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GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI
KORSZERŰSÍTÉSE A KEHOP 5.2.9. KÓDSZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN
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Gyálon egy álom válik valóra
Választási eredmények
Tovább fejlődik a városi
sportinfrastruktúra
170 éve történt
8 milliárd forintból fejleszt
a CooperVision Gyálon
Óvodai jelentkezés és beiratkozás
Egész nyáron működik
a Bóbita Bölcsőde
Maradjon velünk húsvét üzenete
egész éven át!
Éled a természet, avagy újra
sok feladat vár a kertbarátokra
Ünnepi héttel emlékeztünk
a névadó születésnapjára
Ady iskola, ahol élmény a tanulás
Bácsi Péter hetedszer is
magyar bajnok!
A szorítóban a vörös skorpió
Hirdetés
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Gyál Város Önkormányzata a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió
települési önkormányzatai számára” című konstrukció keretében pályázatot nyújtott be. A KEHOP5.2.9-16-2016-00049 azonosító számmal regisztrált, a „Gyál Város Önkormányzat középületeinek
energetikai korszerűsítése a KEHOP 5.2.9. kódszámú pályázat keretében c. pályázatot a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energia Operatív Program Irányító Hatósága 247 720 122,- Ft
összegű támogatásra érdemesnek minősítette. A projekt 2017. áprilisában kezdődött és 2018
februárjában fejeződött be.
A Széchenyi 2020 előirányzatából Gyál Város Önkormányzata a pályázatban foglaltak megvalósítására
egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az előirányzat a Kohéziós Alapból és a hazai központi
költségvetésből valósult meg A pályázat támogatási intenzitása 100%.
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A „Gyál Város Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése a KEHOP 5.2.9. kódszámú pályázat
keretében" című pályázat során az Önkormányzat célul tűzte ki és megvalósította a Zrínyi Miklós Általános
Iskola és Bariók Béla Általános Iskola energiahatékonysági felújítását a villamos energia fogyasztásának
csökkentése érdekében. Az épületek üzemeltetési költségei igen jelentősek. A magas üzemeltetési
költségeket főleg a fűtési hőigényből származó magas gázenergia-költség és a villamos energiafogyasztás
tették ki. Ezek alapján vált szükségessé a fűtési energiaigény csökkenté . :-, amit az épület külső határoló
felületeinek hőszigetelésével, nyílászáróinak cseréjével valósítottak meg, valamint a villamos
energiafelhasználás egy részének napelemes rendszerrel történő ellátásával.
A pályázat megvalósítását követően a projektben érintett iskola tanulói, valamint dolgozói - az energetikai
korszerűsítésnek köszönhetően - korszerűbb, gazdaságosabban működtethető intézményben tanulhatnak,
oktathatnak. A fejlesztés után jelentősen csökken az épületek energiafelhasználása, amely hozzájárul az
intézmények fenntartási költségeinek optimalizálásához.
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Közelít a helyi iparűzési adóbevallások benyújtásának határideje,
2018. május 31-e.

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
felelősséget a terjesztésért!
Következő lapzártánk időpontja: április 25.
Hirdetésfelvétel: 06-29/541-644

A vállalkozók, vállalkozások 2017 évtől nemcsak a helyi önkormányzatok üze
meltetésében álló helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványokat használhatják,
hanem a NAV üzemeltetésében lévő ÁNYK rendszerében szereplő HIPA bevallási
nyomtatványokat is.
A Magyar Államkincstár által üzemeltetett és az önkormányzatok számára kő
telező használatú adó nyilvántartási program továbbra sem tudja a NAV ÁNYK
rendszerén keresztül beküldött elektronikus HIPA bevallásokat automatikusan
beemelni, feldolgozni, azokat továbbra is papír alapon ki kell nyomtatni és ma
nuálisan felvinni a programba, feldolgozásuk csak így lehetséges. További probléma
volt 2017 évben az is. hogy az ÁNYK rendszeren keresztül beküldött bevallások
több esetben nem érkeztek be hivatalunkhoz, ezért a ..bevallás hiány" miatt fel
szólítottuk az adózókat a bevallás pótlására, miközben igazolni tudták, hogy az
ÁNYK rendszeren keresztül határidőben eleget tettek bevallásadási kötelezett
ségüknek.
A fentiek miatt azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy amennyiben lehető
ségük van rá. akkor a 2017. adóévről benyújtani kívánt helyi iparűzési adóbeval
lásokat az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp.asp.lgov.hu) rendelke
zésre álló elektronikus bevallások - rendszerünk ezen elektronikus bevallásokat
fel tudja dolgozni - felhasználásával tegyenek eleget.
Segítő közreműködésüket előre is köszönjük.
Gyál. 2018. március
Gyéli Polgármesteri Hivatal. Pénzügyi és Adó Iroda

interjú
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Gyálon egy álom válik valóra
A sportcsarnok a város új közösségi terévé, generációk találkozó helyévé válhat - mondja Pá
pai Mihály polgármester, akivel nemcsak a fejlődő sportinfrastruktúráról, de a „gyáliság” kér
déséről, a tavaszi nagytakarításról és a nyugdíjasok helyzetéről is szót váltottunk.
Újabb jelentős esemény történt a város életében, március 20-án elhelyez
ték az idén felépülő sportcsarnok alap
kövét. Egyértelmű volt tehát, hogy spor
tos témával kezdjük az interjút.
Polgármester úr! a sportcsarnok
alapkő-letétele azt jelzi, hogy már idén
tovább fejlődhet a gyáli sportinfra
struktúra...
Igen, pontosan így van. A sportcsar
nokot még a rendszerváltás idején ál
modtuk meg. és ez idén valósággá vál
hat. Fontos azonban megjegyezni, hogy
ez esetben nemcsak a sportról, a spor
tolásról beszélhetünk, hanem arról is,
hogy közösségi térré váljon a sportcsarnok.
A Közház eddig is a helyzetet orvo
solta, amikor helyet biztosított bizonyos
sportágaknak, ám mindannyian tudjuk
a sport nem a kultúrával is megtelt in
tézmény falai közé illő. Úgy gondolom,
hogy egy új közösségi térré válhat a fel
épülő sportcsarnok, mert a sport öszszehozza az embereket, generációk ta
lálkozó helyévé válhat az új létesítmény.
Birkózók, mazsorettek, kézilabdázók,
asztaliteniszezők, kosárlabdázók, de a
város nevét éppen ezekben a napok
ban felvevő ökölvívó szakosztályunk
tagjai is otthonra lelhetnek benne. A
sportélet pezseg Gyálon, amely kibontkozáshoz pedig teret kell biztosí
tani, ami az Önkormányzat feladata.
Aki fiatal korában rendszeresen spor
tol, nem csak krónikus betegségek ki
alakulásának kockázatát csökkenti, ha
nem a lelki egészségre is pozitív hatás
sal van. A rendszeres sportolásba be
fektetett energia rövid- és hosszútávon
is megtérül. Akik idejönnek majd spor
tolni, azok identitástudata. „gyáliság"
tudata is erősödik majd, nem teszik
tönkre, vigyáznak a sport gyáli felleg
várára. Szeretnénk, ha a sportolás és az
egészségmegőrzés színtere lehetne a
sportcsarnok Ha egy kicsit körülnézünk
a környékén, láthatjuk az egész terüle
tet, azt, hogy a sporttelep megújul, sőt,
már az innen 200 méterre lévő tan
uszodát is átadtuk. Igazi sportövezetröl. sportkomplexumról beszélhetünk,
ahol komoly mozgáslehetőség alakul
ki. ahol a fiataloktól egészen az idősekig,
mindenki mozoghat, sportolhat, aktí
van kikapcsolódhat.

A sportcsarnok alapkő-letetételi ün
nepségéről bővebben lapunk 5. olda
lán olvashatnak - a szerk.
Sport után egy kis környezetvéde
lem. a tervek szerint „kitakarítanák”
a várost. Mi a cél, mit szeretne a vá
ros ezzel elérni?
Gyál, szép település, ideális lakóhely a
családok számára. Nyugodt kertvárosa
menedéket nyújt a nagyváros zajától.
Az utóbbi időben azonban azt tapasz
taljuk, hogy sajnos egyre több a sze
mét, a hulladék a városban, illetve a kül
területeken. Ezért úgy döntöttünk, hogy
„Tisztítsuk meg együtt Gyált!” címmel
közös városi nagytakarításra hívjuk a
gyáliakat. Szeretnénk, ha a május 5-i
szemétszedési akciónkba minél több
céget, vállalkozást, fiatalt és időset si
kerülne bevonnunk. Minél többen ve
szünk részt, annál eredményesebbek,
annál tisztábbak leszünk. Ha valaki
mégsem tudna eljönni, azt kérjük, hogy
legalalább a saját portáját tegye rendbe,
rendezze az udvarát, vagy éppen nyír
ja le a füvét. Úgy gyondolom. ha öszszefogunk és együtt kitakarítjuk a vá
rost, - már amennyire 1 nap alatt ezt
meg lehet oldani, - akkor utána érzé
kenyebbek leszünk a szemetelőkkel
szemben. Jobban odafigyelünk, rájuk
szólunk, ha látjuk őket. Jelentjük a
FEGY-nek, az Önkrományzatnak. a
rendőrségnek, hogy eljárjanak velük
szemben. Tudjuk, hogy a város környé
ki szemetelők 80-90%-ban nem gyáliak.
hanem más településekről hozzák ide
a hulladékot. Többek között ezektől a
szemetelöktől is szeretnénk megóvni
egyre szépülő, fejlődő városunkat. A

kezdeményezésünkben nem szeretnénk
magunkra maradni, annak örülnénk,
hogy látványos, sok embert megmoz
gató nagytakarítás részesei lehetnénk.
Ezúton is meghívok minden városlakót,
hogy „Tisztítsuk meg együtt Gyált!”
Milyen új tervek, célok foglalkoztat
ják aktuálisan a városvezetést?
A 2018-as költségvetést, elképzelést
még 2016-2017-ben kezdtük tervezni,
2018 februárjában ezt elfogadtuk, je
lenleg ennek megvalósításán dolgo
zunk. emellett a hosszú távú terveinkkel
is foglalkozunk. A sportcsarnokkal és a
hozzá kapcsolódó szálloda jelentősen
leköti az enegiánkat, de már tervezzük
a 2018-2022 közötti időszakot is.
Régi vágya a városlakóknak egy új
postahivatal. Ehhez most egy tanul
mánytervet készítünk, folyamatosan
egyeztetünk a Magyar Postával. Elkép
zeléseink szerint egy új helyszínen 2019ben elkezdődhet a 21. századi igények
nek megfelelő postahivatal építése.
Megkülönböztetett figyelmet fordítunk
városunk nyugdíjasaira, április elején kü
lön fórumot tartottam, ahol nagyon jó
hangulatú, kellemes, konstruktív be
szélgetés során mondhatták el az idős
emberek a problémáikat, ezeket meg
beszéltük és abban bízom, hogy a meg
oldásokat is megtaláljuk.
Másik nagy előttünk álló feladat a jár
daépítés. Nap mint nap szembesülnek a
gyáliak a ténnyel, hogy a járdák nin
csenek településünkhöz méltó állapot
ban. Úgy látjuk, hamarosan elérkezik a
felújítás és korszerűsítés ideje! Az önkormányzat természetesen most is
azon dolgozik, hogy készítsen egy ter
vet, amelynek része egy felmérés, mely
területek azok, amelyek elsőbbséget él
veznek Ebben majd a lakosság véle
ményét is szeretnénk kikérni, lakossági
fórum keretében, hiszen ha együtt öt
letelünk, gondolkozunk közvetlen lakókörnyezetünk valóban olyanná válhat,
ahol öröm élni! Úgy gondolom, hogy
legkésőbb 2019 után megkezdődhet
nek a munkálatok. Az utak fejlesztése
folyamatban van. ebben az esztendő
ben is pályáztunk, jelenleg is folynak 5
utcában a felújítások. Tanulmánytervet
készítünk a Bartók iskola mögötti terü
let. valamint a Víztorony melletti öve
zet parkká alakítása vonatkozásában is.
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Több mint 95 százalékos feldolgo
zottság után (lapunk nyomdába adása
idején) így néz ki jelenleg az Országgyűlés összetétele: FIDESZ-KDNP: 133
fő, Jobbik: 26 fő, MSZP-Párbeszéd: 20
fő, DK: 9 fő, LMP: 8 fő, Együtt 1 fő, füg
getlen: 1 fő, Magyarországi Németek
Országos Szövetsége: 1 fő.
Összesen: egyéni választókerület: 106.
országos lista: 92. kedvezményes man
dátum: 1, összesen: 199. a parlamenti
mandátumok aránya: 100.00 százalék.
Tájékoztató adatok PEST megye
07.számü egyéni választókerület (Ve
csés) eredményéről (a feldolgozás állá
sa lapzártánk idején: 87,23 %). a sorrend
a szavazatok száma alapján
1. Szűcs Lajos (FIDESZ-KDNP)-44.92 %.
22 939 szavazat. 2. Sas Zoltán (JOBBIK)
- 29,52 %, 15 074 szavazat, 3. Nyeste

