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A pályázat a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 2018. évi fordulójára vonatkozik.
A pályázók köre: A Bursa Hungarica Ösztön-
díjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18.
§ (2) bekezdése alapján kizárólag a települési
önkormányzat területén állandó lakóhellyel ren-
delkezők részesülhetnek, amelyet a pályázó a
lakcímkártyájával tud igazolni.

Figyelem! A pályázás rendje a tavalyi évhez
hasonlóan az alábbiak szerinti:

A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rend-
szerben egyszeri pályázói regisztráció szüksé-
ges, melynek elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx (A
felület használatához Internet Explorer böngésző
használata javasolt!) Azok a pályázók, akik a ko-
rábbi pályázati évben regisztráltak a rendszer-
ben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meg-
lévő felhasználónév és jelszó birtokában lép-
hetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Ameny-
nyiben jelszavukat elfelejtették, az „Elfelejtett
jelszó funkcióval” kérhetnek új jelszót. 

A pályázói regisztráció vagy a belépést kö-
vetően lehetséges a pályázati adatok feltöltése

a csatlakozott önkormányzatok pályázói részé-
re. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2017. szeptember 28. napján megtartott
ülésén döntött a 2018. évi fordulóhoz való csat-
lakozásról!
A pályázat benyújtási határideje: 2017. nov-
ember 7.
A pályázat benyújtásának helye: Gyáli Polgár-
mesteri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati
Iroda, Intézményfelügyeleti Csoport - 2360 Gyál,
Kőrösi út 112-114. I. em. 121.
Pályázati kapcsolattartó: Pap Krisztina (tele-
fon: 06-29/544-141) és Magyarosi Andrea (te-
lefon: 06-29/544-140)

A pályázat további részletei, így a pályázók
köre, az ösztöndíj időtartama, a pályázat köte-
lező mellékletei megtalálhatók a www.gyal.hu
weboldalon! 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2017.
december 7.
A pályázók értesítése: 2017. december 11.

Rozgonyi Erik címzetes főjegyző
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Polgármester úr! sikeres ünnepségek,
élménydús városi rendezvények állnak
a születésnapos város és polgárai mö-
gött. Ön szerint sikerült méltó módon
emlékezni az elmúlt 2 évtizedre?

Határozottan igen. Azt gondolom,
hogy az augusztus 20-i és az azt kö-
vető héten megtartott városi rendez-
vényünk is remek alkalom volt, hogy
megemlékezzünk az elmúlt 20 évünk-
ről. A jubileum alkalmából átadott pol-
gármesteri elismerések és a Pánczél
Károly országgyűlési képviselőnek, par-
lamenti bizottsági elnöknek, korábbi
alpolgármesternek adományozott dísz-
polgári cím is jó helyre került. Negy-
ven, a saját szakterületén maradandót
alkotó személyiség kapott polgármes-
teri elismerést. Ez mind azt mutatja,
hogy fontos az itt élők tevékenysége,
az, hogy ki mit tesz le az asztalra, füg-
getlenül attól, itt él-e vagy ,,csak” itt
dolgozik. 

Ezek a kitüntetések is mind-mind an-
nak a munkának az elismerései, ame-
lyeket az elmúlt 20 évben, pontosab-
ban szólva a rendszerváltás óta eltelt
27 évben végeztünk el, és amely idő-
szakra díszpolgárunk, Kovalik József-
né, Irénke néni csak annyit mond, hogy
,,a város az aranykorát éli”. Ezt mi sem
tagadjuk meg, és mi is nagy ívű fejlő-
désnek érezzük.

nemcsak szórakozásra, de egy kis
számvetésre is alkalmat adott az ün-
nepi programsorozat…

Augusztus 20-án és az azt követő
hétvégi ünnepségen is mindenki meg-
találta a saját szórakozási lehetőségét
az eddig hozzánk beérkezett visszajel-
zések alapján, de szerintem is nagyon
magas színvonalú, a lakosság számára
szórakoztató programokat biztosító
rendezvényeket ajándékoztunk az itt
élőknek, akikkel – kihasználva az ün-
nepi rendezvények idejét – sokat be-
szélgettünk. A gyáliaknak persze van-
nak problémáik, hiszen fejlődő telepü-
lésen élünk, és egy ekkora városban
mindig is lesznek megoldandó ügyek,
de az elégedettség hangján szóltak a

gratulációk. Megvallom őszintén, jól
esett fürödni ezekben a dicsérő sza-
vakban. A kerek évfordulók arra is jó
alkalmat adnak, hogy számot vessünk,
értékeljünk, felfrissüljünk, kicsit meg is
veregessük saját vállunkat is. 

A célunkat elértük, de nemcsak em-
lékeztünk, hanem a jövőbe is tekintet-
tünk, amikor meghirdettem azt a moz-
galmat, amelynek a lényege, hogy az
identitásunkat, idetartozásunkat hang-
súlyozva, az érzéseinket kimutatva, a
gyáliságot fontossá téve tegyünk min-
den házra egy magyar és egy Gyál
zászlót! 

Folyamatosan fejlődik a város, ezek-
ben a hetekben, hónapokban a gyer-
mekintézmények felújítása is zajlik. 

A fejlődés tetten érhető: a 90-es
években, a rendszerváltás idején még
nem tudtunk elhelyezni 90 gyereket az
óvodákban, mára szinte ez a gond is
megoldódott. Igaz, most egy kicsit szű-
kölködünk helyben, hiszen az új tátika
óvoda építése is elkezdődött, és jövő
augusztusra már be is fejeződik. A mo-
dernizáció 4 éves folyamata a bölcső-

dével kezdődött, aztán tavaly-
előtt átadtuk a Liliom óvodát,
következett a Bartók tagóvo-
da bővítése a tornateremmel
és a 3 csoportszobával, majd
a hőszigetelés, a nyílászárók
cseréje. Idén a régi szárny fel-
újítására került sor, jövőre el-
készül az új ovi, ezzel pedig
teljesen megújulnak a gyáli
gyermekintézmények mind bú-
torzatukban, mind környeze-
tükben. Ki merem jelenteni,
hogy az óvodák szolgáltatásai
megegyeznek, vagy helyen-
ként még többet is nyújtanak,
mint a magánóvodák, miköz-
ben jelentős anyagi terhek nem
jelentkeznek. Emellett minden
oktatási intézményünk meg-
újul, hőszigeteléssel, nyílászá-
rókkal lesznek ellátva, a Bar-
tók- és a zrínyi-iskola novem-
berre pedig már napelemmel

is fel lesz szerelve. 
A sportcélú beruházások is halad-

tak az elmúlt időszakban?
természetesen a sportcélú beruhá-

zások is igen jelentős színvonal-emel-
kedésen mennek, mentek keresztül,
hiszen tavaly kispályás műfüves pá-
lyát avattunk, ebben az évben tao-for-
rásból elkészül az élőfüves, öntöző-
berendezéssel, világítással ellátott lab-
darúgó edzőpályánk, most ősszel pe-
dig saját erőből megépül egy gumi-
borítású kosárlabda- és a strandröp-
labda pálya is. 

A pályák környékén elkezdődött a fá-
sítás, bokrosítás is. A Millenniumi park,
valamint a templom tér és közvetlen
környezete szintén megújult. Renge-
teg fát ültettünk el, rendeztük a zöld
felületeket, de a tanuszoda előtti park
is elkészült saját erőből. A korábban
amortizálódott vasútállomás helyén
egy gyönyörű park áll, így ma már egy-
általán nem lehet azt mondani, hogy
nem törődünk a zöldövezet fejleszté-
sével. Nagyon szeretnénk, ha igazán
kertvárosi jelleget öltene a város.  
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interjú SzItA Róbert | Fotó: BÖRCSÖK Kata

Pápai Mihály:  legyen minden épületen 
magyar nemzeti és Gyál-zászló!

Az elmúlt hetekben lezajlottak 20 esztendős városunk legnagyobb ünnepségei, így aztán pol-
gármesterünket megkértük, értékelje a rendezvényeket, illetve a fejlődő város aktuális beru-
házásairól is adjon képet.    
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Gyál Város Önkormányzatának képviselő-testülete szeptember 29-én tartotta meg munka-
rend szerinti legutóbbi soros ülését. Az ülésen összesen tizenhat napirendi témával kapcsolatban
határoztak a képviselők. Az alábbiakban ezekről tájékoztatunk.

Az ülés elején a testület el-
fogadta Pápai Mihály pol-
gármester beszámolóját a
legutóbbi rendes ülés óta
történt fontosabb esemé-
nyekről, valamint a lejárt ha-
táridejű határozatok végre-
hajtásáról. Ezt követően a
képviselők a 2017. évi költ-
ségvetés I. félévi beszámo-
lóját szavazták meg, majd új
rendeletet alkottak a házas-
ság megkötésének és a be-
jegyzett élettársi kapcsolat
létesítésének hivatali helyi-
ségen, illetve hivatali mun-
kaidőn kívüli engedélyezéséről és az
anyakönyvi eljárás egyes díjairól.

Ezután arról döntött a képviselő-tes-
tület, hogy ismételten kiírják a Gyáli Bó-
bita Bölcsőde intézményvezetői állás-
pályázatát, majd elfogadták a Város-

központ jövőbeni fejlesztéséről szóló ta-
nulmánytervet, illetve jóváhagyták a He-
lyi Esélyegyenlőségi Program felülvizs-
gálatáról szóró iratanyagot.

Az ülésen megszavazták a képviselők,
hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat 2018. évi fordulójához is
csatlakozzon az Önkormány-
zat.

Ezt követően arról döntött a
testület, hogy a Gyáli Bartók
Béla Általános Iskola és a zrínyi
Miklós Általános Iskola egyes
tantermeit Smart School táb-
lagépekkel szerelik fel, végül
pedig azt szavazták meg a
képviselők, hogy a jövő évben
magyar nemzeti és Gyál-zász-
lókkal lobogózzák fel a gyáli
ingatlanokat.

Gyál Város Önkormányzata
éves munkarend szerinti következő so-
ros ülését október 26-án tartja a Város-
háza tanácstermében. A képviselő-tes-
tületi előterjesztések, anyagok, illetve
döntések a www.gyal.hu weboldalon ol-
vashatók.

Az ülésteremből jelentjük

kÖzérdekűSzItA Róbert | Fotó: BÖRCSÖK Kata

KEZDJÜK TISZTA LAPPAL! 

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. felhívja
figyelmüket, hogy 2017. november 2-tól a teljes ellá-
tási területén megkezdi a felhasználási helyek fokozott,
teljes körű ellenőrzését! 

Az ellenőrzés elsődleges célja, hogy felderítésre ke-
rüljenek 
� az engedélyezett megoldástól eltérő módon vagy

hozzájárulásunk nélkül megvalósított, víziközmű rendszerbe történő
ivóvíz- és/vagy szennyvízbekötések, illetve 
� a saját kútból származó, közműves szennyvízelvezető hálózat-

ra hozzájárulásunk nélkül rákötött szennyvízelvezetések, továbbá 
� az egyéb vizek pl. illegális csapadékvíz bevezetések. 

A felhasználási helyek ellenőrzésének részét képezi a meglévő be-
kötések műszaki állapotának, valamint a fogyasztásmérő és a plombák
sértetlenségének ellenőrzése is. 

