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Húsvét Gyálon

A Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, ennek megfelelően a Gyáli Római Katolikus Plébánián a liturgikus és húsvéti ünnepek ideje alatt 5 napon át
vártak mindenkit. Nagycsütörtökön csonka misét és virrasztást tartottak, Nagypénteken Krisztus szenvedéseinek szertartásán vehettek részt a templomba
látogatók.
Szombaton a szentmise és a körmenet mellett tűz- és vízszentelésre is sor került, majd Húsvétvasárnap a nagymisén megáldották a húsvéti ételeket.
Húsvéthétfőn a délelőtti szentmisét követően a játszókertben családi programokkal várták az ünneplőket.

Zarándokútra hív a Mária Út Egyesület
Ki adja: Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár
Fele lős ki adó: az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár igazgatója
Főszerke sztő: Szita Róbert
robert.szita@gmail.com
K épszerkesz tő: Kiséri-Nagy Ferenc
Te rve zősze rkesztő: Gróf István
Email : szerkesztoseg@gyal.hu
Megjelenik havonta 8.500 példányban
Terjesztéssel kapcsol atos i nformáció,
panaszbej elentés:
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!
K övetkező lapzártánk időpontj a: május 2 6.
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2016. augusztus 27-én a gyermekáldásért került megrendezésre az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap, a Mária Út teljes szakaszán. A több száz – átlagosan 25
km-re lebontott – szakaszon a gyermekáldásért zarándokoltak a résztvevők.
Ennek egyik kiemelt szakasza volt a babakocsis zarándoklat, melyen a budapesti
Szent Anna-rétről indultak a kisgyermekesek Budakeszire. A tavalyi évhez hasonlóan a Mária Út Egyesület ismét babakocsis zarándoklatra hívja a családokat, egy rövidebb fővárosi útvonalon.
Az esemény id eje és helyszíne: 2017. május 21. 14:30-17.00, Budapest
Útvonal és időr end :
14:30 Gyülekező a Belvárosi plébániatemplomban
14:45 Indulás, a babakocsis zarándoklat kezdete
15:45 Érkezés a Bazilikába
16:00 Szentmise a Bazilikában Székely János püspök atya vezetésével
Székely János püspök atya gondolatai a babakocsis zarándoklatról, honlapunkon hallgathatóak meg (www.mariaradio.hu), az eseményhez csatlakozni a
Facebookon is lehet. A Mária Út Egyesület szeretettel vár minden kisgyermekes
családot közös zarándoklatra!
Interjú Székely János püspök atyától kérhető a 06/20 770-4016-os telefonszámon.

KÉRdEZő

Szita Róbert

Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc

Új orvosi műszerek, növekvő szakrendelések
és minőségi védőnői szolgálat
Jelentős mértékű fejlesztések időszakát éljük a gyáli egészségügyben – nyilatkozta lapunknak a polgármester, aki arról is tájékoztatta olvasóinkat, hogy megújul az egészségügyi szakellátás, emellett a kismamák és a csecsemők már májusban birtokba vehetik a Védőnői Szolgálat teljesen új épületét.
P olg ár mester Úr! Az eg észségügyi
szakellátás modernizációja sokak szám á r a j ó h í r.
Ezt én is így gondolom. A gyáli lakosság egészségügyi szakellátásának
javítása, a Gyáli Szakrendelőben meglévő szakorvosi rendelések óraszámának növelése, az ellátás lehetőség
szerinti bővítése, valamint az ellátás
minőségének javítása érdekében az
elmúlt hónapokban többször egyeztettem dr. Ralovich Zsolttal, a Jahn
Ferenc dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet főigazgatójával. Ezt követően
összeállt egy szakmai anyag, amely
javaslatot tett a fejlesztési irányokra
és az új eszközök beszerzésére, majd
a március 30-i testületi ülésen megszavaztuk a Gyáli Szakrendelő támogatására és fejlesztésére irányuló
egészségügyi szakmai előterjesztést,
melynek értelmében Önkormányzatunk közel 28 millió forinttal támogatja orvosi, orvostechnikai, számítástechnikai és egyéb eszközök beszerzését.
A fejleszt ésekkel, eszközb eszerzésekkel összefügg ésb en a szakr endelések szá ma is növekedik?
Igen, mindenféleképpen! Az egyeztetések eredményeként a közelmúltban ortopédiai szakrendelés indult el
a Szakrendelőben, amely kevesebb,
mint egy hónap után máris teltházzal
üzemel. Az önkormányzati segítségnek köszönhetően a gégészeti szakrendelések száma a heti egy alkalom
helyett háromra, a sebészeti szakrendelés száma heti egyről kettő rendelésre nő, és az ortopédiai mellett további új szakrendelésként, pszichiátriai ellátás indulása is elképzelhető.
Nőgyógyászati rendelés a heti 2 helyett 3 alkalommal lesz, ultrahangos
vizsgálat is heti 3x5 órában látogatható majd. A szemészeten szintén
megszűnhet a várólista. Sajnos, bőrgyógyászat egyelőre továbbra sem
lesz, de nem tettünk le róla, hogy bőrgyógyászt találjunk, idecsalogassuk,
és meg is fizessük.
Az elmúlt években átlagosan heti
65-70 szakorvosi óraszám helyett a
jövőben heti 117 órában várják felkészült szakorvosok korszerű műsze-

