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Gyál Város Önkormányzata március 15-én 11 órakor
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
színháztermében tartja hivatalos ünnepségét.
Az ünnepi beszédet Erős József alpolgármester
mondja.
Fellépnek: a Gyáli Zrínyi Miklós általános Iskola
növendékei, valamint Mihályi Győző Jászai Mari-díjas érdemes művész.

5
6
8
9
10
11
12
14
15
15
16
17
18
19
20
20
22

2 éves Gyál Város
Önkormányzatának
Babaköszöntő programja
2015-ben 147 és 2016-ban 182 gyáli kisbabát köszöntött
értékes ajándékcsomaggal a város vezetése. 2016 novemberében a femina.hu nagy elismeréssel adózott a gyáli csomag tartalmát illetően: Nem, ez nem Finnország, ez Gyál! A
gyáli anyák ilyen ajándékcsomagot kapnak c. írással. Az
önkormányzat lehetőségéhez mérten igyekszik odafigyelni arra, hogy ne reklámanyagokat, hanem hasznos termékeket és útbaigazítást kapjon a kismama.
A ,,Lendületben GYáL 2017” program részeként február 22-én, szerdán 10
óra 30 perckor, a Polgármesteri Hivatal Aulájában ismét közös ünnepséget tartunk, ahol az újszülöttek hozzátartozói személyesen veszik át a csomagokat.
Két évvel ezelőtt legnagyobb meglepetésünkre megtelt a Polgármesteri Hivatal
aulája babakocsikkal és nemcsak a fényképekkel kedveskedtek a kismamák, hanem legtöbben babájukat is elhozták. Mi örülünk a fényképeknek is és a szülőkre bízzuk, hogy döntenek a részvételről. Csak annyit kérünk, jelezzék vissza
részvételi szándékukat a meghívóban megadott telefonszámon, hogy felkészülhessünk a fogadásukra.

Metszési bemutató

Kiadja: Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár
Felelős kiadó: az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár igazgatója
Főszerkesztő: Szita Róbert
robert.szita@gmail.com
Képszerkesztő: Kiséri-Nagy Ferenc
Tervezőszerkesztő: Gróf István
Email: szerkesztoseg@gyal.hu
Megjelenik havonta 8.500 példányban
Terjesztéssel kapcsolatos információ,
panaszbejelentés:
Gyál Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
06-29/340/134
A terjesztő csak a postaládával illetve a
szóróanyagok elhelyezésére alkalmas
egyéb eszközzel ellátott ingatlanok esetében vállal feleősséget a terjesztésért!

A Gyáli Kertbarát Kör szeretettel meghív minden érdeklődőt metszési bemutatójára!
Ideje: március 4., szombat 10-15 óra között
Helye: Durucz Lajosné, Gyál, Stromfeld Aurél u. 9
További információ: a gyalikertbarat@gmail.com és a 70/509-6722-es, a 70/
344-19-35-ös, valamint a 06/29 263-343-as telefonszámon kérhető. A Kertbarát
Kör tagjai minden hónap utolsó csütörtöki napján 14 órától, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban személyesen is várják az érdeklődőket.

"...AZT A RAGYoGóJáT!" nótaműsor
"Jön a tavasz, jön már!"
Március 11-én, szombaton 15 órakor fellép: Kapi Gábor "nótáskapitány", Petrik Balázs zongoraművész, ToLNAI MARI, KISFALUDY IRÉN, TARSoLY ILoNA, HENK
MARIKA, MARSI MARIKA, LAKAToS DóRI, PÉK LáSZLó, SZABó GYULA, VÍGH
LEVENTE, RáKoSI LáSZLó, HoMoKI TIBoR, SZŰCS SáNDoR.
MŰSoR UTáN TáNC. Zenei kíséretet és "talpalávalót" Petrik Balázs szolgáltat.
Szünetben ToMBoLA. Jegyek előadás előtt válthatók a Közházban (700 Ft,
pártoló tagoknak 300 Ft).
Mindenkit szeretettel várunk!

2

GYáLI MI úJSáG

gyaliUjsag_II_2-3:23-24-25.qxd

2017.02.06.

15:04

Oldal 23

KÉRDEZő

Szita Róbert

Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc

Pápai Mihály: az erő, az anyagi forrás
és a szellemi tőke is rendelkezésre áll
A jubileumi esztendő céljairól, fejlesztési elképzeléseiről és kiemelt
rendezvényeiről is megkérdeztük a polgármestert. Pápai Mihály
reméli, hogy ez az év emlékezetes lesz minden gyáli számára.
Polgármester úr! Milyen lesz a 2017es esztendő?
Remélhetőleg sikeres. A Képviselőtestület eldönti, mely fejlesztések, beruházások a fontosak. A prioritás, a fontossági sorrend meghatározásában jó
úton járunk. Folytatjuk az óvodafejlesztést. Két elektromos töltőállomásra,
a Bartók és a Zrínyi iskola esetében pedig hőszigetelés- és nyílászáró cserére is pályáztunk. Emellett szeretnénk a
járdákat, az utakat és a parkokat is tovább építeni, de a vasútállomást is
megújítanánk. Ha ezek a beruházások
mind megvalósulnak, akkor nagyot tudnánk előrelépni 2017-ben. Nem szabad
ugyanakkor megfeledkeznünk a közvilágításról sem, hiszen több helyen indokolt a lámpatestek cseréje, melyeket
az első negyedévben meg is kezdünk.
Szerintem a tavalyihoz hasonlóan a
2017-es esztendő is munkás év lesz,
melyet a testülettel, a hivatali apparátussal és Önökkel értünk/érhetünk el
Egy biztos, az erő, az anyagi forrás és a
szellemi tőke is rendelkezésre áll, a többi pedig csak rajtunk múlik.
Valóban megújulhat a vasútállomás?
Már 2016-ban megkezdődtek az
egyeztetések a MáV Zrt. és Gyál Város
Önkormányzat között a Gyál vasútállomás felújításáról. Gyál-felső vasút-

az utasok számára is igénybe vehető
akadálymentesített mosdóval alakítjuk
majd ki. A Kőrösi úttól a Stromfeld utcáig az állomás környezetében lévő
parkba közvilágítás, öntözőrendszer és
padok is kerülnek majd. Az állomásnak
és annak környezetének területén várhatóan kamerarendszert is kiépítünk.
Az egyeztetések eredményeiről folyamatosan beszámolunk.
Sportcélú beruházásokkal is gazdagodhat a város…
Valóban és akár többel is. Nem szabad megfeledkeznünk a 22X42 méteres
műfüves pályánkról, melynek teljes öszszegét elnyertük. Figyelembe véve,

... A pályázati források és az állami támogatás
mellett saját erőből is fejlesztünk.
állomás modernizációjának folytatásaként úgy tűnik, hogy 2018-ban megindulhat a Gyál állomás és annak környezetének felújítása is. Minden érdekelt fél mindent megtesz annak érdekében, hogy a munkálatok mihamarabb
meginduljanak, hiszen az állomás és
annak környezete tűrhetetlen állapotban van. A tervek között a vasútállomás épületének (szolgálati helyiség és
utasváró) átépítése, a bekötő út szilárd
burkolattal történő kiépítése, de a vasút mindkét oldalán lévő park rendbetétele is ott szerepel. Egyeztettünk már
a kerékpár és személygépkocsi parkoló kialakításáról is, de azt is elmondhatom, hogy korszerű nyílászárókkal és

hogy a Gyáli BKSE utánpótlása nagyon
sok gyáli gyermeket, fiatalt nevel a
sport szeretetére, illetve hogy a futball
tömegsport, úgy gondolom, hogy tisztességes körülményeket, megfelelő pályát kell biztosítanunk annak érdekében, hogy a sportolni vágyók kedve továbbra is aktív maradjon. A jövő évben
egy újabb pályázatot is kiírnak, ebből
a versenypályát hoznánk rendbe, a lelátót, a világítás-korszerűsítést is megoldanánk. Emellett a kínzóeszközökre,
vagyis a kültéri fitneszgépekre is pályáztunk, melyet Gyálon 7 helyszínen
létesítünk. (Uszoda, Millenniumi Park,
Bartók iskola mögött, Víztorony alatt,
Petőfi és Deák F. utca sarok, Némedi-

szőlő, horgásztó) A 40-70-150 m2-es
fitneszpontok mellett nagy álmunk a
sportcsarnok, amelynek megépítésére
800 millió forintos állami támogatást
fordíthatunk a Kormány jóvoltából.
A sportcsarnok a tömegsport, az
utánpótlás-nevelés, a versenysport
és a testnevelési órák befogadása
mellett a város fontos közösségi terévé is válhat, melynek építését
még idén megkezdjük. A pályázati
források és az állami támogatás
mellett saját erőből is fejlesztünk,
hiszen ebben az évben kosárlabdapályát és a strandröplabda pályát
is megépítjük.
A sport mellett az oktatás támogatása is lényeges a városnak. Miért?
Mert a város számára fontos a jövő, fontos az ifjúság nevelése, hiszen hazánk, Gyál jövője bennük rejlik. Annak ellenére, hogy január 1-től
teljes egészében állami feladat lett az
iskolák fenntartása és működtetése, önkormányzatunk továbbra is felelősséget érez a helyi diákok oktatásáért, elkötelezett a korszerű, 21. századi digitális oktatás feltételeinek megteremtésében. Ezért is fordítottunk a közelmúltban több mint 20 millió forintot
az informatikai eszközök fejlesztésére.
Nemcsak a fejlesztések, a sportcélú
beruházások, az oktatás, de a rendezvények terén is lesz feladat bőven…
Idén ünnepeljük várossá avatásunk
huszadik évfordulóját. Akkor a belügyminisztertől, vehettük át a város kulcsát, most is szeretnénk, ha vezető politikus tisztelné meg ünnepünket. Komoly rendezvénysorozatnak nézünk elébe, hiszen a Lendületben Gyál 2017
programfolyam keretében nem kevesebb, mint 62 eseményt szervezünk
meg és bonyolítunk le. ám nemcsak a
városnak, hanem több városi intézményünknek is kerek születésnapját ünnepelhetjük. A 2017-es rendezvénysorozat nyáron, pontosabban az augusztus
20-i eseményekkel ér a csúcspontjára
és több fantasztikus vendége is lesz a
jubileumi ünnepségünknek. úgy gondolom, hogy mindenki talál majd magának hasznosat a programok között,
és bízom benne, hogy a jubileumi esztendő emlékezetes lesz minden gyáli
számára. A születésnapi eseményekről
a város honlapján, valamint a februári
újság mellékleteként a Lendületben
GYáL 2017 kiadványban is olvashatnak.
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közöttünk élő

Középpontban
a városi sportcsarnok,
a tátika óvoda és a közterek

felújítása
Az esztendő első testületi ülésén, január 26-án több témáról, így a többi között a városi sportcsarnok tervbírálatáról, a tátika óvoda rekonstrukciójáról, a Milleniumi park és a Szent István tér
felújításáról, valamint a kommunikációs koncepcióról is döntöttek a képviselők.