Andrea (DK) - 14,26 %, 7283 szavazat,
4. Apostol Klaudia (LMP) - 5.65 % 2 885
szavazat, 5. Kalasovszky Bernadett (MO
MENTUM) - 2,18 %. 1113 szavazat. 6. Tóth
Judit (EGYÜTT) - 1,19 % 606 szavazat.
7. Bagó Anita (CSP) 0.6% 304 szava
zat. 8. Bódiné Sikari Mária (MINÖKP) 0,38 % 193 szavazat. 9. Kovács István
(MUNKÁSPÁRT) - 0.33 % 170 szavazat.
10. Tamás Levente (SEM) 0.31% 157 sza
vazat, 11. Lukácsi Zoltán (MIÉP) - 0.2%
101 szavazat, 12. Sztakóné Zentai Mónika
(KÖSSZ) - 0,15% 77 szavazat. 13. Barcsik
Annamária (-) 0.13 % 67 szavazat. 14.
Magyar András (HAZA PÁRTJA) - 0.12%
63 szavazat. 15. Tolnai Zoltán (LEN
DÜLETTEL) 0,04 % 21 szavazat. 16. Elek
Roland László (EMMO) 0.03 % 16 sza
vazat.
A választókerületben a választás vár
hatóan eredményes lesz.
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Gyál Város Önkormányzatáénak Képviselő-testülete március
29-én megtartotta éves munkarend szerinti soros ülését,
amelyen több fontos kérdésben is döntöttek a képviselőik.
Elfogadták Pápai Mihály polgármester
beszámolóját a legutóbbi rendes ülés
óta történt fontosabb eseményekről, va
lamint a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, majd kibővítették a Gyá
li Élet Programot, amelynek keretében
a 18. életévüket betöltött, felnőtté váló
polgárokat köszönti a városvezetés
A képviselők elfogadták a FEGY Pol
gárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál. a te
lepülési könyvtár valamint a Városi
Egészségügyi Központ 2017. évi beszá
molóját. Ezután kiválasztották a "Gyáli
Postaépület fejlesztése" projekt tanul
mánytervének elkészíttetőjét, kiírták a
Gyáli Tátika Óvoda magasabb vezetői
állás pályázatát, majd megszavazták
Gyál Város 2015-2019-es időszakra vo
natkozó Sportkoncepciója felülvizsgá
latát.

A képviselők módosították az Érd és
Térsége Regionális Hulladékgazdálko
dási Társulás Társulási Megállapodását,
javasolták a gyáli 04/2 hrsz.-ú ingatla
non lévő épület (DPMV Zrt. üzemi épü
let) ajtó cseréjével kapcsolatos tulajdo
nosi nyilatkozat kiadását, majd arról dön
töttek. hogy Gyál szerződik a,.Jedlik
Ányos Terv" Elektromos töltőállomás ki
építésének kivitelezésére.
A képviselő-testület nem szavazta
meg az Elios Zrt-hez kapcsolódó közvi
lágítási beruházások kapcsán született
OLAF- jelentésről szóló előterjesztést.
Gyál Város Önkormányzata éves
munkarend szerinti következő ülését
április 26-án tartja a Városháza tanács
termében. A Képviselő-testületi előter
jesztések. anyagok, illetve döntések a
www.gyal.hu olvashatók.

Anyakönyvi hírek
Beke Zsuzsanna anyakönyvvezető arról tájékoztatta lapunkat, hogy március
ban 3 haláleset mellett több házasságkötés is történt.
Március 10-én Sándor András Antal és Kecskés Arabella (férjes név: Sándorné
Kecskés Arabella), valamint Reich Jenő és Tábit Sarolta Veronika, március 17én Budai Sándor Pál és Simon Katalin, valamint Bácskái László Bence és Pusz
tai Anna Katalin (férjes név: Bácskái Anna Katalin), március 24-én Bakó Károly és
Bártfai-Kaszás Éva Rozália, Miklós Kálmán és Sebestyén Ildikó (férjes név: Miklós-Sebestyén Ildikó), valamint Szabó Gábor és Moharos Brigitta (férjes név
Szabó Brigitta) tartott esküvőt.

4 gyáli mi újság

Pest megye 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület
Választási Bizottsága
2220 Vecsés, Szent István tér 1.
35/2018. (03.28.)
OEVB határozat
Tárgy: kifogás elbírálása
HATÁROZAT
Pest megye 07. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerület Választási Bi
zottsága Lakos Péter választópolgár
(lakcím. 2360 Gyál. Pesti út 104., sze
mélyi azonosító: 1-531116-2524) által a
Gyáli Mi Újság 2018. márciusi számá
ban megjelent interjúval, cikkekkel és
fotókkal kapcsolatban benyújtott ki
fogást megvizsgálva a választási eljá
rásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
218. § (2) bekezdése alapján a kifo
gásnak helyt ad és megállapítja, hogy
a Gyáii Mi Újság 2018. márciusi száma
megsértette n Ve. 2. § (1) bekezdésé
nek c) pontjában foglalt, a jelöltek és
jelölő szervezetek közötti esélyegyen
lőség elvét.
A Bizottság a Ve. 218. § (2) bekez
dés b) pontja alapján eltiltja a Gyáli Mi
Újság című időszaki lap kiadóját, az
Arany János Közösségi Házat és Vá
rosi Könyvtárat a további jogsértéstől.
A Bizottság a Ve. 152. § (1) bekez
dés b) pontja alapján kötelezi a Gyáli
Mi Újság című időszaki lap kiadóját, az
Arany János Közösségi Házat és Vá
rosi Könyvtárat, hogy a határozat ren
delkező részét a legközelebbi szám
ban a jogsértő közléshez hasonló mó
don tegye közzé.
Ezen határozat ellen a választási el
járásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 221. § (1) bekez
dése alapján fellebbezésnek van he
lye. A Ve. 224. § (1) és (2) bekezdése
értelmében a Nemzeti Választási Bi
zottsághoz címzett fellebbezést a
megtámadott határozatot hozó vá
lasztási bizottságnál kell előterjesztem
úgy. hogy az legkésőbb a megtáma
dott határozat meghozatalától számí
tott harmadik napon (16.00 óráig)
megérkezzen. A fellebbezést szemé
lyesen (2220 Vecsés. Szent István tér
h). levélben (2220 Vecsés. Szent Ist
ván tér 1.) vagy elektronikus levélben
(titkarsag@vecses.hu) lehet előter
jesztem.

aktuális
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Tovább fejlődik a városi sportinfrastruktúra
Az ünnepi eseményen Pápai Mihály, városunk polgármestere köszönetét fejezte ki a 800
millió forintos állami támogatásért, amelynek hála - ahogy fogalmazott - a település a jövőben
nagyszabású börzéknek, expóknak, városi kezdeményezéseknek adhat otthont, de a helyi
sportegyesületek is használhatják majd az új létesítményt.
Hideg, szeles szinte télies időjárás fogadta az alapkötetéire érkezőket, kö
zöttük a Nemzetgazdasági Minisztéri
um (NGM) versenyképességért és gaz
daságfejlesztésért felelős helyettes ál
lamtitkárát. országgyűlési képviselőket,
a városvezetés tagjait, intézményveze
tőket. valamint a város polgárait és szá
mos diákot is.
Turóczy László helyettes államtitkár
köszöntőjében arról beszélt, hogy Pest
megye településfejlesztésének része a
Gyál városi sportinfrastruktúra-fejlesz-
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tés. A kormány képviseletében kiemelte
azt is. hogy Magyarország hazai költ
ségvetésből pótolja az Európai uniós
forrásokat. Turóczy helyettes államtit
kár azt is felsorolta, milyen fejlesztési
források, lehetőségek által fejlődhetnek
már idén a Pest megyei, azon belül is a
gyáli vállalkozások, de azt is hírül adta.
hogy gyáli győztese is van már a kisvál
lalkozások számára kiírt pályázatoknak.
Hozzáfűzte: a kormány a Pest megyei
települések számára 80 milliárd forint
értékben hirdetett meg forrásokat.
Ezt követően a térség országgyűlési
képviselője. Dr. Szűcs Lajos már a város
egyik legkomolyabb fejlesztésének ne
vezte a sportcsarnokot, majd a gyáli vá
rosvezetés töretlen fejlődést mutató fej
lesztési stratégiáját méltatta.
- Elődöm, Pánczél Károly országgyű
lési képviselőtársam, valamint a helyi vá
rosvezetés indította el az új közösségi
tér. a bevásárló központ, az általános is
kola környezetének fejlesztését, a sportcsarnok létrehozását, de még szeret
nénk mást is. A város folyamatosan fej
lődik. a város gazdálkodása rendben van.
a magyar, illetve a gyáli vállalkozások

úgy és olyan gyorsan és
megbízható minőségben
építik fel és adják át a rájuk
bízott infrastruktúrákat,
mintha a sajátjuk lenne, a
használók pedig szintén
ugyanúgy vigyáznak rá,
mintha az övék volna - fo
galmazott dr. Szűcs Lajos.
Polgármesterünk, Pápai
Mihály is a sportcsarnok ko
moly közösségi tér jeliegét emelte ki,
amikor azt mondta, hogy ..a beruházás
sal lehetősége nyílik a városnak arra.
hogy a versenysportigényeknek és a
szabadidős programoknak is teret biz
tosítson". Pápai Mihály köszönetét fe
jezte ki a kormányzat részére a 800 mil
lió forintos állami támogatásért. Hang
súlyozta továbbá, hogy Gyál számos ak
tív és sportszervezettel büszkélkedhet,
ez pedig arra ösztönözte a városveze
tést. hogy egy új sportlétesítményt épít
sen.
- Az új sportcsarnok a mindennapos
testnevelés órák megtartását és a helyi
sportéletet is segíti majd Az iskola is
használhatja délelőttönként, komoly ver
senyek lesznek itt, utánpótlás-váloga
tottak, birkózók, kézilabdázók, labdarú
gók. mazsorettek, asztaliteniszezök. szóAz építkezés költségvetése bruttó 2.4
miiliárd forint, amelyből 800 milliót a
kormány, illetve az NGM biztosított. A
sportcsarnok építése tavaly novem
berben kezdődött meg tereprende
zéssel, és várhatóan idén december
re fejeződik be. A létesítmény 3.818
m2 területű, több mint 500 fő befo
gadására lesz alkalmas. A fix és mo
bil lelátóval rendelkező sportcsarnok
ban hét darab sportolói öltöző, szau
na, két-két bírói és két-két edzői öltö
ző, fitness terem, edzőtermek, hozzá
juk kapcsolódó szertárak kapnak he
lyet. A tervek között szerepel egy 22
szobás szálloda, egy étterem és egy
főzőkonyha megépítése is, amelyhez
egyelőre magánbefektetőt keres az
önkormányzat.

val mindenki, még az idő
sek
is használhatják majd.
4
'fi Komoly igények e/égül3 hetnek ki, hiszen a sport
élet mellett a kultúra is
fontos szerepet kaphat
azzal, hogy koncerteknek
is helyet adunk majd, de
[ • 22 szobás szálláshely is
11? felépülhet - fogalmazott
a polgármester, aki azt is
hozzátette, hogy a létrejött kosárlabda-,
és röplabdapálya után. május végén már
az élöfüves pálya felújítása is megkez
dődik majd.
Miután a polgármester támogatást
kért a sportos gyáli törekvések megva
lósításához. a helyettes államtitkár, az
országgyűlési képviselő, a polgármes
ter és a Kínámé Kft., valamint a Hidi-Top
Kft. alkotta konzorcium képviseletében
Kis István és Hidi József ügyvezetők el
helyezték névjegyeiket az időkapszulá
ban. majd letették a sportcsarnok alap
kövét.

