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újság Tisztelt telepengedélyesek, illetve

ipari tevékenységet folytatók!
A telepengedély, illetve a telep létesíté-
sének bejelentése alapján gyakorolható
egyes termelő és egyes szolgáltató tevé-
kenységekről, valamint a telepengedé-
lyezés rendjéről és a bejelentés szabálya-
iról szóló módosított 57/2013. (II.27.) Korm.
rendelet értelmében ipari tevékenység ki-
zárólag – annak jellegétől függően – en-
gedély vagy bejelentés alapján végezhe-
tő, melyről a jegyző nyilvántartást vezet.

Az ipari tevékenység végzője a telep-
engedély megadását, illetve a bejelen-
tést követően a nyilvántartásban sze-
replő adatokban bekövetkezett válto-
zást, valamint a tevékenység megszün-
tetését haladéktalanul, írásban köteles
bejelenteni a jegyzőnek.

A Gyáli Polgármesteri Hivatal átfogó
adategyeztetést folytat a kiadott telep-
engedélyek/értesítések adattartalmának
aktualizálása érdekében, mivel tapasz-
talataink szerint a telephelyet üzemelte-
tők e kötelezettségüknek nem minden
esetben tesznek eleget.

Fentiek értelmében kérjük, hogy az en-
gedélyben/értesítésben foglalt adatok
változását, továbbá a megszűnt tevé-
kenységeket a Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Irodáján Zsidó Zsoltné ügy-
intézőnek (tel.: 06-29/540-953) Hivata-
lunk ügyfélfogadási idejében bejelenteni
szíveskedjenek!

Köszönettel:
Polgármesteri Hivatal
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Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc kezdetének 61. évfordulójára em-
lékeztünk október 20-án, az Arany Já-
nos Közösségi Ház és Városi Könyvtár
színháztermében. A rendezvényen
részt vett Dr. Szűcs Lajos országgyű-
lési képviselő, Pápai Mihály, Gyál város
polgármestere, Erős József alpolgár-
mester, babák László Mátyás, a Pest
megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hi-
vatalának hivatalvezetője, Rozgonyi
Erik címzetes főjegyző, városunk jegy-
zője, Gyimesi István nyugalmazott pol-
gármester és Kovalik Józsefné, váro -
sunk díszpolgárai is.

A Himnusz hangjai után csoóri Sán-
dor Röpirat című versét adta elő Papp
János színművész, majd az Arany Já-
nos Közösségi Ház és Városi Könyvtár
megbízott igazgatója, Ljubimov Krisz-
tina köszöntötte a megjelenteket, kö-
zöttük a civil és társadalmi szerveze-
tek, valamint a városi intézmények ve-
zetőit.

Az ünnepi köszöntőt Dr. Szűcs Lajos
mondta, aki beszéde elején azt hang-
súlyozta, hogy 61 évvel ezelőtt meg-
mutatta erejét egy nemzet. Kiemelte
azt is, hogy egyre több bizonyíték ke-
rül elő a forradalommal kapcsolatban.
Ilyen az egyik Nagy Imre-levél is, ame-
lyet társainak írt a mártír miniszterel-
nök. Ebből, a magyarországi aktuális
helyzetet, eseményeket értékelő do-
kumentumból idézett a szónok.

1956 egyik csodája az volt, hogy a
nemzet nem kötött egyezséget, mert
az nem politikai, hanem személyes ügy,
személyes meggyőződés; nem volt

elég javítani a kommunista rendszert,
azt le kellett váltani. A forradalom örök-
sége világos határokat húzott a jó és
a rossz között, a forradalom kemény,
megrendítően makacs és őszinte volt!
A világ nagyobb fele mit sem ért ab-
ból, hogy ha valakinek eltörik a gerin-
cét, az, mit érez. A szabadság élménye
döbbenetet, gyűlöletet keltett a zsar-
nokokban. Aki megérteni akarja 1956
októberét, annak a zsarnok szemével
is látni kell a történteket, annak látni
kell, hogy könnyen homokvihar támad.
Magyarország megmutatta a világnak,
hogy milyen nagy dolgok születnek, ha
a szív az emberség és a méltóság ere-
je megmutatkozik. 1956. október 23.
óta tudjuk, hogy a lehetetlen is való-
sággá válhat, ha a szívek együtt dob-
bannak – fogalmazott a szónok.  

Ezután újra Papp János szavalt: Job-

bágy Károly a Rádió mellett című ver-
se azt üzente, hogy  ,,életet adunk sza-
badságért cserébe”.

Éljen a szabadság örömujjongás mel-
lett – Nagy Imre miniszterelnök híres
beszéde (csapataink harcban állnak, a
kormány a helyén van…) –, de a gép-
fegyverek zakatolása is többször fel-
hangzott az ÉSZc Eötvös József Szak-
gimnáziuma és Szakközépiskolája 10.
és a 12. osztályos diákjainak műsora
közben, s elhangzott az Ave Maria is.
Ezután az ünneplők hagyományaink
szerint fáklyákkal vonultak a templom
térre, s elhelyezték koszorúikat az 1956-
os emlékműnél, barth Károly szob-
rászművész alkotásánál, a polgármes-
ter pedig átadta a város lakosságának
a megújult teret.
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szűcs lajos: a lehetetlen is valósággá válhat,
ha a szívek együtt dobbannak

Már október 20-án este megtartottuk a 61 évvel ezelőtti forradalmi eseményekre emlékező
városi ünnepségünket.
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az október 26-i rendes képviselő-testületi ülésen történtekről az alábbiakban olvashatnak.
elfogadták a képviselők a polgármes-
teri beszámolót és a lejárt idejű határo-
zatokat, döntöttek a város kulturális in-
tézményének, az Arany János Közössé-
gi Ház és Városi Könyvtár igazgatói ál-
lásának betöltéséről. Az eddig megbí-
zottként tevékenykedő Ljubimov Krisz-
tinát nevezték ki intézményvezetővé.

A képviselők elfogadták a Gyáli bóbi-
ta bölcsőde, a Gyáli tátika Óvoda, a Gyá-
li Liliom Óvoda és a Gyáli tulipán Óvoda
2016/2017. évi szakmai beszámolóját,

majd megszavazták a képviselők a Da-
bas és Környéke Mentőorvosi-Mentő-
tiszti Kocsi Közhasznú Nonprofit Kft. ré-
szére nyújtandó 500.000 forint támo-
gatást, valamint a gyáli szakközépiskola
számára történő 51 db asztali számító-
gép-vásárlást.

Ezután a testület döntött Gyál test-
vértelepülésének támogatásáról, a ha-
tározat szerint Gyál Város önkor-
mányzata 10 db számítástechnikai esz-
közt vásárol Kibéd Község önkor-

mányzata számára. Az ülés végén a
képviselők megszavazták az önkor-
mányzat, az önkormányzati tulajdonú
cégek, a Gyáli Polgármesteri Hivatal al-
kalmazásában dolgozók év végi jutal-
mazását.

Gyál Város önkormányzata éves mun-
karend szerinti soros ülését legközelebb
november 30-án, 17.00-kor tartja a Vá-
rosháza tanácstermében. A Képviselő-
testületi anyagok, illetve döntések a
gyal.hu weboldalon érhetők el.

az október 25-én tartott eseményen
részt vett Pánczél Károly országgyűlési
képviselő, városunk díszpolgára, Dr.
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Pá-
pai Mihály polgármester, Erős József al-
polgármester és Gyimesi István nyugal-
mazott polgármester, városunk díszpol-
gára, valamint intézményvezetők, civil
szervezetek képviselői. Az átadó ün-
nepségen tyukodi László karnagy veze-
tésével a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú
Művészeti Iskola műsorát hallhatta a kö-
zönség.

Dr. Szűcs Lajos a Lendületben Gyál
2017 rendezvényfolyam legérdekesebb
gyöngyszemeként értékelte a park át-
adását. „Gyál nyüzsgő város lett, amit
hárman, Gyimesi István, Pápai Mihály és
Pánczél Károly álmodtak meg. A város-
vezetésnek fontos, hogy közös munkával
szolgálják a várost, a közösséget. Úgy
látom, a rendezvényfolyam megszerve-
zésével megmutatták, van értelme a
munkának” – fogalmazott beszédében
országgyűlési képviselőnk.

Polgármesterünk történelmi visszate-
kintéssel kezdte beszédét: a Kaszás-
kertre, a jelenlegi park egykori területé-
re emlékezett, ahol strandfürdő és étte-
rem biztosította a fővárosból is ideláto-
gató, szórakozni, kikapcsolódni vágyó
lakosságot. Már 1997-ben készültek a
park jövőbeli megvalósítására, hiszen az
akkoriban indult csatornaépítés során
erre a területre hordták a földet, tehát a

park létrehozása egy messzire vissza-
nyúló tervezés, egy hosszú folyamat
eredménye.

S hogy mi mindent találunk a parkban
tett sétánk során?

A gépkocsival érkezőket 25 férőhelyes
parkoló, a bicikliseket kerékpártároló vár-
ja. A kialakított sétányokon gyalogolva
a 12.800m²-es gyepfelületen 10.200
cserjével és félcserjével találkozhatunk,
árnyékot 63 fa, s idővel az egyedi per-
golákat befutó növényzet ad. A növé-
nyek öntözését 3 fúrt kút biztosítja, mi
magunk két ivókút vizét fogyaszthatjuk.
A pihenőligeteket, illetve a 25 pad egyi-
két használhatjuk kellemes üldögélésre,
feltöltődésre, beszélgetésre. 17 hulla-
dékgyűjtő biztosítja a park tisztán tar-
tásának lehetőségét, szükségességét.

technikai berendezéseket sem ki-
hagyva említjük a megújult közvilágítást
biztosító, a környezettudatosságot szol-
gáló 34db napelemes intelligens lámpát,
a WIFI-hálózat telepítését, az automata

illemhelyet, a térfigyelő kamerarendszert.
utóbbi kapcsán Pápai Mihály hangsú-
lyozta, a kamerák felszerelése a kor igé-
nye, mi magunk, gyáliak belülről őrizzük
meg a magunk és a jövő számára a par-
kot, mint értéket.

A park érdekessége a biodiverz ma-
dárbarát kert kialakítása madáretetők-
kel, madárodúkkal, rovarhotelekkel, in-
formációs táblákkal. Az 1250m² térbur-
kolaton helyet kapott egy-egy malom-
és sakkjáték. A park kialakítása közben a
szánkózó domb is nagyobb lett, vala-
mint felújították a II. világháborús em-
lékmű környezetét.

A Millenniumi Park átadása megtör-
tént, fejlesztése, bővítése azonban foly-
tatódik, hiszen a parkban található síro-
kat áthelyezik az új temetőbe, továbbá
– az önkormányzat sikeres pályázását
követően – akár már jövőre kialakítanak
egy fitneszparkot kültéri fitneszgépek-
kel felszerelve. Addig és utána is láto-
gassuk, használjuk és őrizzük a parkot!

az ülésteremből jelentjük

igazi őszi napsütésben került sor a Millenniumi Park átadó ünnepségére. a mintegy 147 millió
forintból megvalósult jelentős és látványos fejlesztésnek köszönhetően egy modern, szabad-
téri hellyel bővültek Gyál közösségi terei.

Nagyvárosi térrel gazdagodott városunk

közérdekűSuHAJDA Yvett-KAtAVItS Kitti | Fotó: böRcSöK Kata
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az október 6-9. között megrendezett ta-
lálkozó alkalmat teremtett arra, hogy az
erdélyi fiatalok felvonultassák táncaikat,
bemutassák népviseletüket és találkozza-
nak egymással. Az esemény zenés felvo-
nulással kezdődött a Gyál Városi Fúvós-
zenekar felvezetésével és táncosok, lovasok
kíséretével. Az igazi vidéki jó hangulatot
idéző felvonulás első helyszíne a Kibédi
Református templomba vezetett, ahol Si-
pos-Vizaknai balázs lelkész tartott isten-
tiszteletet. A lelkész igehirdetésében ki-
emelte, hogy mindennek megvan a maga

ideje a teremtett Világban, most pedig a
tánc ideje érkezett el.