A

polgármester által levezetett ülésen elfogadták a
képviselők a 2017. évi igazgatási szünet időpontját, melynek értelmében a Gyáli Polgármesteri Hivatal július 20-tól augusztus 2-ig zárva tart.
A képviselők egyhangúlag elfogadták a Gyáli Polgármesteri
Hivatal 2016. évi beszámolóját,
mely tartalmazza a szervezet
szakmai működését, egész éves
feladatait.
Határoztak a Gyáli Polgármesteri Hivatal apparátusának létszámkeretének csökkentéséről,
melyre a Hivatal átszervezése miatt került sor. Ennek értelmében
egy fővel csökkentik a létszámot.
Elfogadták a képviselők Gyál
Város kommunikációs koncepciótervét, mely tartalmazza a város új arculati elemeinek összesítését, infokommunikációs rendszerek kiépítését, városi installáció kihelyezését, stb. A tervre
azért van szükség, hogy hatékonyabb és strukturáltabb kommunikáció működjön a városban annak érdekében, hogy a Gyállal
kapcsolatos információk minél
szélesebb rétegben juthassanak
el a városlakókhoz.
A képviselő-testület határozott
az újonnan épülő városi sportcsarnok terveinek tervbírálatáról,
melynek köszönhetően átvizsgálják a korábbi tervek naprakészségét. Mivel a tervek néhány
évvel ezelőtt készültek, így fennáll annak a valószínűsége, hogy

4

GyálI MI úJSáG

módosítani szükséges a tervdokumentáción.
Döntöttek a Gyáli tátika Óvoda
rekonstrukciójáról, melynek keretében a régi épület teljes elbontásával egy mai előírásoknak maximálisan megfelelő korszerű óvoda újjáépítése veszi kezdetét. A
közbeszerzési eljárás hamarosan
megindul, majd a város költségvetésének elfogadását követően
a munkálatok is megkezdődhetnek (erről a későbbiek során külön cikkben is beszámolunk).
Pápai Mihály polgármester már
több nyilvános eseményen megemlítette, hogy szeretné, ha az
intézményeink után, a városi terek, zöldfelületek, parkok is megújulnának. Ennek eredményeként
a városvezetők megszavazták a
Millenniumi Park és a Szent István tér felújítását, melyek közbeszerzési eljárásai is megindulhatnak. Mindkét park kiviteli terveit
elkészítik.
Január 1-jével tartalmilag és küllemében is megújult a városi újság. Az új szerkesztő személyéről
még tavaly decemberben dön-

töttek a képviselők, ennek értelmében Szita Róbert újságíró szerkeszti a lapot, mely továbbra is
8500 példányban jelenik meg. A
változás a lap megnevezését is
érintette, amely januártól a „Gyáli Mi újság” nevet viseli.
Gyál Város önkormányzata éves
munkarend szerinti következő soros ülését február 23-án, 17 órakor
tartja a Városháza tanácstermében.
A képviselő-testületi anyagok, illetve döntések a www.gyal.hu weboldalon, az önkormányzat rovatra
kattintva érhetőek el.
www.gyal.hu

Anyakönyvi hírek
Januárban kettő jegyespár, Máté
Melinda és Schull Róbert, illetve
Szántó Ibolya (férjes név: MolnárSzántó Ibolya) és Molnár Gergely
kötött házasságot.
Sajnos halálesetek is történtek,
decemberben nyolc, januárban pedig kettő gyáli állampolgár távozott közülünk.
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Szita Róbert

Vinnai Tibor:
elégedettek lehetünk,
de megelégedettek soha!
Ez az én körzetem – mondja tizenöt esztendőnyi önkormányzati képviselői tapasztalattal Vinnai tibor, aki lelkesen igyekszik képviselni és megoldani a 7. számú választókörzetben
élők gondjait, problémáit, de a helyi fejlődés előremozdításában és a fejlesztések kivitelezésében is élenjár.
nterjúalanyunk Gyálon
nőtt fel, képviselői szerepvállalása előtt is közismert figura volt, hiszen
ahol tudott segített. Másfél
évtizede felkérésre fogalmazódott meg benne, hogy
aktivitását hivatalos keretek között folytassa.

I

adat, emellett forgalmi rend változtatásra is szükség lesz, hiszen
példának okáért a Bartók-kisfaludy utcák kereszteződése fokozottan balesetveszélyes.
Vinnai tibor, ha lenne rá lehetősége, akkor rögtön megoldaná,
hogy minden utcában legyen legalább egyik oldalon járda, de, mint lapunknak elmondta, - a makadámútnak indult mellékutak is
már megkívánnák az újabb fedőréteget. A kodály zoltán, a tompa Mihály, a Juhász Gyula, a Babits Mihály és a Puskás utcák prioritást is élvezhetnének.
A sportcélú beruházások

A körzet
A gyáli 7. számú választókörzetben kb. 2500 választópolgár lakik életvitelszerűen, ezzel lélekszámban és
a választók számát tekintve is talán a legtekintélyesebb. A körzet a Báthori utcától a város MO-ás autóút
övezte határáig tart.
Az 1990-es évek elején a körzetben lévő utak 80%-a földes út
volt, ehhez képest már nincs
ilyen. 1990-től folyamatosan alakult ki ez a városrész, az akkori
tanács által parcellázott telkekre
homogén lakosság költözött, az
akkori fiatalok építkezni kezdtek,
közben családot alapítottak pedig az infrastruktúra, a víz-, a csatorna-, a gáz-, és a telefonbekötés még nagyon kezdetleges volt.
Ez az én körzetem – mondta el
kérdésünkre a képviselő, aki elmondása szerint ma is rengeteg
időt tölt el az itt élők ügyes-bajos dolgainak intézésével.
Egyéni problémákkal nagyon sokat foglalkozok, többen keresnek
személyes ügyekkel, mint területi
bajokkal. Ezek a felvetések egyébként főleg szociális jellegűek, így
a munka megfelelő empátiát, gondoskodói személyiséget is igényel
– nyilatkozta Vinnai tibor.

Fotó: kiséri-nagy Ferenc

A 2017-es célok és
a megoldandó feladatok
Ahonnan indultunk, elégedettek lehetünk, de megelégedettek
soha. Óvodát építettünk, a tátika óvodát átadtuk, a Bartók Béla
általános Iskola új tetőszerkezetet kapott, kicseréltük a nyílászárókat, kispályás rekortánnal ellátott kézilabda-pályánk lett, de játszótérrel is gazdagodtunk – fogalmazott a képviselő, aki szerint
továbbra is a városközpont fejlődése az elsődleges, de minden
város életében fontos cél, hogy
a külső városrészeknek is jusson
támogatás.
Fontos, hogy azt érezzük, hogy
Gyál fejlődésében szerényen, de
mi, a 7. számú körzetben élők is
részt vehessünk – tette hozzá
Vinnai tibor.
A képviselő úgy tartja, hogy
2017-ben az intézményi felújítások még előnyt élveznek, de az
utak karbantartása is kiemelt fel-

Vinnai tibor a képviselői
munka mellett ellátja az ifjúsági- és sportbizottság
vezetésével járó teendőket
is, sportcélú beruházásokról szóló döntésekben vesz
részt, de a támogatásokról
is határoz.
A gyáli sportszervezetek
támogatása pályázatok útján és saját erős forrásból
valósul meg. Minden esztendőben 5 millió forintos
támogatást osztunk szét a
mintegy 30 szervezet között, úgy, hogy mindenkinek jusson, hogy vala mennyi szervezet stabilan működhessen. A BkSE-nek természetesen nagyobb összeg jut –
árulta el a bizottsági elnök, majd
sietve hozzátette, hogy a kormánytól a sportcsarnok megépítésére érkezett 800 millió forintos támogatás nagy lendületet
adhat a gyáli sportélet számára,
hiszen a versenyek szervezésében is nagy lehetőségek nyílnak.
Beszélgetésünk végén az országos politikáról sem mulasztotta elmondani jól kialakult véleményét Vinnai tibor.
tökéletes soha nem lesz, de
úgy gondolom, hogy az ország
jövője jó kezekben van, a 2010es kormányváltás óta eltelt esztendők pozitív változásokat hoztak, a lakosság már a saját bőrén
érzékelheti, hogy a gazdaságot
sikerült ellenszélben is talpraállítani. Ezen az úton kell tovább haladni – zárta gondolatiait a képviselő.

GyálI MI úJSáG

5

gyaliUjsag_II_6-7:23-24-25.qxd

2017.02.06.

15:07

Oldal 22

alkotó

Méltó megnyitó ünnepi üzenettel

gazdagító gondolatokkal
Január 22-én a magyar kultúra napját ünnepeljük – immár 18 éve, annak emlékére és tiszteletére, hogy
kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását. Idén az arany János közösségi
Ház és Városi könyvtárban rendezett, egész estét betöltő kultúranapi esemény a lendületben GYÁl
2017 rendezvénysorozat hivatalos megnyitója is egyben.