A gyáli sportpálya területén egyéb
ként már 2016-ban megkezdődtek a fel
újítások egy műfüves focipálya építésé
vel. ezt követte az élöfüves focipálya ki
vitelezése. a strandröplabda, a kosár
labdapálya létesítése. A sportcsarnok
kal és az egyes sportpályáknak köszön
hetően 2018 végére a gyáliak egy igazi
sportkomplexummal gyarapodhatnak.
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170 éve történt: nem feledhetjük a hősöket,
a felelősöket és a következményeket sem!
Bátrak a bizalomra képes emberek és közösségek - hangzott el az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár színháztermében tartott március 15-i városi ünnepségen.
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1848. március 15. megemlékezése mindig kiemelkedő je
lentőséggel bírt legújabb kori történelmünk során. Fon
tos, hiszen a magyar szívekben mindig magában hordoz
egy sajátos szimbolikus jelentéstartalmat, a szabadság,
a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzését.
Az 1848. március 15. által jelképezett korszaknak kö
szönhetjük himnuszunk születését, zászlónk piros-fehérzöld színeinek hivatalossá válását, illetve azt, hogy orszá
gunk fővárosa Pozsony helyett Budapest, hivatalos nyel
ve pedig a latin helyett a magyar lett. Büszkén emlékez
tünk erre a napra!
A hagyományaink szerint a városi ünnepség az Arany
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár színháztermé
ben kezdődött. Ünnepi beszédet mondott Dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő. A közreműködők között volt Rubold Ödön színművész, valamint a Gyáli Bartók Béla Ál
talános Iskola tanulói és a Gyál Városi Fúvószenekar tag
jai is.
Az ünnepi műsor elején Rubold Ödön szavalta el Pető
fi Sándor „XIX. század költője” című versét, majd Ljubimov Krisztina, a Közház igazgatója köszöntötte a gyáli
ünneplőket, aztán a térség országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet.
A képviselő beszéde elején azt mondta, hogy bátrak a
bizalomra képes emberek és közösségek. A 170 évvel ez
előtti forradalomról szólva a nemzetiségek és a felekeze
tek kölcsönös egyetértéséről, a közösségi érzésről, az
egymás iránti bizalomról beszélt. 170 évvel ezelőtti ese
ményekre emlékezve kijelentette, hogy nem feledhetjük a
hősöket, a felelősöket és a tragikus következményeket
sem.
Dr. Szűcs Lajos arról is beszélt, hogy a polgári demok
rácia. a személyes felelősség mennyire fontos.
A szabadság és a haladás messzire világító lámpásai
jelzik, hogy a százával, ezrével érkező önkéntesek, a meszsze földről érkező tábornokok sora is azt mutatta, hogy a
szabadság és a függetlenség érzésében sokkal több min
den összeköt bennünket, mint amennyi elválaszt. Van mi
ért felemelni a fejünket, hiszen 170 évvel ezelőtt az ország
a bátorságával, az öntudatával, a magabiztos helytállá
sával mutatott példát a világnak - mondta az országgyűlési képviselő, aki szerint a közösségek összefogása, a
névtelen ezrek támogatása is sok erőt adott.
Beszéde során arról is szólt, hogy a többség akaratá
nak nemzeti képviselete az első. Azt mondta, hogy „ha
zánk szabadságából, függetlenségéből nem engedünk,
ahogy nem engedtünk 1070 éve sem. Pillanatnyi érdekek
nem tehetik kockára hazánk függetlenségét”. Végül Petőfi
Csatadal című verséből idézett, majd Kossuth toborzóbeszédéből idézett Rubold Ödön.
Az ünnepi eseményen részt vett Pápai Mihály polgármester, Erős József alpolgármester, Rozgonyi Erik cím-
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zetes főjegyző, Babák László Mátyás, a Gyáli Járási Hiva
tal vezetője, valamint Gyimesi István és Kovalik Józsefné,
városunk díszpolgárai is.
A Nemzeti ünnep gyáli eseményei a Templom téri köpjafánál, koszorúzással értek véget,

író vagy? Költő vagy?
Vagy „csak” szereted az irodalmat?
Akkor szeretettel várunk az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtár
olvasótermébe az
Irodalmi Szalon következő találkozóira:
május 10-én 18 órától és
június 14-én 18 órától.
Ha vannak új írásaid, hozd el őket!
Kellemes estét ígérünk,
melynek fényét te is emeled, ha eljössz.
Várunk szeretettel:
Farkas Évi színművész és a könyvtárosok

Irodalnpi ^alon

munkáltató

MTI | Fotó: FEJÉR Bernadett

8 milliárd forintból fejleszt a CooperVision Gyálon
Az amerikai CooperVision kontaktlencsegyártó világcég új, több mint 8 milliárd forintos beru
házással bővíti meglévő gyártóegységét Gyálon - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és kül
ügyminiszter március 26-án, Budapesten, a CooperVision sajtótájékoztatóján.
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A miniszter kiemelte: a CooperVision az újabb fejleszté
sével 400 új munkahelyet teremt, a kétéves beruházás
bővítés a gyáli létesítmény területének 30 százalékos nö
vekedését, valamint a belföldi és közép-európai piacokat
kiszolgáló új elosztó egység kialakítását foglalja magá
ban, Szijjártó Péter emlékeztetett arra: 2010-ben még 12,5
százalékos volt a munkanélküliségi ráta. ami azóta gya
korlatilag a teljes foglalkoztatottság elérését jelentő 3,8
százalékra csökkent. Hozzátette, hogy az egyes orszá
gok között a digitális fejlesztésekért, a csúcstechnológiát
jelentő beruházásokért folyik a verseny, a magyar gazda
ság jól teljesít, élen jár ebben a versenyben.
A miniszter kiemelte: az új beruházással a CooperVision
a Clariti elnevezésű lencséje gyártásának kiterjesztését
akarja megvalósítani, hogy azok megfeleljenek a világ
méretekben megnóvekedett igényeknek, a meglévő gyár
tósorokon megvalósuló automatizálási fejlesztések a ka
pacitást növelik majd. Elmondta: a CooperVision Gyálon
évente 600 millió kontaktlencsét gyárt, a most elindított
beruházással számuk 1,2 milliárdra emelkedhet. A Coo
perVision termékeit a világ több mint 100 országában ér
tékesítik. Szijjártó Péter rámutatott: az amerikai világcég
évente 10 innovációt, új fejlesztést vezet be a csúcstech
nológiát képviselő, orvosi segédeszközt előállító kontakt
lencse-gyártásban, amelyben egyébként évröl-évre szi
gorodnak a követelmények A miniszter emlékeztetett: a
Magyarországon előállított orvosi termékek, segéd
anyagok, ilyen cikkek 79,5 százalékát exportra vitték tavaly.
Az új gyártóegység létrehozása szavai szerint beleillik a
Magyarországon megvalósított amerikai befektetések si
kertörténetébe, „a beruházás tovább tudja írni a ma
gyar-amerikai gazdasági sikertörténetet". Rámutatott:
Magyarországon az amerikai vállalatok jelentik a máso
dik legjelentősebb beruházói közösséget, az itteni 1700
amerikai vállalkozás több mint 100 ezer magyar dolgo
zónak ad munkát.
Kevin Barrett, a CooperVision Inc. európai gyártásért
felelős alelnöke elmondta: az új, 30 millió dolláros beru
házással, és az ezzel párhuzamosan bevezetendő új in

formatikai rendszerekkel a gyáli CooperVision a világcég
egyik legfejlettebb és legmodernebb létesítményévé vá
lik. A fejlesztés teljesen új technológiákat hoz majd Gyálra - hangsúlyozta Kevin Barrett.
A sajtótájékoztatón dr. Szűcs Lajos országgyűlési kép
viselő és Erős József alpolgármester is részt vett. Az al
polgármester szerint a fejlesztés növeli a város tőke
mozgó képességét, amely további befektetéseket in
dukálhat.

Április

25>26,
10-18 óira,
A látogatás.

Ingyenes,.

Arany János
Közösségi Há~
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Óvodai jelentkezés és beiratkozás
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Értesítem a város lakosságát, hogy Gyál Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága döntése
alapján az ó v o d a i jelentkezés 2018. április 23-27. (hétfőtől péntekig) naponta 8.00 órától -16.00 óráig tart.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továb
biakban: Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek
három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intéz
mény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a
teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében fo
lyik. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12.§ (továbbiakban: rende
let). Az Nkt. 49.§ (1) bekezdése értelmében a gyermek harma
dik életévének betöltése után vehető fel az óvodába, tehát azok.
akik 2018. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket. Azok a szülök is
jelezhetik óvodai felvételi szándékukat, akiknek gyermeke 2018. au
gusztus 31. után tölti be a 3. életévét. Az Nkt. 8. § (2) bekezdés
alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. nap
jáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától leg
alább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz rész. A jegyző
a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyet
értésével. az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötele
ző óvodai nevelésben való részvétel alól. ha a gyermek családi
körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szü
lője. amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön
teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő 15 napon belül értesíteni a jegyzőt (rendelet 20.§ (2) bek.),
továbbá akkor is. ha a gyermeke az óvodakötelezettségét nem
a körzetes óvodában teljesíti.
Mit kell tudni az óvodai felvételekről?
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. (Nkt. 49.§ (1)
bek.) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni,
amelynek körzetében lakik. A felvételről, átvételről az óvoda ve
zetője dönt. (Nkt. 49.§ (2) bek.). Ha az óvodába jelentkezők szá
ma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a fenntartó bi
zottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvoda
köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az
óvoda körzetében lakik. (Nkt. 49.§ (2)-(3) bek.)
Életvitelszerü ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező
felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthoná
ul használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak
és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy
tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját
megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem tel
jesül. vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtet
ni. hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy
tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodave
zető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvo
davezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult fel
szólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az élet
vitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólí
tás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a terüle
tileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét
igazoló nyilatkozatot, (rendelet 20. § (9) bek.) Ha az óvodaveze
tő. illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság fel
szólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja
be. úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által
szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben la
kást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvo
davezető. az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság
által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője
vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé
a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem élet-

8 gyáli mi újság

vitelszerüen lakik a kőtelező felvételt biztosító óvoda körzetében,
és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható, (rendelet 20.
§ Azóvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról - a
döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tá
jékoztatással írásban - értesíti a szülőket. Az óvodai felvétel tár
gyában hozott döntésről a szülök legkésőbb 2018. május 31-áig ér
tesülnek. (rendelet 20. § (la) bek. h) pont). Az óvoda döntése el
len a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól szá
mított 15 napon belül eljárást megindító kérelmet (fellebbezést)
nyújthat be az óvodavezetőnél, aki azt a keletkezett iratokkal
együtt 8 napon belül megküldi a fenntartó önkormányzat jegy
zőjéhez a másodfokú döntés meghozatala végett. (Nkt. 37.§) Az
ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. Az óvodai fel
vétel elutasítása elleni felülvizsgálati kérelem formanyomtatvá
nya elérhető a www.gyal.hu honlapon, illetve az óvodavezetőknél.
A jelenleg bölcsödében elhelyezett gyermekekre vonatkozó
igényt is be kell jelenteni! A beíratási körzetek címlistája fellelhető
a helyi óvodákban, a www.gyal.hu honlapon, továbbá felvilágosí
tás kérhető a Gyáli Polgármesteri Hivatal 06-29-544-141-es és a 0629-544-140-es telefon számán.
A kötelező óvodai nevelés alóli felmentési kérelem formanyomtatvány elérhető a www.gyal.hu honlapon, a Gyáli Polgármesteri Hivatal I. em. 121. szobájában, valamint az óvodavezetők
nél. A kérelem benyújtásához be kell szerezni a kötelező felvé
telt biztosító óvoda óvodavezetőjének, valamint a gyermek vé
dőnőjének beleegyező nyilatkozatát. A kérelmeket kitöltve 2018.
április 23-áig kell benyújtani a Gyáli Polgármesteri Hivatalban sze
mélyesen az I. em. 121. szobában, vagy postai úton a Gyáli Pol
gármesteri Hivatal. 2360 Gyál. Körösi út 112-114. címen, (rendelet 20.
§ (2a) bek.).
A beíratásnál be kell mutatni:
• A gyermek személyazonosítására alkalmas, a nevére kiállított
személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat. TÁJ kártya, ol
tási könyv) és lakcímét igazoló hatósági igazolványt (melyen a
kiállítás dátuma az óvodai beiratkozás első határnapjánál három
hónappal korábbi (rendelet 20. § (9) bek.) azaz 2018. január 23-e
előtti).
• A szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági iga
zolványát (rendelet 20.§ (3) bek.)
• Nem magyar állampolgár kiskorú óvodás behatásénál a szü
lőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a
gyermek Magyarország területén (Nkt. 92.§)
• A gyermek esetleges speciális igényét vagy tartós betegségét
Igazoló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított javaslatot
vagy orvosi igazolást (Nkt. 47. § (3) bek.)
• Az a szülő, aki rendelkezik érvényes rendszeres gyermekvé
delmi kedvezményről szóló határozattal vagy hátrányos helyzetet
igazoló határozattal, azt is hozza magával. A 2018/2019-es ne
velési év első napia 2018. szeptember 3. (hétfő)
Önkormányzati fenntartású óvodák
Liliom Óvoda, cím: Gyál, Liliom u. 13-15., tel.:/fax: 06-29-340-126:
345-241, e-mail: gyali.liliomovi@gmail.com.
honlap. www.iiHomovi.hu, intézményvezető: Lendvay-Kiss Anita
Tatlka Óvoda, cím: Gyál. Bartók B. u. 52., tel.: /fax: 06-29-741-290.
email: tatika@digikabel.hu, honlap: www.tatikaovoda.hu. intéz
ményvezető: Németh Istvánná
Tulipán Óvoda, cím: Gyál, Tulipán u. 23., tel./fax: 06-29-341-544
e-ma,l: tuhpan.vezeto@digikabel.hu. honlap: www.tulipanovoda.hu,
mtezmenyvezetö: Kápolnásiné Sági Andrea
Gyál. 2018. március 2.
Rozgonyi Erik címzetes főjegyző
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LUKOVSZKINÉ Kiss Lívia | Fotó: BÖRCSÖK Kata

Itt a farsang, áll a bál!
A február végén megrendezett jótékonysági bált a Tátika Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
szervezésében tartották meg az Arany János Közösségi Házban.
A vendégeket Németh Istvánná vezető óvónő és Karap Er
zsébet. az alapítvány elnöke köszöntötte a színpadon, majd
megnyitották a bált. Elsőként Dóka Attila Akusztik zenekar,
majd a Gyáli Tüzmadarak Mazsorett Csoport, aztán Gabos
Tünde énekes és a Jamland Hip-Hop Tánciskola műsora szó
rakoztatta a vendégeket.