rekkel és eszközökkel az ellátásra szoruló betegeket. Biztosítékot kaptam
dr. Ralovich Zsolt főigazgatótól, hogy
az általunk kialkudott fejlesztési irányokat betartjuk, és az ő részükről is
nagyobb odafigyelés lesz – mindenki megelégedésére. A város költségvetésének köszönhetően pedig a helyi ellátás fejlesztése folytatódhat, ám
ennek részleteiről egyelőre még korai lenne említést tenni.
Maradjunk még az egészségügynél!
M i k o r a d j á k á t a z e l ké s z ü l t v é d ő n ő i
épületet a kisma máknak, a véd őnőkn e k?
A város képviselő-testülete úgy
gondolta, hogy méltó körülmények

Köszönetnyilvánítás
Gyál Város Önkormányzata nevében ezúton nyilvánítjuk ki köszönetünket a Gyáli Uszoda Alapítványnak, valamint mindazon
magánszemélyeknek és társaságoknak, akik az alapítványt
4.018.000 Ft-tal támogatták. A
felajánlott pénzösszeget Gyál Város Önkormányzata a gyáli tanuszoda megvalósítási költségeire fordítja.
PáPAI MIHáLY PoLGáRMESTER

közé helyezi a védőnőket, a kismamákat. A tavaly szeptemberben kezdődött épület felújítása valóban a végéhez ért, a felújítás ideje alatt folyamatosan figyelemmel kísértem a történéseket, a helyszíni bejárások során több alkalommal is egyeztettem
a kivitelezővel. A 75 millió forintos beruházás során teljesen új épületet alakítottunk ki, ennek alapterülete a
meglévő duplájára, 119,6 m2-ről 270,3
m2 alapterületűre nőtt. Az épület akadálymentes, így a mozgássérültek,
mozgáskorlátozottak számára is járható. A létesítményben két komplex
tanácsadó helyiséget, mosdót, pelenkázót, szoptató helyiséget, egy közös váróhelyiséget, valamint négy irodát alakítottunk ki. A tervezés során
fontosnak tartottuk, hogy a szülők és
gyermekeik komfortosan érezzék magukat az épületben, ezért fedett előteret terveztünk a babakocsik tárolására. Közvetlenül az épület mellett
több gépjármű parkolása is biztosított. Az ingatlant a környezettudatosság jegyében terveztük, tehát az
intézmény energiaszükségletének egy
részét megújuló energiaforrások, napelem biztosítja, valamint korszerűsítettük a fűtést, a szakemberek kondenzációs kazánt építettek be, de teljesen új bútorzatot is kapott az épület. A védőnői épület ünnepélyes átadását terveink szerint május 18-án 14
órakor tartjuk.
E gészség és sport szor osan összefügg. Nagy az érdeklődés a járási tanu s zo d á va l k ap c s o la tb an . M i k o r ad hatják át a nagyközönségnek az uszod át ?
A műszaki átadás áprilisban megtörtént, a kiszolgáló egységek készen
állnak, a gépészet, a medence burkolása kész, a rajtkövet is lerakták, már
takarítanak, portalanítanak, egy műszaki megoldás miatt húzódik az épület átadása. Egy átemelőt építenek ki,
de már az uszoda területén is elkezdték a parkosítást. Jelen állás szerint
úgy ítélem meg, hogy júniusban átadhatjuk a tanuszodát, majd szep tembertől beillesztjük a gyáli járásban tanuló mintegy 3200 gyermek
mindennapi életébe is.
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Városházi krónika:
több órán át tartott a testületi ülés
Az április 27-én rendezett testületi ülésen 35 témáról döntöttek a képviselők.