Ezt követően tizenhat néptánccsoport
mutatkozott be a nemrégiben teljesen fel-
újított Kibédi Kultúrotthon színpadán, mi-
után Dósa Sándor polgármester köszön-
tötte a megjelent nagyszámú közönséget,
valamint Novák csaba Zoltánt, az RMDSZ
szenátorát, Dr. Vass Levente és csép Éva
Andrea képviselőket, barabási Attilát, a
rendezvény megálmodóját, orbán Sán-
dor alpolgármestert, Pápai Mihály polgár-
mestert, a gyáli delegáció vezetőjét, Erős
József alpolgármestert, valamint Rozgonyi
Erik címzetes főjegyzőt.

Dósa Sándor polgármester a felvonu-
lást vezető fúvósok karnagyának köszö-
nete és tisztelete jeléül egy cserfából ké-
szült vezénybotot ajándékozott, amely-
re Kibéd és Gyál címerét faragták. Az
egész napos bemutatókat követően kö-
vetkezhetett az est fénypontja, a fúvós
zenekar koncertje. A zenekar a populá-
risabb műsorválasztás mellett előnyben
részesítette a klasszikus műveket is,
amellyel szórakoztatta a közönséget, de
nem maradhattak ki a repertoárból a
népszerű, világhírű feldolgozások és a
magyar zeneművek sem, felcsendültek
Michael Jackson, Hans Schwarz művek
is, amelyeket vastapssal jutalmazott a
közönség. Pápai Mihály polgármester
szerint a Schmidt József karnagy vezet-
te fúvósok között elképesztő tehetsé-
gek bújnak meg, akikre büszke lehet a
város. A karnagyot személyes benyo-
másairól kérdeztük.

karnagy Úr! Hogyan élték meg a gyá-
li fúvósok az erdélyi napokat?

Az egész zenekar nevében mondha-
tom, hogy nagyon jól éreztük magun-
kat, a jól ismert kedves fogadtatás, a fi-
nom vacsora és a kényelmes szovátai
szállás mind-mind kellemes érzést kel-
tett bennünk. ott éppen tökfesztivált
tartottak.

a program során kirándultak is?
Igen, és nagyon örültünk, hogy meg-

nézhettük a Medve-tavat, de az ezeréves
határhoz, Gyimesbükkhöz is elutaztunk.
Igazi történelmi összefoglalóban volt ré-
szünk, hiszen a kirándulás során az egy-
kori határt jelző vasúti őrházat, de a Rá-
kóczi-vár romjait is megnézhettük. So-
kan nem jártak még Erdélyben, így az-
tán egy magyarság-megtartó, élő törté-

nelemórán érezhettük magunkat.
a kibédi néptánctalálkozót verseny-

nek tekintették a rendezők?
Nem verseny volt, hanem egy találkozó,

amely a helyi templomig tartó zenés fel-
vonulással kezdődött, majd visszamasí-
roztunk a rendezvény helyszínére, a Mű-
velődési Házba. A megnyitó utáni nép-
tánctalálkozón és zenekari koncerten va-
lódi meglepetéssel szolgáltunk, hiszen
nem is hagyományos zenét, hanem jazz-
zenét játszottunk az egyórás koncert so-
rán. boldogok voltunk, mert nagy sikert
arattunk.

de nemcsak erdélyben, hanem nyá-
ron itthon is sikeresek voltak, és renge-
teg fellépésük volt.

Valóban, a Szüreti Fesztivált is kísér-
tük, de a júliusi saját koncert, majd az au-
gusztusi utcazenei Fesztivál is kiváló al-
kalom volt, hogy bizonyítsunk. Nyári tá-
borban is jártunk: augusztusban bala-
tonakaliban 5 nap során kovácsoltuk ösz-
sze csapatunkat, amelyben a trombitá-
sok rendelkeznek a legnagyobb zenei ru-
tinnal.

Mire készülnek ezekben a napokban?
Minden szombaton délelőtt próbál a

20 fős zenekarunk. Már az elmúlt héttől
a karácsonyi zenét gyakoroljuk, 10-15 szá-
mot játszunk, ennyi darab szerepel ál-
landó műsorunkon. Koncertet tartunk
decem ber 10-én a városi advent kereté-
ben, saját és jazz-es hangszerelésű ze-
neszámokat adunk majd elő.

Az 1998. március 15-én alakult Gyál Vá-
rosi Fúvószenekar jövőre lesz 20 éves,
néhány fúvós a kezdetektől tagja a ze-
nekarnak, de várják az utánpótlást is, sze-
retettel avatják be a kellő szintű ismeret-
tel rendelkezőket a zenekari életbe.

Gyál Város önkormányzata sikerrel pályázott a Bethlen Gábor alapkezelő zrt. által kiírt ,,Test-
vértelepülési együttműködés” elnevezésű pályázatra, melynek köszönhetően a város egyik
legnépszerűbb civil szervezete, a Gyál Városi Fúvószenekar adhatott nagysikerű koncertet ki-
béden, a X. Gyöngykoszorú Néptánctalálkozón.

kaPcsolaTTarTó SZR | Fotó: boRbÉLY Zoltán

kibéden jártunk, nagy sikert arattunk
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A gyáli védőnői Szolgálat 5 évvel ezelőtt került vissza abba az
épületbe újra, ahol 1955-ben elkezdte munkáját gyál első vé-
dőnője, Szabó istvánné, gréti. Sok kisbaba megszületett azóta
gyálon, és 5 hónappal ezelőtt a Védőnői Szolgálat ultramo-
dern épületét is átadták már. De vajon milyenek a tapaszta-
latok? a többi között erről is érdeklődtünk a vezető védőnőnél.

Úgy tudom, nem mindig voltak ilyen körülmények…
Nem bizony. természetesen idővel bővítették a házat, ta-

nácsadó mellett szolgálati lakás is helyet kapott. Hosszú ideig
itt folyt a tanácsadás a szülők és a kicsik részére. Majd az elmúlt
évtizedek alatt, több alkalommal vált szükségessé, hogy a vé-
dőnők másik épületbe költözzenek. az idén nagy örömmel
foglaltuk el ezt a teljesen új épületet. Jól érezzük magunkat
itt.

Ilyen munkahelyre más érzéssel jön be az ember dolgoz-
ni, ugye?

Nem is olyan régen még egy pici váróhelyiségben szorong-
tak a szülők gyermekeikkel, míg vártak a vizsgálatokra. Mára ez
már nincs. az egész épület jóval nagyobb a réginél, tágasabb,
világosabb, ezért sokkal komfortosabb körülmények között

fogadhatjuk a gondozottakat. a ki-
csik szemmel láthatóan örömmel jön-
nek, és szívesen, türelmesebben is
időznek a színes mesefigurákkal dí-
szített váróban, megcsodálják a szép
képeket, kevésbé szoronganak, bár
azért néha gyanakodva néznek kö-
rül, gondolván, hogy "ugye, nem az
orvosi rendelőben vagyunk?”

Játszani is lehet?
a tanácsadó szobákban van lehe-

tőség egy kis játékra, hogy a gyer-
mek hamar feloldódjon, ami a vizsgálatok szempontjából na-
gyon fontos. a vizsgálót igyekszünk újabb tárgyakkal bővíte-
ni, könyvekkel színesíteni, még otthonosabbá tenni. és itt lehet
apa is, anya is - kibővült a tér. Elfér mindenki kényelmesen.
Így sokkal könnyebb és gördülékenyebb a feladatokat elvé-
gezni, mint eddig. a védőnők munkáját megbecsülve érezzük
azzal, hogy ilyen rendezett helyen fogadhatjuk a családokat. a
kétszemélyes védőnői munkaszobák is a kényelmesebb, nyu-
godtabb munkavégzést teszik lehetővé.

ma már tehát méltó körülmények között működik a vé-
dőnői Szolgálat…

igen, és ennek mi nagyon örülünk. a családoktól sok pozitív
visszajelzést kapunk erről a szép és korszerű tanácsadóról. Ez-
zel a felújítással is úgy érezzük, hogy a családok, a gyermekek
fontosak gyál városának. azt gondolom, hogy nagyon szépek
vagyunk, minden tiszta, a munkakörülmények kiválóak. az át-
adás óta már a korábban elmaradt egy-két apró hiányosság is
megoldódott, sőt, már a szúnyoghálót is felszerelték.

a Védőnői Szolgálat épülete valóban 21. századi, friss hír,
hogy egy gyáli cégtől, a Master Solution Kft.-tól nagyon szép
mérőfal-falikép felajánlást kaptak, ami szintén itt lesz elhe-
lyezve.

6 gyáli mi újság

Úgy érezzük, hogy a családok, a gyermekek fontosak gyál városának – hangsúlyozta lapunknak
adott interjújában Póti erzsébet, a gyáli védőnők vezetője.

rekord-közeli látogatottsága volt az idei
középiskolás börzének. a nyolc kör-
nyékbeli középfokú intézmény látványos
bemutatkozása közel 200 érdeklődőnek
segített középiskolát választani a követ-
kező tanévre. idén a hiányszakmákat ok-
tató intézmények is képviseltették ma-
gukat, ösztönözve a jobbnál jobb lehe-
tőségekre a diákokat.

Kiemelt jelentőséggel bír gyál oktatá-
si életében ez az esemény, hiszen ilyen
bemutatkozási lehetőség ritkán adódik

az iskolások számára. az
október 11-én megtartott
programsorozat megnyi-
tóján Erős József alpol-
gármester köszöntötte a
diákokat, a pedagóguso-
kat, szülőket és érdeklő-
dőket, akik szintén jelen-
tős számban vettek részt
a bemutatkozón. Erős Jó-
zsef alpolgármester sze-
rint a középiskolás börze

legfontosabb értéke a szemé-
lyes kapcsolat, amit öt éve tá-
mogat gyál Város Önkor-
mányzata. a város mindhárom
általános iskolájának végzős
osztályai ellátogattak a börzé-
re, melynek idén is az arany
János Közösségi Ház és Váro-
si Könyvtár adott otthont.

az immár 5 alkalommal
megrendezett pályaválasztási
segítő program célja a jó dön-

Amiért a védőnők megbecsültnek érzik magukat

A középiskolás börze legfontosabb értéke a személyes kapcsolat, amit öt éve támogat gyál
város Önkormányzata – hangzott el a Tét a jövőm elnevezésű október 11-i gyáli iskolabörzén.

minden, amit a továbbtanulásról tudni érdemes

gyermekvédőSzita Róbert | Fotó: KiSéRi-Nagy Ferenc
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tés meghozatala. Bízom benne, hogy
mindenki könnyedén eligazodik a szá-
mos iskola és szakma, illetve hivatás kö-
zött. Szerintem olyan szakmát válassza-
tok, amelyben örömötöket lelitek, egy jó
szakmaválasztás ugyanis nagy segítség
lehet az egész életre nézve is – fogal-
mazott az alpolgármester.