Bár felhasználóink többsége ismeri és betartja a jogszabályi elő-
írásokat, azonban sajnálatos módon előfordulnak olyan szabálytalan-
ságok, amelyek veszélyeztetik a többség egészséges ivóvízellátását,
vagy éppen az üzembiztos szennyvízelvezetést. Ezek a szabálytalan-
ságok sok esetben anyagi kárt, közegészségügyi problémát és sok
kellemetlenséget okoznak az előírásokat betartó felhasználóink számára
is (pl. elöntések csapadékos időszak idején), ráadásul jelentős több-
letköltségeket is okoznak, melyek a lehetséges fejlesztésektől vonják
el a forrásokat. 

Az ellenőrzés első lépéseként a DPMV Zrt. a következő aján-
latot teszi 

Amennyiben a korábbi hozzájárulásunktól eltérően vagy nélküle
megvalósított víziközmű bekötés használója 2017. október 31-ig pos-
tai, könyvelt (ajánlott/tértivevényes) küldeményként bejelentésben

jelzi a DPMV Zrt. felé (Postacím: 2360 Gyál, Kőrösi
út 190.) a szabálytalan (illegális ivóvíz/szenny -
víz/csapa dékvíz bekötés) felhasználás tényét, ab-
ban az esetben Társaságunk eltekint az üzletsza-
bályzatunkban megjelölt kötbér és a szabálytalan
bekötés kapcsán a maximálisan 5 évre visszame-
nőlegesen megállapítható szolgáltatási díj kiveté-
sétől. 

A bejelentések alapján, helyszíni ellenőrzést kö-
vetően – a jogszabályi előírások figyelembe vételével – születik meg
a döntés a szabálytalan kialakítás engedélyezése (pl. illegális szenny-
vízbekötés legalizálása) vagy annak megszüntetése (pl. csapadékvíz be-
kötés megszüntetése) kapcsán. 

Természetesen a meghirdetett moratórium már nem terjed ki a jog-
szerű állapot visszaállítására vagy annak legalizálására illetve költ-
ségeire. Így tehát pl. egy illegális szennyvízbekötés esetében az új
bekötéseknél alkalmazott átvételi eljárást le kell folytatni, továbbá az
azzal kapcsolatos költségeket rendezni szükséges. 

A moratórium lejártát követően postára adott bejelentésekre a fen-
ti kedvezmények már nem vonatkoznak! 

Az ellenőrzés során a kollégáink arcképes igazolvánnyal és meg-
bízólevéllel fognak rendelkezni. 

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmüket, hogy Társaságunk díj-
mentesen végzi a felhasználási helyek ellenőrzését, így az ellen-
őrzést végző kollégáink semmilyen jogcímen sem jogosultak az
ellenőrzés során bárminemű díjat kérni vagy elfogadni! 

Kérjük minden felhasználónkat, hogy a hatékony munkavégzés ér-
dekében tegyék lehetővé a felhasználási helyekre való bejutást. 

További információ kérés esetén kérjük, keressék telefonos vagy
személyes ügyfélszolgálatunkat. 

Gyál, 2017. szeptember 6. 
DPMV Zrt.
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A városi református templomban istentisztelet keretében emlékeztünk meg az 500 éves re-
formációról, a 70 éves gyáli egyházközségről, a 25 éves Gyáli református templom fennállásáról,
valamint Gyál várossá avatásának 20. évfordulójáról.

A gyáli egyházközségben 1997 óta szol-
gálatot végző Gyimóthy zsolt lelkipász-
tor szeptember 10-i igehirdetésében az
évfordulók egy gyülekezet életében be-
töltött szerepét, jelentőségét hangsú-
lyozta. Az Istentiszteleten a MonGYÁL-
dást zenekar tagjai egyházi énekekkel
köszöntötték a gyülekezetet. A talen-
tum Kör színházi fellépése pedig még
emlékezetesebbé tette a jubileumi ün-
nepséget. 

Az eseményen Erős József alpolgár-
mester beszédében kiemelte és egyben
megköszönte Gyimóthy zsolt lelkipász-
tor 20 éves áldozatos szolgálatát.  Meg-
emlékeztek a református egyházköz-
ségnek kezdetben a házában otthont
adó Bözsi néniről, 1947-től szolgáló lel-

kész, Nagy Kornél, majd 1975 januárjá-
tól szolgáló nagytiszteletű takaró Ká-
rolyról aki a templomépítés nyolc évé-
ben is erőt adott a közösségnek és 2010-
ben Gyál Díszpolgára Címet adomá-
nyozta részére a város. Áldást mondott
még a felsőpakonyi lelkész is, aki 1994-
ben egy évet szolgált városunkban. Nagy
Pálné tünde vezetésével a gyülekezet
és gyermekei széttéphetetlen nemez
szőnyeget készítettek a jeles évforduló-
ra. A harangszó után közös ebéd és tor-
tavágás következett. Az önkormányza-
tunk is kapott egy példányt a közösség
életéből készült kiadványból, melyet szin-
tén közösen készítettek.
A múlt
A református egyházközség 1947-től
szolgáló lelkésze, Nagy Kornél 1974 vé-
gén vonult nyugdíjba. 1975 januárjában
nagytiszteletű takaró Károlyt rendelte
ki a püspök, akit év végén rendes lel-
késszé választottak. takaró Károly re-
formátus püspök részére 2010-ben Gyál
Díszpolgára Címet adományozott Gyi-
mesi István nyugalmazott polgármester.

A reformátusok körében is az 1980-as
évek elején érett meg a helyzet arra,
hogy templomukra végleges megoldást
találjanak. 1982 elején Horváth zoltán kő-
bányai építész készített terveket rá, de
az építési engedélyt csak 1984-ben kap-
ták meg hozzá. Alapkövét március 15-
én tették le, az alapozást 1986-ban tud-
ták elvégezni. Még ez évben elkezdték
az imaterem építését is, melyet a követ-
kező évben vettek használatba. Ezt kö-
vette az erőgyűjtés időszaka, melynek
végpontján, 1992-ben érkeztek el az épít-
kezés befejezéséhez, és a templom fel-
szenteléséhez.

ünnepi istentisztelet a református templomban

PályázAt, ünneP SzR | Fotó: KNF

Gyál Város Önkormányzatának képviselő-
testülete a 89/2017.(iV.27.) sz. és a
113/2017.(V.17.) sz. határozataiban döntött
arról, hogy Gyál Város településrendezési
eszközeit részlegesen módosítja az aláb-
biak szerint:

• a 89/2017.(IV.27.) sz. határozat alapján a
hatályos településszerkezeti terv és a Helyi Épí-
tési Szabályzat (mellékleteként a szabályozási
terv) módosítása az AUtÓKER Logisztikai Kft.
területén

• a 113/2017.(V.17.) sz. határozat alapján a ha-
tályos településszerkezeti terv és a Helyi Építési
Szabályzat (mellékleteként a szabályozási terv)
módosítása a gyáli 4266/3és a 4266/11 hrsz.-ú
ingatlanok területén

A két módosítást közös eljárás keretében a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes telepü-
lésrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) kormányrendelet alapján egy-
szerűsített eljárás keretében folytatja le. Elő-
zetes tájékoztatási kötelezettséget a partner-
ségi egyeztetés során nem állapított meg. A
tervezési munka elvégzésével a PESttERV
Pest megyei terület-, település-,  Környezet
tervező és tanácsadó Kft.-t bízta meg. 

A tervezési munka során – amely 2017.
májusában kezdődött – az érintett tulajdo-
nosokkal is egyeztetve, a módosítási igények
vizsgálatát és a változtatási koncepció fel-
állítását követően elkészült GYÁL VÁROS
tELEPÜLÉSRENDEzÉSI ESzKÖzEINEK
RÉSzLEGES MÓDOSÍtÁSA munkaközi
egyeztetési dokumentációja. 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének a településfejlesztési és település-
rendezési és településképi eszközök készí-
tésével és módosításával összefüggő PART-
NERSÉGI EGYEZTETÉSI SZABÁLYAIRÓL
szóló 10/2017. (IV.28.) önkormányzati ren-
delete alapján véleményezés céljából a pol-
gármester tájékoztatást ad:

• a város hivatalos honlapján
• a Polgármesteri Hivatal épületében lé-

vő hirdető táblán
• a GYÁLI Mi ÚJSÁGBAN, Gyál Város Ön-

kormányzatának közéleti és információs lap-
jában

• lakossági fórumon, legalább 8 nappal az
előzőekben felsoroltak után

A véleményezési eljárás tervanyagát tel-
jes egészében a település hivatalos hon-
lapjára tájékoztatásként feltöltöttük, meg-
tekinthető a www.gyal.hu/hirdetmenyek

menüpont alatt. A lakossági fórum idő-
pontja: 2017. október 19. 10 óra. 

A lakossági fórum helye: Gyáli Polgár-
mesteri Hivatal tanácsterme. 2360 Gyál,
kőrösi út 112-114. földszint

A közzétett felhívás és tájékoztatás alap-
ján a partnerek a felhívásban vagy a lakos-
sági fórumon meghatározott 8 napos ha-
táridőig írásos javaslatot tehetnek, véleményt
nyilváníthatnak.

•  a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére
(2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) történő meg-
küldéssel, vagy

•  elektronikus levélben történő megkül-
déssel (foepitesz@gyal.hu)

A partnerségi egyeztetésben részt vevő
köre:

• a település közigazgatási területén in-
gatlannal rendelkezni jogosult természetes
vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet,

• gyáli székhellyel, telephellyel rendelke-
ző gazdálkodó szervezet,

• gyáli székhellyel bejegyzett civil szer-
vezet.

Várjuk konstruktív együttműködésüket!
Gyál, 2017. szeptember 21.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

lakossági fórum
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a sport nagyon fontos tényező gyálon, a követ-
kező hasábokon a sportberuházások jótékony ha-
tásáról is olvashatnak.

Elnök Úr! Minek tulajdonítható, hogy az el-
múlt időszakban ennyire a középpontba került
a sport?

Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a kor-
mány rengeteget segít, de eljött a pillanat, amikor
már a város is büszkén mutathatja fel, hogy mi-
lyen összegeket költhet sportra. Mindezek követ-
keztében az utóbbi 2 évben rendkívüli lendületet
kapott a sport támogatása a városban, soha nem
látott, nagy sport célú beruházások kezdődtek. Er-
re a legkiválóbb példa, hogy az állam, a kormány já-
rási tanuszodát építtetett. a lakosság régi elvárása,
illetve kívánsága teljesül hamarosan. Úgy gondo-
lom, hogy az itt élő gyermekek számára nagy se-
gítség lesz ez, hiszen a létszámuk már nagyon indokolta az
uszoda létrejöttét. Noha nem a város üzemelteti majd a tan-
uszodát, mégis igazi gyöngyszemévé válhat a városnak.