A képviselők elsőként a múlt havi testületi ülés óta történt fontosabb események beszámolóját, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót fogadták el. Ezután
a város egységes megjelenítésére törekvő arculati kézikönyvról, a város új
logójáról, szlogenjéről döntöttek. Az
ún. arculati kézikönyv olyan küllemet
ad a város népszerűsítésére hivatott
sajtóhirdetéseknek, kiadványoknak,
posztereknek, egyéb reklámhordozóknak, amely méltó módon tükrözi Gyál
értékeit.
Egyöntetű döntést hoztak a képviselők az avar és kerti hulladékok égetésével kapcsolatban. Az új rendelet
hatályba lépésének következtében Gyál
közigazgatási területén tilos az avar és
a kerti hulladékok szabadtéri égetése.
Kevesen tudják, hogy ez a tevékenység
meglehetősen káros a környezetre és
az emberi egészségre. Az értékes szerves-anyagból az égetés során hamu keletkezik, mely csak korlátozottan alkalmas talajerő-utánpótlásra, nagyobb
mennyiségben egyenesen rombolja a
talaj humuszkészletét.
Határoztak arról is, hogy Gyáli Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői pályázatát ismételten kiírják, hiszen a koráb-

ló bevezetőjéből kiderült, hogy a társaság eddigi legsikeresebb évét tudhatták maguk mögött.
Elfogadták a FEGy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület éves szakmai beszámolóját, melyből kiderül, hogy az egyesület tagjai által ellenőrzött összes események száma 1623. megszavazták a
képviselők a gyáli óvodák 2018-2023ig tartó továbbképzési időszakra vonatkozó továbbképzési programjait és
a 2017/2018. nevelési évre vonatkozó
beiskolázási terveit, melynek köszönhetően a jövőben is a pedagógusok
azon képzéseken való részvételét támogatják, melyek a pedagógusok munkaköréhez szorosan kapcsolódnak és
a minőségi óvodai nevelést segítik elő.
szavaztak a Városi Egészségügyi
Központ magasabb vezetői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról,
mely a 2017-2022 közötti időszakra bízza meg intézményvezetőt a vezetői feladato kelátásával..
Támogatták a képviselők az" Országos labdarugó pályaépítési program Xi.
ütem " tárgyú pályázat benyújtását, illetve nyertes pályázat esetén a megvalósításhoz szükséges önerőt, mely
25 648 440 Ft + áFA összegben a
2018. évi költségvetés terhére vonatkozik. A pályázat keretében megújul a
Gyáli sportpályán található nagy élőfüves focipálya.
megtárgyalta a testület az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" tárgyú pályázat
benyújtására vonatkozó rendeletet is,
mely az útfelújításokat támogatja és a
Gábor áron utca, mikszáth Kálmán ut-

bi felhívásra jelentkezők közül nem találtak alkalmas személyt a pozíció betöltésére.
Elfogadták a képviselők a dPmV zrt.
2016. évi beszámolóját, mely tartalmazza a társaság gazdasági mérlegét,
az eredmény kimutatását. A beszámo-

ca, Toldi miklós utca, Kodály zoltán utca teljes szakaszát érintheti.
Elfogadták a képviselők a helyi civil
szervezetek és sportegyesületek 2016.
évi pénzügyi beszámolóját, melyek a
helyi sportolók és sportegyesületek számára nyújtott támogatások felhaszná-
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lását tartalmazza, továbbá megszavazták a szervezetek idei pénzügyi támogatásának mértékét.
A Városi Egészségügyi Központ részét képező Védőnői szolgálatnak otthont adó Kőrösi u. 136. sz. alatt található védőnői épület felújításával egy
új fejezet kezdődik a helyi védőnők
munkakörülményeinek javítására, az intézménybe látogató szülők, gyermekek komfortérzetének növelésére. Az
épület külső és belső modernizációjának eredményeként egy XXi. századi
épületet hozott létre a kivitelező, melyet dunai jánosnéról, az akkor kialakuló település első bábaasszonyáról neveztek el. A gyáli gyerekeket 1953-ig
segítette világra dunai jánosné.
zárt ülésen szavaztak a képviselők a
Közoktatási díj odaítéléséről, melyet
hagyományosan a városi pedagógusnapon adnak majd át.
Gyál Város Önkormányzata éves
munkarend szerinti következő ülését
május 25-én, csütörtökön 17 órakor tartja a Városháza tanácstermében. A Képviselő-testületi anyagok, illetve döntések a www.gyal.hu-n érhetőek el.