Suhajda yvett főszervezőtől megtud-
tuk, hogy a program során az intézmé-
nyek egyenként bemutatkoztak, majd
személyesen tehették fel kérdéseiket a
végzős diákok az egyes in-
tézmények képviselőinek.
Ezt követően a tanulók a
standokon értesülhettek a
legfontosabb intézményi
specialitásokról.

az iskolabörzén az FM Kö-
zép-magyarországi agrár
Szakképző Központ Bercsé-
nyi Miklós élelmiszeripari
Szakiskola és Kollégium mel-
lett az érdi Szakképzési
Centrum Eötvös József is-
kolája, az Ócsai Bolyai János gimnázi-
um, a Pestszentlőrinci Közgazdasági és
informatikai Szakközépiskola, BMSzC
Puskás tivadar távközlési technikum
(+30), a BVHSzC Semmelweis ignác
Szakképző iskolája, a Sztehlo gábor
Evangélikus Óvoda, Általános iskola és
gimnázium, a Budapesti gépészeti Szak-
képzési Centrum ganz Ábrahám Két ta-
nítási Nyelvű Szakközépiskola és Szak-
iskola, valamint a Dabasi Kossuth zsu-
zsanna Szakképző iskola és Kollégium is
bemutatkozott a gyáli nyolcadikosoknak.

Szűcsné Balázs Julianna igazgató-he-
lyettestől megtudtuk, hogy a dabasi is-
kola számos, pontosan 8 szakmát mu-
tatott be a gyerekeknek. Marcipánfigura-
készítés a cukrászoknál, a kis ajándék-
dobozok készítése a kereskedelemben,
villanyszerelő-mérés a villanyszerelőknél
– persze mind-mind játékos formában,
hogy a nyolcadikosok is élvezhessék.
Emellett elhoztuk a legó-robotot is,
amely az informatikához kapcsolódik, és
egy aktív táblás tananyagot is bemuta-
tunk, amely minden tantárgyhoz, min-
den szakmához kapcsolódhat – felelt
kérdésünkre az igazgató-helyettes, aki
szerint a gyáli gyermekek nagyon ér-
deklődők, hiszen sokan kipróbálták az
általunk bemutatott szakmákat.

Száva Vince, a Bartók Béla Általános
iskola nyolcadikosa: egy jó helyen sze-
retnék továbbtanulni. Mivel még ponto-
san nem tudom, hová menjek, ezért min-
dent kipróbálok.

Pável Krisztián, Bartók Bé-
la Általános iskola tanulója:
még nem találtam meg a
megfelelő iskolát, kárpitos
szeretnék lenni, mert ez
egyéni döntés, ezt szeret-
ném csinálni. tanulok, és

odateszem magam. a 8. osztályt nagyon
szeretném jó eredménnyel befejezni.

a szintén bartókos Pallér Csenge a
Sztehlo gábor Evangélikus Óvoda, Ál-
talános iskola és gimnáziumba jelentke-
zik, a spanyol nyelvoktatás miatt szeret-
ne itt továbbtanulni. az informatika, az
angol, az irodalom és a rajz tartoznak a
kedvenc tantárgyaim közé. Kitűnő tanu-
ló vagyok, ezért aztán bízom a tovább-
tanulás sikerében – fűzte hozzá Csenge.

a rendezvényen Dr. Duró zsuzsa gyer-
mekpszichológus előadását is meghall-
gatták a diákok a tehetséggondozás, te-
hetségfejlesztés témakörében. a börzén
idén is nagy sikert aratott Czékmány Ba-
lázs kommunikációs szakember előadá-

sa, aki gyakorlatiasan magyarázta el a
diákoknak, hogyan készüljenek fel a fel-
vételi elbeszélgetésre. többek között fel-
hívta a tanulók figyelmét a helyes test-
tartás, a testbeszéd, a megfelelő kézfo-
gás helyességére, arra, hogyan adják el
magukat a felvételi elbeszélgetésen a di-
ákok.

kÖznevelő Sy-SzR | Fotó: KiSéRi-Nagy Ferenc
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Idén október 7-e lett a napja ennek a
gyermekek által nagyon várt esemény-
nek. A dátum közelsége a népmese nap-
jához egyértelmű választásnak bizonyult,
hogy e csodálatos téma köré kapcsol-
hassa nevelőtestületünk a tartalmas dél-
előttöt, melynek a „Mesés” címet adtuk.
A mesebeli próbák között szerepelt több-
féle mozgásos játék: például az óvó né-
nik által készített táltos paripák verse-
nyeztetése, ahol a győztes „aranyalmát”
és „aranytallért” kapott jutalmul. A bar-
kácsolás asztalaihoz nagyon sokan leül-
tek dolgozni: festhettek sárkányt, készít-
hettek papírkoronát, melyet sokféle ér-
dekes anyaggal díszíthettek, hogy igazán
egyedi legyen, de rongyból, fonalból is al-
kothattak némi segítséggel bábukat. A

gyermekek előzetes meseismereteire épí-
tő, a fogalmi gondolkodást fejlesztő játé-
kok voltak az ún. okosdoboz vagy az élő
társasjáték.

Családi napunk eseményalapját a Mo-
solybirodalom Alapítvány biztosította lég-
várakkal, népi fajátékokkal, arcfestéssel és
rendezvényfotózással. Mindezeket egé-
szítették ki a pedagógiai szempontból át-
gondolt játékos tevékenységek. Sokan
mondhatják magukban, ezeket a sorokat
olvasva: „Hisz ez egy kötetlen családok-
kal, gyerekekkel közös vidám délelőtt! Mi-
ért kell ebbe belevinni a pedagógiát?”
Mert pontosan az ilyen cselekvő élet-
helyzetekben (ráadásul a saját család el-
ismerő pillantásai közepette!) tud a kis-
gyermek önfeledten, boldogan, spontán
módon tapasztalatokat szerezni, melyek
élményszinten pozitív nyomot hagynak
bennük, ezek mellett legtermészetesebb
megnyilvánulási formái, a mozgás és a já-
ték biztosítják számukra a hatékony ta-
nulást is egyben.

Nagyszámú vendéget fogadtunk ezen a
délelőttön: sok gyermekünk egész csa-
ládjával érkezett a programra. A délelőtt
méltó lezárásaként Farkas Évi színmű-
vésznő két mesével is kedveskedett a

gyermekeknek. Mesehallgatás után Za-
bán László tanár úr és tanítványai léptek a
nézők elé. Népi hangszereiket megszólal-
tatva még inkább fokozták a jó hangula-
tot. Ezúton is szeretnénk megköszönni
fellépőinknek, hogy elfogadták meghívá-
sunkat, és csatlakoztak „Mesés” délelőt-
tünkhöz.

A Program támogatja az iskolákban és
óvodákban a tanórán kívüli labdarúgó
foglalkozásokat és eseményeket, a gyer-
mekek számára rendszeres képzés-, já-
ték-, edzés- és mérkőzéslehetőséget biz-
tosít. Az MLSZ a programban résztvevő-
ket egységes regisztrációs és nyilvántar-
tási rendszer működtetésével kíséri fi-
gyelemmel. Az MLSZ intézményi prog-
ramja annak a szemléletnek a meghono-
sításán fáradozik, amely részvétel- és si-
kerélmény-orientált, kevésbé koncentrál
a versenyzésre.

A gyerekeink a Liliom és a Tátika Óvoda

gyerekeivel együtt focifesztivál keretében
különböző játékos képesség- és mozgás-
fejlesztő gyakorlatsorozatokat teljesítet-
tek, amely valóban nem a versenyezte-
tésről szólt, hanem elsősorban az egész-
séges életmódra nevelésről és a labdajá-
ték megszerettetéséről s ezen túl a te-
hetséggondozásról.

Ebben a nevelési évben három alka-
lommal került megrendezésre ez a sport-
esemény. Tavasszal és ősszel a helyi sport-
pályán, télen pedig az óvodai tornate-
remben. Tizenkét fővel vettünk részt min-
den alkalommal az eseményen, s kivétel

nélkül mindenki nagyon élvezte a játékot.
A fesztiválok végén minden alkalommal
apró figyelmességgel jutalmazták a részt-
vevőket: gyümölcsöt, üdítőt, focilabdát
kaptak, s mindezek felett vidám, önfeledt
élménnyel gazdagodtak a gyerekek. Az
utolsó alkalommal jelen volt a helyi sport-
klub utánpótlás edzője, aki a tehetséges
gyerekek szüleivel felvette a kapcsolatot,
hogy a továbbiakban a BKSE utánpótlás
csapatában fejlődhessenek tovább.

A 2017/2018-as nevelési évben óvo-
dánkból két pedagógus részvételével két
csapat szerveződött.

8 gyáli mi újság

Óvodánk hagyományos eseményei között az egyik legkiemelkedőbb program a kora ősszel
tartott Családi nap. Szintén hagyománynak számít, hogy gyermekekhez közel álló mottót,
jelmondatot keresünk és fogalmazunk meg eseményünknek.

őszelő-óvodanyitogató Családi nap a Tulipán Óvodában

A 2016-2017-es nevelési év elején a Tulipán Óvoda is csatlakozott a Magyar labdarúgó Szövetség
által létrehozott Bozsik-programhoz, amelynek célja a játék megszerettetése, az intézményi tö-
megbázis kialakítása és szélesítése, az 5-14 év közötti tehetséges gyermekek sportszervezetekbe
irányítása.

Tulipán-ovisok a Bozsik-programban

köznevelőgyal.hu
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Az óvoda 2016-ban másodjára nyerte el a Zöld Óvoda címet,
melynek során vállalták, hogy kialakítanak egy tanösvényt, egy
madárbarát kertet és gyógynövénykertet. Az intézmény dolgo-
zói kiemelt feladatuknak tekintik a környezettudatos magatartás
megalapozását, a környezet megóvását, védelmét, gondozását.
A Madárbarát címmel rendelkező óvoda a madárbarát kert ki-
alakításával lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy köze-
lebbről is megismerkedhessenek hazánk, környezetük jellegzetes
madár- és állatvilágával.

A Madárbarát mintakert és tanösvény célja, hogy a gyerekek és
a felnőttek számára egyaránt érdekes, szemléletes módon mu-
tassa be a leggyakoribb Madárbarát kerti eszközöket és az ezek-
kel védhető madár- és egyéb állatfajokat. A tanösvény egye-
dülálló tulajdonsága, hogy a bemutatott odúk, etetők nem ma-
kettek, hanem teljes körű természetvédelmi eszközök, amiket
az állatok elfoglalhatnak, amikbe beköltözhetnek. Folyamatos
programot nyújt a gyermekek számára: interaktív memóriajá-
ték, forgatható oszlop, állatos nyomfelismerő játék is helyet ka-
pott a tanösvényben. A forgatható oszlop négy madárfajt, ezek
fészkét, élőhelyét és táplálékát mutatja be, a feladat az, hogy
ezeket a gyerekek megfelelően egymáshoz rendeljék. Az egyes
etetőknél, itatóknál lehetősége adódik a gyerekeknek megfi-
gyelni a madarakat. A mezítlábas park egészségmegőrző szerepe
kiemelkedő. Eltérő anyagokból készül a park burkolata: a gyer-
mekek megtapasztalhatják, milyen érzés kisebb, nagyobb kö-
veken, homokon, gyepszőnyegen, kukoricacsutkán járni. Ennek
köszönhetően fejlődik a talpi érzékelésük, egyensúlyérzékük, fel-
pezsdül a vérkeringésük, hiszen mezítláb járni önmagában is
egészséges, csökkenthető vele a lúdtalp kialakulásának kocká-
zata, és az agyban is különböző reflexpontokat stimulál.

Lendvay-Kiss Anita intézményvezető beszédében kiemelte,
hogy az egészséges életmódra nevelés, a környezettudatosság
az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott ki-
emelt célok maradéktalanul megvalósulnak a tanösvény kiala-
kításával.

A természettudományos alapismereteket tartalmazó mese-
könyveknek, kifestőknek, rajz- és természetfilmeknek köszön-
hetően az ovisok ismerik és szeretik a körülöttük élő állatokat,
ezért ha ezeket (és a védelmi eszközeiket) az életkori sajátos-
ságaiknak megfelelően: játékosan, mozgással összekötve, a logikai
és mozgáskészséget fejlesztő módon mutatják be nekik, akkor a
természet védelme még jobban be tud épülni az óvodai szoci-
alizációs és nevelési folyamatba.