A vizes sportok mellett a labdarúgás is nagyon nép-
szerű…

Jómagam is fociztam az ifjúsági és felnőtt csapatokban a
70-es években gyálon, jól emlékszem, hogy akkoriban még ka-
páltuk is a pályát, mert olyan állapotok voltak, nekünk ez volt a
bemelegítés.

a sportpályánk is épül, szépül. az itt zajló beruházások kap-
csán kell köszönetet mondani a helyi vállalkozásoknak, hiszen
a 111x72 méteres nagy pálya, a 90x45 méteres edzőpálya is
taO-támogatásból épülhet, újulhat meg. a 22x42 méteres
kispályás műfüves pálya már 1 éve eredményesen üzemel,
emellett a jelenleg is készülő 26x18 méteres strandröplabda
pálya és a 30x17 méteres kosárlabdapálya is része lesz annak
a sportbázisnak, ami minden gyálinak jól jön és kielégítheti a
sport iránti vágyat, a sportolási igényeket.

Merjünk nagyot álmodni?
Merjünk! Hamarosan elkezdődhet ugyanis a sportcsarnok

építése is, ehhez az állam 800 millió forint támogatást ad, a vá-
ros pedig felkészült erre a beruházásra is. Régi adósságot tud-
hat le ezzel a város, a gyáli aranykorszak részeként 2018-ra
megvalósulhat ez a beruházás is. azért fontos mindez, mert
éveken át a gyáli fiatalok, egyesületek azt érezték, hogy nincs
meg a kellő bázis ahhoz, hogy a sportot, az edzéseket foly-
tassák. Ezekkel a fejlesztésekkel, beruházásokkal már olyan
területeket nyithattunk meg, amelyek hozzájárulhatnak a he-
lyi tehetségek felfedezéséhez.

Milyen sportágakban bontakozhatnak ki gyáli tehet-
ségek?

annak ellenére, hogy gyál kisváros, szerencsére több sport-
ágban, így a birkózás, az utánpótlás labdarúgás, valamint a
kézilabda és a kosárlabda területén is vannak és lesznek is
olyan ifjú reménységei, akiknek a tehetségét kötelesség fel-
futtatni.

Mi a város legfőbb célja az ifjúság
nevelése és a sport területén?

Elsősorban nem a versenysport, a
leendő olimpikonok nevelése a cél, ha-
nem az utánpótlás-nevelés és az, hogy
a fiatalság sportoljon, értelmes sza-
badidős tevékenységet válasszon. Fon-
tos, hogy tudjanak választani a sport-
ágakból. a város a kondíciókat, a spor-
tolási lehetőséget biztosítja, úgy aka-
runk befektetni pénzt a sportba, hogy
a tehetségeket támogatjuk, az alapo-
kat biztosítjuk.

Mennyit költenek erre?
a képviselő-testület a jövőben azt a

bázist akarja megteremteni, ami segí-
ti a sportolókat, alapfeladatnak tart-

juk, hogy támogassuk a gyáli sportolók felkészítését, az egye-
sületek hatékony működését. a cél az, hogy minden gyáli
gyermek sportoljon, ezáltal a sportegyesületek jelenlegi évi 5
millió forintos támogatása is emelkedhet.

6 gyáli mi újság

Az utóbbi 2 évben rendkívüli lendületet kapott a sport, a sportolás a városban, soha nem látott
volumenű sportcélú beruházások kezdődtek – mondja Vinnai tibor, az Ifjúsági- és sportbi-
zottság elnökeként.

Az a cél, hogy minden gyáli gyermek sportoljon!

sportSzita Róbert | Fotó: KiSéRi-Nagy Ferenc
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A Civilek a Környezetünkért Egyesület négy éve támogatja a Gyáli bartók béla Általános Is-
kolában a tanév kezdetétől heti rendszerességgel működő HÁt-tÉr programot. Közel 30 gyer-
mek és számos felnőtt segítő vett részt a munkában, melynek fő célja, hogy megmutassa a
gyermekeknek, mindenki jó valamiben, értéket képvisel személyével a közösségben, szükség
van rá.
Azok a diákok, akik egész évben kitar-
tóan dolgoztak magukon, segítették a
másikat, szerepeltek az évzáró – idén a
pán péter című – színházi előadáson, s
teljesítményükkel hozzájárultak a HÁt-
téR program sikeréhez, jutalomként egy
5 napos, ingyenes táborozáson vehet-
tek részt Velencén az Egyesület jóvoltá-
ból.

az időjárás kedvezett, gyönyörű időnk
volt. a hőségre való tekintettel reggeli
után célba vettük a finom homokos par-
tot, amely a szálló lábánál volt. a min-
dennapos strandolás során a gyerme-
keket a kellemes vízből alig lehetett ki-
halászni. a nagy korkülönbség miatt
rendkívüli összefogásra volt szükség ah-
hoz, hogy minden gyermek igényét ki
lehessen elégíteni. a kicsik a part köze-
lében, míg a nagyok beljebb úszkálhat-
tak. az önfeledt strandolás után a déli
órákban visszatértünk az árnyas udvarra,
és nyári kézműves programokkal, illetve
okos játékokkal, ördögbot kipróbálásá-
val és finom arcmasszázzsal telt az idő.
Egy kevésbé forró napon egy hajókirán-
dulást is a programba iktattunk, ami
nagy élmény volt a gyerekek számára.
az ebéd utáni mosogatás feladatát min-
den nap más kapta; lényeges volt, hogy
itt is kevertük a kicsiket a nagyokkal. Na-
gyon lelkesen dolgoztak. Délután ismét
strandolás, majd vacsora, esténként pe-
dig elsétáltunk egy közeli fagyizóba. az
esték gitározással, „csöves” zenéléssel,
azaz Boomwhakerrel, közös játékkal, be-
szélgetéssel és zárókörrel teltek. Egy-
egy alkalommal esti mozizást tartottunk

sok-sok pattogatott kukoricával – a sze-
les időjárás miatt kertmozi helyett a fiú-
szobában, illetve éjszakai palacsintasü-
tésbe fulladt a nap.

Rendkívüli volt az a felelősségtudat
mellyel a nagyok viseltettek a kicsik iránt.
Mindenki vigyázott mindenkire, figyel-
meztették egymást, mire ügyeljenek. a
tábor ugyan csak öt napos volt, de a
gyerekek pillanatok alatt összekovácso-
lódtak, igazán minta értékű volt. Össze-
foglalva felejthetetlen élményeket nyúj-
tott a tábor. a szálló tulajdonosa és az
ott dolgozók elmondása szerint ilyen jó
gyerekekkel már régen találkoztak. Kö-
szönjük a sok együtt töltött vidám órát!

a nyár Egyesületünk számára nem ért
véget egy táborral, hiszen augusztus kö-
zepén visszatérünk a Velence Korzóra
azokkal a fiataljainkkal, akik már 8 éve
velünk tartanak minden nyáron és ősszel.
a négy napot leginkább a kölcsönös bi-
zalom jellemezte, amely azt is megala-
pozta, hogy sokan egy-egy új oldaluk-

ról engedték megismertetni magukat.
Ennek legemlékezetesebb élményeként
a salsa-oktatást tartjuk számon, ahol a
fiúk mutatták meg felszabadultságukat,
ritmusérzéküket, egy ismeretlen közös-
ségben megfelelő formában való meg-
jelenésüket. a kikapcsolódáshoz a ren-
geteg strandolás, különösen az éjszakai
fürdőzés, az esti fagyizások, a hajóki-
rándulás, a hennafestés és az újabb és
újabb kihívást jelentő okosjátékok nyúj-
tottak lehetőséget.

Köszönjük támogatóink önzetlen se-
gítségét: pápai Mihály polgármester, Ok-
tatási és Kulturális Bizottság, dr. Hrutká-
né Molnár Mónika - Monori tankerületi
Központ, gyál Városüzemeltetési és Vá-
rosfejlesztési Nonprofit Kft., Fagyöngy
gyógyszertár, Kocsis Hús és zsellér
Ágoston, valamint ismét nagy segítsé-
get nyújtottak fiatal segítőink: Nagy zsó-
fia, tóth Eszter Fruzsina és litkei Dávid.

Fényképes beszámolóink a HÁt-téR
és a CiKE facebook-oldalán találhatóak.

színpadról a Velencei-tóra

szAbAdIdő NOSzlOpi Rita zsuzsanna
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Az új épület felépítését indokolja, hogy a ne-
velésnek helyet biztosító épület állapota le-
romlott, fejlesztése költséghatékony módon
már nem megoldható, ezért határozott a vá-
rosvezetés az építkezés mellett.

A közeljövő egyik kiemelt óvodai beruhá-
zása ez, hiszen 6 csoportszoba kerül kialakí-
tásra mosdókkal és öltözőkkel, mely akár 180
férőhelyet is biztosítani képes. A közbeszerzési
eljárás lezajlott, így szeptemberben megkez-
dődtek a munkálatok, mely várhatóan egy
évig tart majd.

Az intézmény energiaellátásának egy ré-
szét a napcellák biztosítják, a hálózati meleg
víz- és fűtésrásegítést pedig a napkollektorok
szolgáltatják. A megfelelő védelmi berende-
zések kiépítése prioritásként fogalmazódott meg a városvezetés
részéről, tehát modern tűzjelző, tűzcsaphálózat kiépítését is ter-
vezik. Teljes internet lefedettség (WIFI), kamerarendszer, be-
léptető rendszer segíti majd a mindennapi munkát. A sószoba
igen népszerű mindegyik gyáli óvodában, hiszen a sós levegő
különösen alkalmas bőr- és légúti megbetegedések kezelésé-

re, mely ebben az intézményben is létesül. Az óvodába új bú-
torokat, eszközöket, játékokat is szeretnének vásárolni.

A biztonság tovább növelése céljából az utcafronti kerítést is
kicserélik. 1 300 m2-es szakaszban a külső környezetet is ren-
dezik.

Tervezett nettó alapterület: 1493,5 m2 (fszt. 907 m2 emelt
586,5 m2). Terasz: 285,5 m2, melyből árnyékolt 2*38 m2.

Helyiségek: aula közösségi tér, logopédia, pszichológus, fej-
lesztő szoba, könyvtár, nevelői szoba, vezetői irodák, orvosi szo-
ba elkülönítővel, öltözők, kiszolgáló helyiségek, konyhai részleg,
megújul a játszótér, melynek keretében új játszóeszközök te-
lepítésére kerül sor, kerti zuhanyok, párakapu kiépítése, nö-
vénytelepítések, öntözőrendszer telepítés, gazdasági bejárat ki-
építése, annak térburkolása.

„A beruházás ideje alatt a gyermekek megfelelő ellátása a

legfontosabb” – Pápai Mihály polgármester szerint. Az építke-
zések megkezdése előtt a szülőket előre értesítették a válto-
zásról.

A Gyáli Tátika Óvoda felújításával a város összes óvodája kor-
szerű, új, tiszta, modern körülményeket teremt a gyermekek
számára.

8 gyáli mi újság

Az elmúlt években folyamatosan újulnak meg a gyáli óvodák. első lépésben a Gyáli liliom
Óvoda, majd a Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodája modernizálódott, most pe-
dig a Gyáli Tátika Óvoda épülete helyére kerül egy korszerű, 21. századi intézmény.

Új lehetőségek, új óvodák

köznevelésgyal.hu
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Gyál város számára rendkívüli fontos-
sággal bír az oktatási intézmények tá-
mogatása, így miután az Ady Endre Ál-
talános Iskolában átment a sikeres pró-
bán, ma már zrínyi Miklós Általános Is-
kolában is alkalmazzák a helyi önkor-
mányzat által finanszírozott
Smart-programot.