A műsor után a finom vacsorával folytatódott a bál. Ezután
vette kezdetét igazán a farsang, volt minden, zene. tánc és
mulatság. A táncból megpihenve tombolasorsolás tette szí
nesebbé. vidámabbá az estét.
A szervezők a tombolára sok-sok felajánlást kaptak szülők
től. kollégáktól, helyi vállalkozóktól, magánszemélyektől, még
városunk határain túl élő emberek is támogatást nyújtottak.
Szívet melengető volt az összefogás, amellyel az alapítványt se
gítették. Az Alapítvány ezúton is szeretné megköszönni minA bál támogatói voltak: Kutya-cica kozmetika Gyál Sé
tány Szépe. Hajni Fodrászat Gyál, Kalmár Alexandra gyógymasszőr Gyál. KA-JÓ Bau Építőipari KFT Gyál. Megépítelek
KFT Szatócs bolt Gyál. Stáció Hotel Vecsés, Dekor Kreatív
KFT Budapest. PALIVIL KFT Gyál. Harmónia Divat Gyál.
KOBEE Büfé Gyál. Eni Hungária KFT Monor. Your Hobby
Gyál. KONZOLSIDE Gyál. KEPA Autó szerviz Gyál. Vezúv
Kalmár KFT Gyál. Mediterrán szépségszalon Budapest. Ezerapró ajándék és lakásfelszerelés Gyál. Blondy Divat Gyál.
Iglói Szépség szalon Gyál. Szerencsés Trafik KFT Gyál. Fit
Mánia Stúdió Szabadi Andrea Gyál. Gyáli Kreatív és papír
bolt. Just Beauty szépségszalon Gyál. Péksüti KFT Gyál.
Timi Virág Gyál. Anikó Virág Gyál. Invitel ZRT Budapest.
Szerencse Vár Lottózó Gyál. Csizmadia Gergő. Horváth Me
linda Fodrász Gyál. Gerinc Torna Obornyák Tímea Gyál. Lu
kovszkiné Kiss Lívia. Prémné Nógrádi Veronika. Südi Ber
nadett Fodrász. Tarpai Család. Dóba Család. Sárai Család.
Sági Illés Budapest. Katona Hajnalka Avon. Kozma Kriszti
na Kozmetikus Gyál. Lebanov László. Kálmán Imre. Pribék
Ferenc. Dr. Arányiné Mocsán Mária.
denkinek. hogy önzetlen támogatásával segített. A bál bevé
telét az óvodás gyermekek személyiségfejlődésére, az óvo
dás csoportokra fordítják.
A mulatság hajnalig tartott, a vendégek és a dolgozók viszszajelzései azt tükrözik, hogy jó hangulatban telt. sikeres volt.
Tóth S. Tibor vendég a bálról ezt írta: ..Csodálatosan jó han-

gulatú rendezvényen vehettünk részt február 24-én. Számomra
az est fénypontja a DAA műsora volt! Köszönjük a meghívást
Juhász Melindának és Dóka Attilának, valamint a lehetőséget
Karap Erzsébetnek és Lukovszkiné Kiss Líviának. Felejthetet
len élményben volt részünk, jól éreztük magunkat1"
Az Alapítvány vezetése ezúton is megköszöni vendégeinek,
támogatóinak, hogy eljöttek és örülnek, hogy jól érezték ma
gukat! Jövőre folytatás következik!
A Tátika Óvoda Dolgozói nevében

'

áron működik
óbita Bölcsőde

A Gyáli Bóbita Bölcsőde folyamatosan üzemel, a böl
csőde 4-4 csoportjában nyáron is fogadják azokat a gyer
mekeket, akiknek szülei igénylik a gyermekük napköz
beni ellátását.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyer
mekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai fel
adatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.)
NM rendelet szerint a fenntartónak tájékoztatnia keli a szü
lőket a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről.

A bölcsödé 1-4. csoportja: 2018. 07. 23. - 2018. 08.17. kö
zött nem üzemel. 5-8. csoportja: 2018. 06. 25. - 2018. 07.
20. között nem üzemel, ám. az üzemelő épületrészekben fo
gadják azokat a gyermekeket, akiknek szülei az adott idő
szakban nem tudják megoldani a gyermekük napközbeni el
látását. (Fenti időpontokban az intézmény 4-4 csoportjá
nak nyári felújítási, karbantartási és takarítási munkái zaj
lanak.)
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Maradjon velünk húsvét üzenete egész éven át!
, az évTavaszi hóesés...Húsvétra készültünk, és nagy pelyhekben hullt a hó. Az idő megállt
szakok összezavarodtak, nem tudván, merre tovább. Elindítjuk vallási rovatunkat.

!

i

Egy svéd gyermekvers sorai jól ra
gadják meg azt az érzést, amikor az
ember elvész az időben, kapaszkodót
keres, ugyanakkor mindig kész arra.
hogy szivét ünneplőbe öltöztesse: "Itt
a karácsony már. / és itt a karácsony
már. / és núsvétig tart a karácsony! Itt
van a húsvét már. / és itt van a húsvét
már. / és karácsonyig tart a húsvét!".
Húsvét is elmúlt immár, de fénye be
töltheti lelkünket egész éven át.
Az egyházi évkör szokásrendjében
nagy szerepet játszik a fény. A kará
csony örömhíre, a farsang önfeledt
időszaka után hamvazószerda szem
besíti az embert múlandóságával, hogy
aztán a nagyböjti készülődés során az
ember igyekezzék bevilágítani lelke sötétebb zugaiba. "A gyónással küszö
böt lépsz át. mely a bűn rabságából
Isten szabadságába vezet." (Pilinszky
János) Ez az időszak a lemondások
ról szól ugyan, de leginkább azért,
hogy a fényt ne a külvilágban keres
sük. hanem Isten valódi fénye járhassa
át életünket. Húsvét a világosságnak
a sötétség fölött való uralmát, az élet
nek a halál fölött aratott győzelmét, a
feltámadást ünnepli.
A nagyhét szertartásai megemlékez
tek Krisztus elfogatásáról. elítéléséről,
kínszenvedéséről és haláláról. Nagy
csütörtökön a templomban az utolsó
vacsorát idéztük fel. amikor Jézus a láb
mosás szertartásában fejezte ki tanít
ványai iránt érzett alázatát és szeretetét. A néphagyományban is fontos sze
repe van a nagycsütörtöki virrasztás
nak. ami Jézusnak az Olajfák hegyén
töltött utolsó estéjét és imádságát ele
veníti föl. Sok helyen nem is a temp
lomban. hanem a temetőkben vagy az
út menti kereszteknél imádkoztak egé
szen hajnalig. így kívánva részt vállalni
Krisztus szenvedéseiből. A magyar iro
dalomban is megjelenik a léleknek ez
a várakozó állapota: "Körülnéztem: sze
rettem volna néhány / szót váltani jó.
meghitt emberekkel. / de nyirkos éj volt
és hideg sötét volt. / Péter aludt. Já
nos aludt. Jakab / aludt. Máté aludt és
mind aludtak... / Kövér csöppek indul
tak homlokomról / s végigcsurogtak
gyűrött arcomon." (Dsida Jenő) Nagy
csütörtök estétől kezdve a feltámadás
szertartásáig a harangok is hallgatnak,
hiszen a hagyomány szerint ilyenkor
"Rómába mennek".
Nagypénteken aztán Krisztus útját
követhetjük a Golgotáig, hogy szem-
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tanúi lehessünk kereszthalálának. A
templomi szertartás a díszeitől meg
fosztott oltár körül zajlik. Ehhez a nap
hoz a néphagyományban is "hozzá
tartozott a hallgatás, a csönd, mely
ben a tűz is kialszik, a tükröt fekete
kendővel takarják le. az órát megállít
ják. ili. nem húzzák föl; úgy jártak-keltek, mint akiknek halottjuk van a ház
nál...Addig csak hideg ételt ettek,
nagypénteken csak egyszer és csak
kenyeret, sót. száraz növényi eledele
ket. A legények, ha el is mentek a nekik
kedves leányhoz, nem keresték a vele
való találkozást, csak egy fekete sza
lagot kötöttek a kapuhoz közeli fára.
Az imádságokban központi szerepe
van a passiónak..„a Jézus kínszenve
déséről és kereszthaláláról való elmél
kedésnek". (Katolikus Lexikon) Az idő
tehát megáll a nagyhéten, a hallgatásé,
a gyászé a főszerep, hogy aztán a fel
támadás öröme teljes egészében át
tudja hatni a lelkeket.
A húsvéti liturgia fontos eleme a
nagyszombati tüzszentelés, amikor a
templom Jézus halálának emlékére
még sötétben áll. de házaiban és a
templom előtt a hívő nép már készü
lődik. "A húsvétnak. mint tavasz-ün
nepnek is a föltámadás a fénypontja...
Ilyenkor a nép otthonában kioltotta a
régi tüzeket, hogy az új, szentelt tűzzel
gyújtson új világot." (Jankovics Mar
cell) A templom előtti tüzszentelés
szertartása után a pap meggyújtja a
húsvéti gyertyát - amely egész évben
fontos szerepet kap a liturgiában, hi
szen Krisztust jelképezi -. majd bevi
szi a lángot a templomba, hogy a fény
legyőzze a sötétséget, és Krisztus vi
lágossága betöltse a lelkeket. A temp-

lom szent terébe visszatér a pompa
és a zene. megszólalnak a harangok
és az orgona.
A húsvéti vigilia ünneplésekor a ka
tolikus egyház a föltámadott Krisztust
úgy mutatja be. hogy »Ö ..a Kezdet
és a Vég. az Alfa és az Omega”. E sza
vak. melyeket a húsvéti gyertya előké
szítésekor mond a celebráns, miköz
ben belevési a gyertyába a folyó év
számát, kifejezik, hogy „Krisztus az idő
Ura: Ö a kezdete és beteljesedése:
Megtestesülése és Föltámadása min
den évet. napot és percet átölel, hogy
ily módon az »idö teljességében« le
gyenek". - Minden, ami ezután törté
nik a világ végéig, nem egyéb, mint ki
terjedése és kibontakozása annak, ami
azon a napon történt, amikor a meg
feszített Krisztus meggyötört teste a
Szentlélek erejéből föltámadott, és a
Szentlélek forrásává lett az egész em
beriség számára. Ezért a keresztény
ember tudja, hogy nem kell más üd
vösséget várnia, hiszen a világ, bár
meddig tart is az időben, már az utol
só időben él.<< (Katolikus Lexikon)
A húsvét vasárnap és hétfő a nép
hagyományban is a felszabadult ün
neplés ideje. A magyar népszokások
között a legismertebb a tojásfestés. A
tojás elsősorban a termékenység szim
bóluma. de mint tökéletes egész,
amelyből élet születik, a teremtett vi
lágot is szimbolizálja. A tojásban fej
lődő életnek időre van szüksége - épp
úgy mint a lelkűnkben születő hitnek
is. így a tojás az időt is megjeleníti a
húsvét ünnepében. A tojásokon meg
jelenő ősi minták is a világ egészére,
az embernek a világban betöltött he
lyére utalnak. A tojásfestés szép ha-
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gyománya tehát a világ és az idő tel
jességét, az élet és a halál bonyolult
kapcsolatát, a feltámadást jelképezi.
Nagyböjt idejében megadatott ne
kem. hogy eljussak a Szentföldre, és
szentmisén vegyek részt Betlehem kö
zelében - azon a helyen, ahol a pász
torok üzenetet kaptak a Megváltó szü
letéséről. ahol az angyalok biztatták
az összezavarodott embereket, hogy
ne féljenek, ahol a hétköznapok sod
rába merült ember jelet kapott, hogy
van remény. Ezen a "karácsonyi" he
lyen jelent meg számunkra a húsvét,
a feltámadás üzenete a szentmise ál
dozatában. Kiléphettünk az időből, és
beléphettünk abba a csendbe, amely
ben Isten meg tudott érinteni ben
nünket. Kint nyári hőség, mi pedig
bent a barlang hűvösében imádkoz
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tunk. énekeltünk. Fölcsendült édes
apám legkedvesebb dala is: "Fel nagy
örömre...". Abban a pillanatban szá
momra megállt az idő, éppúgy, mint
édesapám halálakor: egyszerre volt je
len születés és halál, fény és sötétség,
gyász és remény.
Húsvétot ünnepeltünk, s mint min
den évben, ismét átélhettük, hogy az
idő felőröl bár bennünket, de meg is
érlel, hogy mindinkább készen álljunk
befogadni Isten üzenetét. Szabó Lő
rinc így ragadja meg az ember leg
főbb reménységét, az újrakezdés, a fel
támadás csodáját: "Óh élet! szent fel
támadás! / Föld1 Napfény! Mámor s hit
zűrzavara! / Dicsértessék a halál, a vi
dám. / dicsértessék nagypéntek után /
husvétom hajnala!" Maradjon velünk
húsvét üzenete egész éven át.