Beke Zsuzsanna anyakönyvvezetőtől megtudtuk, hogy szeptemberben 6 ha-
láleset történt. A házasságkötések számai viszont még a nyári adatokat
idézték. Szeptember 2-án Orgován dávid és Horváth Brigitta (férjes név: Or-
govánné Horváth Brigitta), valamint Thernesz géza és Horváth Marianna
esküdött örök hűséget, majd szeptember 8-ánTurai Attila és Fekete Er-
zsébet (férjes név: Turai Attiláné), 9-én pedig Bitter Lóránt és Templom
Mária, valamint Solyom Csongor és Bodó Beáta (férjes név: Solyom Beáta)
és Halász Tibor és Ludmerszki Edit kötött házasságot.

Ezzel még nem ért véget az esküvők sora, hiszen szeptember 16-án Sár-
közi Sándor és Kakucsi Aranka (férjes név: Sárközi Sándorné), majd 23-án
Orosi Bonaventura János és Horváth Szabina (férjes név: Orosiné Horváth
Szabina), 29-én pedig rékási József és Bakos Zsuzsanna, míg 30-án Bo-
rosán Szilárd és Morcsányi gyöngyi (férjes név: Borosán-Morcsányi gyön-
gyi), Pajlovics Zoltán és Bartuschek Bettina (férjes név: Pajlovicsné Bar-
tuschek Bettina), valamint daragó Sándor istván és gémes Hajnalka Móni-
ka (férjes név: daragóné gémes Hajnalka Mónika) mondta ki a boldogító
igent.

A Gyáli liliom Óvoda munkatársai elhatározták, hogy összefogással tanösvényt létesítenek
az intézmény udvarán, amit szeptember 27-én lendvay-kiss Anita intézményvezető adott át.
A több mint egy millió forintos beruházás Gyál város önkormányzata, az óvoda apparátusa, he-
lyi vállalkozók, magánszemélyek és a szülők támogatásával valósulhatott meg.

zöld Óvodai Tanösvény és Madárbarát kert a liliom Óvodában

köznevelő LENdvAy-KiSS Anita | Fotó: KiSÉri-NAgy Ferenc
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Az 1967-ben átadott 8 tantermes épület a Homokkert, a Bol-
dogkert, a Kerekestelep, valamint a várost övező tanyákon élő
gyermekeknek biztosított tanulási lehetőséget. Már akkor is
állt a – korabeli iskola méreteihez képest hatalmas – csarnok,
amelyet ma tornateremként használnak, s ahol helyet kapott a
jubileum alkalmából szervezett kiállítás.

az igazgatónő, Ormosné surányi Katalin köszöntő beszé-
dében üdvözölte a megjelenteket, kiemelten Pápai Mihály pol-
gármestert, Erős József alpolgármestert, Gyimesi istván nyu-
galmazott polgármestert, városunk díszpolgárát, Kovalik Jó-
zsefnét, városunk díszpolgárát, Juhász idát, az iskola koráb-
bi igazgatóját, továbbá önkormányzati képviselőket, intéz-
ményvezetőket.

„az ünnepben a legszebb és legfontosabb az együttlét. az,
hogy ilyen sokan összegyűltünk megadni a tiszteletet a múlt-
nak, melyből a közösség minden tagjának van része, és az

emlékeknek, melyek a mieink. Ebből a közös tudásból, élmé-
nyekből és érzésekből áll össze a történelem. a 10. születés-
napját ünneplő Gyáli Zrínyi Miklós Általános iskola történel-
me” - vezette be ünnepi gondolatait az igazgatónő, aki be-
szédében köszönetét fejezte ki pedagógus kollégái felé a hit-
tel, lelkesedéssel végigdolgozott évtizedekért, nagyívű pályá-
jukért.

Erős József alpolgármester – az iskola egykori diákja – kö-
szöntve az intézményt 50. születésnapja alkalmából megnyi-
totta a kiállítást. Beszédét visszatekintéssel kezdte: 1967-ben a
városvezetők nem gondoltak egy meglehetősen hamar je-
lentkező problémára: kevésnek bizonyult a hely, ennek meg-
oldásaként akkoriban két műszakban jártak a gyerekek isko-
lába. a rendszerváltás után lehetőség adódott a bővítésre:
létrejött a sportcsarnok. alpolgármesterünk felelevenítette,
hogy Gyimesi istván 1997-ben a városavató ünnepségen éppen
ezen a helyszínen, az iskola tornatermében vette át a város
kulcsát. „a közelmúltban ugyan az állam kezébe került az is-
kolák vezetése, ez azonban nem jelenti azt, hogy hátradőlünk,
hiszen a mi gyerekeink járnak iskoláinkban, mindent meg kell
tennünk a minél színvonalasabb oktatásuk érdekében” - s
mindez alátámasztásaként a folyamatos fejlesztésekről esett
szó. a város saját költségvetéséből biztosított összeg révén

beszerzett digitális eszközökkel a legmodernebb oktatás va-
lósul meg a kialakított smart school teremben. az iskolát kez-
dő gyáli gyerekek számára 15.000 Ft értékű tanszercsoma-
got nyújtanak, az iskola épülete teljes külső megújuláson esett
át. „a Zrínyi-iskolának van múltja, van jelene, és biztosított a jö-
vője is!” - összegezte Erős József.

az ebédlő előterében Gyál történeti kiállítását tekinthettük
meg, valamint megismerhettük az épület alakulásának idő-
szakait. a tornateremben elsősorban a Gyáli Zrínyi Miklós Ál-
talános iskola 10 éves története tárult elénk: 10 év legszebb
emlékei, eredményei, diákok munkái. a gyűjtőmunkának kö-
szönhetően számtalan fénykép, oklevél, rajz, alkotás, újság-
cikk, ballagási tarisznyák, amelyek mind-mind tanulmányi ver-
senyek, kirándulások, táborok, ünnepek, hagyományok emlé-
keit idézték. Fejes Ádám és Bulcsú édesanyja, Fejes-Molnár
Éva az alkalomra az iskolát tortaként álmodta és valósította
meg. agócs roland és családja, valamint Oravecz Dóra ma-
kettet készítettek a jeles eseményre szintén az intézmény épü-
letéről.

a programot színesítette a diákok által előadott ünnepi mű-
sor: versszavalat, az iskola énekkarának fellépése, Zabán Lász-
ló tanár úr citera kíséretében Dányi Bianka éneke és furulya-
játéka.

az igazgatónő beszédéből idézve: az iskola fontos, mert is-
koláskorba érve egészen új minőségű közösségi lét kezdődik.
a kisgyermek, aki épp felfedezte, a világban elhelyezte ön-
magát, megtapasztalja, hogy csak társakkal körülvéve lehet
boldog és értelmes életet teremteni. Mindennapjaihoz útitár-
sakat, vágyaihoz támogatót, a bonyolultan szép világba utat
mutató felnőttet, jóban-rosszban barátot itt talál először. Ezért
nagyon fontos olyan hellyé tenni az iskolát, ahová a tanuló és
a tanár nap mint nap szívesen jön.

visszatekintve a két jubileum kapcsán az iskola múltjára, lát-
va a kiállítás színes, tartalmas gyűjteményét, a Zrínyi-iskolát
sikerült ilyen hellyé tenni azon közel 6000 tanuló számára,
akik az intézményben folytatták tanulmányaikat az elmúlt öt
évtizedben.

10 gyáli mi újság

A Gyáli zrínyi Miklós Általános Iskola egyik legjelentőségteljesebb eseménye zajlott október 13-
án, a lendületben GYÁl 2017 programsorozat keretében: az épület történetének 50 évéről
szóló kiállítás nyílt az intézmény falain belül.

„A zrínyi-iskolának van múltja,
van jelene, és biztosított a jövője is!”

köznevelőKatavits Kitti | Fotó: BörcsöK Kata
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A Gyáli Ady endre Általános Iskola idén ünnepli fennállásának 45. évfordulóját, amely alkalom-
ból a lendületben Gyál 2017 rendezvénysorozat keretében iskolatörténeti kiállítás nyílt az in-
tézményben október 19-én. A kiállítást és megnyitó programját a retro-korszak atmoszférája
lengte körül.

A nosztalgikus hangulatú kiállítást Gaz-
dikné Kasa csilla intézményvezető nyi-
totta meg. a rendezvényen részt vett az
iskola egykori tanára, Pánczél Károly or-
szággyűlési képviselő, városunk dísz-
polgára, Pápai Mihály polgármester, Erős
József alpolgármester, Gyimesi istván
nyugalmazott polgármester, városunk
díszpolgára, Kovalik Józsefné, városunk
díszpolgára, valamint az intézmény ko-
rábbi igazgatója Kovács istvánné, aran-
ka néni. az eseményen köszönthettük
továbbá az első tantestület két tagját is:
Keresztes József Ottót és Nagy sán-
dornét.

„a születésnap ünneplése alkalom ar-
ra, hogy erősítsük közösségünket, azt a
nagycsaládot, aki az ady-iskolához kö-
tődik, aki itt tanult, itt dolgozott, ide já-
ratta gyermekét, és azokkal az értékekkel
azonosul, amely a mi szellemiségünket,
hitvallásunkat meghatározza. amikor
ilyen sokan összejövünk, akkor tudato-
sul bennünk igazán, hogy az ady-csa-
lád egy igazán nagy csapat!” - fejezte ki
örömmel megnyitó beszédében az igaz-
gatónő.

Mint elhangzott, az iskola történetét
nehéz a mai kor gyermekeihez közel
hozni, ezért a tantestület a retro-kor-
szakot idézte meg, az iskola alapítását
követő évtizedek gyermekéletének él-
ményszerű megjelenítésével közelítette
meg a témát. a korábbi kiállításoktól el-
térően nem az iskola életét dolgozták
fel tematikusan, hanem a korszakét –
sok-sok adys emlékkel. célul tűzték ki,
hogy a korszak megismerésével köze-
lebb hozzák egymáshoz a mai iskolába
járó diákok és szüleik, nagyszüleik ge-
nerációját.

a pohárköszöntőt polgármesterünk,
Pápai Mihály tartotta, beszédében ki-
emelte, hogy a 45 év alatt 3 igazgató,
Kovács Géza, Kovács istvánné és Gaz-
dikné Kasa csilla állt az intézmény élén,
ami biztosította a folytonosságot, a sta-
bilitást, a minőségi munkát. Hangsú-
lyozta, hogy egy város értékét a tanult
emberek alkotják, s némi történelmi visz-
szatekintés után összegezte, a városban
mintegy 5 évtizede zajlik az oktatási in-
tézmények bővítése, fejlesztése.

a több tanteremben, a zsibongóban, a
folyosón és a teraszon berendezett igen
gazdag kiállítás során számtalan fotón kí-
sérhettük figyelemmel az iskolai élet év-
tizedeit, érmek, oklevelek, serlegek sora
bizonyította a sportrendezvényeken és
tanulmányi versenyeken elért eredmé-
nyeket. a múltat idézve kihagyhatatlan a
kisdobos- és úttörőélet bemutatása jel-
legzetes kellékeivel: formaruha – kisdo-
bosként a kék nyakkendő, kék fonott zsi-
nór a síphoz, maga a síp, a jelvény, a csa-
tos öv, illetve ugyanez pirosban a na-
gyoknak –, őrs- és rajzászlók, kiadvány-
ok hirdetve az úttörőélet szemléletét, tag-
sági könyvek a 6 és a 12 ponttal. rácso-
dálkozhattunk régi mesekönyvekre, gye-
rekjátékokra, tankönyvekre, szemléltető-
eszközökre, berendezési tárgyakra. Újra
találkozhattunk kedvenc mesehőseink-
kel, süsüvel, vukkal, játszhattunk búgó-
csigával, keljfeljancsival, feleleveníthettük
a tárcsás telefon, a diafilmvetítő haszná-
latát, régi televíziókészülék láttán a hétfői
adásszünetet. a rock-sarokban bakelit-

lemezen aBBa slágereket hallgatva el-
merenghettünk a népszerű Europe-ze-
nekar poszterén. a kivetítőkön az elmúlt
évtizedek fotóiból készült összeállítást
tekinthettük meg természetesen kényel-
mes retro-fotelekben elhelyezkedve, aho-
gyan a 136 tabló is bemutatásra került – a
45 év tablói közül csupán négy hiányzik!
„Mi is voltunk diákok” címmel az iskola
pedagógusainak személyes iskolai em-
lékeit tették közre, köztük azon 11 taná-
rét, akik maguk is az ady padjait koptat-
ták egykor.

a vendégfogadás is stílusosan zajlott,
hiszen retro-édességeket kóstolhattak a
látogatók: sok más nosztalgikus finom-
ság mellett téli fagyit, Duna-kavicsot,
francia drazsét, színes zizit, Kojak-nya-
lókát.

a kiállítás nemcsak a megemlékezést
szolgálta, hanem a következő hét prog-
ramjának alapjául is szolgált. azon túl,
hogy a diákokkal feldolgozzák a kiállítás
anyagát, számos más izgalmas program
színesíti majd az évforduló köré szerve-
zett programokat: a kiállítás-megnyitót
követő héten ugyanis retro-héten vesz-
nek részt a diákok! (Minderről részletesen
következő lapszámunkban olvashatnak
– szerk.)