Az előírt feltételek teljesí-
tése miatt, az első lépésben
a nyári szünetben kialakítot-
tak egy Smart-termet, ahol a
39 tablet mellett 1 Smart-táb-
la is a helyére került, de a ma
már szinte nélkülözhetetlen
wifi kiépítése is megtörtént.
A második lépésben, a tanév elején 15
pedagógusunk kapott nagyon érdekes
és hasznos továbbképzést 4 napon át.
Ezt mind Gyál Város Önkormányzata

biztosította – tudtuk meg a
Smart-terembe kalauzoló Or-
mosné Surányi Katalin igazga-
tónőtől, aki azt is hangsúlyoz-
ta lapunknak adott interjújában,
hogy a Klebersberg Intézmény-

fenntartó Központ (Klik) monori tanke-
rülete is hozzájárult a minőségi fejlesz-
téshez.

A padlózat teljes cseréjét, a speciális

függönyöket, a külön riasztót, illetve an-
nak felszerelését köszönhetjük a mono-
ri tankerületnek. Egy pályázat útján ka-
mera-rendszer kiépítéséről is szó lehet,
ennek a feltételeit az iskola biztosítja
majd – tette hozzá az intézményvezető.

A zrínyi Smart-termében egyébként
az adott pedagógushoz tartozó órákon,
azonos időben 24 munkahelyen dolgoz-
hatnak, tanulhatnak a diákok. A felső-
söknél mindez a magyar, a történelem,
a földrajz, a biológia, a kémia, az angol,
az ének és a technika tárgyak esetében
lehetséges, míg az alsósoknál, a 2-3-4.
osztályosok esetében tantárgy-függet-
len, ugyanis a pedagógus szabadsága,
illetve az osztály összetétele határozza
meg, mit és mikor érdemes Smart-te-
remben elsajátítani vagy éppen gyako-
rolni.

születése óta Gyálon la-
kik a jelenleg 6/A osztá-
lyos diák, akiről az isko-
la igazgatója csak jót
tud elmondani. Ormos-
né Surányi Katalin min-
den pedagógus kollé-
gának ilyen szerény és
tehetséges tanulót kí-
ván, aki egyrészt fellé-
péseivel színesíti az iskolai ünnepsége-
ket, másrészt kiváló tanulmányi ered-
ményével örömet szerez szüleinek és
tanárainak egyaránt.

Bianka, hogy kezdődött az éneklés
szeretete?

Egész apró koromban a fürdőkádban
dúdolgattam ismerős dallamokat, aztán
5-6 évesen már sokat daloltam.

Mi a kedvenc műfajod?
Alapvetően népdalénekléssel foglal-

kozom, de a könnyűzenét és a musicalt
is nagyon szeretem.

Hol, illetve kinél tanulsz?
Népzenére zabán László tanár

úrhoz járok, furulyát és klariné-
tot tanulok hetente többször, de
zongoraórákat is szívesen ve-
szek, a dalokat pedig otthon ta-
nulom. Nagyon vonz a hangsze-
res éneklés is, már kipróbáltam
együtt az éneklést és a zenélést.
Mondhatom, egész jól ment.

Melyek a kedvenc dalaid?
Nagyon tetszik Csézi ,,Álta-

lad vagyok” című dala, vala-
mint a Macskák című musical-
ből az éjfél, de a Jégvarázs is a
kedvenceim közé tartozik.

szereted a fellépeseket?
Igen, persze, az iskolában so-

kat szerepeltem már, nagyobb
közönség előtt is felléptem,
amikor a farsangon mutattam
meg tudásom, de a zeneisko-
lában is volt már sikerem.

emlékszel még, mi volt az első dal,
amit megtanultál? és mit tanulsz je-
lenleg?

Persze, a Süss fel nappal kezdtem,
most pedig a ,,Fény év távolság”, amit
gyakorlok. Általában kinézek egy dalt,
ami tetszik, aztán megtanulom a szöve-
gét, majd naponta gyakorlom.

Tudjuk, hogy jól tanulsz, de melyek
a kedvenc tantárgyaid?

Természetesen az ének-zene, emellett
pedig a matek és az
angol nyelv.

Hogyan tovább? 2
év múlva hol szeretnél
továbbtanulni?

A 8 osztály elvégzé-
se után zenetagozatos
középsikolába szeret-
nék járni, aztán felnőtt
koromban legszíveseb-
ben énekes-zenészként
dolgoznék.

Harminckilenc tablet, egy smart-tábla, wifi, képzett pedagógusok, okos diákok. Mi kell még? so-
kat dolgoztak rajta, de már a zrínyiben is használható a smart school program.

,,süss fel nap” című volt az első dal, amit megtanult, most pedig a ,,Fény év távolság”, amit gya-
korol. Jelenleg népdalénekléssel foglalkozik, ám, ha felnő, énekes-zenészként keresné a ke-
nyerét. Dányi Biankával beszélgettünk a zrínyi Miklós Általános Iskolában.

sMART school, már a zrínyiben is!

énekel, zenél és jól tanul

köznevelés SzR | Fotó: KISéRI-NAGy Ferenc
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A Bartók-iskola valamennyi dolgozója szívügyének tekinti, hogy
ez a kötődés pozitív legyen. igyekszünk olyan tanórai és tan-
órán kívüli programokat, tevékenységeket biztosítani a hozzánk
járó gyermekek számára, mellyel ezt a pozitív érzést mindinkább
el tudjuk mélyíteni.

ezért hirdettük meg az elmúlt tanév végén az „itt jártam a
nyáron Bartókos pólóban” szelfi-pályázatot. arra kértük ta-
nulóinkat, vigyék magukkal a Bartókos pólójukat is nyaralni,
és készítsenek magukról fotót az iskolapólóban. a beérkezett
fényképek nézegetése visszavitt minket a szünidő izgalmas,
élményekkel teli szép napjaiba. a pályázatra 114 db fénykép
érkezett, örömmel láttuk, hogy iskolánkról határainkon belül
és kívül is értesülhettek. Diákjaink nagyon jól mutattak a fo-
tókon a Bartókos pólóban, megmelengette a szívünket, mi-
lyen büszkén viselték.

Bejárták szinte az egész országot: kaptunk fényképet sop-
ronból, Győrből, sümegről, Visegrádról, keszthelyről, a Balaton
mellől, az Őrségből, Veszprémből, a Zempléni hegységből, ep-
lényből, Pécsről, Cserkeszőlőről, szarvasról, a Hortobágyról, kecs-
kemétről, Velencéről, tassról,
krisna-völgyből, Zalaszántóról,
Újdombrádról, a tisza-tóról és
nem utolsósorban Gyálról. Jár-
tak Horvátországban, Görö-
gországban, olaszországban,
ausztriában és szlovéniában
is. látták a magyar tenger mel-
lett az adriai- és az égei-ten-
gert is. Jártak hegyen, völgyön,
szárazon és vízen, voltak ása-
táson, kiállításon, kalandpark-
ban, múzeumban, gyógyfür-
dőben, a világ 8. legszebb
strandján, édes és sós vízben, állatkertben, vízesésnél, lovardában,
dinó-parkban, szép emlékek színhelyén, eljöttek a tankönyvei-
kért és az övék az első állványok nélküli megszépült iskolafotó
is. készültek fényképek híres emberekkel, sportolókkal, éneke-
sekkel, politikusokkal, nagypapával, testvérrel, baráttal, anyukával,
apukával, menyasszonnyal, ismerőssel és kedves ismeretlenekkel,
különleges állatokkal a-tól z-ig, szinte mindennel. részesei voltak
helyi eseményeknek: boldogan szelfiztek a „bazi nagy görög lag-
ziban”, vállaltak részt egy-egy városi dekoráció átrendezésében,
dőltek ki szekérhúzásban, mulattak városunk születésnapján.
A 2017-es nyár pályázatában az alábbi díjakat osztottuk ki:
A legtöbb fényképet beküldő: Pandák ádám – 6.b
A legmesszebbre vitte a Bartókos pólót: schmidt laura – 6.b
A legjobb apás szelfi: lengyel Dominik – 3.b
A „Legtöbb Bartókos póló egy képen” díja: Fekete kolos – 3.b
A legikonikusabb magyar helyszínen készült szelfi:
somogyi alaxandra – 7.a
A legizgalmasabb helyszínen készült szelfi:
roik János – 7.b és roik levente – 5.a
A legrégebbi korok katonáival készült szelfi:
somogyi szabolcs – 5.b
A leghíresebb főnökkel készült szelfi: schmidt ildikó.

köszönjük, hogy a pályázók szívesen kapcsolódtak új kezde-
ményezésünkhöz, hírét vitték iskolánknak! Örülünk annak, hogy
diákjaink szép emlékekkel lettek gazdagabbak, tartalmas szép
szünidőt tudhatnak maguk mögött. aki az idén lemaradt, ne
bánkódjon, mert a pályázat folytatódik! Jövőre Veletek… Bartókos
pólóban!

10 gyáli mi újság

A tanköteles korú gyermekek idejük nagy részét az iskolában töltik, így a család mellett hosszú
ideig az intézmény jelenti a legfontosabb szocializációs színteret számukra. Az iskolai kör-
nyezeti és szociális hatások összeadódása révén alakul ki bennük a viszony az iskolához, mely
pozitív és negatív is lehet.

„Itt jártam a Bartókos pólóban”
…avagy küldj egy szelfit, és nyerj!

köznevelésFekete Zoltánné Marsi Judit

gyaliUjsag_X_10-11:23-24-25.qxd  2017.10.04.  11:37  Oldal 22



www.gyal.hu 11

A hulladékgyűjtési akciók, a lomtalanítás, a teszedd! mozgalomban való részvétel és a Gyál vá-
rosfejlesztési és városüzemeltetési nonprofit kft. folyamatos tevékenysége megtette hatását: Gyál
megtisztult – hangsúlyozta lapunknak adott interjúban Marjainé dr. szerényi zsuzsanna, a 2. sz.
választókerület képviselője, a környezetvédelmi és közbiztonsági Bizottság elnöke.

elnök Asszony! legutóbb a város me-
lyik részén szüntették meg a szemét-
halmokat?

a Gyál Városfejlesztési és Városüze-
meltetési nonprofit kft. és Gyál Város
képviselő-testületének környezetvédel-
mi és közbiztonsági Bizottsága közös
szervezésében csatlakozott városunk a
teszedd! szeptemberi megmozdulás-
hoz. tavasszal a Föld napjához kapcso-
lódóan eddig a temető környékét, a bel-
ső utcákat takarítottuk meg, most ősszel
a Jálics-holdasnál számoltuk fel a sze-
méthalmokat, az ott felgyülemlett, je-
lentős mennyiségű illegális lerakatot
szüntettük meg a szeptember 16-ai akció
során. Bárki csatlakozhatott, aki a vá-
rosért ilyen módon is tenni szeretett vol-
na – egyénileg, baráti társasággal, civil
szervezettel. a takarító eszközöket biz-
tosítottuk.

Miért tartja fontosnak a hulladék-
gyűjtést, konkrétan a teszedd! moz-
galmat?