o

Mária út:
Közép-Európa zarándokútja
Kerékpáros zarándoklatok indulnak
Brenner János boldoggá avatására.
A Mária Út Egyesület két 20 fős ke
rékpáros zarándok csoportot tervez
indítani Budapestről, a csoport tagjai
április 30-án érnek Celldömölkre. majd
május 1-én reggel indulnának tovább
Szombathelyre, az ünnepségre. A
szervezők szeretettel hívnak minden
kit. hogy csatlakozzon a kerékpáros
zarándokokhoz!
A zarándoklatok tervezett prog
ramjáról a mariaut.hu weboldalon tá
jékozódhatnak.
Dr. Szabó Tamás elnök

éf Idősek Klubja

___ ;L.

Az Idősek Klubja 1999. július 1-jén nyitotta meg kapuit Alar^vékenysége az idősek nappali el
látása, ezen belül a demens betegek nappali ellátása és as étkeztetés (szociális konyha) biz
tosítása.
Az intézmény a Váci Egyházmegye Sza
maritánus Szolgálat fenntartása alatt
működik, ellátási szerződés keretében
közreműködik Gyál Város Önkormány
zata szociális feladatainak végrehajtá
sában. Az intézményünk csendes, ker
tes házas övezetben Gyálon, a Petőfi ut
cában található. Az akadálymentesített
épületben a tágas közösségi helyiségen
kívül nemenként elkülönített mosdó, zu
hanyzó is az ellátottak rendelkezésére
áll. szükség esetén mosógép használat
is biztosítható.
Az épülethez tartozik egy tágas kert.
melyet az idei nyárra szeretnének pihenőkertte alakítani: emellett ösvénnyel,
fákkal és pihenésre alkalmas padokkal,
kerti bútorokkal teszik még komforto
sabbá a használatát.
Az igénybevevők részére nyújtott szol
gáltatás elemek, tevékenységek: a nap
pali ellátást igénybe vevők számára
igény szerint meleg élelmet biztosíta
nak, szabadidős programokat, fejlesztő
tevékenységeket szerveznek, manuális
tevékenységeket, kézimunkázási lehető
séget biztosítanak, a település oktatási
nevelési intézményeivel kapcsolatot tar
tanak. közös programokat szerveznek.
Szükség szerint biztosítják a hitélet gya
korlásának lehetőségét, imaórán való
részvételt. Szükség szerint megszerve
zik az egészségügyi alapellátást, a szak
ellátáshoz való hozzájutást segítik, hiva
talos ügyek intézésében segítséget nyúj
tanak.
Támogatják a speciális önszerveződő
csoportokat (több tagunk a Nyugdíjas

Klub tagja is), működését, szervezését
segítik, egymás programjain is részt
vesznek.
Az idősek nappali ellátása fontos te
rülete az idősebb generáció közösségi
életének. Enyhíti az egyedüllét és a ma
gány érzését, segítséget nyújt a társas
kapcsolatok ápolásában, a tartalmas idő
töltésben. Hozzájárul a napi életritmus
megtartásához. Az ellátottak szállítását
a nappali ellátásba szükség, illetve igény
szerint megoldjuk, ezzel is segítve a leg
inkább rászorulók szolgáltatáshoz való
juttatását.
Demens személyek részére biztosíta
nak napi rendszerességgel egyéni és
csoportos foglalkozásokat. Egyéni gon
dozási tervüket a demencia centrum
szakvéleménye és a szociális, terápiás
munkatárs állapotfelmérése alapján ké
szítik el. A gondozói felügyeletet a nyit
vatartási idő alatt folyamatosan bizto
sítják számukra.
Fontos feladatuk a klubba járók belső
harmóniájának fenntartása, lelki egész
ségének védelme, egymás közötti kap
csolataik fenntartása, annak erősítése.
Nagy gondot fordítanak a megelőzésre
is. Segítik, támogatják az intézményen
belüli kis közösségek, társas kapcsola
tok kialakulását és működését.
Az étkezés igénybevételére a település
közigazgatási területéről nyújthatnak be
kérelmet az ellátást igénylők. Főképpen
azok az idős illetve beteg emberek ve
szik igénybe az ellátást, akik saját ma
guk illetve hozzátartozójuk számára csak
ebben a formában tudják a mindennapi

meleg és változatos ételt biztosítani.
Az ételt zárt rendszerű szállító edé
nyekben viszik az Szent József Idősek
Klubja épületében működő tálaló kony
hára. az erre használatos gépkocsival és
szállító edényekkel. Az étkeztetés kere
tében főétkezésként napi egyszeri me
leg ételt biztosítanak. Az étel helyben
fogyasztása esetén biztosítják a szol
gáltatást igénybe vevők számára a kéz
mosási lehetőséget, a nemenként elkü
lönített illemhelyet, illetve az evőeszkö
zöket és étkészletet. Étkeztetést a helyi
rendeletben megfogalmazott szociális
rászorultság szabályait figyelembe véve
biztosít az intézmény.
Az étkeztetés az ellátást igénybe vevő
szükségleteinek megfelelően megszer
vezhető az étel kiszolgálásával egyide
jű helyben fogyasztással vagy elvitel
ének lehetővé tételével.
Munkatársak: Provicsné Horváth Or
solya immár 6 éve lát el szociális gon
dozói tevékenységeket az intézmény
ben. Végzettségét tekintve szociális gon
dozó és ápoló.
Berkes Henrikné másfél éve dolgozik
az intézményben szociális gondozóként,
szintén szociális gondozó és ápoló a
végzettsége.
Fövenyessy Petra 2018. február óta ve
zeti a nappali ellátást. Alapdiplomája szociálpedagógus, jelenleg az Eszterházy
Károly Egyetem szociálpedagógia mes
terszak hallgatója.
A Szent József Idősek Klubja
szeretettel vár minden érdeklődőt!
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KERTÉSZKEDŐ
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Éled a természet, avagy újra sok feladat vár a kertbarátokra
u Föld ébredése, a márciusi szél pedig a reg
Végre újra itt a tavasz, amely a szakértők szerint a
aktuális feladatokon keresztül, Király László
geli ásítása. A történelmen, a klubéleten és az
elnök segítségével pillantunk be a Gyáli Kertbarát Kör életébe.

j

j

A história
Az 1970-es évek közepe táján id. Pa
tai János már próbálkozott a kertba
rát mozgalom szervezésével, de si
kertelenül. Ő már a kezdetektől lel
kesen támogatta a szervezőmunkát
és okos tanácsaival sokat segített a
gyáli kertbarátoknak Az alakuló ülés
re 1980. június 20-án került sor Gyáli
Kertbarát Kör néven 22 fővel, a vá
ros legelső civil szervezeteként. Alap
vető célként a következők fogalma
zódtak meg: a város kertészeti ha
gyományainak ápolása és továbbfej
lesztése. új termelési módszerek nép
szerűsítése, a közösségi klubélet
megteremtése. A megalakulásnak
előzményeiről érdemes tudni, hogy
az 1970-es évek végén id. Patai Já
nos mellett Gyócsi Zoltán tanár, dr.
Fa Ferenc, a Hazafias Népfront helyi
vezetője, Barna Illés, a mozgalom
egyik legfontosabb személyisége, Garai Jenő tanár, valamint Vámosi Jó
zsef asztalos lelkesedése is szüksé
ges volt a kertbarát kör létrejöttéhez.
A Gyáli Kertbarát Kör eddigi elnö
kei: Gyócsi Zoltán (1980-85), Soós
Antal (1985-91), Huszár Antal (199194), Ambrus Miklós (1994-2004) és
Bacsa Ferenc (2004-13) voltak. Ki
rály László 2013-ban vette át a civil
szervezet vezetését. A 67főt (47 nő,
20 fő férfi) számláló klubtagság te
vékenységét 5 fős választott vezető
ség irányítja, és 3 fos Felügyelő Bi
zottság ellenőrzi.
Klubélet, feladatok és kapcsolatok
Bensőséges, őszinte légkörű klubélet
jellemzi a kertbarátokat, akiknek a

72 gyáli mi újság

legfontosabb feladata, hogy az ér
deklődő kertészkedést kedvelő la
kosságot szakmai tanácsokkal ellássa,
népszerűsítse a környezet kímélő el
járások elterjedését, kivegye a részét
a lakókörnyezet szépítéséből.
A tagságot a közös érdeklődés, a
természet szeretete. az emberi ba
rátság köti össze, amelyek igen jó kö
tőanyagnak bizonyulnak. Követik elő
deik jó példáját, annak reményében,
hogy ez követendő példaként szol
gál az utódoknak, de esetleg más kö
zösségeknek is. Ezzel méltón vívták ki
az elismerést városunkban.
A kertbarátok folyamatosan rend
ben tartják a köztereket. Egész évre
jóváhagyott munkaterv szerint dol
goznak. Munkájuk középpontjában a
kertészkedés és a szakmai ismeretek
bővítése áll, emellett évről-évre sike
resen szervezik meg és bonyolítják
le az őszi terménykiállításukat. Mű
ködésük azért is nagyon fontos, mert
általuk a jövő nemzedék is megtud
hatja, hogyan kell a növényeket ter
meszteni, illetve azokat gondozni

Ennyi feladathoz sikeres együttmű
ködés és gazdag kapcsolatrendszer is
szükséges. Ezért az ország számos
megyei kertbarát klubjával tartanak
fenn baráti kapcsolatot. Számukra
ünnep, ha együtt lehetnek, eszmét
és tapasztalatokat cserélhetnek ba
rátaikkal. partnereikkel, a kispesti, a
hercegszántói, a bicskei, az egri. a
jászberényi, a jászkiséri. az abonyi. a
dunabogdányi. a dunavarsányi, a gö
döllői. a pilisvörösvári. a pomázi. a tá
borfalvai vagy éppen a szlovákiai
muzslai kertbarátokkal. Külhoni kap
csolataik sikereként a felvidéki Muzsla polgármestere. Farkas Iván már
többször is Gyálra látogatott.
Sok kertbarát közösséget fogadtak
már városunkban, akiknek örömmel
mutatták be kertjeiket és városunkat.
Ezek a találkozók mindig barátság
teremtő, derűs eszmecsere lehető
séget biztosítanak. Az ilyen eszme
cserék általában közös étkezéssel és
borkóstolóval járnak. Emellett az öszszes gyáli tanintézménnyel, az óvo
dákkal, iskolákkal is szoros kapcsola
tot ápolnak. Természetrajz, környe
zetismeret órákon a gyerekekkel
együtt vetnek, a klubtagok által fel
ajánlott kertekben. A Bartók Béla Ál
talános Iskolában bemutatókertet
hoztak létre, palántát ültettek, a gye
rekeket öröm látni, amikor boldogan
tapasztalják a hozamot, a megren
dezett Öko-napon minden évben
részt vesznek.
Kapcsolatuk a városvezetéssel tö
retlen. Fennállásuk óta élvezik a vá
rosvezetés, az Önkormányzat bizal
mát. annak Kulturális bizottságának
támogatását és megbecsülését.
Emellett kiváló kapcsolatot ápolnak
támogató intézményükkel, az Arany
János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárral is, amely az idők során
szakmai bázisa lett klubunknak. A
Gyáli Kertbarát Kör tagja a Kertészek
és Kertbarátok Országos Szövetsé
gének. az elnök pedig a Pest Megyei
Szövetségben vezetőségi tag.
Aktuális tennivalók
Hamarosan itt a tavasz. Éled a Ter
mészet. A földművelő emberek a hi-
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hogy kertjükben maguk termeljék
meg a család szükségletét, ezáltal
biztosított a zöldségek, gyümölcsök
egészséges eredete. Emellett rende
zett, gyommentes kertek és vegy
szeres kezelés esetén a permetezési
napló vezetése is fontos, akárcsak a
többféle zöldség vagy gyümölcs ter
mesztése. növénytársítások és a kom
posztálás. Díszkertek esetében a har
monikus. színes, látványos, de értünk
megépített kerteket szeretnék meg
ismerni. Az utcarészleteknél egy-egy
szakasszal lehet pályázni, és a 4-5
házból álló szakasz rendezettsége,
tisztasága lenne a meghatározó. Itt
az összefogás nagyon fontos!
Jelentkezni április 1 - augusztus 17ig lehet, eredményhirdetés szept
ember 7-én. 14 órakor, az Arany Já
nos Közösségi Ház és Városi Könyvdeg téli napok elmúltával elkezdik az
új gazdasági évet, tervezgetve, ál
mokat szőve. Február vége hidegre
kordokkal lepett meg bennünket. Saj
nos sokfelé fagykárok is keletkeztek a
barack és a meggy ültetvényekben.
Áprilisra viszont végre megérkezett
a kikelet, rövid idő alatt kell sok kerti
munkát elvégezni.
A kertbarátok tavaszköszöntő ren
dezvényeket és metszési bemutatót
tartottak, a Szent István teret előké
szítették az ünnepségre. A Kálvin te
ret, a Millenniumi parkot, a Szent
György szobrot és a Vecsési út - Egressy út kereszteződésénél eddig el
hanyagolt területet rendbe tették és
egész évben gondozzák, virágot ül
tetnek, kapálnak, gyomlálnak, közben
pedig több alapító tag, így Gyócsi
Zoltán, Lantos István és Durucz Lajosné is erősíti az egyesületet.
Szervezeti élet
Tiszteletbeli tagjaik a 80 év felettiek,
nekik már nem kell tagdíjat fizetniük.
Sok az idős egyedülálló tagjuk, akik
a Körben keresik a társaságot, a ba
rátságot. Érzik, hogy több területen is
szükség van a szakértelmükre. Tag
gyűléseiket minden hónap utolsó
csütörtökjén 14 órakor, a Közházban
tartják.
Versenyek, pályázatok
2018-ban, közösen a Gyál Városfej
lesztési Nonprofit Kft-vel gondozzák,
ápolják a város parkjait és köztereit.
Meghirdették a lakosság részére a
legszebb élőkért, díszkert, konyhá
kért és utcarészlet versenyt. A program célja: ösztönözni a lakosokat,