„tavasszal iskolatörténeti könyvet ter-
vezünk kiadni, ennek bemutatóját a Kö-
zösségi Házban egy nagy adys találko-
zóval kötjük össze, a májusi családi nap
szintén egy hatalmas retro szülinapi bu-
li lesz” – invitált az igazgatónő a jubileum
további rendezvényeire.

Az Ady-iskola évfordulója retro-köntösben

köznevelő Katavits Kitti | Fotó: BörcsöK Kata
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Az UneSCO Nemzetközi taná-
csa Yehudi Menuhin hegedűmű-
vész és karmester kezdeménye-
zésére emelte október 1-jét a ze-
ne világnapja rangjára. Ez a nap
a zeneművészet legnagyobb
alakjaira emlékeztet, segíti a kü-
lönböző kultúrák zenéinek jobb
megismerését, célja a társada-
lom széles rétegei számára nép-
szerűsíteni a zeneművészetet,
szorgalmazni a népek közti ba-
rátságot és megbékélést.

a Gyáli Bartók Béla Általános
iskola aulájában tartott zenei
eseményen megjelent Pápai Mihály polgármester, Erős József
alpolgármester, Kovalik Józsefné, városunk díszpolgára, sávai
Mária polgármesteri megbízott.

tóth istván intézményvezető szakmai munkáját Pápai Mi-
hály és Erős József köszönte meg. s milyen úton hagyott nyo-
mot tóth istván a gyáli zenei életben? a zeneiskolai oktatás
1983. október 1-jén indult Gyálon, ezen a napon kezdte meg
működését a dabasi Körzeti Állami Zeneiskola gyáli kihelye-
zett tagozata. tóth istván fagott-szolfézs szakos és takács
Judit klarinét-szolfézs szakos tanárok vezetésével 25 növendék
ismerkedett a hangok világával – kezdetben furulya-, később
klarinétszakon is. tóth istván 1992 őszén a gyáli Képviselő-tes-
tületnél a kihelyezett tagozat önállósulását és bővítését kez-
deményezte. a tervezetet a zeneoktatás szükségességéről
megértéssel fogadták. a közel egyéves szervezési munkát kö-
vetően 1994. szeptember 1-jén kezdte meg működését a gyá-
li Kodály Zoltán Zeneiskola. a névválasztást tóth istván kez-
deményezte. a zeneiskolai oktatásnak helyet adó Bartók Bé-
la Általános iskolában az önálló zeneiskolai oktatás kezdetével
egyidőben tóth istván javaslatára ének-zene tagozatos osz-
tály kezdte meg működését. az intézmény pedagógiai hitval-
lását Kodály Zoltán zenepedagógiai eszméi határozzák meg.
2007-ben az alapfokú művészetoktatási intézmények szak-
mai Minősítő testülete által lefolytatott minősítési eljárás alap-
ján a zeneiskola kiváló minősítést kapott. 2009. július 1-jétől
Gyál város önkormányzatának Képviselő-testülete az intéz-
mény elnevezését Kodály Zoltán Zeneiskola alapfokú Művé-
szetoktatási intézmény névre változtatta. a zeneiskolában je-
lenleg 209 növendék tanul mintegy tizenötféle hangszeren.
tóth istván számára 1999-ben Gyál város önkormányzatának
Képviselő-testülete a Gyáli Közoktatásért Díjat adományozta,
2007-ben a Pest Megyei önkormányzat Lajta László Díjjal is-
merte el több éves lelkiismeretes tevékenységét, idén Polgár-
mesteri Elismerésben részesült a gyáli zenei életért végzett
áldozatos munkájáért.

az ünnepi koncerten a zeneiskola tanulói, tanárai és volt nö-
vendékei szóló előadással, valamint kamarazenekari, fúvósze-

nekari együttesei és kórusai szerepeltek. az ünnepi műsor so-
rán felcsendültek többek között az argentin tangókirály, Piaz-
zolla Liber-tangójának dallamai, a Monti-csárdás átirata, aho-
gyan nem maradtak el az ismert filmzenék sem: ezúttal az
Oroszlánkirály, a Jégvarázs és a Karib-tenger kalózai betét-
dalokat hallhatta a közönség.

12 gyáli mi újság

A lendületben Gyál 2017 rendezvényfolyam keretében a Zene Világnapjának megünneplése sem
maradhatott el: október 2-án került sor a Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
hangversenyére, amely egyben alkalmat adott az intézményvezető, Tóth István köszöntésére,
aki közel három évtizeden át tartó zenetanítást követően nyugdíjba vonul.

A Zene Világnapján köszöntek el a Zeneiskola igazgatójától

ünneplőKatavits Kitti | Fotó: BörcsöK Kata
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Személyesen köszöntötte a megjelenteket Pá-
pai Mihály polgármester, aki beszédében ki-
emelte a városban működő nyugdíjas klubok
felbecsülhetetlenül értékes tevékenységét, to-
vábbá azt is, hogy az idősekre figyelni kell, óv-
ni és félteni őket, hiszen nincs még egy kor-
osztály, amely ilyen higgadt bölcsességet és
szeretetet tudna magáénak. Gyál időspolitiká-
jának köszönhetően a városban élő 50 és 60
éven felüliek teljes életet élnek, klubfoglalko-
zásokra járnak, közösen kertészkednek, külön-
böző programokon vesznek részt, a társada-
lom aktív tagjaiként élik mindennapjaikat.

a jubileumi házassági évfordulójukat idén ün-
neplő ,,ifjú párok”, miután Beke Zsuzsanna anya-
könyvvezető előtt megújították házassági fogadalmukat, Pápai Mi-
hály polgármester gratulációját fogadták elsőként.

az idén jubiláló házaspárok: sós istván és sós istvánné (65
éves évforduló), tóth József és tóth Józsefné (60 éves évfor-
duló), szalai Mihály és szalai Mihályné (55 éves évforduló), ihász
sándor Pál és ihász sándor Pálné (55 éves évforduló), Krupincza
Gyula és Krupincza Gyuláné (55 éves évforduló), Marton József
és Marton Józsefné (55 éves évforduló), Jánosi János és Jánosi
Jánosné (55 éves évforduló), Petrohai Gábor és Petrohai Gá-
borné (50 éves évforduló), Gémesi János Géza és Gémesi Já-
nos Gézáné (50 éves évforduló), Fűtő János és Fűtő Jánosné
(50 éves évforduló), szalma József és szalma Józsefné (50 éves
évforduló), Kertai Lajos és Kertai Lajosné (50 éves évforduló),
Zsák Béla és Zsák Béláné (50 éves évforduló), vékony László és
vékony Lászlóné (50 éves évforduló), Gazsó Mihály György és
Gazsó Mihály Györgyné (50 éves évforduló), Hoholczer istván
és Hoholczer istvánné (50 éves évforduló).

a nyugdíjasklubok Gyál civil életének kiemelkedő közösségei.
tevékenységüket és általában az idősekről való gondoskodást
a város vezetése is kiemelten fontos feladatának tartja. a külön-
böző pályázati lehetőségeken, támogatásokon kívül a hulladék-
szállítás költségeinek átvállalását is már évek óta az önkor-
mányzat vállalja.

a jubiláló házaspárok között volt ihász sándorné Magyar Kor-
nélia, aki idén ünnepelte 80. születésnapját. Ez alkalomból Gyál
önkormányzata elismeréssel köszöntötte a 60-as évek hazai
gyorskorcsolya királynőjét és a kerékpársport 1954-es főiskolai
világbajnoknőjét. ihász sándorné gyorskorcsolya sportágban 33
nemzetközi versenyen képviselte hazánkat, amelyek között 3 vi-
lágbajnokságon és 1 Európa-bajnokságon is részt vett, valamint
innsbruckban a téli Olimpián 1964-ben. a téli Olimpián a leg-
jobb eredményét 3000 méteren érte el, ahol 18. volt, 5:41.4 mp-
es eredménnyel. ihász sándorné pályafutása alatt 115 országos
csúcsot ért el. Országos bajnokságokon 11-szer szerzett első he-
lyezést és egyszer ezüstérmet, azaz összesen 12 bajnoki érmet
szerzett. ihász sándorné Magyar Kornélia a hazai gyorskorcso-
lyázás királynője több mint egy évtizeden át – tamási Piroska

1965. évi győzelme kivételével – 1961-től 1972-ig tizenegyszer
nyerte meg az összetett bajnokságot, tizenkettediknek pedig az
1972-ben első ízben kiírt női sprintbajnokságot is. ihász sándor-
né nemcsak a gyorskorcsolya sportban, hanem a kerékpár-
sportban is történelmet írt az 1954-es Budapesti főiskolai világ-
bajnoki címének megszerzésével.

A világnaphoz kapcsolódó városi ünnepséget a Gyáli polgármesteri Hivatal szervezte meg.
Az október 2-án, a Közösségi Házban tartott rendezvényen részt vettek a városban működő
nyugdíjas klubok tagjai, Kovalik Józsefné, nyugalmazott intézményvezető, Gyál díszpolgára,
nagy József elek önkormányzati képviselő.

Életet az éveknek! Időseket köszöntött a polgármester

ünneplő gyal.hu | Fotó: BörcsöK Kata
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szent László lovagkirályunk trónra lé-
pésének 940., szentté avatásának 825.
évfordulója alkalmából látogattuk meg
Nagyváradon a Boldogasszony székes-
egyházat és szent László hermáját is.
Bánffyhunyadon, Kalotaszeg központjá-
ban a középkori református festett ka-
zettás templomot láttuk. Magyarvalkó
után Körösfőn Vasvári Pál kopjafájánál
nemzeti szalaggal és versolvasással tisz-
telegtünk. Kolozsváron Mátyás király és
Bocskai istván szülőházát, a Főteret, a
Bolyai Egyetemet néztük meg. A há-
zsongárdi temetőben nemzeti szalagot
tűztünk Kós Károly, Dzsida Jenő, Apáczai
Csere János sírjaihoz. A Mezőségi Vá-
laszúton Kallós Zoltán által létrehozott
Népművészeti Központ leggazdagabb er-
délyi gyűjteményében gyönyörködtünk,
majd Pusztakamaráson időztünk sütő
András szülőházánál.