Mindenhol, így Gyálon is előfordul il-
legális szemétlerakás, vagy az, hogy nem
tartják rendben az utcákat. Gyálon nem
annyira súlyos probléma ez, minden-
esetre a Városfejlesztési és Városüze-
meltetési nonprofit kft. nagy gondot,
évente több millió forintot fordít a rend-
rakásra, a hulladék összegyűjtésére. a
város határai, a szélső utcák, a külterü-
letek a preferált helyei a hulladék elha-
gyásának.

az utóbbi időszak erőteljes infra-
strukturális fejlesztései miatt óvodák, is-
kolák modernizálódtak, megépült a tan-
uszoda, így ezek környezete, de a Mille-
niumi park és a templom tér megújítása
is csak akkor ér valamit, ha rend és tisz-
taság honol. nem elegendő abban bízni,
hogy a város üzemeltetői mindent rend-
ben és tisztán tartanak, nekünk, város-
lakóknak is igényesnek kell lennünk saját
környezetünkre.

Miért fontos a városvezetésnek a kör-
nyezetvédelem, a szemléletformálás?

a szemléletmódot megváltoztatni a
lehető legnehezebb dolog, ha valaki nem
születik bele ebbe a látásmódba, maga-
tartásformába, akkor nehéz változtatni,

de nem lehetetlen. szerintem a gyere-
keken keresztül bírhatjuk rá a felnőtte-
ket is a szemléletváltásra. Már az óvo-
dában érdemes arra nevelni a kicsiket,
hogy a tiszta környezet a legfontosabb.
a jó példa miatt ők ezt közvetítik majd
otthon is. ezzel persze nem azt akarom
mondani, hogy a szülők nem környezet-
tudatosak, és nem mutatnak példát.

Gyálon a lomtalanítás is rendszere-
sen megtörténik…

Valóban, és a lakosság figyelmét min-
dig felhívjuk arra, hogy csak meghatá-
rozott hulladékokat lehet kirakni, a ve-
szélyes hulladékot semmiképp, mert azt
nem viszik el. Gumiabroncsot, elektroni-
kai hulladékot a víztoronyhoz lehet el-
vinni lakcímkártya bemutatása mellett.
a szeptember 23-i lomtalanítás adatai
ugyan még nem állnak rendelkezésre,
ám elmondható, hogy az akció Gyálon
mindig sikeres, 2012 óta megduplázó-
dott a lomtalanításkor kitett hulladék
éves mennyisége.

A hulladékgazdálkodás témájával a
képviselő-testület is gyakran foglalko-
zik?

szakbizottsági szinten állandóan té-
ma a hulladékgazdálkodás. a korábbi el-
nök, Vinnai tibor nagyon jól végezte a
munkáját, és mivel most is tagja a bi-
zottságnak, nekem is könnyebb a fel-
adatom. kiemelem, hogy a testület teljes
mellszélességgel áll a környezetvédelmi
feladatok előtt, képviselőtársaim maxi-
málisan támogatják a kezdeményezése-
ket, ők is eljönnek szemetet gyűjteni. a
hulladékgazdálkodás jó helyzetben van:

elviszik a kommunális és a szelektív hul-
ladékot, tavasztól őszig a zöld hulladé-
kot. Minden háztartás kapott edényze-
tet, ez is nagyon sikeres, a szelektív hul-
ladék mennyisége az elmúlt 5 év alatt
nagyjából a 8-szorosára nőtt. a kom-
munális hulladék mennyisége folyama-
tos csökkenés után 2017-ben ismét nőtt,
reméljük, ez csak átmeneti. a zöld és a
szelektív hulladék összesen mintegy
40%-át adja a teljes kommunális hulla-
déknak. a lomhulladék mennyisége 358-
ról 678 tonnára, a zöld hulladéké 41-ről
1500 tonnára, míg a szelektív hulladéké
83 tonnáról 645-re emelkedett. a hulla-
dékgazdálkodási projekt során kiosztott
700 darab komposztáló edény mennyi-
sége is kevésnek bizonyult.

A helyi környezettudatosságra a leg-
újabb fásítási akció is kiváló példa…

igen, örömmel tájékoztatom a lakos-
ságot, hogy előttünk álló nagyon fontos
feladatként fásítani szeretnénk, 200 da-
rab hársfát ültetnénk. a lakosoknak az
öntözést, a gondozást kell vállalniuk.

A részletek a 6-7. oldalon – a szerk.
Mennyire fontos a környezeti neve-

lés?
nagyon! Úgy látom, hogy a megelő-

zés a legfontosabb, ugyanis az a jó hul-
ladék, amelyiket meg sem termeltük. a
mindennapi életben kell változtatni a
szokásainkon. ne vegyünk túlcsomagolt
termékeket, számítson a funkció! Fi-
gyeljünk a lejárati időre, hogy ne végez-
ze a szemetesben a termék! Csak olyan
termékeket vegyünk meg, amire feltét-
lenül szükségünk van!

tiszta udvar, rendes ház - így szépül Gyál

környezetvédő sZita róbert | Fotó: BÖrCsÖk kata és knF
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Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár színház-
termében tartott programon Kovács istván Pálné, a szerve-
zet elnök asszonya köszöntötte a közönséget, kiemelten Erős
József alpolgármestert és sávai Mária polgármesteri megbí-
zottat. a Dalkör vezetője a civil szervezetek nevében köszö-
netét fejezte ki az önkormányzat felé, hogy támogatja tevé-
kenységüket, ami elősegíti többek között azt is, hogy a vá-
rosban jó, egymást segítő civil kapcsolatok működhessenek.

a teltházas esemény szorosan kapcsolódott várossá válá-
sunk jubileumához, hiszen a rendezvényen bemutatásra ke-
rültek Gyál nevezetességei, épületei, intézményei, végigkö-
vethettük fejlődését – mindezt méltó keretek között a Dalkör
tevékenységéhez, a Lendületben 2017 Gyál programsorozathoz
és a kerek évfordulóhoz, hiszen a kivetített képekhez illő nó-
tákat, dalokat válogattak a szervezők, Kovács istván Pálné és
tolnay Mária művészeti vezető, s adtak elő az énekesek a kö-
zönség számára.

az előadókat, akik nemcsak Gyálról, hanem Dunakesziről,
Felsőpakonyról és Dunaharasztiról is érkeztek, a Dél-Pesti ré-
gió cigányzenekara kísérte Oláh attila vezetésével. a fotók kö-
zött láthattuk Fegyó Béla Gyálról készült festményét, városunk
térképét, majd következtek intézményeink: Balázs anikó, tö-
rőcsik Márta és Marsi Marika színpadra lépésével a Polgár-
mesteri Hivatal épületének megjelenítésekor elhangzott többek
között a „Bíró uram…” kezdetű nóta, az Egészségügyi Köz-
pont fotóját Homoki tibor előadása kísérte orvosi táskával a ke-
zében, sztetoszkóppal a nyakában. a gyáli iskolák kapcsán
Farkas Évi színművésznő adta elő Gyál szülöttje, Janicsák ist-
ván Bizonyítvány című versét.

templomaink bemutatásához fűződően Henczes Julika, Mol-
nár Katalin és Marsi Marika lépett színpadra, míg emlékműve-
ink, a magyarok összetartozásának jelképei láttán tolnay Má-
ria zászlónkról énekelt, Farkas Évi által előadott Hova tűnt a sok
virág? című megható dal pedig sokak szemébe könnyeket
csalt. az ipartestülethez kapcsolódóan Pék Lászlótól hallhat-
tuk az „az a rendes iparos…” kezdetű nótát, de nem marad-
hatott ki Gyál-Felső vasútállomás, a horgásztó, a Fogathajtó
Fesztivál sem Balázs anikó, Kovács Böske és Henczes Julika
előadásával kísérve. az átadásra váró tanuszoda Farkas Évi
stílusosan strandfelszerelésben, igazi „pancsoló kislányként”
való színpadra lépésével kapott helyet a programon. Megújult
utcáinkról, tereinkről Homoki tibor, Pék László, Kovács Bös-

ke és incze Zoltán dalait, nótáit hall-
hattuk. természetesen nem marad-
hatott el Pálkerti Zsuzsanna által írt,
veszprémben debütált Gyáli csárdás
című dal sem, valamint felelevenítet-
tek egy évekkel ezelőtti augusztus
20-a alkalmából, az Őszidő Nyugdíjas
Klubbal közösen előadott régi felvé-
telt is, amely – miként a Bokréta ci-
terazenekar fellépése – színesítette

a rendezvény egész délutánt betöltő programját.
a műsor két része között tombolahúzásra került sor, a rövid

szünetet követően folytatódott a színpadi műsor: az előadók
saját stílusukban előadott kedvenc dalaikkal, nótáikkal kö-
szöntötték a várost. a program zárásaként a közönség Erős Jó-
zsef alpolgármesterrel és a Dalkör tagjaival közösen énekel-
ték el a születésnapkor kihagyhatatlan Happy birthday dalt,
a koccintás pedig Gyál további fejlődésének, gazdagodásá-
nak, gyarapodásának szólt.

a rendezvényen igényesen összefonódott a Dalkör tevé-
kenysége, kitűzött céljaik, követett értékeik és a város egész
éven átívelő jubileuma, egyben bizonyította, hogy a népdal
és a nóta jól megfér egymás mellett.

12 gyáli mi újság

Kettős évfordulót ünnepelhettünk a Kovács István pál Dalkör legutóbbi rendezvényén: az „… Azt
a ragyogóját!” műsor-sorozat 140. előadásával Gyál 20. születésnapját köszöntöttük. Az ünnepi
műsor során nem kellett a hangulat fokozódására várni, hiszen a közönség az első daltól kezd-
ve bekapcsolódott az éneklésbe.

„…AZT A RAGYOGÓJÁT!”
dal-, és nótaműsor

„Fergeteg dúlt, vihar tombolt…”
2017. október 14-én, szombaton 15 órakor
Gyálon, az arany János Közösségi Házban
a Kovács istván Pál Dalkör rendezésében

Fellépnek: tOLNai aNDrÁs vendég énekes
BaLÁZs aNiKÓ, tOLNai Mari, HOMOKi tiBOr, HENc-

ZEs JULiKa, JUHÁsZ MarGarÉta, PÉK LÁsZLÓ,
MOLNÁr KataLiN, törŐcsiK MÁrta, sZaBÓ GYULa,

KOvÁcs BösKE, rÁKOsi LÁsZLÓ, Marsi MariKa,
iNcZE ZOLtÁN

Zene: Dél-pesti régió cigányzenekara
OLÁH attiLa vezetésével

Művészeti vezető: tOLNai Mari
szünetben tOMBOLa

Közkívánatra műsor után tánc, zenél: PEtriK sÁNDOr

Jegyek a helyszínen előadás előtt válthatók a Közházban.
(700.- Ft/pártoló tagoknak 300.- Ft.)
a műsort Gyál város önkormányzata,

az arany János Közösségi Ház,
a Dankó rádió, a NEa valamint a Gyöngyi virágbolt támogatja.

arany János Közösségi Ház és városi Könyvtár
2360 Gyál, Kőrösi u. 118-120.

Megközelíthető: M3 Határ úti megállótól 294E,
a Boráros térről 55 autóbusszal.

