megy Budapestre, aztán visszutazik Gyálra, a Zrínyiben tanul, majd szárazföldi
edzés és újra úszás következik, végül pedig megint tanulás.
Az országos csúcstartó Juhász-Dóra richárddal beszélgettünk.

A Zrínyi Miklós Általános Iskolába
járó ricsi 2005. október 4-én született. A jelenleg 5. osztályos jó
tanuló diákot szülei inspirálták a
sportolásra és ma már annyira
magabiztosan mondja, hogy ott
lesz a következő, a 2020-as tokioi
olimpián, hogy én elhiszem neki.
Mikor kezdtél úszni?
Az úszással 3 éves koromban ismerkedtem meg, először az ovis
csoporttal voltunk a Malév Uszodában, ott lőrinczi György figyelt
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fel rám és 4 éves koromtól már
versenyszerűen űzöm a sportágat.
Hogy lettél versenyző?
Már négy éves koromban a pannon Diadal sE igazolt úszója lettem. Akkoriban még csak kisebb
versenyekre vittek, ilyen volt például a Kistarcsai Nyuszi Kupa, a
Mikulás Kupa, amelyeket több versenyszámban is sikerült megnyernem. Később 6-7-8 évesen már folyamatosan indítottak az ország
legrangosabb korosztályos versenyein, ahol olyan eredményeket
értem el, hogy bekerültem az ország legjobb 3 úszója közé. Aztán
2014 végén az újonnan alakult

MtK pD úszó csapatába igazoltam edzőmmel, lőrinczi Györgygyel együtt.
Milyen egy napod?
Minden nap reggel 6-7-óráig
edzek a tüske Csarnokban, aztán
visszajövök Gyálra. Itt tanulok,
majd hazamegyek, készülök a következő napra egy kicsit, aztán délután 16 órától szárazföldi edzésre
járok, majd újra úszok, kb. este 20
óráig, közben persze kondizok és
lépcsőzök is. Harmadmagammal
járunk az edzésekre, így aztán az
anyukák és apukák beosztják egymás között, éppen ki visz el, illetve
hoz haza bennünket.
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Fotó: KNF

nék ott lenni 3 év múlva a tokiói
olimpián. Addig persze még rengeteget kell fejlődnöm és erősödnöm is.
H a m a r a d eg y k i s s z a b a d i d őt ,
akkor mivel töltöd el?
szabadidőmben szívesen horgászok, általában a családommal,
apukámmal és testvéremmel Vecsésnél, egy kis tónál pecázunk.

Ez azért elég húzós. Hogy megy
a tanulás?
szinte mindenből négyes jegyeket kapok, csak a matek megy
közepesen. Énekből és testnevelésből kikértek a suliból, ha ilyen
óra van, akkor hazamegyek, gyorsan tanulok, de olyan is előfordul,
hogy hajnalban és este készülök
fel másnapra.
A 2015-ös esztendőben lettél ismert. Miért is?
Az eredményeim miatt, korosztályos csúcsokat értem el 200 m
gyorson, majd 800 m gyorson is,
ezen a távon országos rekordot
állítottam fel. teljesítményem azért
aratott nagy feltűnést, mert a legrégebben, 41 éve fennálló országos csúcsot döntöttem meg –
1975 decembere óta Horváth Zsolt

volt a 10 évesek között a rekorder
9:57.2-vel. Én 9.51.26-ot úsztam,
ez tehát 6 másodperces rekorddöntést jelentett. 1500 m gyorson
Gyurta Gergely 10 évesen úszott
rekordját is átírtam. országos csúcsot tartok 400 m gyorson, itt a
25 éves rekordot sikerült megdöntenem, de 200 m és 400 m
vegyesen is csúcstartó vagyok. A
2015-ös eredményeim miatt a korosztályomban a legsikeresebbnek járó kupát is átvehettem, amit
a Magyar sport Házában kaptam
meg. Az úszószövetség pedig beválogatott a Jövő Bajnokai utánpótlás programba.
Mi történt Veled 2016-ban?
2016-ban a 400 m, a 800 m és
az 1500 m gyorson a magyar
úszószövetség által vezetett ranglistán vezető helyen állok, mert a
korosztályomban a legjobb időt
értem el. Emellett 200 m gyors és
a 400 m vegyesen a ranglistán a
2. helyet foglalom el.
És ek k or m á r a t el e v í z i ó b ó l i s
megismerhettünk…
Valóban, ezekkel az eredményekkel bekerültem a különböző
tV műsorokba, interjút is adtam
az M4 sport, a Digisport reggeli
start, valamint az MtV1 Híradó című műsorának is.
Jelenleg milyen versenyekre készülsz?
Ezekben a hetekben, hónapokban Budapesten, a tüske Csarnok
uszodájában úszok, a Dunaharaszti DMtK úszójaként. Ilyen fiatalon is tudom már, hogy profi
sportoló szeretnék lenni. szeret-

ricsi, lapzártánk után, február
végén, százhalombattán állt fel a
rajtkőre és ezen a területi versenyen is bebizonyította, hogy több
számban is a leggyorsabb saját
korosztályában.