Torda látogatási célja a reformáció, a
vallásszabadság kihirdetésének 500. év-
fordulója. Nem kihagyva a sóbányát, a Ha-
sadékba is bemerészkedtünk. Gyula-
fehérváron, az ősi történelmi erdélyi fővá-
rosban a székesegyházat, Batthyaneumot,
az ortodox katedrálist néztük meg. Jár-
tunk Torockón, az Europa Nostra-díjas fa-
luban, láttuk a székelykőt és a Tájmúzeu-

mot. Hazafelé a Pisoaia vízesésben gyö-
nyörködtünk. A magyarremetei Árpád-ko-
ri templomban a felfedezett freskótöre-
dékeket láttuk, végül igazi mesevilágba, a
Mézgedi-cseppkőbarlangba látogattunk.

Nagyszalontán, a Csonka-toronyban
emlékeztünk Arany János születésének
200. évfordulójára.

Kiváló csoportvezetőnknek köszönhe-
tően sok helyi anekdotát, könyvekben föl
nem lelhető történelmi tényt hallottunk.

Gyönyörű emlékekkel, élményekkel tér-
tünk haza elcsatolt országrészünkről.

A buszkirándulást a NEA és Pest Me-
gye Elnöke pályázattal támogatta, melyet
ezúton is köszönünk! Továbbá köszönjük
támogatóinknak az 1%-felajánlást, az ösz-
szeget a Kiskunmajsai Termálfürdő és a
Kiskunhalasi Csipkemúzeum belépőire for-
dítottuk. A működésre felajánlott 1%-tá-
mogatásukat a jövőben is szívesen vesz-
szük!

FeLÍVÁs
A Kertváros Szociális Központ ebben az évben is meg-
hirdeti Cipősdoboz akcióját,
„EGY CIPŐSDOBOZNYI SZERETET KARÁCSONYRA”
címmel. A cipős-dobozok a rászoruló gyermekek szá-
mára kerülnek kiosztásra! Kérjük, járuljon hozzá aján-
dékaival, hogy még szebb legyen a gyermekek Kará-
csonya!

Hogyan készítheti el az ajándékot? Vegyen egy jó álla-
potú cipősdobozt, döntse el, hogy hány éves korú, fiúnak,
vagy leánynak szánja (ezt az információt a doboz külsejé-
re is írja rá). A cipősdobozokat töltse meg ajándékaival a
következő szempontok szerint. Játékok (kisautó, labda,
baba, plüssállat, jojó, világító, vagy hangot ad játékok ext-
ra elemmel), iskolaszerek (ceruza, toll, kifestők, használ-
ható számológép, víz-vagy temperafesték, kifestő, jegy-
zettömb), higiéniai eszközök (fogkefe, szappan, fésű),
egyéb (cukorka, csokoládé, napszemüveg, játék ékszerek,
hajgumi, óra, képeskönyv). Kedves lehet még: egy képes-
lap, néhány üdvözlő sorral. A dobozba ne tegyen: agresz-
szivitásra késztető képeket, játékokat, konzervet, romlandó
ételeket, folyékony, törékeny dolgokat.

A Cipősdobozokat 2017.12. 01-ig várjuk a Kertváros szo-
ciális Központ 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44. szám
alatt, a Család- és Gyermekjóléti szolgálat 7. szobájában.

karácsony – Harang csendül...
„Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra. „
ADY ENDRE (részlet)

Kertváros Szociális Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Cím: 2360 Gyál Rákóczi Ferenc utca 42-44.
Telefon: 06 29 345 487
email: csskgyal@gmail.com

Adománygyűjtés
Közeledik a Karácsony, a hátrányos helyzetű gyermekek és szü-
leik, valamint magányosan élő felnőttek részére, ebben az évben is
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat adománygyűjtést szervez.

A rászoruló családjainkat, az adventi készülődésben, idén is sze-
retnénk egy kis ajándékcsomaggal meglepni.

A Gyáli lakosok felajánlásait december 1. 12 óráig várjuk,
Intézményünk nyitvatartási ideje alatt tartós élelmiszert, játé-

kot, könyvet, egyéb kisméretű adományt tudunk fogadni.
Hozzájárulását az ünnepekhez előre is köszönjük!

Radványi Judit
Intézményvezető

14 gyáli mi újság

szervezetünk, a Nyugdíjasok Helyi képviseletének közhasznú egyesülete 10 éves évfordulója
alkalmából öt napos erdélyi kirándulást valósíthattunk meg. sokan most voltak először elcsa-
tolt országrészünkön! Gyönyörű tájakon jártunk közép-erdélyben, kolozsváron és környékén,
kiváló magyar családoknál megszállva. úti célunkat három emlékévhez kapcsoltuk.

erdélyi kirándulás három emlékévhez kapcsolódva

Időskorú, közérdekűKiss Jánosné
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Téli üzem: bontási, építési munka nem végezhető!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. november 15. és 2018.
március 15. között (a téli útüzemelési időszakban) helyi közúton útbur-
kolatot érintő bontási, építési munka nem végezhető. Ezen időszakban
közterület felbontására kizárólag üzemzavar elhárítása céljából, a köz-
útkezelő hozzájárulásával van lehetőség.

Építési munkának minősül például a közút területén lévő vagy területét
érintő közmű létesítése, csatlakozás kiépítése vagy a közúthoz csatla-
kozás (kapubehajtó) építése. Ezen időszakban is van lehetőség a köz-
útkezelői hozzájárulások iránti kérelmek benyújtására, de a kiadott hoz-
zájárulások érvényessége 2018. március 15-e után jogosítanak munka-
kezdésre.

Polgármesteri Hivatal

Ivóvíz hálózat rekonstrukció

A gyáli fogyasztók már tapasztalhatták, hogy szept-
ember 29-től október 31-ig a Petőfi sándor utcában
az ivóvízhálózat felújítási munkái zajlottak, október
19-től november 15-ig pedig már a Babits Mihály és a
Tompa Mihály utcákban is dolgoznak a DPMV Zrt.
szakemberei.

A szolgáltató arról tájékoztatta lapunkat, hogy az
ivóvíz hálózat felújítási munkái miatt nyomáscsökke-
nés, illetve vízhiány tapasztalható. A visszakapcso-
lást követően a víz zavarossá válhat, amely nem káros
az egészségre, ülepítés után fogyasztható. A DPMV
Zrt. a fogyasztók türelmét és megértését kéri.
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I. élettani károsító hatások
A légkörbe jutó mérgező gázok szív- és érrendszeri (infarktus,
trombózis), valamint légzőszervi megbetegedést (tüdődaga-
nat, asztma), immunrendszer károsodást, hormonháztartási
rendellenességet, meddőséget, impotenciát, fejlődési rendelle-
nességet, bőrgyulladást és emésztőszervi problémát is okoz-
hatnak.
II. környezetkárosítás
A házi szemét égetésekor nemcsak a belélegzett szennyező-
anyagok veszélyeztetik az ember egészségét, hanem a talajba
bejutva a növényeken és állatokon keresztül a táplálékláncba
bekerülve és ott felhalmozódva is kifejtik káros hatásaikat.
III. épületgépészeti problémák
Az illegális hulladékégetés – a környezetvédelmi és egészségügyi
mellett – súlyos épületgépészeti kockázatokkal is jár. A kazá-
noknál nemcsak a meghibásodástól kell fokozottabban tartani,
hanem drasztikusan csökkenhet a kazán hőleadási hatékony-
sága is, mert például műanyag palack égetése esetén a kazán fa-
lára lerakódik a hőre keményedő PET (polietilén-tereftalát) ma-
radéka, leszigetelve ezzel a kazán vízterét. Egyes műanyagok
égetésének melléktermékei oldják a meszet is, ami a falazat és a
kémény instabilitásához is vezethet. Ennek tipikus jele, amikor a
kátrány kicsapódik a házfalon vagy a kéményen.

IV. Büntetőjogi következmények
Akit a fent nevezett károsodások sem tartanak vissza a hulla-
dék illegális égetésétől, annak rendkívül súlyos büntetőjogi jog-
következményekkel kell szembenéznie.

A Btk. 248.§ rendelkezik a „hulladékgazdálkodás rendjének
megsértése” tényállásáról, amelyben benne foglaltatik a ház-
tartási hulladék engedély nélküli hasznosítása, így az égetés is.
Amennyiben nem veszélyes hulladék vonatkozásában követik
el a bűncselekményt, három évig terjedő, veszélyes hulladékra el-
követett cselekmény esetében öt évtől tíz évig terjedő szabad-
ságvesztés szabható ki az elkövetőre. Emellett a környezetká-
rosítás és a természetkárosítás törvényi tényállása is lehetőséget
biztosít a szankcionálásra.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bejelentés esetén rendőri in-
tézkedés során halaszthatatlan nyomozati cselekményként ház-
kutatásra is sor kerülhet, melynek során mintavétel történik az el-
égetett anyagból – egyidejűleg a felhasználó személlyel szemben
büntetőeljárás indul.

Fentiekre tekintettel nyomatékosan felhívjuk a Tisztelt Lakos-
ság figyelmét, hogy tartózkodjanak a háztartási hulladék illegá-
lis elégetésétől, a saját és a környezetükben élők védelme ér-
dekében!

Polgármesteri Hivatal

A tél közeledtével egyre többen égetik el a háztartási és ház körüli hulladékot, fűtőanyagként
felhasználva azokat. Az illegális hulladékégetés negatív hatásai rendkívül kiterjedtek.

Tartózkodjunk a háztartási hulladék illegális elégetésétől!

közérdekű gyal.hu

Álláslehetőség! Várjuk a jelentkezőket azonnali
kezdéssel az alábbi munkakörök betöltésére:
takarító (részmunkaidős), karbantartó (teljes
munkaidős), ahol a villanyszerelő, és a lakatos
képesítés előnyt jelent. A jelentkezéseket az
alábbi címen lehet benyújtani:
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Non-
profit Kft., 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
info@varosuzemeltetes-gyal.hu

Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfo-
gyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés,
háztartási gépek javítása, hidrofor javítás és in-
gyenes állapotfelmérés. Telefon: 06-30/417-2317.

Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás
nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelv-
vizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetá-
lás 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 is-
kolások gyakorolhatnak angolul társalogni. Segí-
tünk az angol nyelvtanban is. Kezdőket is fogadunk.
Érdeklődni: 06-30/938-9709, 06-29/340-878.

Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés sze-
relést, 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 készü-
lékcsere, duguláselhárítás, központi porszívó sze-
relés, csatorna szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.

Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek (sze-
mélygépkocsi, 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 legrugalma-
sabban. Csongrádi István 06-70/419-0330.

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

Mi bánt? Gyere, mesélj, hogy könnyebb legyen
elviselni, megoldani! – segítő beszélgetés men-
tálhigiénés szakemberrel Gyálon, vagy Budapes-
ten. Tel.: 06-20/564-0606. (Tóthné Éva)

XVIII. kerületi magyar nagykereskedelmi cég, Gyá-
lon élő, a munkájára igényes, leinformálható ta-
karítónő munkatársat keres heti (hétköznap) 5
nap, napi 4-5 órás bejelentett munkaidőben. Fény-
képes önéletrajzokat a bérigény megjelölésével
a kontrolling@paliszander.hu e-mail címre várjuk.

Jó állapotú samotos lemezkályha Gyálon eladó.
Méret: 80x30x20 cm. Telefon: 06-20/452-9291.

Víz, gáz, kőműves, burkoló, festés, parkettás, ács,
asztalos munkát vállalok. Tel.: 20/324-6186.

Egyedi ajtók, ablakok, bútorok, terasz, garázs, ács,
parkettás munkát vállalunk. 70/666-9568.