A

Civil teremben Gazdik
István, a közösségi Ház vezetője nyitotta meg az előző lapszámunkban részletesen
bemutatott 26. téli tárlat díjnyerteseinek csoportos kiállítását. a rendezvényen részt vett
Pápai mihály polgármester, Erős
József alpolgármester, Rozgonyi
Erik jegyző, Dr. Nagy Erika aljegyző, Nagy József Elek, önkormányzati képviselő, az oktatási
és kulturális Bizottság elnöke,
sávai mária polgármesteri megbízott. Gazdik István beszédében
kiemelte, a közösségi Ház fontos
feladatának tekinti a Gyálon élő, a
városhoz kötődő alkotók munkájának segítését, valamint annak
támogatását, hogy az alkotó és
a közönség találkozhassanak.
az este a színházteremben
folytatódott: a Himnusz közös eléneklését követően Gazdik István
köszöntötte városunk vezetői
mellett kovalik Józsefnét, váro-
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sunk díszpolgárát, az önkormányzat, az intézmények, a civil
szervezetek képviselőit és az egyházi méltóságokat. kétszeresen
kitüntetett alkalomként foglalta
össze az estet, amelynek nemzeti imádságunk és városunk évfordulója révén lehetünk részesei.
Pápai mihály nyitotta meg a legnagyobb közös kincsünket ünneplő rendezvényt. az esemény
egyperces néma főhajtással kezdődött a veronai buszbaleset áldozatainak emlékére. Polgármesterünk beszédében kitért arra,
hogy 1997-ben városi rangot kaptunk, s ezzel együtt kijelöltek egy
utat, egy irányt. Rendületlenül fejlődik a város: az akácerdő óta nagyot léptünk előre, Gyál aranykorát éli. a kormány 800 milliós támogatása azt is jelenti, elismerik
a gyáliak munkáját, és segítik azt.
a lendületben Gyál 2017 nagyon
színes és gazdag rendezvényeinek, továbbá több intézményünk

évfordulójának köszönhetően a
városban "egész évben buli van –
hozzák magukkal jókedvüket!”
a kultúra számunkra, nemzeti
közösségben gondolkodók számára – fejtette ki Nagy József
Elek képviselő – a közös otthonunk. megtartó otthon a történelem viharaiban, de a viharok elmúltával a lerombolt otthon falait újjáépítettük, kultúránk képes
volt fennmaradni. Ennek pillérei
az olthatatlan szabadságvágy,
megújulni tudás, közösségépítés.
„Gyál jövője az ifjúság. az új nemzedékeknek gyökereket és szárnyakat kell adnunk: közösségi élmények révén át kell örökítenünk
számukra a hagyományokat, továbbá feladatunk felszálló pálya
biztosítása az új nemzedéknek.”
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Hagyományaink szerint átadásra került a Gyáli közművelődésért
Díj, amely azoknak adományozható, akik közösségi munkájukkal, a közéletben való részvételükkel hozzájárulnak Gyál közművelődési és kulturális színvonalának emeléséhez. Idén Fábiánné
szálkai Gabriella kapta a díjat.

re az alkalomra összeállított, sodró lendületű, érzelmeinkre mélyen
ható „Versek tűsarokban”, melynek keretében kortárs, magyar
költőnők és írónők műveiből válogattak. Ünnepi pezsgőzés után
a talamba ütőegyüttes világ körüli utazásra hívta a közönséget:
bejártuk Brazíliát, az ütőhangsze-

"Nagyon hálás vagyok, hogy tanár lehetek, és hogy abban az iskolában taníthatok, ahol diák voltam. Egykori tanáraim óvó-védő
támogatása sokat jelent számomra, kollégáim jóban-rosszban
mellettem vannak. köszönöm,
hogy láttak bennem valamit, ami
miatt jelöltek, és köszönöm a városatyáknak, hogy ezt elhitték.
Nem felejtem el, milyen diák voltam. az iskola "akikre büszkék
vagyunk"-vitrinjében bérelt helyem volt. Édesanyám elvesztése
után lettem lázadó, nehezen kezelhető kamasz. Ebben az időszakban határoztam el: pedagógus leszek. az akkori nehézségek
fejlesztették ki bennem azt a nyitottságot, előítélet-mentességet,
amellyel segíteni tudok a problémás gyerekeknek és szüleiknek.
16 év alatt számos csoda-pillanatot élhettem meg, ajándéknak tekintem, amikor sikerül olyan élményekhez juttatni a gyerekeket,
amelyek révén meg tudnak nyílni,
s ezáltal gyógyulni” – köszönte
meg az ady Endre Általános Iskola pedagógusa a kitüntetést.
a kultúra napi ünnepség hangulatát meghatározta Csizmadia
Ildikó és Wessely-simonyi Réka
zenével, dalokkal színesített irodalmi előadása, a kifejezetten er-

rek bölcsőjét, afrikát és az Ibériaiszigetet. a zenészek trópusi hangulatot, egzotikus dallamokat
hoztak. a zenekar tagjai közül
ketten is városunkhoz kötődnek,
hiszen a kodály Zoltán Zeneiskola növendékeként sajátították el
zenetanulmányaik alapjait. a világon létező négy-ötezerféle ütős
hangszer közül a talamba közel
400-at szólaltat meg, ez alkalommal mintegy 50 hangszer fért
a színpadra, amelyekkel megDoBogtatták a közönség szívét.
Részlet a méltatásból:
„maga is adys diák volt, 2001.
április 1-jétől dolgozik a Gyál ady
Endre Általános Iskolában. 1997-

Fotó: Börcsök kata

ben szerzett magyar-orosz szakos tanári diplomát, 2008-ban
drámapedagógusként végzett,
majd szintén drámapedagógiából szakvizsgázott is. Nevéhez
számos olyan kezdeményezés fűződik, amely nemcsak az ady iskolai szakmai hírnevét erősíti,
hanem a települési, kistérségi
szintű közművelődés
is profitálhat belőle.
alapítója az iskolai
színjátszó körnek, a
kata-Pult színpadnak,
amelybe 5 éven át integrálta az érzékeny,
figyelemre vágyó és
középpontban lenni
szerető, gyakran nem
problémamentes diákokat. közösen, együtt
alkotva írják, rendezik
darabjaikat. Nehéz témákhoz is nyúlnak: felhívják a figyelmet a
kamaszkori lelki problémákra, a családon belüli kiüresedett kapcsolatokra, a közösségi média felületén kitárulkozó fiatalokra leselkedő veszélyekre. a
Weöres sándor országos Gyermekszínjátszó találkozókon lélekvesztő című előadásukkal
aranyfokozatot, az Egyszer élünk
című darabbal ezüstfokozatot értek el. Három nemzeti ünnepen
előadott városi ünnepi műsor fűződik a nevéhez, amelyek lélekemelő pillanatokkal ajándékozták
meg a gyáli közönséget. az iskola 40. születésnapjára felavatott,
látványban és tartalomban is igényes kivitelű ady-kiállítás szintén
az ő ízlését dicséri.”

Közös varrás
köszönetet mondok mindenkinek, aki részt vett az első közös varrásunkon
2016. december 17-én, az arany János közösségi Házban.

Forczek Cecília,
Gyáli Foltvirágok Foltvarró kör
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A rendelőben: Simon Tímea fogorvos
A Full-Dental Kft. munkatársaként – január elsejétől – dr. Simon Tímea fogorvos biztosítja a fogászati
ellátást a gyáli 1. számú fogorvosi praxisban. A fiatal doktornővel beszélgettünk.
Dr. Simon Tímea a Semmelweis
Egyetem Fogorvos-tudományi
Karán szerzett fogorvosdoktor
szakképzettséget 2014-ben, emellett klinikai fogászati higiénikus
képesítéssel is rendelkezik. A diploma megszerzését követően fogorvosi helyettesítést látott el a
XVii. kerületi felnőtt szakrendelőben, majd a máriabesnyői felnőtt
szakrendelő helyettesítő fogorvosaként dolgozott.
Doktornő, hogyan kezdett vonzódni a gyógyításhoz?
Édesanyám egészségügyi dolgozóként sokat beszélt nekem
gyermekkoromban biológiai témákról, ő szerettette meg velem
azt az anatómia-kötetet, melyet
még Donáth Tibor professzor
jegyzett. Ennek a könyvnek nagy
kultusza volt, általános iskolásként
olvasgattam. Tinédzserkoromban
fogszabályozóra volt szükségem,
kisebb szájsebészeti műtéten is
átestem. Az ott dolgozó doktornőtől ekkor szereztem olyan pozitív benyomásokat, hogy 2004ben eldöntöttem, szájsebész leszek. Erős motiváció volt bennem,
mindent beleadva elkezdtem tanulni. A mátyásföldi Corvin mátyás gimnáziumba jártam, mindenből javultak az eredményeim.
miután elhatároztam, hogy mit
szeretnék, ultramaximalista lettem,
még testnevelésből is.
Sikerült a felvételi?
A motiváció és a maximalizmus
ellenére nem, mert nem tudtam a

pótlástannal, az OKj-s szájhigiénikusi képzéssel foglalkoztam ezután. A felvételi pontszámok javítása érdekében másodszor is leérettségiztem, akkor a pontok
alapján felvettek volna, ám nem
felvételiztem, mert azt éreztem,
hogy kell még egy év számomra.
miért volt szükség arra az egy
évre?
Azért, mert számomra fontos
emberekkel találkozhattam, majd
2009-ben, miután harmadszor is
leérettségiztem, és újra javítottam
a felvételi pontjaimon, bekerültem
az egyetem fogorvosi karára. Az

... mindenkinél leszedem a fogkövet, emellett
a fogmosás helyes lépéseit is bemutatom.
felvételin a maximumot kihozni
magamból, így a fogászati aszszisztens-képzést kezdtem el, a
fogászat gyakorlati részével ismerkedtem meg, a SOTE-n voltam gyakorlaton. Aztán hamar rájöttem, hogy a szájsebészet túl
nagy falat lett volna számomra,
így az általános fogászattal, a fog-
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egyetem első 2 éve nagyon megfogott, az élettan, a biológia nagyon bejött, de fennmaradt az érdeklődésem az általános orvostudományok iránt is. A fennmaradó
3 év során is motivált maradtam,
megtanultam, hogy nem kell kapkodni, türelmesnek kell lenni. Az
egyik tanárom szerint ,,fontos,

hogy a pácienst egészében lássuk, mert a beteg a
lábán jön be az ajtón, tehát nemcsak a fogon lóg
az ember.”
Az egyetem után hol
kezdett dolgozni?
A lakóhelyhez közeli
XVii. kerületben kezdtem,
2014-ben első főnökömet
helyettesítettem, akárcsak
a máriabesnyői körzetben,
ott 7, a rákoskeresztúri
praxisban pedig 9 ezer
ember tartozott hozzánk.
Hogy talált rá a gyáli
munkára?
Hirdetés útján találtam
rá a mintegy 5000 fős vegyes praxisra. itt gyerekek
és felnőttek is tartoznak
hozzám. A gyerekekhez
több idő kell, viszont annál nagyobb sikerélmény
nincs, mint amikor a gyermek már
lazán ül a székben, és engedi a kezeléseket, mert ezt látva már a
szülő is megnyílik. Hozzám egyébként a fiatal és a középkorúak jönnek inkább. jelenleg az akut esetekkel, gyökérkezeléssel, fogeltávolítással, szájsebészetre utalással foglalkozom leginkább.
milyen tervek, célok mentén
kezdte meg a munkát itt, gyálon?
Nagyon fontosnak tartom, hogy
a prevenciós szemléletet bevezessem, ezért mindenkinél leszedem a fogkövet, emellett a fogmosás helyes lépéseit is bemutatom. Remélem, hogy vevők lesznek rá a gyáli páciensek. Azt szeretném, ne csak pillanatnyi állapot, hanem hosszan tartó folyamat legyen, hogy valaki elhatározza, rendbe hozatja a fogait.
mivel tölti szívesen szabadidejét?
Először is szeretném a szabadidőmet jobban beosztani. Szívesen kirándulok, a Bakonyba járok a
vőlegényemmel, Bakonybélt szeretjük. A családalapítás még a jövő zenéje.
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Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc

Integrálódni és szocializálódni szükséges!
A gyáli romák problémáiról beszélgettünk jakab józseffel, a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével.
jakab józsef 2014 óta látja el a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöki tisztjét.
Abban szeretném segíteni a romákat, hogy munkához jussanak,
viszont még mindig nagyon kevés roma ember végzi el az általános iskola nyolc osztályát, pedig ma már előfordul, hogy a takarító munkához is érettségit kérnek. Nemrégen jártam a Zrínyi iskolában, ahol újra meggyőződhettem arról, hogy milyen fontos
szereppel bírnak a felnőttek, a
pedagógusok az indulat visszatartásában – fogalmazott lapunknak jakab józsef, aki szerint
a legfontosabb, hogy integrálódjanak és szocializálódjanak a romák és a több esetben ugyanolyan gondokkal rendelkező hátrányos helyzetű magyarok.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat igyekszik segíteni, ám a
gyerekek számára sajnos nincs
megfelelő szülői példa, amit a tanárnők, tanítónők délelőttönként

felépítenek, azt a roma családok
délutánonként leépítik – tette
hozzá a Roma Önkormányzat elnöke, aki elmondása szerint gitár- és tamburazene oktatással is
segíteni szeretne a felnövekvő
nemzedéknek. Az elnök szerint
annak ellenére, hogy a fiatalok
számára is nagyon fontos a hagyományok ápolása, a mostani
14-18 év közötti romáknak nem
szabadna gyermeket vállalni, illetve férjhez menni.
jakab józsef egyébként segélyellenes, azt vallja, ha egy családban csak a minimálbérért dolgoznak, akkor is megélnek.
Több gondot is megoldott már
a Roma Önkormányzat, hiszen –
mint az elnök elmesélte, - jakab
mónika Tímea sokáig nem hitt
magában, de ma már egy országos kereskedelmi lánc helyi üzletében dolgozik, a Roma Önkormányzat támogatásával járt autóvezetői tanfolyamra, és már sikeresen le is vizsgázott. Tímea

Tisztelt Adózók!
A 2017. évben a helyi adókra vonatkozóan az adófizetési határidők az alábbiak szerint alakulnak:
• 2017. i. félév: március 16.
• 2017. ii. félév: szeptember 15.
Fenti időpontokig az adózók késedelmi pótlék felszámítása
nélkül teljesíthetik aktuális, 2017. évi építményadó, gépjárműadó
és iparűzési adó fizetési kötelezettségüket. A fenti befizetési határidők be nem tartása esetén a kiegyenlítés napjáig késedelmi
pótlék kerül megállapításra. A késedelmi pótlék mértéke minden
naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki
alapkamat kétszeresének 365-öd része.
Adózóink 2017. február utolsó, illetve március első hetében
értesítést kapnak adófolyószámlájuk állásáról, és a 2017. évi adófizetési kötelezettségeikről.
Azon adózóink, ahol 2017-től változás áll be gépjárműadó tekintetében – gépjárműadó mértékében történő változás, vagy
új gépjármű vásárlása, használt gépjármű forgalomba helyezése
esetén –, határozatot kapnak. A határozatban kivetett 2017. évi
gépjárműadó összegét a fizetési értesítő – a magyar államkincstár által rendszeresített új adó nyilvántartási program kötelező használata miatt – nem tartalmazza. A megküldött határozatok mellékleteként magánszemélyek esetében biztosítjuk
(megküldjük) a 2017. első és második félévi adókötelezettség
teljesítéséhez szükséges készpénzátutalási megbízásokat. A határozatokat tértivevényes küldeményként kézbesíti a posta, míg
a fizetési értesítéseket a Polgármesteri Hivatal dolgozói egyszerű levélként juttatják el Önökhöz.
A fizetési értesítések mellé, magánszemélyek esetén, biztosítjuk a készpénzátutalási megbízásokat az esetleges hátralék,

mellett Balogh Rolandot is felvette az üzletlánc vezetője, és azóta mindketten a multi legjobb
dolgozói közé tartoznak.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat idén is megszervezi és
lebonyolítja a roma rendezvényeket, valamint a Roma Holocaust programját is.

valamint mind az első, mind pedig a második félévi kötelezettség
teljesítéséhez.
Valamennyi csekken feltüntetjük a befizetési határidőt is a
könnyebb kezelhetőség érdekében.
A bankszámla nyitásra kötelezett adózóinknak továbbra is banki átutalással kell eleget tenni adófizetési kötelezettségeiknek.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy magánszemélyek is teljesíthetik befizetéseiket banki átutalással, ez esetben az átutalási megbízás
közlemény rovatában az értesítőn megtalálható befizető azonosító számot fel kell tüntetni.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a fizetési értesítőben tehát, adófizetési kötelezettségeiknél építményadó és gépjárműadó esetében, csak a jogerős tételek szerepelnek (adózó a fizetési kötelezettségéről határozatban már értesült, az ellen fellebbezéssel
nem élt), helyi iparűzési adó tekintetében pedig a benyújtott bevallások alapján adó nyilvántartási rendszerben rögzített elszámolási különbözet, illetve előleg kötelezettségek kerülnek feltüntetésre.
Kérjük Önöket, amennyiben fizetési értesítésüket 2017. március 6. napjáig nem kapják kézhez, telefonon érdeklődjenek a 06
(29) 540-930-as központi számon, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál, ügyfélfogadási időben.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő:
12,30-15,30
szerda:
12,30-17,45
péntek:
08,00-12,00
További fizetési értesítő megküldésére, a tavalyi évhez hasonlóan, október 31. napjáig kerül sor, a hátralékkal, illetve túlfizetéssel
rendelkező adózók esetében.

gyáli Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi és Adó iroda

gyáli mi újSág
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Lendületbe jöttünk
A „lendületben GYÁl 2017” idei első rendezvénye átfogta, előrevetítette az egész évet,
ízelítőt nyújtva a várható programok hangulatából, hiszen az est során szerepet kapott az
irodalom, a sport, a hagyományőrzés, a művészet, csakúgy, mint a szórakozás, a zene, és
a tánc, amellett, hogy átélhettük a város közösségéhez tartozás élményét is.
január 7-én rendezték meg az
Arany jános Közösségi Ház és Városi Könyvtárban a „lendületben
GYÁl 2017” eseménysorozat nyitó
buliját, melynek főrendezője az
idén 10 éves nyugdíjasok Helyi
Képviseletének Közhasznú egyesülete. Gazdik istván intézményvezető köszöntötte megjelenteket, a
rendezvényt megnyitó erős józsef
alpolgármestert, az önkormányzat
munkatársait, az intézmények, a civil szervezetek képviselőit, valamint
kiemelten sávai mária polgármesteri megbízottat, a rendezvénysorozat koordinátorát.
Beszédében az alpolgármester
kitért arra, hogy a 62 eseményből
álló programsorozatban megjelenik a kultúra, a sport, a művészet.
„A lendület kitart az évben, és azt
követően is” – vezette be a rendezvény fővédnöke azt az örömhírt, hogy városunk 800 millió forintos célzott támogatást nyert
sportközpont létesítésére.
A műsor a Kőrös-nyíri Dóra vezette Gyáli Baráti Kör sportegyesület mazsorett csoport látványos
bevonulásával vette kezdetét: láthattuk a mini-mazsorettek szereplését, a legnagyobbak műsorát és
egy új produkciót is bemutattak.
A Gyáli Zrínyi Általános iskola tanulója, a közművelődési díjban is
részesített Tóth Dorina előadásában Tamkó-sirató Károly Gyál és
Kányádi sándor jó két ló szolgája
című verseket hallhatta a közönség. A hagyományőrzés jegyében
Gyál Városi népdalkör citera zenével kísért dalcsokra következett,
majd a fiatalok által igen kedvelt
BeX fellépése emelte az est színvonalát. Koncert-előzetest láthattunk az együttestől, benne egy
Gyálról írt különleges szerzeménnyel, zenés-táncos show-műsorral. A rendezvény második részében a farsang került előtérbe,
a mulatozás részleteiről Kiss já-
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nosné, a nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú egyesülete
elnöke nyilatkozott lapunknak. Az
interjút a 11. oldalon olvashatják.
pápai mihály polgármester felkérte a civil szervezeteket, hogy
lehetőségeik szerint, ötleteikkel segítve kapcsolódjanak be a lendületben Gyál 2017 rendezvényfolyamba, amelyet sávai mária polgármesteri megbízott kötött csokorba.
nagy megtiszteltetésnek tartom,
hogy három eseményünket is
beemelték az egész éves programsorozatba. elsőként a nyitó
rendezvény szervezésében vállaltunk aktív szerepet, amely egy farsangi mulatság, és arról szólt, hogyan éljük meg napjainkban hagyományainkat. A farsang kapcsán
három versenyt hirdettünk meg:
fánkok versenye, jelmezverseny,
lufis táncverseny. A fellépők műsorai után mintegy 100 fő maradt
a farsangi mulatságon, egyesületünk tagjain kívül részt vettek a
Gyáli Kertbarát Kör, a nyugdíjas
Alapítványért nyugdíjas Klub és
az őszidő nyugdíjas Klub tagjai
is. Az est folyamán meghívott zenészünk húzta a talpalávalót este 10-ig. A leghidegebb napon, a
legelsőnek lenni nem volt egyszerű. nagy munka volt részünkről, de mindenképpen megérte,
hiszen a rossz idő ellenére megtelt a Közösségi Ház színházterme – mondta el Kiss jánosné.