Terménykiállítás szeptemberben 3
napos lesz, a Szüreti felvonulás al
kalmából pedig öt egyesület közre
működése mellett mustkóstolást ter
veznek a lakosság részére.
Októberben megrendezik a II. Gyáli kistérségi "amatör szőlősgazda"
Borversenyt és borkóstolást, de még
ugyanebben hónapban virágkötészeti
és koszorúkészítő bemutatót is szer
veznek, majd decemberben Évzáró
ünnepséget tartanak.
Király Lászlótól, a Gyáli Kertbarát
Kör elnökétől azt is megtudtuk, hogy
az elkövetkezendő időben szeretnék
elérni, hogy a tagságuk soraiban a fi
atalabb és aktív lakosság egyaránt
aktív munkát végezzen, hiszen a sok
tapasztalattal rendelkező idősebb
tagjaik sok hasznos tanácsot tudnak
átadni a fiatalabb generációnak.
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tár kamaratermében lesz. Kategóriánként max 6db fénykép, nevezési
díj 500 Ft.
Bővebb felvilágosítás:
a gyalikertbarat@gmail.com e-mail
címen, valamint a 06-70-344-1935 és
a 06-70-509-6722 telefonszámokon
kérhető.
A kertbarátok rajzpályázatot is hir
dettek, ezen a helyi általános iskolák
vehetnek részt, a Víz Világnapja prog
ram keretében, a felhívást már ki
küldték, oklevelet, emléklapot és
tárgyjutalmat is átadnak április 13-án
pénteken. 14 órakor.
Programok
Februárban Cserkeszőlőn, március
ban Kiskunmajsán voltak a helyi für
dőkben. április 14-én a Pilisvörösvári
Kertbarátok vendégei lesznek, szept
ember 1-jén pedig a Gödöllői Kert
barátok fogadják őket. Az immár 36.

A klub továbbra is megtartotta nyitottságát. ezért a jövőben is hívja és
várja a hasznos, kellemes közösségi
együttlétre vágyó embereket.

«■■■

AZT A RAGYOGÓJÁT!”

2018. május 13-án 15 órától
Balázs Anikó
aranykoszorús nótaénekes
lemez bemutatója a gyáli
Közházban
Vendég énekesek:
Tárnái Kiss László, Bokor János
Kapi Gábor, Incze Zoltán,
Szabó Sándor
Fekete Zoltán, Kovács János
Műsorvezető: Horváth László
Zene: Tordai Zoltán prímás
és zenekara
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Tisztítsuk meg együtt Gyált!
KÖZÖS NAGYTAKARÍTÁS VÁROSUNK TISZTASÁGÁÉRT
A Föld Napja tiszteletére Gyál Város Önkormányzata
- az elmúlt évekhez hasonlóan nagyszabású tavaszi nagytakarítást szervez a városban.
Felkérjük a tisztelt gyáli lakosokat, iskolákat,
civil szervezeteket, baráti társaságokat, hogy környezetünk
szebbé tétele érdekében vegyenek részt
ismét a szemétszedési akcióban!
A szükséges feltételieket a szervezők FF:
(kesztyűk, zsákok, szemét elszállítása, konténerek).
A szemetszedes@gyal.hu e-mail címen április 30-ig várjuk ja
vaslatukat, mely területeket lenne érdemes együtt megtisztítani.
Ezen helyszínekről a későbbiek során informáljuk a lakosságot.

Gyülekező:

2018. majjys S-ém
(szombaton),
reggel 9 órakor
a gyáli víztoronynál.
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AVAI AZ innovatív
KERTVÁROS

Gyál Város Önkormányzata

\ Gyal Varosfejlesztési
I és Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.
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FCC Magyarország Kft.
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Biztosított a Gyál Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. működése
Gyál Város Önkormányzat Képviselö-testülete a februári ülésen elfogadta Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési

I

Nonprofit Kft. üzleti tervét - tudtuk meg Zsigovits Gábor
ügyvezetőtől.
A Kft. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Gyál Város Önkormányzat. A cég alapvetően azért jött létre, hogy a kötele
zően ellátandó közfeladatokat elvégezze a városban.
A több mint 90 főt alkalmazó Kft. tevékenységei között szerepel a közétkeztetés, parkgondozás, útkarbantartás, temető
üzemeltetés, gyepmesteri telep működtetése, ingatlanok üze
meltetése. Tekintettel arra. hogy az ellátandó feladatok több
sége közfeladat, nem profitorientáltak, nem eredményeznek

Egy cég a városért. Gyálért. ^

rvÁl VÁRfKFFII FC7TF<;i !
GYAL VÁROSFEJLESZTÉSI [|
ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI k

elegendő saját bevételt, így a
biztonságos
működéshez
szüksé9 van 02 önkormányzat
támogatására 2018. évben a
Kft. működési és fejlesztési ki-

NONPROFIT KFT.

k adásaira mindösszesen 198
^ millió forint támogatást nyújt
2360 Gyál, Rákóczi F.u.44.
4 az Önkormányzat.
A 2018. évben gazdaságilag legmeghatározóbb változás a
béremelésekkel kapcsolatos költségnövekedések, feladatokat
tekintve pedig a parkgondozás területén jelentkeznek több
letfeladatok. ugyanis a tavalyi évben megépültek, megújultak a
Szent István téri. az uszoda melletti és a Millennium parkok.
amelyek fenntartását kell ellátnunk ugyanolyan minőségben,
mint a korábbi parkjainkat.

A FEGY márciusi naplójából
Március 7. - Némedi-szőlőből, az Újvilág utcából érkezett segítségkérés, ahol egy személygépkocsi kigyulladt és a tűz több más gépjárművet is veszélyeztetett.
Kiérkező tűzoltóinknak a fővárosi hivatásos egységekkel
kiegészülve sikerült a tüzet megfékezni. Ugyanezen a
napon délután még egy tűzesethez is vonulni kellett: a
Szent István utcában egy családi ház pincéjében a gázkályha kigyulladása okozott tüzet. Tűzoltóink összesen
5 db gázpalackot vittek ki az épületből, majd megkezdték a tűz oltását, amelyhez később a fővárosi egységek is csatlakoztak. Emberélet szerencsére egyik tűzesetnél sem volt veszélyben.
Március 10. - A Bartók Béla utcából érkezett lakossági
bejelentés, hogy egy lakatlan ingatlanból az ablak ma
gasságában folyik ki a víz, vélhetően csőtörés miatt.
Járőreink a helyszínre érkezve a vizet elzárták az in
gatlanon.
Március 14. - Baleset történt a Körösi út és az M0 autóút
kereszteződésénél, a felüljárón. Járőreink a helyszínre
érve megállapították, hogy személyi sérülés nem tör
tént, az érintettek pedig meg tudnak egyezni a felelős
ség kérdésében. Kicsivel később újabb baleset történt,
ezúttal a Vecsési úton. Személyi sérülés ez esetben sem

iMíméhirdetelgIfik
Villanybojlerek vízkötelenítése (kisebb áramfo
gyasztás. hosszabb élettartam), villanyszerelés, ház
tartási gépek javítása és ingyenes állapotfelmérés.
Telefon: 06-30/417-2317.
Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás
nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizs
gázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is.
Tel.: 06-70/933-8181.
Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton is. Whirlpool. Samsung, LG. stb. Gallai szerviz
Tel.: 30/307-9794. 30/461-6019.
ANGOL MAGÁNÓRÁK (60 perc) anyanyelvüekkel,
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.

történt, járőreinknek a forgalom irányításában kellett
segédkezniük.
Március 18. - A Polgármesteri Hivatalból érkezett segítségkérés, a bejelentés szerint az Erdősor utcában
egy lakó a kutyáját a kazánházba zárta éjszakára, de a
kulcsot elveszítve nem tudja kiengedni. Kiérkező járőrünk előbb a tömör vasajtó felfeszítésével segített a
kutyát kiszabadítani, később pedig az ajtó helyreállításában nyújtott segítséget.
Március 19. - A Heltai Jenő utcából érkezett lakossági
segítségkérés, hogy egy hölgy az utcán állva nem tud
továbbhaladni. Polgárőrünk a helyszínre érkezve megállapította, hogy a bejelentés valós, egy idősebb hölgy
bokája gyaloglás közben annyira feldagadt, hogy a fáj
dalomtól nem tudott rálépni. Saját kérésére a hölgyet
otthonába szállítottuk, orvosi ellátást nem kért.
Március 25. - Riasztás érkezett, az M5-ös autópályán
egy személygépkocsi kigyulladt. Tűzoltóink a helyszín
re vonulva azonnal megkezdték a gépjármű oltását. A
tüzet a kiérkező fővárosi hivatásos tűzoltókkal k
sikerült megfékezni.

Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés sze
relést. csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek,
tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők javítását, cse
réjét. 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 ma
tematikából. történelemből, magyarból. 20/5277701.
Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hi
telek, passzív BAR listásoknak is a legrugalmasab
ban. Csongrádi István 06-70/419-0330.
Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javí
tása. Papp Zoltán 2360 Gyál. Egressy utca 73. Tel.:
70/233-30-47.
Mi bánt? Gyere, mesélj, hogy könnyebb legyen el
viselni, megoldani! - segítő beszélgetés mentálhi-
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giénés szakemberrel Gyálon, vagy Budapesten. Tel.:
06-20/564-0606. (Tóthné Éva)
Alsó tagozatos gyerekek korrepetálását vállalom.
06-20/217-6771.
Gyálon eladó 2 szobás ház. plusz szoba, konyha,
pince tárolók, garázs. Főútvonal mellett van. leg
jobb helyen. Ugyanitt eladó több jó állapotú bútor
(szekrények, ülőgarnitúra stb.) Érdeklődni lehet:
06-20/270-9971.
Svédmasszázs otthonában. Részletek és időpont
egyeztetés: 06-20/482-4708-as telefonszámon.
Köszönöm megtisztelő bizalmát.
TAKARÍTÓ ÁLLÁSLEHETŐSÉG - Gyáli telephelyünk
tisztán tartására Takarítót keresünk teljes munka
időre (napi 8 óra).
Érdeklődni és jelentkezni a 06 20 398 0575 tele
fonszámon lehet.
2,8 Millió forintért ELADÓ Gyálon az Akácfa utca
után. csendes helyen 956 m2-es szép telek. Villany
bevezethető, vizet fúrt kúttal lehet megoldani. Mel
léképület, vagy nyaraló építésére is kiváló, akkor
még lakni is lehet benne, utána, hogyha nem tet
szik mást kell nézni. Tel.: 06-20/334-8629.
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Ünnepi héttel emlékeztünk a névadó születésnapjára
Bartók Béla - iskolánk névadója - 137 évvel ezelőtt született. A születésnaphoz kapcsolódó
ünnepi héten városi és kistérségi versenyek, megemlékezések, közösségi programok színhelye
volt iskolánk.
Március 19-én Kistérségi Informatika Ver
senyre vártuk városunk, illetve a kistér
ség informatikus palántáit. Szervező
ként izgatottan készültünk a versenyre,
arra törekedtünk, hogy minden évfolya
mon érdekes és színvonalas feladatok elé
állítsuk a versenyzőket. így az ötödike
sek grafikakészítésben, a hatodikosok gra
fikakészítésben és szövegszerkesztésben,
a hetedikesek szövegszerkesztésben és
power pointos bemutató készítésben, a
8. évfolyamosok pedig a szövegszer
kesztés és power pointos bemutató el
készítése mellett internetes keresésben
is versenyre keltek egymással. Az ered
ményekről a tavaszi szünet után tudunk
információt adni.
Nagy köszönet és elismerés illeti Béky
Imre és Panker Józsefné informatika ta
nárokat. valamint Balogh Elemér rend
szergazdát. hogy hozzáértő és lelkes

í

Évfolyam
1. helyezés
1. Szojka Viktória (Ady)
2. Bíró Tünde (Ady)
3. Gyuris Botond (Zrínyi)
4. Gerencsés Anna (Bartók)

2. helyezés
Repll Emese (Bartók)
Baróczi Enikő (Ady)
Mezei Boglárka (Bartók)
Kulcsár Maja Bianka (Bartók)

5.
6.
7.
8.