Tájékoztató a helyi
szociális rendelet
változásairól
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017.
március 30-i ülésén elfogadta a
szociális ellátásokról szóló rendelet
módosítását.
A rendelet az eddigi általános
szabályokhoz képest részletesebben fogalmazza meg a támogatásra jogosultságot adó, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzeteket. Ezen túlmenően
a 2017. április 1-je után benyújtott
kérelmek esetében - a rendeletben
jelenleg is meghatározott egyéb
feltételek teljesülése mellett - a kérelmező személyt, illetve családját
ért rendkívüli élethelyzetet dokumentumokkal szükséges igazolni,
melyek a kitöltött és benyújtott kérelemnyomtatvány mellékletét képezik. A kérelmek benyújtására a
rendkívüli élethelyzet bekövetkezésétől számított 30 napon belül
van lehetőség.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

suhajda yvett – szita róbert

Fotó: Börcsök Kata

Amikor a közösség kapcsolatot teremt saját múltjával:

emlékhely a város határában
Pápai mihály polgármester és Hefler Gábor plébános évek óta latolgatta, hogyan lehetne méltó
emléket állítani Gyál történelmi múltjának, de különösképpen az azt jól szimbolizáló árpád-kori
szent György templomnak. A latolgatások mára megszilárdultak, melynek eredményeként felavatták Gyál egyetlen emlékhelyét, a szent György Emlékhelyet.
A Felsőpakonyt és Gyált összekötő
úton Gyál kapujában, az egykori „marhahajtó útvonal mentén”, a dPmV zrt.
(vízmű) magasságában látható emlékhelyet bizonyára már többen megpillantották. Az emlékhelyet április 23án, szent György napját megelőzően
adták át. Az avatón ünnepi beszédet
mondott Pápai mihály polgármester,
aki azt hangsúlyozta beszédében,
hogy ,,most kell megalkotni a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket is”.
A régész-muzeológus dr. rácz Tibor
ákos miközben a kulturális örökségvédelemről osztotta meg gondolatait, azt is elmondta, hogy a közösség
tudatosan próbál kapcsolatot teremteni saját múltjával.
Az emlékhely létrehozását kezdeményező Hefler Gábor plébános 24
éven át szolgálta a gyáliakat. Ő világított rá, hogy ma már biztos az egykori templom létezése.
A köszöntő beszédek után a polgármester, a plébános és a régészmuzeológus felavatta a szent György
tiszteletére emelt emlékhelyet, majd
az áldásszentelés szolgálatát ft. Káposztási Béla atya és nt. Gyimóthy
zsolt látta el.
Az eseményen Erős józsef alpolgármester, Gyimesi istván nyugalmazott polgármester, Gyál díszpolgára,
Kovalik józsefné díszpolgár, továbbá
helyi képviselők, intézményvezetők,
civil szervezeti vezetők és számos helyi lakos is részt vett. A rendezvényt

a Gyál Városi Fúvószenekar műsora,
valamint schmidt Gréta szavalata színesítette.

Történelmi áttekintés
Gyálról a 1990-es évek végéig csak
néhány lelet került elő. Azonban a beruházásokat megelőző kötelező régészeti feltárásoknak köszönhetően
ezt követően a település nevét a régészeti szakma is jól megismerte. már
a kora bronzkorban (Krisztus előtt
1900-1700 között) élt itt népesség,
majd 3-4. században a (római kori)
szarmaták, 8. században az avarok és
12-13. században az árpád kori népesség hagyta hátra településeinek
maradványait.
Gyál a gazdag régészeti lelőhelyeink
és a fennmaradó írások bizonysága
szerint a középkorban lakott hely volt,
s a budai káptalan 1323-i oklevele szerint temploma szent György tiszteletére volt szentelve. A később pusztává lett Gyál a középkorban elég nagy
jelentőségű volt és más írások megemlítik, hogy templomában harang is
volt. Egy 1673 körüli időből származó
térképről 1773-ban készült mellékelt
másolati rajz maradt fenn, mely a Váci egyházmegye templomait tünteti
fel. Ezen megtaláljuk Gyál templomát
is. A virágzó jobbágy községekből a
török hódoltság folyamán puszták lettek. Pusztává lett a középkori Gyál,
melynek templomát 1736 körül bontották le, s kőanyagából korcsmát és