A fánkversenyre nevezett finomságokkal hosszú asztalok teltek
meg. nem volt könnyű helyzetben
a zsűri a döntés során, ahogyan
azok a vendégek sem, akik úgy
vélték, könnyedén végigkóstolják
az édes-színes farsangi süteményeket. A legfinomabb fánkot
Dóczi sándorné sütötte, a 2. helyezést szabó sándorné, a 3. helyet Darabánt Béláné érte el.
A jelmezversenyen indult többek
között egy udvari bolond, egy sváb
asszony, azonban az 1. helyet – ahogyan tavaly is - Földi Róbertné
nyerte. Az őszidő nyugdíjas Klub
tagja magyar vándorlegénynek öltözött, alkalomhoz illő verses rigmusokkal dobta fel a hangulatot. A
„Fejetlen emberek”, Hegyesi magdolna és Bedő istvánné igen kreatív
öltözetét a 2. hellyel díjazták. A 3.
helyet a nőnek öltözött Gál Roland
nyerte el társával, a kutyaként megjelenő Csákányi Tiborral együtt. A
lufis táncverseny győztesei helyezési sorrendben: Hegyesi magdolna és Kovács György, Bíró Andrea
és parlag Attila, valamint a 10 éves
Vámosi nóra és sipos Roland.
Ahogyan erős józsef alpolgármester fogalmazott, az est révén
méltó keretek között vette kezdetét a lendületben Gyál 2017, s reményét fejezte ki, hogy a teljes
éven átívelő, színvonalas alkalmak
során minél többen találkozhatunk,
és ünnepelhetjük a várossá válás
20. évfordulóját.
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Katavits Kitti

Fotó: Börcsök Kata

Keresem az utódomat
Kiss jánosné, a nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú egyesülete elnöke szerint helyi
autóbuszra és gondozóházra is szükség lenne.
Ön közel 50 éve él Gyálon, aktívan részt vesz a település életében. Hogyan értékeli az elmúlt 20
évet?
A várossá válás lehetőségét aktív idejében Gyimesi istván nyugalmazott polgármester az akkori képviselőtestülettel együtt alapozta meg. Visszatekintve köszönhető ez annak is, hogy Gyálnak mindig volt a településről országgyűlési képviselője, aki felismerte a város fejlődési irányát, és
ennek érdekében tevékenykedett.
emellett a fejlődés egy átgondolt
gazdálkodás eredménye is. Városunk modernizációja folyamatos, az utóbbi 10 évben ugrásszerűen nőtt a beruházások száma, látványos a fejlődés. Gyálon
minden korosztály megtalálhatja
a maga számára megfelelő rendezvényt. Ha valami hiányzik, akkor összefogás révén az is megvalósítható, hiszen adott a lehetőség, adott a hely. mi, nyugdíjasok is megtaláltuk a magunk vonalát, lehet itt tevékenykedni!
milyen megvalósítandó terveket lát még a város fejlődése
kapcsán?
A vasútvonal túloldalának fejlesztése érdekében és nagyobb
teret igénylő rendezvényekre
megfelelőnek látnám a jálics-kastély helyét. A kastély szép építmény volt, gazdasági épületekkel. előremutató lenne, ha több
vállalkozó összefogása révén legalább a régi kápolna újjáépülne.
nagy szükség lenne egy városi
autóbuszra. ez többféle igényt is
kielégíthet, hiszen megoldást jelenthet a temetőjáratra is. Hiába
utazhatna a 65 éven felüli ingyen,
a nehezen közlekedő 30-40 fő
nem mehet tömegközlekedéssel.
Külön busszal szoktunk utazni városon kívüli programokra, de ez
sok pénzt elvisz. igyekszem annak érdekében lépéseket tenni,
hogy idősek gondozóháza létesüljön városunkban. Amikor kikerül egy idős beteg a kórházból,
sokszor még utógondozásra szo-

rul. sokan nem tudják megfizetni
a gondozást, nagy terhet ró minden tekintetben a családra, de
egy gondozóház több problémát
oldhatna meg egyszerre.
A nyugdíjasok Helyi szervezetének Közhasznú egyesülete
szintén évfordulót ünnepel idén,
hiszen 10 éve alakult. Hogyan
foglalható össze ez az évtized?
Valóban, 2007-ben jegyezték
be egyesületünket, azóta látom
el az elnöki feladatokat. Közhasznúsági megállapodásunk van
az önkormányzattal, ez azt jelenti, hogy állami feladatot vállalunk
át. jelenleg 68 fős a tagságunk,
ez a szám azonban mozgásban
van, gyakran változik, az életkor,
az aktivitást akadályozó betegségek miatt, és egy civil szervezet
bizony feladatokat is ad, amit
nem mindenki vállal. előttem még
vannak tervek és célok, de már
keresem az utódomat. programjainkat tekintve: egyesületünk
szervezi a kistérségi nyugdíjas
klubok találkozóját, tartottunk
már farsangi mulatságot, aratási
és szüreti bált, a márton-napi rendezvényünk szintén igen közkedvelt a gyáliak körében. Az idősek
Világnapja alkalmából tartott rendezvény szervezését ősztől az
önkormányzat vette át. Bízom
benne, hogy idén is figyelmet fordítanak erre, és megtartják a világnapot. Karitatív vállalásainkról
is beszámolhatok: rövid időn belül lejáró élelmiszert, „miklós”
szendvicset, valamint a Friss pékség megmaradt péksüteményeit

juttatjuk el nehéz körülmények
között élőknek és rászoruló tagtársaink számára. Havonta egy alkalommal találkozunk a tagokkal,
évente többször járunk gyógyfürdőbe, színházba, múzeumba,
kirándulunk, és évzáró alkalomként karácsonyi ünnepséget tartunk.
milyen szervezetekkel, intézményekkel alakítottak együttműködő kapcsolatot az évek során?
első helyen emelem ki a Gyáli
Zrínyi miklós Általános iskolát, tanulóik fellépnek anyák napja és
karácsony alkalmából tartott rendezvényeinken. Az intézmény két
évfordulót is ünnepel ebben az
évben, így lehetőségünk adódik
viszonozni eddigi közreműködésüket. A Civilek a Környezetünkért egyesület gyerekek, fiatalok
számára szervez programokat,
amelyeket mi magunk is támogatunk a kezdetektől fogva. Hagyományőrző kezdeményezésünk
a „szilvamagtól a lekváros buktáig” program, amelyre minden
ősszel vendégül látjuk a CiKe révén a gyerekeket, ahogyan Télapó alkalmából csomaggal, gyümölccsel felrakodva látogatjuk
meg őket. Velük is kölcsönös az
együttműködés, hiszen a CiKe
rendszeresen megjelenik májusban tartott egészség napunkon.
Aktív kapcsolatot ápolunk a Gyáli Kertbarátok Körével, a Kovács
istván pál Dalkörrel, valamint a
környékbeli, járási klubokkal szintén.
A lendületben Gyál 2017 nyitó
rendezvényén főszervezőként
vett részt a nYKe. milyen programokra számíthatunk még idén
a szervezet rendezésében?
Április 22-én tartjuk a kistérségi nyugdíjas klubok találkozóját.
ősszel kiemelt városi rendezvény
a szüreti felvonulás, a tervek szerint fúvósokkal kísért mazsorettfelvonulással, népviseletbe öltözött csoportokkal, lovasokkal,
amelyet szüreti bál, szüreti kosár
sorsolása és borverseny is követ.
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oktató

Nagy előrelépés

az informatika-oktatásban
Gyál Város Önkormányzata elkötelezett a korszerű, 21. századi digitális oktatás feltételeinek
megteremtésében, felelősséget érez a gyáli diákok oktatása iránt, annak ellenére is, hogy
2017. január 1-jétől teljes egészében állami feladat lett az iskolák fenntartása és működtetése. az ady Endre és a Bartók Béla Általános Iskolában jártunk.
az ady Endre Általános Iskola
2016 decemberében Gyál Város
Önkormányzatától 30 tanulói számítógépet, egy tanári gépet teljes
perifériákkal, valamint a hálózat
működtetéséhez egy elsődleges
és egy másodlagos szervert kapott. további 5 számítógép is érkezett az adminisztratív irodai és
a tanári szakmai munka segítésére, valamint 2 projektor tantermi, illetve tanórai használatra.
Ez a beruházás nagy előrelépést jelent az iskolai informatikaoktatásban, mert eddig a számítástechnika tanteremben kettesével ültek egy gépnél a tanulók,
mostantól pedig minden gyermek önállóan, egyedül használhat egy gépet a tanítási órákon.
jelentősen javultak a feltételek,
hiszen hétéves gépeket cserélt le
az önkormányzat modern, gyors
digitális eszközökre. Ezek használatához az épületet teljesen lefedő wifi hálózatot már a nyáron
kiépítették számunkra. az új gépek gyorsasága miatt már nem
vesz el 5-6 percet az órából,

hogy felálljon a rendszer, hiszen
20 másodperc alatt ez megtörténik. Rögtön kezdhetjük az órát,
sokkal modernebb módszereket
tudunk alkalmazni az informatika órán, mint eddig. Nemcsak informatika, angol és német nyelvi órákon is alkalmazzuk az eszközöket, ha pedig beválik, akkor
szaktárgyi órákon is alkalmazzuk.
az új rendszer emeli az oktatás
színvonalát, hiszen olyan termekbe is bevihetjük az interaktív
tantárgyi anyagokat, ahol jelenleg még nincs smart program keretében tablet – tudtuk meg adameczné Gyalog mónika informatika tanártól, aki azt is elújságolta,
hogy január közepén rendszerbe
állt a modern számítástechnikai
park.
Erős józsef alpolgármestertől
az ady Iskolában megtudtuk,
hogy Gyál Város Önkormányzata ezzel is bizonyítja, mennyire elkötelezett a korszerű, 21. századi
digitális oktatás feltételeinek
megteremtésében, hogy felelősséget érez a gyáli diákok oktatá-

sa iránt, annak ellenére is, hogy
2017. január 1-jétől teljes egészében állami feladat lett az iskolák
fenntartása és működtetése.
az ady Iskolában azt is megtudtuk, hogy már negyedik osztályosok is alkalmazzák az új számítástechnikai eszközöket, az informatikai szakkör pedig már második osztálytól népszerű az ady
diákjai körében. mindezt bizonyítja, hogy már lányoknak is hirdettek országos programozó vetélkedőt, melyen 3 fős csapatával az ady is versenybe száll.
Informatikai fejlesztés, pedagógiai innováció, avagy a Bartókban mindig történik valami
a 32 esztendős intézményben
2004-ben az informatika-oktatást határozták meg az iskola fő
profiljának. Ekkor még jelentkezés alapján kerültek a gyerekek a
tagozatos osztályba, és 1. osztálytól emelt óraszámban tanultak (heti 2 óra) informatikát. később átgondolták a rendszert, jelenleg 2. osztálytól indul az informatika-oktatás heti 2 órával. minden osztályban vannak tagozatos
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szita Róbert

gyerekek, akik 3. év végén vizsgát tesznek. az ott elért eredmény, valamint a magyar és matematika tantárgyak tanulmányi
eredményeinek figyelembevételével alakítanak ki a negyedik osztályra 1 db 16 fős csoportot, ahol
már heti 4 órában tanítják az informatikát.
a tagozatos gyerekek tanulmányaik során irodai alkalmazásokkal, különböző grafikai és média
programokkal, valamint a programozás alapjaival (több programozási nyelven) ismerkedhetnek
meg. természetesen a tagozat
mellett normál tanrendű osztályainkban is folyik informatika-oktatás (3. osztálytól), így egy gyer-