Andréka Lívia (Ady)
Szalai Alexandra (Zrínyi)
Magó Tímea (Ady)
Szabó Zsuzsanna (Bartók)

Sztrimbei Zsófia (Ady)
Bencze Krisztina (Zrínyi)
Hadari Kitti (Ady)
Szőke Boglár (Bartók)

munkájukkal emlékezetessé tették ezt a
napot. Március 21-én Városi Rajzverseny
re vártuk a legtehetségesebb, ügyes ke
zű általános iskolás korú gyerekeket. Év
folyamonként és iskolánként 3-3 tanuló
vehetett részt a versenyen. Az alsós kor
osztálynak versillusztráció készítés volt
a feladat, a felsősök pedig egy beállított
csendélet ábrázolásában mérték össze
tudásukat.

3. helyezés
Kunkli Inez (Bartók)
Jász Rebeka (Ady)
Győr Vivien (Bartók)
Szabó Alexandra (Ady)
Bodzái Boglárka (Bartók)
Kapcsos Dominika (Bartók)
Gosztola Fanni (Bartók)
Bodó Tamara (Ady)

A szemet gyönyörködtető alkotásokat
a verseny után minikiállítás keretében
láthatták az érdeklődők.
Szívből gratulálunk valamennyi részt
vevőnek. elismerésünk fejezzük ki a gyö
nyörű munkákért a helyezetteknek!
Külön köszönet illeti Szigeti Márta rajz
tanárt és segítő csapatát a verseny szer
vezéséért. lebonyolításáért.
Március 23-án rendhagyó módon ün
nepeltük Bartók Béla születésnapját! Hasz
nos információkat tudhattak meg tanu
lóink a bartóki életútról a Baumann-né
Diószegi Ildikó könyvtárosunk által készí
tett kiállítás megtekintése után.
Az első két szünetben Bartók Béla gyűj
tötte népdalok szóltak az iskolarádióból.
Kicsik és nagyok együtt énekeltek, tán
coltak. élvezték az autentikus előadást, jó
kedvvel, örömmel telt meg valamennyi
ünk lelke. Jó volt ezen a héten is bartókosnak lenni!

Iskolany

jrt

ató

10 éve indítottuk útnak Iskoianyitogató programunkat azzal a nem titkolt céllal, hegy jobban
megismerjenek bennünket az iskolába készülő ovisok és szüleik és a szabad iskolaválasztás
lehetőségével élve a mi intézményünket válasszák.
M

J

A programsorozatot minden évben Mi
kuláskor indítottuk egy rendhagyó „szín
házi" előadással. Alkalmanként közel 100
óvodás érdeklődő tekintete kísérte a tör
ténetet. fürkészte, vajon melyik szereplő
lesz majd ősszel az Ö tanító nénije.
Az ismerkedésre nem kellett sokat vár
ni. mert január és április között az ovisok
havi egy alkalommal a szüleikkel térhet
tek vissza az iskolába. A kötetlen játék,
az ügyességi és játékos vetélkedők, a kéz-
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müveskedés. az alkotás egyre közelebb
hozta egymáshoz a gyerekeket, leendő
tanítókat, szülőket.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a szülök
részéről egyre több kérdés fogalmazó
dott meg. melyekből látszott, mennyire
fontos számukra, hogy biztonságban tud
hassák. emberileg, szakmailag a legjob
bat nyújtó pedagógusok nevelésére-oktatására bízzák, korszerű és jól felszerelt is
kolába adják gyermekeiket.

Bízunk abban, hogy a program eddigi
sikere az idén is megismétlődik és szept
emberben valamennyi ma még óvodás
érdeklődőt Bartókosként üdvözölhetünk.
Bővebb
a
információ
http://www.bartok-gyal.sulinet.hu/ hon
lapon. vagy a Bartók Béla Általános Isko
la facebook oldaion található.
^ GYERE VÁR A BARTÓK! BEIRATKO
ZÁS 2018. április 12-13.
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Ady iskola, ahol élmény a tanulás
Pár hete jelent meg az Oktatási Hivatal regionális szolgáltató intézményének, a Szolnoki Pe
dagógiai Oktatási Központnak Tavaszi Pedagógiai Napok 2018 programfüzete, amit böngészve
egy minden bizonnyal népszerű adys programot is találunk.
Ez elég rangos szakmai siker - tájékoztatta lapunkat Kasa
Csilla, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola igazgatója, aki azt is el
árulta. hogy a program az „Élmény a tanulás, avagy az angol
nyelvi oktatás támogatása táblagépekkel okostanteremben"
címet viseli. A rangos oktatási rendezvénysorozat részeként
bemutató óra és szakmai konzultáció lesz az Ady iskolában.
Pedagógusok részvételét várják, hogy megmutathassák a te
lepülésen vagy éppen a tankerület határain túl is. hogyan tudják
hasznosítani a nyelvtanításban a tableteket. hogyan lehet ki
használni az okosterem adta lehetőségeket.
Az elmúlt másfél tanévben, mióta az önkormányzat jóvoltából
a Samsung termek rendelkezésre állnak, annyi új megoldás, sok
jó módszer, gyakorlást segítő játék, motiváló applikációk alkal
mazása és tapasztalat gyűlt össze az Ady szakmai tarsolyá
ban, hogy bátran jelentkeztek megmutatni magukat.
Már csak azért is. mert a szoftverfejlesztő céggel is nagyon jó
kapcsolatuk alakult ki, számos szakmai rendezvényen, konfe
rencián, workshopon segítették egymást munkáját. Az Ady
tantestülete hisz abban, hogy a digitális technika alkalmazásá
val közelebb kerülhetnek a Z generációs diákokhoz, eredmé
nyessé. motiválttá tehetik őket tanulásban!
A szakmai program meghívója a POK programfüzetében:
Élmény a tanulás, avagy az angol nyelvi oktatás támogatása
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táblagépekkel okostanteremben. Munkaforma: bemutató
óra/foglalkozás és konzultáció. A programot szervező intéz
mény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola. Helyszín: 2360 Gyál.
Ady Endre u. 20. időpont: 2018.04.18.11:00-13:00
Elöadó/foglalkozást tartó: Rózsa Aliz
További információk: a nyolcadikos angol nyelvi csoport órá
ja látható Samsung Smart School okostanteremben, a diákok
táblagépekkel dolgoznak. A bemutató órára nemcsak nyelvta
nárokat várunk, hanem minden pedagógust, aki érdeklődik a
táblagépek oktatásban való hasznosítása iránt. Hasznos és nép
szerű applikációk tanórába való beemelésére is mutatunk mód
szert.
Kapcsolattartó neve: Gazdikné Kasa Csilla, telefon: 29/340140
Jelentkezés a programra: iskola@ady-gyal.hu. jelentkezési
határidő: 2018.04.16.
A résztvevők maximális száma: 30 fö
Kívánjuk, minél több pedagógus jöjjön Gyálra szakmai ta
pasztalatai gyarapítására!
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Boda Imre: cél a bennmaradás
j

A Gyáli Baráti Kör Sportegyesület idén is az Ady Endre utcai sporttelepen játssza bajnoki
meccseit. Gyáli BKSR-Legea felnőtt csapata számára, a Pest megyei III. osztályú bajnokság
Közép csoportjában az utolsó márciusi hétvégén megkezdődtek a tavaszi küzdelmek.
A bajnoki rajt előtt hat felkészülési meccset játszot
tunk. vegyes a kép. Annak ellenére, hogy az edzés
látogatottság továbbra sem hízelgő, bizakodó va
gyok. szerintem az 1-4 hely valamelyikén végez fel
nőtt csapatunk - fogalmazott Boda Imre klubelnök.
A sorsolás:
Március 25 - Gyáli BKSE - Vácszentlászló 7-1
Április 8.15.30 - Gyáli BKSE - Dány KSK
Április 15.16h - Gyáli BKSE - Felsöpakony KSE II.
Április 22.11h - Gyáli BKSE - Kistarcsai VSC
Április 29.16.30n - Gyáli BKSE - UFC Gyömrő II.
Május 5.16.30h - Mogyoród FC II. - Gyáli BKSE
Május 13 16.30h - Ecser SE - Gyáli BKSE
Az utánpótlás felkészülése is megtörtént, a gyerekekre büszkék lehetünk, hiszen becsületesen teszik a dolgukat.
A Gyáli Baráti Kör Sportegyesület Közhasznú jelentése
A városi támogatást hatékonyan használtuk fel a megjelölt
célokra. Az Egyesület számlavezetési kötelezettségeinek eleget tett. Biztosítani tudta a bajnokság során az MLSZ által
előírt minőségű és megvilágítású pályát, plusz a bírói díjakat.

Téli időszakban pedig a város iskoláiban bérelt
termet a különböző korcsoportú csapatainak fel
készülését biztosítva. A labdarúgó bajnokság
ban szereplő csapatok utaztatására, tornák ne
vezésére és információs területre is biztosította
a kellő összeget Sportfelszerelésekre és sport
szerekre is költöttünk.
Egyéb költségekben a fiatalabb játékosok kö
zösségformálására - jutalmazására - fordítot
tunk összeget.
Tornaterem bérlésre, labdarúgó utánpótlás tor
nákra nevezési díjakra, Magyar Labdarúgó Szövetségnek, sportfelszerelésekre, sportszerekre, utazásra /üzemanyag költségekre/, egyéb kiadásokra (számlavezetés, oklevelek, kupák,
érmek, étel, irodai eszközökre) összesen: 1.300 000 forintot
költöttünk.
Köszönjük, hogy 2017-ben is támogatta az Önkormányzat
a Gyáli BKSE labdarúgó szakosztályának működését.
2018. 03. 23.
Tisztelettel: Boda Imre elnök

Bácsii Péter hetedszer is magyar bajnok!
Március végén a Miskolci Egyetemi Körcsarnok adott otthont a birkózók 2018. évi feSmőtt kö
töttfogású országos bajnokságának. A 90 birkózót felvonultató bajnokságon rajthoz áiit a tel
jes válogatott, így Bácsi Péter sem hiányozhatott.
Hosszú idő után végre újra olyan felnőtt
kötöttfogású országos bajnokságnak le
hettek szemtanúi a Miskolcra kilátogató
érdeklődök, melyen a top versenyzők
egytől egyig szerencsét próbáltak. A
tény önmagában is örömteli, hiszen ez
már azt jelentheti, hogy egyik klasszis

18 gyáli mi újság

kötöttfogású versenyző sem szenved
komolyabb sérülésben.
A mérkőzések két szőnyegen zajlot
tak. A szépszámú közönség számtalan
parázs összecsapásnak, akciódús mér
kőzésnek, kiélezett párharcnak lehetett
szemtanúja Az igazi nagy rangadókra
azonban mondhatni egészen a döntő
kig kellett várni. Ekkor csapott össze a
82 kilogrammosoknál a világ- és kétsze
res Európa-bajnok Bácsi Péter, valamint
a világ- és Eb-harmadik Szabó László.
A Ferencváros gyáli kiválósága rögtön
a mérkőzés elején két pontos válldobással lepte meg Szabót, ami gyakorla
tilag a mérkőzést is eldöntötte. 2-0-s
győzelemmel Bácsi megszerezte pálya
futása hetedik (!!!) magyar bajnoki cí
mét. Gratulálunk. Péter!
Bácsi Péterrel kapcsolatos információ,
hogy az idei magyar bajnok kihagyja a
májusi Európa-bajnokságot. Sike And
rás szövetségi kapitány a Magyar Birkó
zó Szövetség honlapjának nyilatkozva

elmondta, hogy Bácsi Péter nem indul
az idei kontinensviadalon, Szabó László
áll majd rajthoz.
Abban a szerencsés helyzetben va
gyunk. hogy Bácsi Péter és Szabó Lász
ló személyében kettő nemzetközileg is
eredményes, kiváló birkózónk van a 82
kg-osok között, szóval majd meglátjuk,
hogy a budapesti vébé előtti versenye
ken melyikük szerepel jobban, egyebek
között lesz még a Magyar Nagydíj. és
más viadalok is, amelyeken végül eldől,
hogy melyikük vehet részt a világbaj
nokságon - fogalmazott a szövetségi ka
pitány.
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A szorítóban a vörös skorpió
Pár éve még az Ady Endre Általános Iskola tanulója volt, ma már a KI amatőr világbajnoka,
emellett profi magyar bajnok, és a muay thai 3x magyar amatőr bajnoka, Ő Tóth Csaba.

v

A 22 éves harcos az Ady Endre Általá
nos Iskolába járt. A végtelenül kulturált
Tóth család a Kárpátaljáról származik, de
a gyerekek már Gyálon nőttek fel. Csaba
elsős korától járt hozzánk, az apukája az
edzője, kisebb testvére most nyolcadi
kos. ő is sportol - ezekkel a szavakkal mu
tatta be interjúalanyunkat és családját
Kasa Csilla iskolaigazgató.
Tóth Csaba Benjámin, mert ez e teljes
neve 22 éves. és már 20 éve lakik Gyá
lon. itt nevelkedett, itt is nőtt fel. Csaba
édesapja hatására kezdett edzeni, a korai
sikerek miatt hamar megszerette a küz
dősportokat. 6-7 éve pedig már a Muay
Thai sportággal foglalkozik KI szabályrendszerben. Csaba többszörös orszá
gos bajnok és KI amatőr világbajnok,
nemrég Thaiföldön versenyzett.
Tóth Csabát és édesapját gyakran látni
a gyáli Millenniumi parkban edzeni, a
szánkódombra felviszik egymást néhány
százszor, szóval elképesztően erősek és
kitartóak.
Tóth Csaba a 2. Fight Arénán
Az 1848/49-es Forradalom és Szabad
ságharc 170. évfordulójának tiszteletére
kivel is mérhette volna össze erejét a ma
gyar ..haderő", ha nem az osztrák bu
nyósok legnagyobbjaival. Második alka
lommal rendezték meg a nagyszabású
MMA, KI és ökölvívó gálát - stílusosan
Szombathelyen - az Aréna Savadéban.