istállót építettek. Egyes adatok 1731-es
dátumra utalnak a lebontást illetően.
Hozzá kell tenni, hogy a Váci egyházmegyében mintegy 15 templom védőszentje volt szent György, amelyet
a pusztaságokon élő pásztornépek
érthetően választottak névadóul. Az
árpád-kori település jelentős mérvű
kutatására az m0 autóút építését
megelőzően került sor. A feltárt árpád kori lakóházakról sok régészeti
anyag került elő és ennek külön irodalma van. A Gyáli szent György
templom alapkövei a 037/8 hrsz-ú ingatlanon találhatóak, s mivel a nagy
beruházások azt elkerülték, azok feltárása igen nagy költséggel történhetne, és lehet, hogy időben is nagyon elhúzódna a régészeti feltárások engedélyeztetése kapcsán.

Közlemény
A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. felhívja
az érintett hozzátartozók és a lakosság figyelmét, hogy Gyál, munkácsy m. utcai köztemető Gyál Város Önkormányzat 76/2017. (iii.30.)
sz. döntése alapján megszüntetésre kerül.
Bővebb információ 2017. október
15-ig a 2360 Gyál, rákóczi F. u. 44.
szám alatt, illetve a 06-29/340-134es telefonszámon kérhető!
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vállalkozó

Középpontban a vállalkozások
az arany János közösségi Ház és városi könyvtárban találkozott a gyáli kisválalkozókkal a város
polgármestere, aki a költségvetésről és az idei beruházásokról is informálta a megjelent vállalkozókat.
április 12-én találkozóra invitálta a
Gyálon működő cégek, vállalkozások
vezetőit Pápai mihály polgármester,
aki az eseményre minden gyáli egyéni vállalkozót, kis- és középvállalkozót levélben hívott meg.
a polgármester szerint az emberek,
a családok biztonságát a közösségek
adják. a politika, a városvezetés legfontosabb feladata így nem is lehet
más, mint a közösségépítés. Ennek a
közösségépítésnek az egyik pillére lehet a vállalkozások összehívása, melynek során a helyi cégek vezetői nagyobb betekintést nyerhetnek az önkormányzati fejlesztésekbe, javasla-

tot tehetnek a jövőbeni beruházások
terveire vonatkozóan, közvetlenül a
város döntéshozói számára.
az eseményen ezért aztán Pápai mihály polgármester ismertette a város
tavalyi költségvetését, és az idei évi
beruházások tervezetét is.
Ezt követően pedig a kapcsolatépítés, a helyzetfelmérés és a jövőbeli
együttműködési lehetőségek feltérképezése mellett a város üzleti életét
érintő kérdéseket is megvitatták, de
a környék vállalkozásai előtt álló kihívásokról, nehézségekről is megoszthatták egymással gondolataikat a
résztvevők.

E-ügyintézés
Tisztelt adózók, könyvelők, könyvelő Irodák! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. április 1. napjától megnyílt
a lehetőség elektronikus ügyintézés keretében az adófolyószámla lekérdezésen túl, a 2016. és 2017. adóévről készült iparűzési adóbevallások, bejelentkezési és változás bejelentések, adó kiegészítés, valamint
ideiglenes iparűzési adóbevallások elektronikus úton történő benyújtására a helyi adóhatóságnál (a Gyáli
Polgármesteri Hivatal adócsoportnál). a szolgáltatásokat kizárólag Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező adózók vehetik igénybe!
Ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek és egyéni vállalkozók, mielőtt adózási adataikat szeretnék
megtekinteni, vagy iparűzési adóbevallásukat kívánják elektronikus úton
benyújtani, úgy első alkalommal regisztrálniuk szükséges az önkormányzati
hivatali
portálon
(https://ohp.asp.lgov.hu oldalon). a
könnyebb kezelhetőség érdekében,
az elérési útvonal honlapunkra
(www.gyal.hu) kihelyezésre kerül. a
regisztrációt az ügyfélkapu regisztráció során megadott adatokkal egyezően kell elvégezni. Ezután tudnak
belépni a rendszerbe és kiválasztani
azt az Önkormányzatot, jelen esetben
Gyált, ahol ügyeiket intézni kívánják.
amennyiben meghatalmazottként
más adózó nevében szeretne adózási
adatokat megtekinteni, vagy iparűzési adóbevallást kíván elektronikus úton
beadni, meghatalmazás benyújtása
szükséges. a meghatalmazást postai
úton, vagy személyesen lehet be-
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nyújtani papír alapon, eredeti aláírással, az adócsoporthoz. a meghatalmazási nyomtatvány minta honlapunkon elérhető. a meghatalmazás
feldolgozását, adó nyilvántartási rendszerben történő rögzítését követően
lesz lehetősége a meghatalmazottnak az általa képviselt adózók adófolyószámla egyenlegét lekérdezni, vagy
iparűzési adóbevallást benyújtani nevükben, természetesen a fenti portálon történő regisztráció után.
az adófolyószámla lekérdezés magánszemélyek és vállalkozások számára biztosít hozzáférési lehetőséget
adózási információk tekintetében, ahol
az előző nappal aktualizált adózói
adatok, feldolgozott adóbevallások,
számlaegyenlegek, számfejtési adatok jeleníthetők meg.
az Önkormányzati Hivatali Portálon rendelkezésükre bocsájtott 2016.
és 2017. adóévekre vonatkozó iparűzési adóbevallási űrlapok paraméterezése helyesen beállított, az Önkor-