Fotó: kiséri-Nagy Ferenc

a legújabb operációs rendszereket használjuk, hiszen a versenyeken is ezekkel találkozunk.
Három évvel ezelőtt Bikkes katica nyert országos versenyt, ő
jelenleg az ócsai gimnáziumba
jár, de már több alkalommal is
visszajött versenyezni. 20172018-ban nálunk is beindulhat a
samsung smart program. Bízunk
benne, hogy ez a fejlesztés is
hozzásegíti diákjainkat, hogy
megismételjék, túlszárnyalják az
országos és területi versenyeken
elért eddigi sikereket, országos
első és harmadik helyezéseket,
ezzel is öregbítve iskolánk jó hírnevét – fogalmazott Béky Imre,
akinek egyik legtehetségesebb diákja a 7/a osztályos Pallér Csenge.
olyan középiskolába szeretnék
majd továbbtanulni, ahol a középpontban szerepel a számítástechnika. szeretnék a heti óraszám felett is egyre többet infózni. a grafikai jellegű feladatokat szeretem a legjobban, amellett, hogy matematikából is jó vagyok, itt a kreativitásomat is kihasználhatom és fejleszthetem –
mondta el lapunknak a diáklány.
márciusi lapszámunkban a Zrínyi Iskolában zajló informatikaoktatásról és számítástechnikai
fejlesztésről olvashatnak majd.

mek sem kerül ki az iskolából korszerű informatikai tudás nélkül.
a Bartók Béla Általános Iskolában is a pedagógusok és a diákok örömére szolgál, hogy 2017
második félévétől az informatika
órákon a tanulók minden munkaállomásnál korszerű és gyors gépeket használhatnak, készülhetnek versenyekre, fejleszthetik tudásukat szakkörökön. Nem feledkezett meg a város a pedagógusokról sem, így a tanórai felkészülést, ill. az irodai-ügyviteli
munkát is új gépek segítik. Gyál
Város Önkormányzata további informatikai fejlesztéseket is tervez
az iskolában.
Béky Imre informatika tanár lapunk érdeklődésére elmondta,
hogy a folyamatos számítástechnikai fejlesztésnek köszönhetően
az oktatás színvonala is folyamatosan nő.

Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete
a március 6-10 közötti témahét a pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete
az ÉsZC Eötvös józsef szakképző Iskolában.
Ez a hét a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EmmI rendelet
alapján a fenntarthatóság-környezettudatosság hete. a Pénz7 témája 2017ben: „Bankoljunk okosan!”, emellett a témahét kiegészül egy vállalkozói kompetenciafejlesztő/gazdálkodási témakörrel is.
a március 7-én kezdődő program rendhagyó, játékos, szemléltető eszközöket felsorakoztató óráin a pénzügyi tervezés megalapozása mellett a megtakarításokkal kapcsolatos alapismeretek átadása a cél. a banki önkéntesek
részvételével zajló órákon ki-ki a maga korosztályi szintjén ismerkedik az
alapvető pénzügyi folyamatokkal, a bankrendszer lakossági szerepével és a
megtakarításokkal.
Nemcsak a diákokat, hanem a nagyközönséget is szívesen várjuk rendezvényünkre, ahol az adóbevallással kapcsolatos segítséget is kaphatnak az
érdeklődők.
a március 6-7-8-i délelőtti előadásokra előzetes bejelentkezés szükséges,
míg a délutáni interaktív adóbevallással kapcsolatos foglalkozásokra nem szükséges.
jelentkezés a délelőtti programra: március 1-ig, az igazgato.eotvos@gmail.com
vagy a titkar@eotvos-gyal.sulinet.hu e-mail címen lehet.
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közöttünk élő

Minden út ,,egyenrangú”
Januári lapszámunkban már olvashattak a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési kft.
feladatairól. Sorozatunkat folytatva – tekintettel az elmúlt hónap szigorú időjárására – ez
alkalommal a mellékutak síkosságmentesítéséről olvashatnak. kérdéseinkre most is
zsigovits Gábor, a városi cég ügyvezetője válaszolt.
Januárban folyamatosan -5 fok
alatt mutatta az értékeket a hőmérő, így nem működött hatékonyan a szóróanyag, enyhülés esetén megszórták sóval az utakat,
majd le is takarították a jeget. A
járdákat kézzel törték fel (fotónk
is erről a munkáról készült – a
szerk.), jégfoltok mégis sok helyen megmaradtak.
ügyvezető úr! A síkosságmentesítéssel kapcsolatban mi a követendő szabály?
Gyálon eredetileg ,,minden lakó- és kiszolgáló út egyenrangú”.
kijelöltünk gyűjtőutakat, amelyek
magasabb prioritást, szolgáltatást élveznek. ilyenek pl.: a Szent
istván, a táncsics Mihály, valamint
a Városközponthoz vezető utak, a
József Attila utca, az Ady Endre
és a tulipán utca is. Ahol autó-
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busz közlekedik, mint például a
Széchenyi út, ott a Bkk takarítja
az utat. Gyált két országos út, a
kőrösi, a Vecsési-Bem József szeli keresztül, ezeket a Magyar közút takarítja, itt még az útellenőr
autó is hetente 3 alkalommal
kontrollálja az állapotokat.
Mi a helyzet a mellékutakkal?
Mellékutcákon csak hóeltakarítás történik, viszont 5 cm alatt
nem lehet hóeltakarítást végezni, havat tolni, mert az utat és a
gépet is károsíthatja. Mellékutcákban nincs síkosságmentesítés,
mert a koncepciónk szerint néhány száz méteren belül el lehet
jutni a letakarított gyűjtőutakra,
ahol már tökéletesen lehet közlekedni. Viszont sok dimbes-dombos út (pl.: temesvári) vagy közintézmény esetében felülírjuk ezt

a szabályt, ezeket is megszórjuk,
mert veszélyesek lennének síkosságmentesítés nélkül.
A járdákat kinek kell síkosságmentesíteni?
A járdákat az ingatlanok tulajdonosainak kell takarítani. Ahol
az ingatlan nem köthető tulajdonoshoz, ott ez is a kft. feladata.
ilyen például a temetőhöz, az orvosi rendelőkhöz, a lengyel piachoz vezető járdaszakasz, valamint
a Gyál és Gyál felső vasútállomás
körzete és a peron is.
A városi cég februári fő feladata már nem a síkosságmentesítés
és a jégtörés lesz, hanem a holt
idény miatt a gallyazás folytatása,
de felkészülünk a tavaszi munkákra is, ugyanakkor a szemétszedést, a parkok körüli járdák és
a buszmegállók takarítását, szemetesek ürítését is napi feladatként látunk el.
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tisztelt lakosság!
2017. március 20-tól március 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

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
• március 18-án Gyál-liget városrészben (az Egészségügyi központ
oldalán) és
• március 25-én Gyál-Szőlő városrészben (a Spar 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-

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 lomtalanítás fő szabályai a
www.gyal.hu weboldalon, cikkünkkel
azonos cím alatt érhető el.
Együttműködésüket előre is köszöni a lakótársak nevében is Gyál
Város önkormányzata és a Gy.t.H.
Gyál és térsége Hulladékgazdálkodási nonprofit kft.

A FEGY JANUÁRI NAPLÓJÁBÓL
Január 5-én a délelőtti órákban érkezett riasztás, mert a
Fácánosdűlő térségében az aljnövényzet meggyulladt. A
kivonuló tűzoltóink segédkeztek a lángok megfékezésében, illetve továbbterjedésének megakadályozásában.
Szerencsére személyi sérülés nem történt, ám nagyjából 1
hektárnyi terület leégett.
Január 8-án a Pesti útról érkezett segítségkérés kéménytűz miatt. A kiérkező tűzoltóink még a fővárosi egységek megérkezése előtt megkezdték a kár felszámolását, így a tűz nem terjedt át az épület egyéb részeire.
Január 20-án az Erdősor utcából érkezett bejelentés az
esti órákban, hogy valaki tüzet rakott az egyik autóbuszmegállóban. A kivonuló járőreink az elkövetőket - helyi fiatalokat - a helyszínen találták, így a tüzet eloltatták velük,
majd a további intézkedésre a rendőröknek átadták őket.
Január 21-én lakossági bejelentés érkezett, hogy a
Millennáris parkban egy férfi és egy nő verekszenek. A
helyszínre érkező járőreink az egyik felet a helyszínen

Fotó: knF

álláslehetőség
Betöltendő munkakör:
takarító (4 és 6 órás)
A munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi i. törvényben rögzített feltételekkel:
o iskolai takarítása hat órás munkaidőben foglalkoztatott szerződéssel
o polgármesteri hivatal négy órás
munkaidőben foglalkoztatott szerződéssel
Alkalmazási feltételek:
o magyar állampolgárság
o cselekvőképesség
Az elbírálásnál előnyt jelent:
o Erkölcsi bizonyítvány
o Szakmai tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
o megbízhatóság
o precizitás
o terhelhetőség
o csoportos munkavégzés
A jelentkezésnek tartalmaznia kell:
o részletes, szakmai önéletrajz az eddigi munkahelyekről
o iskolai végzettségek felsorolása
o pontos név, cím és telefonszám
A munkavégzés helye: Gyál
Az elbírálás módja: a jelölteket
egyeztetett időpontban személyes
interjú keretében hallgatjuk meg.
A jelentkezéseket az alábbi címen
lehet benyújtani:
2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
info@varosuzemeltetes-gyal.hu

számonkérték, ő elmondta, hogy házastársával válófélben vannak, és vagyontárgyakon vesztek össze. Sérülés
szerencsére nem történt, rendőri segítséget egyik fél sem
kívánt igénybe venni, így külön-külön távoztak.
Január 23-án a reggeli órákban szinte egyidőben történt baleset a Vak Bottyán utcában és a Mátyás király utcában. Járőreink a helyszín biztosításában, illetve a forgalom terelésében nyújtottak segítséget mindkét helyszínen.
Ugyanezen a napon lakossági bejelentés érkezett a tóth
árpád utcából, hogy egy személygépkocsiból valaki az
utcában lévő házakat fényképezi. A kiérkező járőrünk sajnos nem találta már a helyszínen a jelzett járművet. A hónap során több, hasonló bejelentés is érkezett, a bejelentők szerint hol gépkocsiból, hol kerékpárról készítettek
fényképeket a lakóházakról ismeretlen céllal a város több
pontján. kérjük, hogy aki hasonlóval találkozik, haladéktalanul jelezze 24 órás ügyeleti központunkban, mert szerencsés esetben akár bűncselekményt sikerül megelőzni a
gyors információadással.
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„Hajrá, Apuci!”
A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola Gyál Város 20. évfordulója alkalmából 2017. január 14-én, szombaton
rendezte meg a DrUKKolJ sZÜlEIDNEK! versenyét, melyre a gyáli általános iskolák és önkormányzati
intézmények dolgozói jelentkezhettek saját csapatukkal.