A gála programja óriási pofonokat ga
rantált.
A Fight Arénában 30 sportoló. 15 pá
rosításban és 3 különböző szakágban
mérte össze az erejét a szurkolók legna
gyobb örömére A magyarok válogatott
tagja volt Tóth Csaba is. aki Antonio Zovak ellen mérte össze tudását.
Tóth Csaba, a vörös skorpió. 4 meccs. 4
győzelem aktuális mérleggel, az „l'm the
tiger" címet viselő zenére vonult be a
több ezres közönség elé. A Kl-HMTA Budapest versenyzője 81 kg-ban verseny-

zett, az összecsapás 3x3 percre volt ki
írva. de nem tartott addig. Csaba az 1.
másodperctől irányította a csatát, meg
rendítő combrúgásokkal operált, és T40”nél már padlóra is küldte ellenfelét, majd
az 1. menet utolsó másodperceiben má
sodszor is megrendítő erejű ütést vitt be
a vörös skorpió! És a bíró véget vetett az
egyoldalú küzdelemnek, K.O lett a vége.
Tóth Csabával beszélgettünk.
Mióta foglalkozol küzdősportokkal,
mit tartasz erősségednek, illetve, mi
ben kell még fejlődnöd?
Édesapámnak köszönhetően már gyer
mekkorom óta sportolok. Erősségem,
hogy a mentális és a fizikai erősségeimet
is összehangolom. Nagyon fontosnak tar
tom a táplálkozást, az életmódot, a küz
delmekre történő nagyon tudatos felké
szülést. a kemény edzéseket.
Milyen volt a szombathelyi harc?
Nagyszerű érzés volt. hogy ilyen szín
vonalas gálára meghívtak, már a hely
szín is jól eső örömet szerzett, aztán
ahogy közeledett a ringbe lépés, szinte
eksztázisba kerültem. így is versenyez
tem. Nem engedtem ellenfelemet ki
bontakozni. végig igyekeztem a saját
akaratomat ráerőltetni Antonio Zovakra. Fontosak voltak a jó erősen bevitt
combrúgásaim, mert jól eltaláltam. így
kevesebbet tudott mozogni, elugrálni,
és könnyebb volt győzni, a saját akaratómat érvényesíteni.
Mire vagy a legbüszkébb?
Legbüszkébb arra vagyok, hogy KI
amatör világbajnok tudtam lenn Milánó
ban. még 2015-ben. de sikerült már profi
magyar bajnoki címet és 3 alkalommal
magyar amatőr bajnoki aranyat szerez
nem muay thai szakágban. Manapság
már profi meccseken lépek a szorító'oa,
édesapámmal és öcsémmel készülök, a
meccs előtt 2 héttel pedig eljárunk kü
lönböző klubokhoz tréningezni és edzömeccseket vívni, ekkor van módom éles
meccsszituációban is gyakorolni.
Mi lesz a következő megméretteté
sed?
Április 7-én muay thai gálán lépek fel.
Monoron. Nem foglalkozom azzal, ki lesz
az ellenfél, inkább sokat edzek, készülök,
hogy a versenyen előhozhassam a leg
jobb tudásomat.
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Lukács Andrea
festőművész
,Lettlégyen az szerelem”
című kiállítása

Megnyitó 2018.04.13. péntek 18:00
A kiállítás képeit elemzi: Radóczy Mária
tűzzom árt cm űvész
Mocskonyi Gergely
gitárm ü vész

Közreműködik:

A kiállítás megtekinthető: 04.27-ig
Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár
Gyál, Körösi út 118-120.
06-29/541-641
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ÉSZC-GYÁL

Szakgimnáziumi ágazataink

Rendészet

Eötvös József
Szakgimnáziuma és
Sza kközépiskolája

- Közszolgálati ügyintéző

Informatika
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Felnőttoktatás
Pénzügyi - számviteli ügyintéző
■ Fitness -WelIness instruktc i
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HIRDETÉS

HIRDETÉSFELVÉTEL: 06-29/541-644
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Mozgás - Öröm - Agytorna
A mozgás és a tanulás fiatalít!
2018. április 17-től minden kedden 9:30-10:30-ig
az Arany János Közösségi Házban.
Az első alkalom ingyenes!

K*

A szenior örömtánc egy új közösségi tánc forma, mely az idősödő
emberek szervezétéhez igazodó kíméletes “sporttevékenységet'’
kínál. Az új tánclépések megtanulása intenzív agytomát biztosít,
ami segíti az idegpályák “olajozását”.
Folyamatosan lehet csatlakozni a csoporthoz 50-100 éves korig.

MESTEREK BOLTJA
SZERELVÉNY SZAKÜZLET
GYÁL, HUNYADI ÚT 5.
TELEFON: 29/345-500

MOSDÓK, WC-K,
SZERELVÉNYEK,
RÉZCSÖVEK
IDOMOK,
SZELEPEK

Nem szükséges előzetes lánctudás, sem állandó
táncpartner, csupán egy pár váltócipő kell hozzá.
Szilágyi Kata 06-30/368-8951

Víz-, gáz-, központifűtés-,
klímaszerelés, tervezés,
teljes körű kivitelezés.
Telefon: Papp Gyula 20/9451-071,
Ifi. Papp Gyula 20/331-4930.

gartner

(jyenyaCáng %egye^tiSzo^á£a^fi..
Kiemelt bérezéssel keresünk GYÁLRA
RAKTÁROS (pályakezdők isi)
kollégákat osztrák tulajdonú, stabil hátterű logisztikai céghez.

•
•
•
•
•

• Kiemelt
versenyképes
jövedelem,
teljes
munkaidős foglalkoztatási jogviszonyban
• Elérhető bruttó bér akár 330.000,- Ft (túlóra
nélkül)
• Egyéb
juttatások
(cafeteria,
munkaruha
biztosítása, tisztasági-, téli-, nyári védőital- és
vitamin csomag)
Bejárási támogatás, vagy céges buszos transzfer a Népligettől
Tobbműszakos munkarend
Határozatlan idejű munkaszerződés
Korszerű, modern munkakörnyezet együttműködő és egymást támogató csapattal
Fejlődési lehetőség (pl. cég által finanszírozott szakmai képzések)

•
•
■
•

Fizikai alkalmasság és terhelhetőség
Megbízható, felelősségteljes magatartás
Precíz, pontos munkavégzés
Min. általános iskolai végzettség

• Targoncavezetői jogosítvány
• Min. 1 év targoncás gyakorlati tapasztalat

....-------- ~ rzrsasssaranrr. k

■—

Ügyintéző:
Orosziné Dervenkár Erika
Cím: Gyál, Vecsési út 37.
(állatorvosi rende'őve! szemben)

Telefonszám:

06 30 350 9535

NYBTWíiTAHTÁS

Hétfő - Péntek 9-15-ig

Pályakezdő, tapasztalt cs idősebb, akár nyugdíjas kollégák jelentkezését egyaránt várjuk!
„Ne ingázzál, mara(dj)GYÁl"
Kérjük fényképes önéletrajzát az alábbi email címre küldje:
gyal@gartner.hu

Ügyelet éjjel-nappal:
06 30 900 1117
www.gyal.hu 21
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PEREMVÁROSI
HORGÁSZOK
EGYESÜLETE
A 10,6 ha. Peremvárosi Horgásztó
és Pihenöpark a főváros határá
ban, az M6-ÖS autópálya mentén,
reggel 6-tól este 20 óráig várja a
pihenni vágyó családokat, baráti
társaságokat, munkahelyi közös
ségeket.
Rendszeres nyilvános telepítések.
Sátor és tüzrakó helyek, a piknikézőknek, négyszemélyes faházak,
játszótér a gyermekeknek.

Kristályvirág Optika

$5?^
>***§£
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. .

Folyamatos akciókkal várjuk minden típusú
szemüveglencsére, mely összevonható
kedvezményes árú kereteinkkel.

Éjszakai horgászat:
április 1-től október 31-ig,
este 20 órától reggel 6 óráig.

■ Computeres látásvizsgálat
■ Baba- és gyermekszemészet
■ Szemüvegkészítés és karbantartás
■ Kontaktlencse illesztés, -betanítás és -kontroll
■ Ingyenes szaktanácsadás
■ Napszemüveg
■ Ajándékutalvány
www.kristalyviragoptika.h

Megközelíthető az
autópályán és Gyál felől.

N YITVATARTÁS
J Hétfő-Péntek: 9-18 Szombat: 9-1
Tó és horgászvizsga-infó: 06-30/933-0486,06-30/210-3486.
i...

GRÁNIT
MÁRVÁNY
MÉSZKŐ
MUKO
yy

yy

sírkövek készítése, régiek felújítása,
urna sírkövek nagy választékban,
betűvésés, épület kőfaragó munkák
27 éve a lakosság szolgálatában
RadicsTeam Bt.
Gyál, Kisfaludy u. 33/a.
Tel.: 345-105, 06-30-432-6792
www.radics-team.hu
Email.: sirkofarago@freemail.hu

22 gyáti mi újság

Tel : 06-70/902-5876, 06-29/744-883

TEMETKEZÉSI I10DA
és

SÍREMLÉK BEMUTATÓ
Gyál,
Szent István út 94.
Tel.: Szegediné Marika
06-30/388-6338
06-30/562-5550
Nyitva tartás:
H-P: 9®-15®

ELOHIM Kft.

HIRDETÉS

Korrekt
Optika

2360 GyáJ, KArfal út 156.
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(30) 979 7073
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www.korrcktoptlka.hu
VasAmap-Hftltt: ZÁRVA
KetW • Péntek: 9.00 - 18.00
Siómba! 9.00-12.00

A

EGÉSZSÉG pénztár és szépkArtya elfogadóhely

Születésnapi akció!

8 ÉVESEK
LETTÜNK!
RETRO KERETEK 28000 FT HaYEn
FÉM KERETEK 16000FT HaYETT

MŰANYAG KERETEK 9000FT HELYETT

ÉVES A KORREKT OPTIKA,
EZÉRT EGYES KERETEINKET
ÉS EGYES LENCSÉINKET
A NYOLC ÉVVEL
EZELŐTTI ÁRON ADJUK!

LENCSÉK
MULT1F0KÁLIS 30.000 FT HELYETT
FÉNYRE SÖTÉTEDŐ 16000 FT HELYETT

-

konyhabútor
gardrób szekrény
fürdőszoba bútor
szobabútor

rinért £n|Si
u
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A NAPRA FORGÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
MUNKATÁRSAKAT KERES AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE!
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KERTÉSZETI MUNKATÁRS
Feladatok:
ültetés, növényápolás, áru-összekészítés
Munkavégzés helye: Szigetszentmiklós - dísznövénykertészet

FOGORVOS?
RENDELŐ

RAKTÁRI CSOMAGOLÁS
Feladatok:
címkézés, csomagolás, display hajtogatás,
kézi- és gépi anyagmozgatás (targoncázás)
Munkavégzés helye: Gyál - logisztikai raktárak

Fájdalommentas fogás;:.; !
Rugalmas kezelési időponté
Kellemes környezet, kec'vezó

Munkavégzés körülményei:
•
teljes munkaidős munkarend
•
hosszú távú munkalehetőség
•
munkába szállítás, vagy munkába járás támogatása

Elvárások:
•
megbízhatóság, rugalmasság
Napra Forgó
•
pontos, precíz munkavégzés
Nonprofit Közhasznú Kft.
•
fizikai állóképesség
•
teljesítményorientált hozzáállás
A munkakörök betöltésénél előnyt jelent a hasonló mun
kakörökben szerzett tapasztalat, valamint targoncavezetői
jogosítvány ill. tapasztalat.
Megváltozott munkaképességű
munkavállalók jelentkezését is várjuk!
Érdeklődjön, jelentkezzen a 06-20/366-3993-as, vagy a
06-23/520-683-as telefonszámon munkaidőben 8-16 óra
között. Jelentkezését leadhatja a megpályázott mun
kakör megnevezésével az oneletrajz@napra-forgo.hu
e-mail címre is.

\

ingyenes kon?:u
ingyenes szájhigiéi k
Bejelentkezés teiefo :io :
2360 Gyál, Gárdony' Gé\
(a focipályától 6 pe, r;

3-9403
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Dr. Szaniszló Boglárka

V
A*

Rendelési idő:
Kedd: 16:00-19:00
Csütörtök: 16:00-19:00

■:

Email: szanident@gmail.com
Web: www.szanident.hu

www.gyal.hu 23
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