GYÁSZ, VESZTESÉG FELDOLGOZÁSA – Szeret-
tünk elvesztése miatti, szűnni nem akaró fájdal-
mat enyhítő, egy új élet kialakítását segítő haté-
kony tanácsadás Gyálon. Módszerem segíti mind
GYÁSZ, mind pedig VÁLÁS után, az elvesztett
személy ELENGEDÉSét és az ÚJRAKEZDÉSt.
Hackl Mónika, Okleveles Gyász és Veszteség Ta-
nácsadó, Újrakezdés Coach Telefonszám: 20/310-
6980
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16 gyáli mi újság

Jakab József már 2014 óta ellátja a gyá-
li roma Nemzetiségi önkormányzat el-
nöki tisztét, azóta sokat tett a romák in-
tegrálódásáért, szocializálódásáért, illetve
az elhelyezkedésükért.

Azt gondolom, hogy a legfőbb felada-
tunk a munkaerő-piacra történő beillesz-
kedés segítése. Ugyanakkor nagyon sok
roma dolgozik, nem egy ismerősöm ta-
xizik is, ezekre a társaimra felnézek. Aki
teheti, illetve szeretne dolgozni, tanulni,
azt a felzárkóztatás érdekében az isko-
láztatásban, a munkához jutásban sze-
retném segíteni. szeretnénk és szüksé-
gesnek is tartjuk, hogy felzárkózzunk,
mert tudjuk, hogy nagy a lemaradás –
hangsúlyozta lapunknak adott interjújá-
ban Jakab József, aki világossá tette azt
is, hogy nem segélyellenes, sőt, szerinte
az idősebb és rászoruló romáknak járjon
a segély, de akár minden roma is kaphat
segélyt, ha megállapítják a jogosultságát.

A gyáli roma Nemzetiségi önkor-
mányzat elnökét a közelmúltban bevá-
lasztották a Lungodrom Pest megyei el-
nökségébe is. Ebben a minőségében leg-
utóbb az október 28-i szolnoki fórumon,
a képünkön látható Gáspár szilviának kö-

szönhetően képviselhette a gyáli romák
érdekeit.

A többi között a fenti témák is szóba
kerültek a roma Nemzetiségi önkor-
mányzat képviselő-testülete által – lap-
zártánk után – november 7-én tartott köz-
meghallgatáson, ahol beszámoló hang-
zott el az önkormányzat munkájáról és
jövőre vonatkozó terveiről, de közérdekű
kérdésekre és bejelentésekre is jutott idő.

A „kertváros” szociális és családvé-
delmi központ szervezésében a

Van Hova klub
foglalkozásaira szeretettel várunk min-
den olyan felnőttet, akik szívesen részt
vállalnának a klub életében.
Szolgáltatásaink:
– a nagyobb ünnepeket megtartjuk
– az aktuális hónapban lévő névnapo-
kat megünnepeljük
– évente egy alkalommal kirándulni
megyünk, és ott bográcsban főzünk
Legyen egy jó hangulatú csoport tag-
ja! Helyszíne: Gyál. rákóczi u. 42-44.
Időpontja: minden szerdán, 14.45-től
16.45-ig.

kÖzéRdekűgyal.hu | Fotó: Börcsök kata

Nem vagyok segélyellenes – mondja Jakab József, a Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat el-
nöke, akit az elmúlt időszakban is nagyon sokat tett a romák érdekeinek érvényesítéséért.

Jakab József: az idősebb és rászoruló romáknak járjon a segítség!
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Már városunkban is működik a HelpyNet lakosságvédelmi rendszer, amely egy telefonos app-
likáción keresztül egy gombnyomással képes a teljes lakosságot összekapcsolni a település
szakértői csapatával. A háttérben működő központi irányítási rendszer és védelmi háló azon-
nali helyi segítségnyújtást tesz lehetővé bármilyen vészhelyzet esetén.
A HelpyNet szakértőcsapata, vagyis a he-
lyi védelmi háló lehetővé teszi a nyugodt
és biztonságos életet.

Az alkalmazás használata ingyenes, a
bejelentéshez az okostelefonra telepített
HelpyNet alkalmazás és internetkapcso-
lat szükséges. A program iOs és Andro-
id rendszeren egyaránt használható in-
gyenesen. A HelpyNet a közösség erején
alapul. Odafigyelünk a környezetünkre,
odafigyelünk egymásra. A HelpyNet kor-
szerűségének köszönhetően meglévő inf-
rastruktúrára épül.

A HelpyNet megbízható, mert a hát-
térben felépített és működő segítőháló
azonnali helyi segítséget nyújt az egész-
ségügyi riasztásokra és vészjelzésekre.
Autentikus, mert a lokális közösségek
helyismeretére alapoz, azok erejére, tu-
dására épít, így mindig gyors és pontos
megoldást kínál. Gyors, hiszen a helyi
diszpécser azonnal a bajbajutotthoz leg-
közelebb tartózkodó intézkedő személyt
küldi segítségül. Egyszerű, mert könnyen,
egyszerűen használható, és a helyi intéz-
kedők egy gyors, „ismerős” és szerethető
helyzetet teremtenek. Elérhető, mert a
felhasználók részéről az alkalmazás in-
gyenesen telepíthető, és rendkívül kor-
szerű, hiszen mindössze egy okostele-
fonra van szükség hozzá.

A védelmi rendszer működése a fel-

használók számára megbízható és egy-
szerű, az üzemeltető számára pedig át-
látható és gyors. Településünk lakosai bár-
milyen vészhelyzet – például egy illegális
szemétlerakás, egy betörés észlelése, egy
cserbenhagyásos baleset vagy egy kidőlt
fa, esetleg egy kátyú bejelentése esetén –
egy gombnyomással riasztást adhatnak le
a HelpyNet okostelefon alkalmazáson ke-
resztül. Ez a riasztás azonnal megjelenik a
helyileg kezelt központi irányítási rend-
szerben, a diszpécser pedig rögtön látja a
segélykérő adatait és pontos helyzetét.
A diszpécser a visszahívást követően a
helyszínre küldi a segélykérőhöz legkö-
zelebb tartózkodó beavatkozót, és érte-
síti az illetékes hatóságokat. A segítség
így mindig a legrövidebb úton, helyis-
meretre támaszkodva juthat el minden
lakoshoz.

kommunikációs célok: az önkor-
mányzat számára a kommunikáció célja
hatékonyan eljuttatni a HelpyNettel kap-
csolatos üzeneteket a lakosság felé, akár
szegmentált üzenetek formájában, egye-
di eszközökön. A sikeres kommunikáció
eredményeképp a lakosok értesülnek a
biztonsági rendszer előnyeiről, minél töb-
ben regisztrálnak és motiváltak lesznek
a HelpyNet letöltésére.

A kommunikáció további célja a Helpy-
Net folyamatos használatára buzdítani,

hogy minél többen csatlakozzanak a vé-
delmi hálózatba, így „sűrítve” a közös-
ségi védőhálót. Emellett állandó eduká-
cióval lehet a rendszer használatát át-
láthatóbbá, érthetőbbé és szerethetőb-
bé tenni.

Célcsoportok: A HelpyNet alkalmazás
a családok kapcsolattartásában is segít.
Ha az alkalmazás a szülő és gyermeke
készülékére egyaránt regisztrálva van, a
gyermek egyetlen gombnyomással egy-
szerűen segítséget kérhet szülőjétől az
applikáción keresztül akár bajba került,
akár csak azt szeretné, hogy menjenek
érte. Emellett további érintettek lehetnek
azok a középkorú gondoskodók, akik szü-
leik biztonságáért aggódnak, illetve fon-
tos számukra, hogy tudjanak szeretteikről,
de az idősek, az egyedülállók számára is
megnyugtató egy jól felépített intézke-
dő-rendszer, amely a biztonságot és nyu-
galmat szolgálják. Persze a közérti eladó,
a patikus, a postás, az intézmények, a ci-
vil szervezetek, a diákszervezetek, és az
egészségügyi intézmények számára is
fontos lehet a rendszer alkalmazása.

A jó hír a gyáliaknak, hogy a riasztási
központ már üzemel a Városháza ügy-
félszolgálatán, tehát, ha valaki beszerzi a
készüléket, vagy letölti az okostelefon-al-
kalmazást, máris segítséget kaphat, vagy
egyéb információt közölhet.

A gyáliak biztonságáért dolgozik a HelpyNet

ŐRzŐ-VédŐ szr

A FeGY októberi naplójából
Október 8. A Vak Bottyán utcából érkezett bejelentés egy
földön fekvő nőről. A helyszínre érkező járőreink megálla-
pították, hogy egy erősen ittas állapotú hölgyről van szó,
aki szerencsére nem sérült, így némi unszolásra sikerült rá-
bírni, hogy saját lábán induljon el hazafelé. A hideg, téli hó-
napokhoz közelítve egyre fontosabb, hogy a közterületen
fekvő embereket sose hagyjuk magukra, mert a kihűlés
könnyen tragédiához vezethet.
Október 11. A Kis Szélső utcából érkezett bejelentés, hogy
egy üresen álló telekre valaki munkagéppel sittet hord. Jár-
őreink az elkövetőt beazonosították, majd a telek helyszín-
re érkező tulajdonosával felvéve a kapcsolatot segítettek
az ügy megoldásában. A feleknek sikerült az incidenst bé-
késen elrendezni egymással.
Október 12. Az Iglói utcából érkezett lakossági bejelentés,
hogy egy nyerges kamion a Gesztenye utcai keresztező-
désben beszorult. A helyszínre érkező járőreink megállapí-
tották, hogy az útszakaszra érvényes korlátozást jelentő-

sen meghaladó tömegű kamion nemcsak beszorult, de ösz-
szetört egy utcán parkoló személygépkocsit, és nekiment
egy villanyoszlopnak is. A rendőrségi intézkedés és a mű-
szaki mentés idejére kollégáink a forgalom terelésében nyúj-
tottak segítséget.
Október 14. A Kőrösi útról érkezett segítségkérés, ahol a
Kisfaludy utca kereszteződése után egy személygépkocsi
az árokba hajtott, személyi sérülés is történt. A járőrünk
előbb a sérült elsősegélyben részesítésében, majd a hely-
színelés és mentés idején a forgalom terelésében nyújtott
segítséget.
Október 18. A Bem József utcából érkezett bejelentés egy
közlekedési balesetről, amelyben többen megsérültek. Jár-
őrünk a rendőrségi intézkedés és a műszaki mentés idejére
a forgalom irányításában nyújtott segítséget, a balesetben
sérült két személyt az orvosi ügyelet látta el. A hónap során
feltűnően sok baleset történt, köztük több személyi sérü-
léssel járó is, az ok jellemzően az elsőbbségadás elmulasz-
tása volt.