A

rendezvényt az iskola igazgatója, ormosné surányi
Katalin nyitotta meg, aki
köszöntötte a csapatokat, a szurkolókat, és a sportszerű játék reményében kívánt izgalmas mérkőzéseket a résztvevők számára.
A sportos délelőttöt a focicsapatok kezdték, majd a kosárlabda
következett. A rendezvény családias hangulatához hozzájárult az
iskola pedagógusainak, dolgozóinak közvetlensége, előzékenysége, amellyel a látogatókat fogadták.
Az iskolaigazgató örömmel
nyújtott tájékoztatást lapunknak
a sportesemény részleteiről.
Igazgatónő! Mi hívta életre a
szülők számára szervezett sportnapot?
Intézményünk a lendületben
Gyál 2017 rendezvényfolyam második állomása, iskolánk a sport
területén vállalt aktív szerepet a
programsorozatban. számos kiemelkedő
sporteredménnyel
büszkélkedhetünk, ezért is gon-
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doltuk, hogy a felnőtteket szintén a sport, a mozgás révén aktivizáljuk. A gyáli közösséget szerettük volna összehozni annak érdekében, hogy ne csak a gyerekek, hanem a szülők is megismerjék egymást egy olyan program keretében, ahol az erejüket
is összemérhetik. A barátságos
mérkőzések során a lényeg, hogy
minél inkább a sportnak megfe-

lelően küzdjenek a győzelemért.
Fontosnak tartom, hogy összetartsuk a közösségeket, és azt
gondolom, a sport, a fair play ennek egyik eszköze.
Hány csapat vett részt a rendezvényen?
A szombati nap és az időjárás
nem segített nekünk, kicsit nehezebben jöttek össze a csapatok, de azt tapasztaltuk, hogy
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mindenki eljött, aki szeretett volna játszani. Fociban és kosárlabdában vártunk jelentkezőket, illetve kértük fel a gyáli iskolákat,
az önkormányzatot, hogy szervezzenek csapatokat. Fociban 5,
míg kosárlabdában 3 csapat indult. Fontosnak tartottuk, hogy a
20-as szám megjelenjen az iskolánk által szervezett sporteseményen, ezért a focisták kétszer 10
perc játékidőben rúgják a labdát,
illetve a kosárcsapatok 20 pontig játszanak az eredeti szabályok
szerinti 21 pont helyett. Ilyen módon is csatlakozni kívántunk a 20.
évhez.
Mit tudhatunk a csapatokról?
labdarúgásban kiemelem az
AMs Mentőszolgálat csapatát,
akik 10 fővel képviseltetik magu-

kat. Világos Anikó összekötő révén iskolánk nagyobb rendezvényein jelenlétükkel segítik az
egészség megóvását. A jelenlegi
program szervezésekor is felkértük őket ennek biztosítására, ekkor jelezték a versenyen való
részvételi szándékukat, amit nagy
örömmel fogadtam. Emellett a
három általános iskola nevezőit
zömében szülői gárda alkotja, az
Önkormányzat stabilan 10 fővel
van jelen. Nagyon örülök, hogy
Erős József alpolgármester, rozgonyi Erik jegyző és Bácsi péter
képviselő is a csapatot erősítette. Kosárlabdára az Önkormányzat és az Ady-iskola jelentkezett.
úgy gondoltuk, ne egy mérkőzés
döntse el a végeredményt, ezért
intézményünk pedagógusai is
alakítottak egy csapatot.
Kik segítik és támogatják a
program lebonyolítását?
A „Drukkolj szüleidnek!” a vá-

rosi rendezvényfolyam része, így
Gyál Város Önkormányzata támogatása mentén valósult meg
a sportesemény. Közvetlen segítőnk sávai Mária, polgármesteri
megbízott, akinek konkrét feladata az egész éves programsorozat összefogása koordinálása.
A mérkőzéseket testnevelő szakosaink vezették: Borbély István
mellett tövisháti tamás, aki leigazolt labdarúgó, és a magyar
cukorbetegek futsal-válogatott
csapatával Európa-bajnokságon
dobogós helyezést ért el. Kerekes Zsuzsanna szintén igazolt kosárlabda játékos, így szakavatott
kezekbe kerültek a mérkőzések.
Kollégáimmal igyekeztünk megszervezni a sportnapot: a ruhatár, a büfé, a csapatok koordinálása, a játékvezetés és a közvetlen
segítők összefogása mind az iskola pedagógusainak munkáját,
hozzáállását, lelkesedését dicséri. Nagyban hozzájárultak a rendezvény sikeréhez, amiért csak a
köszönet és a dicséret szavával
élhetek.
Várhatjuk-e a kezdeményezés
folytatását?
Elképzelhetőnek tartom, hogy
másik időpontot választunk a
kedvezőtlen időjárásra és az infuenza-szezonra tekintettel, de
egyelőre nem tervezzük a folytatást. számos iskolai szintű rendezvényünk lesz, amely összehozza a gyerekeket, a szülőket és
a külső partnereinket. A lendületben Gyál 62 eseményből áll,

Fotó: BK

ennek egyik köve iskolánk, hiszen
a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola idén ünnepli fennállásának
10. évfordulóját, intézményünk
épülete pedig kereken 50 éve áll.
Városunk történetét bemutató,
augusztus közepén nyíló kiállítás
során ez mind jelen lesz.
szurkolásból sem volt hiány, hiszen az Önkormányzat kosárlabdacsapata pompon-lányokkal vonult fel, akik végig bátorították a
játékosaikat, lelkesedésük, vidámságuk mindenkire átragadt.
A Bartók Béla Általános Iskola
csapatait a hangos, de sportszerű drukkolás mellett szintén pomponlányok buzdították, valamint a
szurkolótábort erősítette Baranya tiborné, igazgató és Fekete
Zoltánné Marsi Judit, igazgatóhelyettes is. A dobogós helyezettek kupával, oklevéllel, éremmel és kitűzővel térhettek haza,
a 4-5. helyezést elérők emléklapot és kitűzőt kaptak.
Foci eredmények:
1. Gyál Város Önkormányzatának
csapata
2. Gyáli Ady Endre Általános Iskola csapata
3. AMs Mentőszolgálat csapata
4. Gyáli Bartók Béla Általános Iskola csapata
5. Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola csapata
Kosárlabda eredmények:
1. Zrínyi iskola
2. Ady Iskola
3. Önkormányzat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gyáli Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői állás betöltésére. A közalkalmazotti
jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: 2017. július 1-jétől 2022. június 30-ig szól,
a munkavégzés helye: 2360 Gyál, Klapka u. 7.
A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu oldalon történő megjelenéstől számított 30. nap.
A pályázatot „Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői pályázat” jeligével zárt
borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni Gyál Város polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. fsz. 13. szoba.).
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatokról, az illetményről és a juttatásokról, pályázati feltételekről a benyújtandó iratokról és igazolásokról a gyal.hu weboldalon olvashat el minden információt.
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Kézilabda, amit nem
lehet elég korán kezdeni
Gyálon már az óvodákban is kézilabdáznak. tomori Győző és felesége, a kétszeres
EHF-kupagyőztes olívia legfőbb célja, hogy a gyáli gyerekeket minél magasabb szintű
képzésben részesítsék.

I

nterjúalanyunk, tomori Győző
miközben a BKsE kézilabdaszakosztályát vezeti, a Dabasi
KC VsE férfi NB i/B-s felnőtt csapatának vezetőedzői teendőit is
ellátja, a gyáli óvodásokkal pedig
hetente 4 alkalommal foglalkozik.
A tulipán, illetve a liliom óvodában a legkisebbeknek, a 4-6
éves korosztály tagjainak, az iskolákban pedig az elsősöktől
egészen az ötödikesekig oktatjuk a kézilabdát. A fiúkkal és lányokkal az iskolában még nem
tanórai keretek között foglalkozunk, bár a Zrínyi iskolában már
úgy néz ki, hogy hamarosan
megtaláljuk szakosztályunk otthonát – fogalmazott lapunknak
adott interjújában tomori Győző,
aki feleségével, a korábbi kétszeres EHF-kupagyőztes tomori olíviával együtt képzi a gyáli gyerkőcöket. olívia egyébként 16 felnőtt szezon után nemrég hagyta
abba a profi kézilabdát, majd férjének köszönhetően, ő is átállt az
oldalvonal túloldalára.
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Elsősorban a játékra helyezzük
a fő hangsúlyt az ovisoknál, itt
még teljesen fakultatív a foglalkozás, az jön a képzésekre, aki
szeretne. Aztán, ahogy egyre nagyobbak lesznek a gyerkőcök,
úgy avatjuk be őket a játék rejtelmeibe is. A tulipán oviban 60,
a liliom oviban pedig 80 érdeklődővel rendelkezünk jelenleg –