Méltó köszöntés dallal, nótával

ünnepKatavits Kitti | Fotó: BörcsöK Kata
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A szeptember 16-ai rendezvényen a fel-
vonulás az arany János Közösségi Ház
és városi Könyvtártól indult a József at-
tila – arany János – Dobó Katica utca
útvonalon. a menetet a Gyáli tűzmada-
rak Mazsorett csoport vezette, zenével
kísért a Gyál városi Fúvószenekar, őket
követték a Pörög a Gyáli szoknya Egye-
sület népviseletbe öltözött táncosai, a
sort pedig a Gyáli Lovassport Egyesület
fogatai és a Gyáli Kertbarátok Körének
kocsija zárta, amely
roskadozott a frissen
szüretelt szőlőtől, és
készült a finom must,
amelyből szívélyesen
kínálták, kóstoltattták
a közönséget. a fel-
vonulást nagy érdek-
lődés kísérte, sokan
csatlakoztak a me-
nethez a nézelődők
közül. a gyerekek
szórakoztatásáról is
gondoskodtak a szer-
vezők: őket ugrálóvár, lufihajtogató bo-
hóc és természetesen lovas kocsikázás
várta.

Pápai Mihály polgármester, az ese-
mény fővédnöke nyitotta meg a Közös-
ségi Ház színháztermében folytatódó
rendezvényt. Megtudtuk, hogy városunk
első embere leginkább a szekszárdi bort
kedveli.

"az igazi borban benne van a szív, a
lélek és az ízlelőbimbók. a szüret a jó-
kedvet, a táncot, a zenét, a jó étkeket je-

lenti, nyárbúcsúztató és energiagyűjtés
az őszhöz, a télbeforduláshoz" – foglalta
össze a bor és a szüret lényegét a pol-
gármester.

a Gyáli Foltvarró Kör vezetője, czifra
Jánosné polgármesterünknek, s így a vá-
ros számára egy gobelin képet ajándé-
kozott, amelyen az 57860 öltéssel ké-
szült Gyál címere látható. a különleges,
kézzel készített ajándék a Polgármeste-
ri Hivatalban kapja meg méltó helyét.

sor került a kiírt bor-
verseny eredményhir-
detésére, amelynek a jó
borok felsorakoztatása
mellett célja volt emlé-
kezni a Gyálon egykor
virágzó szőlőtermesz-
tésre, s így a Jálics-csa-
ládra. a bíráló bizottsá-
got Gazdik istván, Ban-
csi attila és Zelenka Jó-
zsefné képviselte. "vá-
rakozáson felüli volt a
felhozatal, egy országos

borversenyen is megállta volna a helyét"
– értékelt zsűriként Gazdik istván.

Király Lászlótól, a Gyáli Kertbarátok
Körének elnökétől megtudtuk, amatőr
szőlősgazdák neveztek a borversenyre,
10 gazda 18 féle borral indult a megmé-
rettetésen. a Kertbarátok bíznak abban,
hogy a borversenyt hagyománnyá te-
hetik városunkban.

a fődíjat, a Nagy aranyfokozatot vö-
rösboráért Petz Márton vihette haza. a
társadalmi Zsűri, azaz Barta Mihály, Bor-

sos László és Galuska Károly által meg-
szavazott különdíjban Garai Zoltán és
vörösbora részesült. az abszurd fődíjat
szintén Petz Márton kapta.

Aranyfokozat: Pribék Ferenc (fehér
és rosé bor), szabó sándorné (meggy-
ből készült gyümölcsbor), Petz Márton
(vörösbor).

ezüstfokozat: Katona Gábor (fehér-
bor), teski Péter (vörösbor).

Bronzfokozat: abod László (vörös-
bor), Pribék Ferenc (fehérbor), Bús ist-
ván (rosé).

a borverseny eredményének kihirde-
tése, a díjak kiosztása után nosztalgia-
műsort adott sokak kedvence, tóth Éva
és Leblanc Győző, majd szüreti kosár
sorsolására került sor, a szüreti rendez-
vény pedig puttonyos bállal zárult.

Kiss Jánosné, a főszervező Egyesü-
let elnöke az alábbiak szerint értékelte
a rendezvényt: "a programsokaság sű-
rűre sikerült, a magam részéről zsú-
foltnak éreztem. a kicsik korosztálya,
mint célzott közönség számára nagy
örömet okozott az összeállított gye-
rekprogram, remek volt a bohóc. Fon-
tosnak tartom kiemelni, hogy több civil
szervezet összefogása mentén valósult
meg a program, örömömre szolgált,
hogy az egyesületek mellém álltak és
együttműködtek. összességében jól
zajlott a program, szerencsére a szép
idő velünk volt, ennek is köszönhető a
szüreti esemény sikere. Bízom abban,
hogy jövőre is igény lesz rá, és nem
marad el a rendezvény."

Az idén 10 éves nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú egyesülete harmadik alkalommal
képviselte magát a Lendületben Gyál 2017 programfolyam során, ezúttal igazi őszi hangulatot
teremtve az immár 7. Szüreti felvonulással.

„Az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz bort igyunk"

ünnep Katavits Kitti | Fotó: BörcsöK Kata
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Az intézményi étkeztetésen felül idősek szociális étkezését és
a lakossági vendégétkezést is ellátja a Kft, továbbá speciális,
személyre szabott diétás étkezés is elérhető mind a közétkez-
tetés, mind a lakosság részéről. A diétás étkezés úgy gondo-
lom, hogy egyedülálló, mivel mindenkinek az orvosi szakvéle-
ménye alapján van összeállítva a menü dietetikus által – tudtuk
meg zsigovits Gábortól, a városi cég ügyvezetőjétől.

Az ételek készítése egyébként két konyhán történik, továb-
bá a három általános iskolában az étel tálalása is a feladat ré-
sze, amelyhez 33 dolgozót foglalkoztatnak.

Fontos tudni, hogy az étel elkészítésénél elég sok feltételnek
kell megfelelni, amely nagyon megnehezíti az étlap összeállítá-
sát, a változatos étrend kialakítását. A legfontosabb követel-
ményrendszer az idevonatkozó jogszabály, amely szabályozza,
hogy a különböző korcsoportú gyerekeknek miből, milyen gya-
korisággal mennyit kell minimum biztosítani és mennyit lehet
maximum adni. A másik fontos tényező a konyha kialakítása,
felszereltsége, így például a sütő kapacitása.

Az ügyvezető azt is elmondta lapunknak, hogy az elmúlt évek
során megnövekedett létszám már nem teszi lehetővé tepsis
ételek elkészítését, ugyanis a meglévő eszközpark kevés, nem ké-
szülne el időben étel és a konyha adottságai sem adnak lehe-
tőséget azok bővítésére. Az igazi áttörést egy új főzőkonyha
jelentené korszerű, hatékony berendezésekkel. Egy ilyen új kony-
hára már kész tervek állnak rendelkezésre, a megvalósításához
pedig jelenleg is zajlik a pályázati lehetőségek felkutatása.

14 gyáli mi újság

A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit kft. egyik legmeghatározóbb tevé-
kenysége a közétkeztetés biztosítása. Minden gyáli iskolának, óvodának és bölcsődének közel
2200 adag étel készül minden tanítási napon.

középpontban a közétkeztetés

közérdekűszr | Fotó: KNF
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Szeptember 7-én, a civil teremben tartott megnyitó ünnepsé-
get jelenlétével megtisztelte, és a kiállítást megnyitotta Erős Jó-
zsef alpolgármester. Jelen volt Gemela Elvira, a Kertészek és
Kertbarátok Országos szövetségének alelnöke, Pest Megyei el-
nök, a Pilisvörösvári Kertbarát Kör elnöke és tagsága, valamint in-
tézmények vezetői, civil szervezetek képviselői. Az érdeklődők
szeptember 7-10. között tekinthették meg az idei nyár legszebb,
legnagyobb, legkülönlegesebb terméseit. Az idei i. helyezett
Németh Józsefné, a ii. helyezett Katona Gábor, a iii. helyezett
Lvomszki Károlyné, a különdíjas pedig Durucz Lajosné termé-
nye lett.

A Gyáli Kertbarát Kör 2017. évi programjában meghirdette a la-
kosság részére a "Legszebb konyhakert, előkert, díszkert és ut-
carészlet" versenyét, melynek eredményhirdetésére szintén
szeptember 7-én került sor. A versenyen Katona Gábor, zelenka
Józsefné, szabó Lászlóné, Németh Józsefné, Dóczi sándor,
schmidt József, Gál Károlyné, Ujj Fanni, Durucz Lajosné, Mándi
József, tarjányi istvánné, Drimba sándorné, tardi Lajosné, Pe-

recz Károlyné, Dózsa sándorné, Nagy sándorné, Lőrincz istván,
csányi istván, Lvomszki Károlyné értek el kimagasló eredményt.
A díjakat Erős József alpolgármester adta át. A kiállításon helyet
kaptak az Édenkert Program helyezettjeinek kertjeiről készült
fotók mellett a Kertbarátok által, a Föld Napja alkalmából meg-
hirdetett rajzpályázat díjazottjainak alkotásai is.

„Köszönjük Gyál város önkormányzatának és Képviselő-tes-
tületének anyagi támogatását, mellyel hozzájárultak a programok
megvalósításához. Köszönetet mondunk a Közösségi Ház ve-
zetőjének és dolgozóinak, hogy helyet adtak a rendezvényeknek.
Köszönjük minden tagtársunk kitartó és önzetlen munkáját,
melyben szervezték és rendezték az eseményeket, ezzel is emel-
ve a színvonalat. A résztvevőknek gratulálunk! reméljük, jövőre
is találkozunk, és együtt gyönyörködhetünk a sok szorgos kert-
barát munkájának gyümölcseiben" - nyilatkozta lapunknak Király
László, a szervezet elnöke.

A Gyáli kertbarát kör immár 35. alkalommal rendezett Terménykiállítást az Arany János kö-
zösségi Ház és Városi könyvtárban. A kiállításon gyáliak által termelt növényeket, helyben
termesztett zöldségeket, gyümölcsöket, fűszernövényeket, virágokat sorakoztattak fel fonott
kosarakban, hímzett terítőkkel díszített polcokon ízlésesen elhelyezve.

Terménykiállítás: legszebb, legnagyobb, legkülönlegesebb

üNNeP KAtAvits Kitti | Fotó: BörcsöK Kata

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

Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás
nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelv-
vizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetá-
lás is. Tel.: 06-70/933-8181.

Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával,
szombaton is. Whirlpool, Samsung, LG, stb. Gallai
szervíz Tel.: 30/307-9794, 30/461-6019.

ANGOL MAGÁNÓRÁK (60 perc) anyanyelvűekkel,
rendkívül kedvező áron, itt Gyálon. Felnőttek és is-
kolások gyakorolhatnak angolul társalogni. Segí-
tünk az angol nyelvtanban is. Kezdőket is foga-
dunk. Érdeklődni: 06-30/938-9709, 06-29/340-
878.

Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés sze-
relést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek,
tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők javítását,
cseréjét. Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és
ehhez kapcsolódó munkákat. Szúr Sándor 06-
20/412-6511.

Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készü-
lékcsere, duguláselhárítás, központi porszívó sze-
relés, csatorna szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.

Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek (sze-
mélygépkocsi, motor) felvásárlása készpénzben,
azonnal. Tel.: 06-70/419-0330 Csongrádi István.