A FeGY elérhetősége: 06/29 340-333
Összeállította: Kelecsényi Gábor
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Immár 4. alkalommal rendeztük meg terep-futóversenyünket
Erőfutás néven. ahogy telnek az évek, úgy növekszik a táv is
a versenyeinken. idén egy nagyon kemény és izgalmas 5 km-es
távot jelöltünk ki a mindenre elszánt indulóinknak. az útvonalat
kétszer kellett teljesíteni; rutinos futóknak ez nem jelentett vol-
na nagy kihívást, ezért ezt a 10 km-t megfűszereztük izgalma-
sabbnál izgalmasabb akadályokkal. a rajt után azonnal meg-
törtük a futók lendületét egy kis kúszással, mászással. Majd
irány a patak, az erdő, néhány száz autógumi, majd ismét a pa-
tak. Ekkor még az első km-en belül volt a mezőny. Beiktattunk
1-2 km-nyi pihentető, igazi futós szakaszt is, de nem ez jelle-
mezte a versenytávot. talán a legkedveltebb rész – egy igazán
embert próbáló akadály – a konténer vízesés volt. Befejezés-
ként következett az igazi kihívás: a crosspálya, a maga közel 3
km-es fellazult homokjával, dombjaival. Hatalmas érzés volt vé-
gül a versenyközpontba befutni a szurkoló családtagok, barátok
közé, és egy kellemes frissítő után újra neki kezdeni a 2. kör-
nek. a 2. kör után a célban nemcsak a hozzátartozók éreztek
boldogságot, hogy az ő „Hősük” épségben átszakította a cél-
szalagot, hanem maguk a versenyzők is, akik a komoly fáradt-

ság mellett felhőtlen jókedvvel
vették át a jól megérdemelt ér-
met. a versenyünk rendben le-
zajlott, se a versenyzők, se a
szervezők nem távoztak kese-
rű szájízzel a helyszínről. a ver-
seny után egyetlen problémá-
val kell csak szembenéznünk
nekünk, mint rendezőknek,
mégpedig azzal, hogy ezt a mi-
nőséget, ezt a hangulatot a
2018-as évben, az 5. erőfutásunkon igen nehéz lesz felülmúlni.

nagyon köszönjük a segítséget támogatóinknak: gyál Város
Önkormányzata, Eisberg Hungary Kft., FCC Environment Ma-
gyarország Kft., üllői aktív Fitness Club, integrál Motoros Klub,
a Stihl (annzol Soft Kft.) üllői kirendeltsége, a gyáli alibi Sport-
bár, USB Energiaital és az üllői Spar Market. nem utolsósorban
köszönjük önkénteseink részvételét, akik fáradságot nem is-
merve segítették megvalósítani ezt a fantasztikus rendezvényt.

Power Runners SRD Team

Korábbi lapszámunkban
már megírtuk, hogy az
idei tanév kezdetén új le-
hetőségekkel bővült a he-
lyi sportkínálat. az impo-
záns kültéri kosárlabda pá-
lya mellé, szakmai képzés
is társult Kiss tamás ko-
sárlabda-szakedző és Sá-
hi László testnevelő tanár
irányításával.

a tagság szeptember
óta nagyjából megmaradt,
természetesen volt/van le-
morzsolódás, ugyanakkor mindig akad
újabb és újabb jelentkező is. az a ta-
pasztalatunk, hogy aki most jön, az ko-
molyabban gondolja, illetve eleve ügye-
sebb. Sajnos, továbbra is inkább a Bar-
tókból merítünk, lassan ki is fogyunk az
ötletből, hogyan szólítsuk meg a többi-
eket – tájékoztatta lapunkat Sáhi László,
akitől azt is megtudtuk, hogy október 13-
án részt vettek az első, törekvés által ren-
dezett jamboree-n.

a lányok nagyon jól érezték magukat, a
törekvés igyekezett a tudásunknak meg-

felelő csoportba sorolni bennünket, ami
végül nagyon jól sikerült, hiszen mindkét
meccsünk során kiegyensúlyozottak vol-
tunk és nyertünk is. Sorverseny is volt,
ahol a tisztes harmadik helyet értünk el.
Összességében mindenki jól érezte ma-
gát, szerencsénkre a kísérő szülők is ki-
vették a részüket a piknik hangulatból,
sütivel, elemózsiával készülve. Sikerként
tekintünk a törekvéssel való együttmű-
ködésre is, hiszen már négy gyáli lány is
pallérozódik odaát, ebből kettő is bartó-
kos – tette hozzá az edző.

Következő megmérettetések:
November 17. Törpilla Kupa: Törekvés

SE (lányok)
November 26. Kőbányai Kenguru Ku-

pa: Zsíros Tibor Akadémia (fiúk)

18 gyáli mi újság

Újabb év, újabb elszánt versenyzők sorakoztak fel a rajtvonalon, hogy meghódítsák a gyáli In-
tegrál Motoros Klub által működtetett motocross-pálya homokos emelkedőit.

lányok és fiúk együtt kosaraznak szeptember óta a Bartók Béla Általános Iskolában, ahol az el-
ső két hónap után már bajnoki meccsre is készültek a srácok.

Erőfutás embert próbáló akadályokkal

törpillák és kenguruk

sportolóSzita Róbert | Fotó: KiSéRi-nagy Ferenc

MEGHÍVÓ

SZERETETTEL VÁRJUK A 0-3 ÉVES
GYERMEKEKET NEVELŐ SZÜLŐKET

(APUKÁKAT ÉS VÁRANDÓS
KISMAMÁKAT IS)

BABA-MAMA KLUBUNKBA,
AMELYET CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
8-10 ÓRÁIG AZ ARANY JÁNOS
KÖZÖSSÉGI HÁZBAN AZ ELSŐ

EMELETI TÁNCTEREMBEN TARTUNK.
AMIT AJÁNLUNK:

– KÖTETLEN BESZÉLGETÉS
HASONLÓ ÉLETHELYZETBEN

LÉVŐKKEL
– A GYERMEKEK ÉLETKORÁNAK

MEGFELELŐ, FEJLESZTŐ
JÁTÉKOKAT BIZTOSÍTUNK

– JÓ HANGULAT
A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

MUNKATÁRSAI:
Ujlaky Bertalanné, Hefler Tímea
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sportoló Szita Róbert

Az elmúlt 6 hónap alatt a gyerekek a karate edzéseken kívül he-
tente egyszer részt vettek egy cross fitt edzésen is. a nyári
edzőtáborban szintén sokat edzettek, ahol mindenki sikeres
övvizsgát tett. a folyamatos felkészülés erőnlétileg és mentáli-
san egyaránt meglátszott a versenyzőkön.

a dorogi helyezettek: tillinger Ferenc – 1. hely, Sarai Ádám – 1.
hely, Laczkó artúr – 2. hely, Laczkó Hunor – 2. hely, Farkas Kin-
ga – 2. hely, Csűrös Péter – 2. hely, nagy Dorottya – 3. hely, Var-
ga Péter Pál – 3. hely, tick Donát – 3. hely, tick Dóra – 3. hely,
Pálfi Petra – 3. hely, Simon Dániel – 3. hely.

az edzéseinket a gyáli arany János Közösségi Házban hétfőn
19 órától, kedden 18 órától, pénteken pedig 17.30-tól tartjuk.

gyál, Ķőrösi út 116., tel.: +36305644315
az edzéseket Balogh József 1.Dan és Kaszás istván 2. Dan

vezetik.

a közeljövő híre, hogy november 25-én rendezik meg Bu-
karestben az Európa-bajnokságot, ahol tillinger Ferenc kép-
viseli majd az Egyesületet, aki kata és kumite versenyszám-
ban is indul.

Elérkezett az ősz, és a gyáli karatékák már túl is vannak egy utánpótlás versenyen. A megmé-
rettetést a dorogi sportcsarnokban rendezte meg az IKo Kyokushinkai szervezet. Közel 200 ver-
senyző állt a tatamira, közöttük a gyáli Kyokushinkai sE tagjaiból tizenöten vettek részt.

Éremeső – a dorogi karateversenyen történt

a közelmúltban Sukorón, a Dunai istván
keretfeltöltő versenyen rendezték meg a
jövő októberi Buenos airesben rendezen-
dő ifjúsági Olimpia első válogató verse-
nyét. a válogató után Dónusz éva után-
pótlás szövetségi kapitány négy verseny-
zőt és két tartalékot jelölt ki, akik meg-
kezdhetik a felkészülést a jövő áprilisban
Barcelonában rendezendő európai kvali-
fikációs versenyre. a kapitány döntése
alapján a győrött, az Európai ifjúsági Olim-
piai Fesztiválon K1-200 méteren aranyér-
mes gyáli Keresztes Kristóf tartalékként
készülhet a magyar csapattal.

Kristóf, miért kötöttél ki épp a kajak-
kenu mellett?

Eleinte a társaság miatt jártam le az
edzésekre, majd ahogy nőttem, egyre job-
ban tetszett ez a sport és a víz közelsé-

ge. Elkezdtem egyre job-
ban nyomni az edzéseket,
és sikerült jó eredménye-
ket elérnem.

Mióta sportolsz a Fradi
színeiben, és ki a jelenlegi
edződ?

Fradiban kezdtem el ka-
jakozni 2012-ben, és azóta
is itt edzem. Molnár gábor
tanított meg kajakozni,

majd átkerültem Szellák Dávid és Molnár
gergő kezei alá.

Idézzük fel az EYoF-aranyérem törté-
netét! Kemény verseny volt?

nagyon kemény futam volt, mert az
egész hetet végigversenyeztük hétfőtől
szombatig, és már a fő számomra egy ki-
csit elfáradtam testileg és lelkileg. Lelki fá-
radtságot a két negyedik hely is okozta,
mert szerettünk volna 500 méteren do-
bogózni párosban és négyesben, annak
ellenére, hogy tudtuk, hogy nem ez a fő
számom-számunk. a K1-200 méteres dön-
tőm nagyon szoros futam volt, mert sajnos
rosszul jöttem ki a rajtból, de nyerni sze-
rettem volna, és végül sikerült is utolér-
nem az orosz ellenfelem, aki majdnem vé-
gig az élen haladt.

Az ifjúsági olimpia kvalifikációs ver-

senyére készülő magyar csapat tagja let-
tél. Mit jelent ez a számodra?

az egész éves teljesítményem csúcsa,
ennek rendeltem alá mindent.

Hogyan telik az ősz, ilyenkor mivel
megy el egy kajakos mindennapja?

Elkezdtük a téli alapozást. amíg jó az
idő, addig hosszabbakat evezünk, ezt kö-
veti a futás és a kondi kombinációja.

Mivel töltöd a szabadidődet szívesen?
a szabadidőmet a barátaimmal és pi-

henéssel töltöm, vagy bepótolom az el-
maradt tananyagot, de a csajozás sem
szorul háttérbe.

A Fradi színeiben kajakozó EYoF-győztes Keresztes Kristóf is bekerült az Ifjúsági olimpia kva-
lifikációs versenyére készülő magyar csapatba. A 15 éves gyáli tehetséggel beszélgettünk.

Kajak-kenu: Keresztes Kristóf a bő keretben

a gyáli születésű Keresztes Kristóf Domon-
kost szülei már korán sportolni vitték. az első
sportág az úszás volt, amit elsajátított, majd
ezt követte a foci, aztán a tenisz és a vízilab-
da. Ám egyik sem volt igazán Kristóf sportja,
ezért a Csanádi Árpád Általános iskola, Sport-
iskola és Középiskolában tanulva ismerked-
hetett meg még több sportággal. Kristófnak
ma is erős a kötődése szülővárosához, mert
a szülei, nagyszülei is itt nőttek fel és a nagy-
mamája is a mai napig gyálon lakik. édesap-
ja, Keresztes Kálmán gyálon is focizott, majd
fociedzőként tevékenykedett. édesanyja, Ke-
resztes-Kutron Mariann szintén városunkban
született, és itt nőtt fel, de Kristóf testvérei
is gyálon laknak.

gyaliUjsag_XI_18-19:23-24-25.qxd  2017.10.31.  14:04  Oldal 23



20 gyáli mi újság

HIRDETÉS

gyaliUjsag_XI_20-21:23-24-25.qxd  2017.10.31.  14:04  Oldal 22



HIRDETÉSFELVÉTEL: 06-29/541-644

www.gyal.hu 21

HIRDETÉS

gyaliUjsag_XI_20-21:23-24-25.qxd  2017.10.31.  14:04  Oldal 23



22 gyáli mi újság

HIRDETÉS

gyaliUjsag_XI_22-23:23-24-25.qxd  2017.10.31.  14:05  Oldal 22



HIRDETÉS

www.gyal.hu 23

gyaliUjsag_XI_22-23:23-24-25.qxd  2017.10.31.  14:05  Oldal 23



gyaliMiUjsag_24_borito_XI:23-24-25.qxd  2017.10.31.  14:18  Oldal 24


	1
	2-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12-13
	14-15
	16-17
	18-19
	20-21
	22-23
	24