tette hozzá tomori Győző. Az
iskolás gyerekeket pedig már
versenyezteti is a tomori-házaspár, illetve a klub, hiszen az U8-as
korosztály már a pest megyei régió bajnokságban is elindult, és
a közelmúltban rendezett dabasi
tornán az előkelő 3. helyen végzett.
A gyáli kéziedzők szerint a lemaradást szeretnék behozni, ezért
egyre több mérkőzést akarnak játszani, ezzel is kellő rutint szereznének. A Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA) partnereként, velük együtt dolgozva, a Dabasi KC
VsE-vel közösen akarják hozzásegíteni a gyerekeket a minél magasabb szintű képzésben való
részvételhez.
tomori Győző és felesége, olívia a Zrínyi iskolában minden nap
16 óra után várja az ovis és iskolás kézilabda-palántákat. Bárki jöhet még az edzéseikre, az aktuális
információkat pedig facebook oldalukon, a ,,Gyáli kézi” címen teszik közzé.
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Koccanások
– ezúttal nem az utakon
A lENDÜlEtBEN Gyál 2017 programsorozat keretében került
megrendezésre az 1. Gyáli Amatőr Biliárdverseny. A kétnapos
sportesemény Gyál Város Önkormányzatának támogatása mentén
a Gyáli Amatőr sportegyesület szervezésében és lebonyolításával
valósult meg január utolsó hétvégéjén.
A gyáliak számára hirdetett megmérettetést megelőzte egy háromnapos,
versenyzői kategóriában lezajlott verseny, amelyen 24 igazolt játékos vett
részt az ország több pontjáról, szolnoktól és Zalaegerszegig. Az Egyesület tagjain kívül azon játékosok kaptak meghívást, akik részt vettek már
Fitti versenysorozaton. Az első két
napon csoportmérkőzések zajlottak,
vasárnap pedig egyenes ágon haladtak a döntőig.
A helyszín, a lakodalmas Ház közel
két éve biztosít helyet az Egyesület
számára a felkészülésekre, a bajnokságok lebonyolítására. A "Ne feledd: a
város történelmének tE is része
vagy!" jelmondattal meghirdetett versenyen megjelent pápai mihály polgármester és sávai mária polgármesteri megbízott is. A 12 megjelent nevező közül a legidősebb a 62 éves
Nagy jános, a legfiatalabb, s végül a
4. helyet megszerző játékos, a 13 éves
Gyurina Bence. Az indulók között a
hölgyeket Csollák Emese képviselte,
aki maga mögé utasította a mezőnyt,
megelőzve a 2. helyezett Borsos ádámot és a 3. helyet elért Bencsik Gábort. A nagy koncentrációt, komoly
felkészülést és erőnlétet kívánó sport
jellemzően a 18-26 éves korosztály érdeklődését keltette fel. Hivatalos versenyszabályok szerint zajlottak a mérkőzések, amelyekhez a játékosok

gyorsan alkalmazkodtak. 8-as játék
keretében gurultak a golyók az Egyesület által biztosított, 3 db teljesen
felújított 9-es versenyasztalnál. minden résztvevő részesült oklevélben,
kupában, amint ez az Egyesület eseményein megszokott, hiszen egyik
alkalom után sem tér haza egyik játékos sem üres kézzel. Az 1999-ben
alakult Gyáli Amatőr sportegyesület

Fotó: KNF-BK

biliárd szakosztálya 2014 óta működik, jelenleg 19 igazolt játékossal rendelkezik, köztük magyar bajnokokkal. Hosszú utat tettek meg, hiszen
egy garázsból indultak, s most NB iies csapatbajnokságon vesznek részt,
hazai pályán fogadhatják ellenfeleiket, szurkolóikat – ezzel nagy álom
vált valóra.
„Komoly eredménynek tartjuk, amit
eddig elértünk, de nem állunk meg,
hiszen komoly célokért dolgozunk
még” - hangzott el a vezetővel és az
Egyesület oszlopos tagjával, Gyurina
mihállyal folytatott beszélgetés során.
terveik között szerepel a helyi általános iskolák megkeresése annak érdekében, hogy 6-8. osztályos tanulók
számára lehetőséget biztosíthassanak a sportág megismerésére, elsajátítására, ezzel együtt a szabadidő
megfelelő eltöltésére - akár táborok
alkalmaival. idén teljes erőbedobással azért küzdenek, hogy az NB ii-t
megnyerjék, s ezzel feljussanak az NB
i-be. Az első, de – reményeik szerint –
nem az utolsó , amatőrök számára
megtartott versenyről szintén egybehangzóan nyilatkoztak: "Ahogyan
minden rendezvényünk, ez is nagyon
jó hangulatban telt, hiszen jó a közösségünk, ahol mindenki magáért
játszik, de egymásért vagyunk itt." Ezt
megtapasztalva valóban találó az
Egyesület szlogenje: "Biliárd – szívvel, lélekkel".

Gyáli mi újsáG
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Ünnepelt a Kéz a Kézben Gyáli
Nagycsaládosok Egyesülete
Egyesületünk 1997 januárjában alakult meg hivatalosan.
A 20. évforduló alkalmából születésnapi bulit szerveztünk
a Rákóczi utcai iskola épületében.
A gyerekek kézműves foglalkozáson
vehettek részt, melyen a farsangi időszakra való tekintettel farsangi álarcot készíthettek a kis érdeklődők. Készült többek között Batman-es, Pókember-es és macis álarc is. Volt még
lufi fújó verseny, illetve arcfestés és
csillám tetoválás, továbbá lehetett
pingpongozni is.
természetesen szülinap lévén nem
maradhatott el a szülinapi torta sem.
Ezen és a korábbi rendezvényeken
kínált hidegtálak, sós és édes sütemények a tagok munkáját dicsérik,
de a kézműves foglalkozások megszervezése, az arcfestés szintén tagjainknak köszönhetőek. Ezt értékelve az Egyesület vezetői oklevéllel és
ajándékkal köszönték meg az egyes
tagok előző éves munkáját, akiknek
– Fekete gizella és gyermekei, Forgácsné Veszteg Kriszti, gégény józsi, gégény Szilvi, Kurucz-Szigetvári
Szonja, Petneházi Anikó, Prentel Lajos, Sutus Kata – ezúton is köszönet
a sok szervezésért, különböző tevékenykedésért. A jól összehangolt és
együttműködő csapatunk munkáját
Pápai mihály polgármester, Erőss
józsef alpolgármester és zsigovits

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, 30/461-6019.
AngOL mAgánÓRáK (60 perc) anyanyelvűekkel, rendkívül kedvező áron, itt gyálon.
Felnőttek és iskolások gyakorolhatnak angolul társalogni. Segítünk az angol nyelvtanban
is. Kezdőket is fogadunk. érdeklődni: 0630/938-9709, 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.
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gábor, a gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési nonprofit Kft. ügyvezetője is sok mindenben támogatja, segíti, így külön köszönetet szeretnénk mondani nekik, bízva a további sikeres együttműködésben.
Az elmúlt évre visszatekintve, nagy
sikere volt főként a gyerekek körében a mikulás és a Karácsonyi Ünnepségnek. A gyerekek különböző
karácsonyi ajándékokat, többek között labdát, társasjátékot, kirakós játékot kaptak az Egyesülettől karácsonyra a Dohány Kft. felajánlásával,
és mézeskalácsot készítettek, melyet
ki is süthettek a helyszínen. A szentendrei hajókázás és a lámpás felvonulással egybekötött Halloween buli
is örök élmény marad mindenki számára.
A tavalyi évhez hasonlóan számos
rendezvényt szeretnénk tartani idén
is. Az Egyesület a tesconak és a magyar élelmiszerbank Egyesületnek
köszönhetően zöldség-, gyümölcsés pékáru-adományokkal látja el tagjait, továbbá a gyálon élő rászorulókat hetente többször is. január első
felében jelentős mennyiségű ruhaadomány érkezett ismét egyesüle-

tünkhöz, melyből tagjaink válogathattak igény szerint. A havonta megtartott babaruha börzére minden alkalommal várjuk az érdeklődőket,
mely a téli időszakban a zrínyi iskola
sportcsarnokában kerül megrendezésre, de a jó idő beálltával ismét a
Rákóczi iskola udvarán vásárolhatnak a látogatók. A börze aktuális időpontjait honlapunkon és facebook oldalunkon tesszük közzé. A meghirdetett programjainkra folyamatosan
várunk minden családcentrikus, gyermekszerető embert!
Ha valaki kedvet érez arra, hogy
egyesületünk tagja legyen, és úgy érzi, hogy azonosul céljainkkal és tevékenyen részt tud venni önkéntes
munkánkban, akkor bátran keressen
minket www.gyaline.hu honlapunkon,
vagy facebook oldalunkon található
elérhetőségeink egyikén.
Kéz a Kézben gyáli nagycsaládosok Egyesülete nevében: Kurucz-Szigetvári Szonja

Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcsere, duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csatorna szerelés. tel.: 0630/9340-937.

Olasz és orosz privát nyelvórák gyálon, diplomás nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is. tel.: 06-70/933-8181.

Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek
(személygépkocsi, motor) felvásárlása készpénzben, azonnal. tel.: 06-70/885-9039
Csongrádi istván.

Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése,
javítása. Papp zoltán 2360 gyál, Egressy utca 73, tel.: 70/233-30-47.

Pótvizsgára felkészítés és korrepetálás gyálon
matematikából, történelemből, magyarból.
20/527-7701.

gyálon eladó 2 szoba összkomfortos ház,
plusz szoba, konyha, pince, tárolók, garázs.
Főútvonal mellett, legjobb helyen van. ingatlanos ne hívjon! 06-20/270-9971.

Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek, passzív BAR listásoknak is a
legrugalmasabban. Csongrádi istván 0670/885-9039.

Körte pálinka hatéves szeszfőzdei, maró szerszámok hozzá mérőműszerek, vágókorong
500-as, fűkasza új – kézikocsi 350 kg-ig eladó. 06-1/291-2138.

Víz, gáz, kőműves, burkoló, festés, parkettás,
ács, asztalos munkát vállalok. tel.: 20/32461-86.

Lakókonténer 6m2 szigetelt egybe szállítható 10q, fóliahegesztő, fóliacsomagoló 4 kgig, ciril betűs Optima villanyírógép eladó, cserélhető tűzifára. 06-1/291-2138.

Egyedi ajtók, ablakok, bútorok, terasz, garázs, ács, parkettás munkát vállalunk. 70/6669568.
Lakatos és ács! Rácsok, ablakok, ajtók, kapuk, teraszok, garázsok, tetőfedő bádogozás. tel.: 06-30/400-9691.

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.
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