GyÁlI MI úJsÁG

19

gyaliUjsag_II_20:23-24-25.qxd

2017.02.23.

12:35

Oldal 22

gyógyÍTó

Influenza után allergia
Dr. Németh Ilma háziorvos készséggel állt rendelkezésünkre, és osztotta
meg tapasztalatait a lassan véget érő influenzajárványról, valamint felhívta figyelmünket, mire készüljünk a tavasz beköszöntével.
D o k t o r n ő ! H o g y a n v é s z e l t e át a
gyáli lakosság az influenza-szezont?
Szokatlanul hideg, hosszú telünk
volt, a tankönyvek szerint az influenzavírus mínuszokban nem terjed. Az
influenzavírus vélhetően nem olvasta
a tankönyvet, mert erőteljesen terjedt:
nagyon sok beteg volt. Elhúzódó
megbetegedésekről kell beszámolnom, sokan visszaestek, gyakran előfordult szövődmény, arcüreg- és tüdőgyulladás alakult ki, nehezen múló
köhögés lépett fel, de kirívó eset nem
történt, kórházba sem kellett beteget
küldeni.
Ön miként igyekezett tájékoztatást
nyújt ani a z influenza e lleni véd őoltásról betegeinek?
Évek óta bevált szokás nálunk,
hogy igen sokan kérik az oltást. Idén
is leoltottuk a lakosság nagy részét.
Nem félnek a betegek az oltástól, kérik annak beadását. Úgy látom, kifejezetten influenzás megbetegedést
nem kaptak el az oltottak, de nemcsak influenzavírus, hanem sajnos
számos más, felső légúti, enterális,
hasmenést okozó vírus létezik, azoktól nem véd az oltás. A 40 fokos lázzal, szövődményekkel járó betegséget le tudtuk fedni.
Az influenza járványt magunk mögött tudhatjuk. Mire ügyeljünk egészségünk megóvása érdekében?

A tartósan kemény télben szervezetünk felélte energiatartalékait, kimerült vitaminraktárunk, immunrendszerünk védekezőképessége csökkent,
így fokozottabban hajlamosak vagyunk megbetegedésekre. Igyekezzünk természetes úton feltölteni az
immunrendszerünket és vitaminraktárunkat. Akinél ez nem elegendő,
vagy nem tud tápláló, vitamindús ételeket fogyasztani, annak ajánlunk patikában beszerezhető készítményeket. Itt hívom fel a figyelmet arra,
hogy interneten ne szerezzenek be se
vitaminokat, se immunerősítő szereket! Az étkezésen kívül fontos a rendszeres testmozgás. Az időseket nagyon megviseli az évszakváltás, hiszen keringési- és vérnyomásproblémákat okoz, amit időlegesen kell megoldani, vannak alkalomszerűen szedhető készítmények.
Tavasszal a virágzással együtt beköszönt az allergia-időszak is...
Így van, a betegek általában tudják,
milyen szezonális allergiában szenvednek. Azt javasoljuk, hogy az első
tüneteknél kezdjék meg az allergia kezelését, mert komoly, erős tüneteknél
nagyon nehézzé válik annak orvoslása. Fontos időben elkezdeni a gyógykezelést, mert akár asztma is kialakulhat egy allergiás megbetegedésből megfelelő ellátás hiányában. LeSérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek
(személygépkocsi, motor) felvásárlása készpénzben, azonnal. Tel.: 06-70/419-0330
Csongrádi István.

Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása, hidrofor
javítás és ingyenes állapotfelmérés. Telefon:
06-30/417-2317.
Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton is. Whirlpool, Samsung, Lg,
stb. gallai szervíz Tel.: 30/307-9794, 30/4616019.
ANgOL MAgáNóRáK (60 perc) anyanyelvűekkel, rendkívül kedvező áron, itt gyálon.
Felnőttek és iskolások gyakorolhatnak angolul társalogni. Segítünk az angol nyelvtanban is. Kezdőket is fogadunk. Érdeklődni:
06-30/938-9709, 06-29/340-878.
Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés
szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és ehhez kapcsolódó munkákat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.
Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és
készülékcsere, duguláselhárítás, központi
porszívó szerelés, csatorna szerelés. Tel.: 0630/9340-937.
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Pótvizsgára felkészítés és korrepetálás gyálon matematikából, történelemből, magyarból. 20/527-7701.
Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek, passzív BAR listásoknak is a
legrugalmasabban. Csongrádi István 0670/419-0330.
Olasz és orosz privát nyelvórák gyálon, diplomás nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is. Tel.: 06-70/933-8181.
Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp Zoltán 2360 gyál, Egressy utca 73, Tel.: 70/233-30-47.
Körte pálinka hatéves szeszfőzdei, maró
szerszámok hozzá mérőműszerek, vágókorong 500-as, fűkasza új – kézikocsi 350
kg-ig eladó. 06-1/291-2138.
Lakókonténer 6m2 szigetelt egybe szállítható 10q, fóliahegesztő, fóliacsomagoló 4
kg-ig, ciril betűs Optima villanyírógép eladó, cserélhető tűzifára. 06-1/291-2138.
Postagalambok gyűrűsek, kacagó gerlék,
mesekönyvek, diafilmek, 1955-től, baba-,

KK

hetőleg mindenkinek ki kell vizsgáltatnia, mire allergiás, mert akkor van
célirány arra vonatkozóan, mit ajánlatos kerülni. Fény derülhet akár keresztallergiára is. Probléma, hogy egyrészt kevés allergia-szakrendelés van,
másrészt levették az állami támogatást az allergiaellenes készítményekről,
a betegek szabadon hozzájutnak a
patikákban.
Kertvárosban élünk. Mire figyeljünk
a ker ti munkák, a szabadban töltött
idő során?
A tél után alig várjuk, hogy ledobjuk
a nagykabátot, a pulóvert, azonban
óvatosan bánjunk a vetkőzéssel, ha
megizzadtunk a kerti munkában. Felhívom a cukorbetegek figyelmét arra, hogy fizikai munka hatására lecsökken a szervezet vércukorszintje,
amivel számolni kell. Fokozottan
ügyeljenek az étkezésre, az energiabevitelre, és ne felejtsenek el szőlőcukrot maguknál tartani.
Egyre több időt töltünk a szabadban, előfordulhatnak rovarcsípések.
Létezik egy házi praktika: szódabikarbónás vízzel csillapítható a viszketés, de akár recept nélkül kapható
Fenistil gélt is alkalmazhatunk. A csípés szintén kiválthat allergiás reakciót, komoly tünet, feldagadás, viszketés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.
A doktornő felhívta figyelmünket
továbbá egy, a D-vitaminnal kapcsolatos tévhitre. Elterjedt, hogy a D-vitamint ősztől tavaszig kell pótolni,
amíg nincs intenzívebb napsütés. A
legújabb tudományos kutatások szerint csökkentett adagban ugyan, de
folyamatosan szedni kell D-vitamint.
mackó, bélyeg-, képeslapgyűjtemény eladó, cserélhető tűzifára. 06-1/291-2138.
Halászati és vadászati hagyaték eladó horgász telek fegyverneki holt-tisza vízpartján nomád osztatlan. Befektetőknek. 350
E ft-csere tűzifa. 06-1/291-2138.
Eladó gyálon, Budapest szomszédságában
egy 700 m2-es építési telek. Minden közmű
az utcában, bkv és vasútállomás 5 percre,
csendes, rendezett környék. A telken bontandó épület nincs, csak gyümölcsfák. ár:
12 millió Ft. 06-30/371-4513.
Fiatal pár, gyerekkel, albérletet keres gyálon, önálló legalább 1,5 szobás házat vagy
házrészt. Telefon: 06-30/19-51-535.
RÉgISÉgET veszek: antik és modern bútort, órát, festményt, könyveket, hanglemezt, egyéb régi tárgyat. Akár teljes hagyatékot lomtalanítással! Tisztelettel: Kozák jános (30 éves tapasztalattal). 0630/981-9485.
Családi házak villanyszerelését és klímaszerelését vállaljuk A-tól Z-ig. 06-70/2760022.
26.150 négyzetméter földterület gyálon, a
Patak utca mentén mezőgazdasági célra,
1 évre kiadó. Érdeklődni lehet: 06 29 540
060-as telefonszámon.
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