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

Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi
hitelek, passzív BAR listásoknak is a legrugalma-
sabban. Csongrádi István 06-70/419-0330.

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

GYERMEKNEVELÉS és PÁRKAPCSOLATI ta-
nácsadás. Székely Anikó családmediátor 06-
20/217-6771.

23. kerületi cukrásztermelő üzembe keresünk tész-
ta posztra cukrász vagy pék kollegát. Kiemelt bé-
rezés és utazási támogatás. Jelentkezés telefo-
non: 06-20/983-8923 vagy e-mailben: rende-
les@cukraszat.hu

23. kerületi cukrásztermelő üzembe keresünk ta-
karítót napközbeni, illetve műszak végi takarítás-
ra. Kiemelt bérezés és utazási támogatás. Jelent-
kezés telefonon: 06-20/983-8923 vagy e-mail-
ben: rendeles@cukraszat.hu

23. kerületi cukrásztermelő üzembe keresünk áru-
szállító kollegát, sütemények szállítására. Kiemelt
bérezés és utazási támogatás. Jelentkezés tele-
fonon: 06-20/983-8923 vagy e-mailben: rende-
les@cukraszat.hu

23. kerületi cukrásztermelő üzembe keresünk áru-
pakoló kollegát, sütemények összekészítése szál-
lításra feladatkörre. Kiemelt bérezés és utazási
támogatás. Jelentkezés telefonon: 06-20/983-
8923 vagy e-mailben: rendeles@cukraszat.hu

Eladó Erdély egyik legszebb részén Szovátától 11
km-re a hires Vármezőben a Pisztrángos tavak-
tól kb. 1 km-re 2 db építési telek. Az egyik 4200
m2, 6 darabban megosztva, ára egyben 10 Millió
forint. A másik egy 2800 m2-es közvetlen víz-
parti telek, ára 9 Millió forint. Tel.: 06-20/3348-
629.

Gyálon eladó 2 szobás ház, plusz szoba, konyha,
pince, tárolók, garázs. Főútvonal mellett, legjobb
helyen van. Buszok, vonatok, sok üzlet pár percre
van. Ingatlanos ne hívjon! 06-20/270-9971.

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

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

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

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

MeGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk MÁrTON NAPI rendezvényünkre!

Időpont: 2017. november 10., péntek 15 óra Helyszín:
ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ (Gyál, Kőrösi út 120.) Hagyo-

mányőrző délutáni program, fehér asztalnál a Nyugdíjasok Helyi
Képviseletének Közhasznú Egyesülete szervezésében, Csehi Ja-

ni, Törőcsik Márti és Borbély Feri közreműködésével. Belépő
nincs, támogató tombola lesz. Libás vacsora (szervezés alatt)
1 pohár bor ajándékba, zene, tánc. Vacsorarendelés, és jelent-

kezés: október 15-30. között Kiss Jánosnénál, tel.: 20/521 -3798
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Polgármesteri Elismerésben részesült:
Balkó Kálmánné A kisgyermekek gondozásában, nevelésében végzett

áldozatos munkájáért
Baranya Tiborné A Bartók iskolában, az oktatás területén végzett

kiemelkedő munkájáért
Barth Károly A városban található képzőművészeti szobrok

megalkotásáért
Bittera László Gáborné A mazsorett oktatás alapjainak lerakásáért
Boda Imre A gyáli sportéletben betöltött szerepéért
Botlik István A közéletben végzett kiemelkedő munkájáért
Czotter Ferenc A közéletben végzett áldozatos munkájáért
Diera Éva A város pénzügyeinek szakmai kézbentartásáért
Donhauzer Ádám A város építéséért
Dr. Kindlovits Mária A gyermekegészségügy területén végzett

kiemelkedő munkájáért
Dr. Molnár Andor A városi egészségügy vezetéséért
Erős József A közéletben végzett kiemelkedő munkájáért
Fa Zsuzsanna A közéletben végzett kiemelkedő munkájáért
Gazdik István A kultúra, közművelődés területén végzett munkájáért
Gazdikné Kasa Csilla Az oktatás területén végzett lelkiismeretes

munkájáért
Gyimesi István A városért végzett kiemelkedő munkájáért
Gyimóthy Zsolt A református közösségért tett lelkiismeretes

munkájáért
Hefler Gábor A katolikus közösségért tett lelkiismeretes munkájáért
Juhász Ida Az oktatás és a közélet területén végzett kiemelkedő

munkájáért
Kalmár Róbert A gyáli közbiztonságért végzett munkájáért
Kápolnásiné Sági Andrea A kisgyermekek gondozásában,

nevelésében végzett áldozatos munkájáért
Karikás Pál A gyáli iparosok szakmai vezetéséért
Kortye Vilmos A gyáli információközlésért végzett munkájáért
Kovács Antal A közéletben végzett kiemelkedő munkájáért
Kovács István Pálné Az oktatás és a kultúra területén végzett

példaértékű munkájáért
Kovalik Józsefné A gyáli oktatás területén végzett lelkiismeretes

munkájáért
Németh Istvánné A kisgyermekek gondozásában, nevelésében végzett

lelkiismeretes munkájáért
Pánczél Károly A városért végzett kiemelkedő munkájáért
Ritecz Istvánné A kisgyermekek gondozásában, nevelésében

végzett lelkiismeretes munkájáért
Rozgonyi Erik A városi közigazgatásért végzett kiemelkedő

munkájáért
Sárosi István A lakossági közszolgáltatás területén végzett munkájáért
Sávai Mária A városi közigazgatásért végzett kiemelkedő munkájáért
Scheik József A városban végzett hagyományteremtő munkájáért

Schmidt József A gyáli zenei élet területén végezett áldozatos
munkájáért

Siklósi Béla A horgászsport területén végzett munkájáért
Szabó József Gézáné A gyáli közigazgatásért végzett lelkiismeretes

munkájáért
Tóth István A gyáli zenei élet területén végezett áldozatos munkájáért
Végh Tibor A közéletben végzett kiemelkedő munkájáért
Vinnai Tibor A közéletben végzett kiemelkedő munkájáért
Zabánné Nagy Gyöngyi A közéletben végzett lelkiismeretes

munkájáért.

Az augusztus 20-i ünnepi eseményről szeptemberi lapszámunkban már olvashattak, most
megtudhatják, hogy Pápai Mihály polgármester az elmúlt 20 esztendőben végzett kiemelkedő,
lelkiismeretes munkájukért kiknek adományozott Polgármesteri Elismerő címet. A 40 fő dí-
jazott pályafutása előtt mély főhajtással tiszteleg Gyál. Köszönet munkájukért!

Őket ismerte el a polgármester augusztus 20-án!
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A sportorvosi vizsgálatra jelentkezők számára nyújtunk az alábbiakban hasznos információkat,
kérdéseinkre Győriné dr. Mező Beáta sportorvos válaszolt.
Érdemes tudni, hogy a
sportorvosi engedély sport-
ágtól függően egy kiskönyv,
A4-es papír vagy fényké-
pes igazolás, amire pecsé-
tel az orvos. Az sem mellé-
kes, hogy a gyáli sportor-
vosi rendelés csak időpont-
ra dolgozik hétfőn és ked-
den 19-20 óra között. A
megfelelő leletekkel és a
sportorvosi engedélyekkel
várjuk a sportolókat.

Doktornő! Mikor és hol
kérhető időpont?

időpont a HÁziOrVOsi rendelés ide-
jén kérhető, ekkor adjuk ki soron kívül TAJ
szám és lakcímkártya ellenében a szük-
séges beutalókat. (Hétfő, kedd: 15-19, szer-

da, csütörtök, péntek: 8-12.
Telefon: 06-29-540-863)

Korábban a nagy igény
miatt sajnos hosszúra nyúlt
az előjegyzés. Várható vál-
tozás?

igen, örömmel tájékozta-
tom az érdeklődőket, hogy
a gyáli sportolók a rendelé-
sen 2017 októberétől kizá-
rólagosságot élveznek. Az
előjegyzés így várhatóan
valamelyest csökken. kér-
jük a sportvezetőket, edző-
ket, sportolókat tartsák szá-

mon, mikor jár le az engedély, és időben
intézkedjenek az időpontok, beutalók
ügyében! csökkenne a várakozási idő
akkor is, ha időben lemondanák az idő-

pontot a sportolók, amennyiben nem
tudnak eljönni.

Sportágtól függ a vizsgálat?
Mindenkinek (18 év alatt félévente, fe-

lette évente) kötelező a vizeletvizsgálat
és az Ekg. Az időpontra sportágtól füg-
gően további vizsgálati eredményekkel
kell érkezni. A küzdő sportoknál pl. az
évenkénti neurológiai vizsgálatra több
hét az előjegyzés, ezt is figyelembe kell
venni. Több sportágnál (labdajátékok,
küzdősportok) szemészet is kötelező. A
gyáli sportolóknak soron kívüliséget biz-
tosít dr. szabó ida a szemészeti rende-
lésen csütörtökönként 17 órától. kezdő
sportolóknak kötelező az ortopédiai vizs-
gálat. (A szemészeti vizsgálatról az in-
formációs pultnál tudnak felvilágosítást
nyújtani: 06-29-540-880)

szeptemberi lapszámunkban már olvas-
hatták, hogy szinte az iskolakezdéssel
azonos időben elindult a gyáli kosárlab-
daképzés. A lurkókkal foglalkozó két
edző, kiss Tamás kosárlabda szakedző
és sáhi László testnevelő tanár felmenő
rendszerben gondolkodik, a legkisebb
korosztály, a 7-10 éves ,,kenguruk” kép-
zésével kezdtek, és amennyiben kiemelt
tehetségeik lesznek, a fejlődés szem-
pontjából a Törekvés sE és a gyáli BksE
biztosítják majd a magasabb szakmai
standardot.

Lapunk október elején látogatta meg
a kis kengurukat és bizony azt áttuk, hogy
mindenki nagy igyekezettel és töretlen
lendülettel végezte az edzésmunkát.

sáhi Lászlótól megtudtuk, hogy már az
első szeptemberi edzésen 27 fiú és lány
jelent meg, mivel a srácok körében nép-
szerűbb ez a labdajáték, ezért ők nyilván
többen voltak.

Annak ellenére,
hogy nagyon sokan
járnak birkózásra és
mazsorettre is, egy
hónap elteltével már
43-ra nőtt a létszá-
munk, főleg a Bartók
Béla Általános isko-
lából járnak, de sze-
retnénk, ha az egész
városból, illetve Bu-
dapest peremkerüle-
teiből is érkeznének
hozzánk edzésre. A
legfiatalabb korosz-
tálynak, az 1-2. osz-
tályosoknak a kosár-
labda alapjait mutat-
juk meg, de nyugod-
tan mondhatom, hogy az idősebbek, a
3-4. osztályosok is szinte valamennyien
kezdők, így mindenkinek szüksége van
arra, hogy a sportágra jellemző mozdu-
latokkal alapjaiban ismerkedjen meg. Fő-
leg ügyességi feladatokat oldunk meg,
aztán a következő hónaptól már beindul
mind a fiúknál, mind a lányoknál a verse-
nyeztetés, kisebb kupákat szervezünk,
amelyek még természetesen a kosárlab-
dasport megszerettetéséről szólnak – tá-
jékoztatta lapunkat sáhi tanár úr.

Azt is megtudtuk, hogy a soroksári Tö-
rök Flóris Általános iskolában lévő sport-

bázison székelő Törekvés
sE arra törekszik, hogy
minél több lányt vonjon
be a sportágba, ők szer-
vezik meg és bonyolítják
le majd havi szinten a
Törpilla kupát.

A Bartók két harmadik
osztályos kosarasa, szán-
tó richárd és kirschner
Patrik szerint nagyon iz-
galmas edzésekre járni,
és már alig várják, hogy
kedd, szerda vagy csü-
törtök délután legyen,
mert mindig sok új moz-
dulatot elsajátíthatnak.

Az iskolában, illetve a
facebookon értesültünk

a lehetőségről, és egyből beiratkoztunk,
mert a sport, a labdavezetés, a cselek
mindig érdekeltek bennünket. Azt sze-
retjük a legjobban, amikor először állás-
ban, majd leggugolva, végül fekve pat-
togtathatjuk a labdát, így gyakorolunk.
Hamarosan már csapatban is játszunk
majd, és érmet is szeretnénk nyerni – vá-
laszoltak kérdéseinkre a harmadikos fiúk.

Az edzésekhez továbbra is folyamato-
san lehet csatlakozni, a két edző heti há-
rom alkalommal, kedd, szerda és csütör-
tök délután a Bartók tornatermében vár-
ja a sportág iránt érdeklődőket.

Sportorvos: fontos számon tartani, mikor jár le az engedély!

Egyre több gyerkőc pattogtatja a kosárlabdát Gyálon, a Bartók Béla Általános Iskolában, ahol
Kiss Tamás és Sáhi László edzők vezetésével már egy hónapja tartanak az edzések.

Büntető és ziccer, dupla és tripla!

SPoRToLó szr | Fotó: kiséri-NAgy Ferenc
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Gyál Város Önkormányzata 2003-ban ala-
pította a kiváló Gyáli Sportoló Díjat, abból
a célból, hogy méltóképpen elismerje azok-
nak a kiemelkedő sportmunkát végző sze-
mélyeknek és közösségeknek a teljesítmé-
nyét, akik a mérhető eredmények mellett
magatartásukkal és életmódjukkal is példa-
ként állíthatók a település közössége elé. a
díj átadására minden évben az augusztus
20-hoz közeli napokban, a városi utcabálon
kerül sor. Így volt ez az idén is. augusztus
26-án, népes közönség előtt, a városi utcabál
színpadán Pápai Mihály polgármester és Vin-
nai tibor, az ifjúsági és Sportbizottság elnö-
ke adta át a kiváló Gyáli Sportoló Díjat Fodor
Péter és Fodor tamás részére.

Fodor Péter (FP) 1991. november 8-án szü-
letett. öt évesen, Gyálon kezdett el birkózni.
a kossuth Lajos Általános iskolában kovács
János, majd kovács Levente volt az edzője. Diák, ifjúsági majd
serdülő korcsoportokban is mindig a legjobbak között szere-
pelt. több érmet szerzett a Magyar Bajnokságokon. az Ftc,
majd a VaSaS SE igazolt versenyzője lett. Szabadfogású ka-
tegóriában, majd kötöttfogásban folytatta versenyzői pályafu-
tását. 2016-ban felnőtt Magyar Bajnoki 2. helyezett, míg 2017-ben
3. helyezést ért el. többszörös csapatbajnok és helyezett a Va-
SaS SE színeiben. a tanulást sem hanyagolta el, 2016-ban al-
kalmazotti matematikusi diplomát szerzett az ELtE-n. Jelen-
leg is tanul, Biztosítási és pénzügy matematika mesterszakon ak-
tuárius szakirányon júniusban végez, azt követően valószínű-
leg egy biztosítónál helyezkedik el.

Fodor tamás (Ft) 1989. július 26-án született. Hat évesen,
Gyálon kezdett el birkózni. a kossuth Lajos Általános iskolá-
ban kovács János, majd kovács Levente volt az edzője. a Di-
ákolimpiát már diák korcsoportban is többször megnyerte. az
Ftc és a VaSaS SE versenyzője lett. ifjúsági és serdülőként
válogatott kerettag lett, többször képviselte Magyarországot
a nemzetközi versenyeken. Felnőtt versenyzőként az Európai
Bajnokságon a legjobb 12-be jutott. Pályafutását többszöri sú-
lyos sérülése, műtétje hátráltatta, de ennek ellenére nem adta fel
a birkózást, folytatta az élsportot. 2016-ban felnőtt Magyar Baj-
noki 2. helyezett, majd 2017-ben a 97 kg-os súlycsoportban
szabadfogású felnőtt kategóriában megnyerte a Magyar Baj-
noki címet. 2005-ben Gyál Város önkormányzatának képvise-
lő-testülete a kiváló Gyáli Sportolói Díjat részére adományozta.
többszöri csapatbajnok a VaSaS SE színeiben.

Gratulálunk a díjhoz! Hogyan érintett Benneteket az elis-
merés?

Ft: Nagyon boldog vagyok, hogy ezt a díjat sikerült elnyer-
nem, ráadásul testvéremmel együtt vehettük át Gyál várossá
nyilvánításának 20. évfordulóján tartó ünnepségen.

FP: Nagyon jó érzés volt a színpadon átvenni a díjat és na-
gyon jól esett a rengeteg gratuláció. Büszkék vagyunk rá, hogy
megkaptuk Gyál várostól ezt az elismerést.

Hogyan sikerült a szezon számotokra?
Ft: a 2017-es évemet azzal jellemezném,

hogy megtanultam tudatosan megelőzni
és elkerülni a sérüléseket. Ez számomra na-
gyon fontos dolog, mivel nagyon sok időm
elment a rehabilitációkra. a felkészülésem-
ben is történtek változások, erőnlétben és a
technikai repertoárom tekintetében is na-
gyot tudtam fejlődni a 2016-os évemhez
képest.

FP: összességében jól sikerült az évem,
bár maradt bennem hiányérzet, mert a kö-
töttfogású OB-n akár döntőbe is kerülhet-
tem volna, ám az egyik meccsemen egy kis
figyelmetlenség miatt kikaptam és kiestem.

Mi vár még rátok idén?
Ft: közeledve az év vége felé, itthon

megkezdődnek a csapat bajnoki küzdel-
mek, amit majd a tv-ben láthatnak az ér-

deklődők. illetve a legtöbb magyar versenyzőnek ilyenkor kez-
dődik a német Bundesliga, ahol hétvégéről hétvégére utazunk
ki és harcolunk a külföldi csapatunkért.

FP: itthon a hazai csapatbajnokság van még hátra, ahol érem-
esélyesek vagyunk az egyesületünkkel, a Vasassal. Emellett
még a németországi Bundesliga iii. osztályában birkózok ősszel
minden hétvégén, eddig az összes meccsemet megnyertem.

Gyál egyre inkább sportoló városnak minősül. szerintetek is?
Ft: Határozottan igen! az elmúlt években számos olyan lé-

tesítmény épült, illetve korszerűsítettek, amivel a sportágakat se-
gítik az előrejutásban. Remélhetőleg ez a tendencia továbbra is
folytatódik. tehát a feltételek adottak már csak használni kell
őket

FP: teljes mértékben így gondolom. Rengeteget fejlődött az
infrastruktúra az elmúlt 5-10 évben, az uszoda is elkészült, így
több lehetősége van a fiataloknak a sportolásra, amivel élnek is.

Ha rajtad múlna, mit tennél a sport érdekében, szerinted
mire lenne még szükség?

Ft: Nagyon nincs min változtatni, jó irányba haladunk,
FP: talán még néhány sportágat kellene az iskolákban kö-

zéppontba helyezni, ezáltal még színesebb lenne a gyáli sport-
élet.

18 gyáli mi újság

A Fodor-testvérek vehették át az idei Kiváló Gyáli sportoló Díjat. tamással és péterrel beszél-
gettünk.

Két váll: birkózók lettek a legjobb sportolók Gyálon

sportolóSzita Róbert | Fotó: BöRcSök kata
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szolGáltAtó

A FEGY szeptemberi naplójából
szeptember 2. A Rádióleadó utcából érkezett lakossági be-
jelentés, sűrű füstre panaszkodva. A kiérkező járőrünk meg-
állapította, hogy mintegy 20 m2-en lángol az összegyűlt
avar, amelynek oltását haladéktalanul meg is kezdte. A tüzet
a kiérkező tűzoltóink és a fővárosi hivatásos tűzoltók fé-
kezték meg. Fontos tudni, hogy a felügyelet nélküli égetés
minden esetben tilos, de közterületen felügyelet mellett is
csak előzetes bejelentést követően szabad tüzet gyújtani,
a szemét égetése pedig egyáltalán nem megengedett.
szeptember 14. Ezúttal Felsőpakonyra riasztották tűzoltó-
inkat, ahol egy családi ház udvarán, zöldhulladék égetése
közben egy kipattanó szikra meggyújtotta a ház oldalára
felfutott, elszáradt növényzetet, majd ettől a ház fala is láng-
ra kapott. A kiérkező tűzoltóink a tűz továbbterjedését meg-
fékezték, majd a kiérkező fővárosi egységekkel közösen el-
oltották a lángokat. A tűz hevességét jellemzi, hogy a ház ol-
dalán lévő gázóra megolvadt, így csak a gyors beavatko-
zásnak köszönhetően nem történt nagyobb katasztrófa. Em-
beréletben szerencsére nem esett kár, de sajnos ez főként a
szerencsén múlott.
szeptemebr 16. A délelőtti órákban kellett balesethez vo-
nulniuk járőreinknek: az új temető felé vezető úton egy au-
tó az egyenes útról lesodródott, majd az árokban megpör-
dülve a feje tetején állt meg. A műszaki mentés idejére a
forgalmat a fél útpályán, váltott irányban biztosították a jár-
őreink. Csak a véletlennek köszönhető, hogy nagyobb bal-
eset nem következett be, mert a felelőtlen, erősen ittas jár-

művezető fényes nappal, száraz úttesten, egyenes útszaka-
szon nem volt képes az úton tartani járművét.
szeptember 17. A kora reggeli órákban érkezett belejentés,
hogy egy ember fekszik a Pesti út egyik kereszteződésé-
nél. A kiérkező járőrünk a súlyosan kihűlt emberhez azonnal
mentőt hívott, ellátás után kórházba szállították. A hideg
idő beköszöntével egyre fontosabb, hogy a közterületen
fekvő, magatehetetlen embereket ne hagyjuk magukra, ha-
nem hívjunk segítséget, mert a kihűlés miatt hamar életét
vesztheti az illető. Az állampolgári segítségnyújtás ilyen
esetben kötelesség, elmulasztása bűncselekmény.
szeptember 23. Az egyik dohányboltból érkezett segít-
ségkéres a reggeli órákban, mert egy ittas egyén molesz-
tálta az eladót. A kiérkező járőreink az agresszív, részeg el-
követőt megfékezték, majd a város elhagyására szólították
fel botrányos viselkedése miatt.

A FEGY elérhetősége: 06/29 340-333
Összeállította: Kelecsényi Gábor
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