mányzat helyi adórendeletéhez igazított, valamint ellenőrzés során a hibák kijelzése megtörténik, tehát hibás bevallás benyújtására nem kerülhet sor.
az adózók 2017. január 1. napjától
Nav honlapján rendelkezésre álló
elektronikus iparűzési adóbevallás űrlapon is beadhatják bevallásaikat
(áNYk keretprogram használatával).
azonban az ott rendelkezésre álló
elektronikus űrlap használata során
nagyon sok a hiba lehetőség (pl. iparűzési adó mérték nem megfelelő beállítása, elmaradó pótlapok, stb.), amit
a program nem ellenőriz, így a bevallások nagy része hibásan érkezik be.
Fentiek alapján kérjük Önöket, hogy
az Önkormányzati Hivatali Portálon
keresztül teljesítsék iparűzési adóbevallási kötelezettségüket, hiszen így
mind a saját, mind az adóhatóság
munkáját megkönnyítik.
Gyáli Polgármesteri Hivatal,
Pénzügyi és adó Iroda

sY-gyal.hu

Fotó: Börcsök kata

A magyar költészet napján
a solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus klub gyáli civil szervezetekkel összefogva több mint 10 éve
rendszeresen irodalmi műsorral, kiállítással ünnepli a magyar költészet napját.
Idén az április 11-én született József attila versei mellett
arany János, áprily lajos, ady Endre, Gyóni Géza, vajda
János, Tompa mihály, szabó lőrinc, Devecseri Gábor, Illyés
Gyula, Juhász Gyula és varró Dániel költeményeivel ünnepeltünk.
arany János: a vigasztaló
"mi a tűzhely rideg háznak, mi a fészek kis madárnak,
mi a harmat szomju gyepre, mi a balzsam égő sebre,
mi a lámpa sötét éjben, mi az árnyék forró délben…
s mire nincs szó, nincsen képzelet: az vagy nekem, oh
költészet!"
az ünnepet megelőzően verseket helyeztünk el a közösségi Ház, valamennyi városi iskola és óvoda környékén, hogy
ezzel is hangulatot teremtsünk a versolvasáshoz, és örömet
okozzunk a gyáli embereknek. április 11-én 13 órára megtelt a gyáli arany János közösségi Ház színházterme. Több
órán keresztül hallgathattuk a szebbnél szebb költeményeket, megzenésített verseket.
az ünnepséget különlegessé tette, hogy a nyugdíjasokon
kívül számos kedves vendégszereplőnk is volt. Bájosan és
aranyosan mondták szabó lőrinc és varró Dániel verseit a
liliom óvodából Papp lotti, Juhász Boglárka, király zsófia,
Daróczi anna, Holpár Júlia, szauerwein Dóra, Benkő lara,
Bajczár leila, meccs milán, valamint a Tátika óvodából kunkli Inez, varga virág, Rafael Jázmin, kasza Ivett.
szép és érett versmondással bűvölték el a közönséget az
általános és középiskolások is: kirschner klaudia, Nagy Gergő (Eötvös Iskola), szűcs laura, Geyer Róbert (Bartók Iskola.), Peschl zara, Töreky zita, kiss Bálint, széles kevin
(ady Iskola).
a műsor színvonalát emelték a nálunk évek óta rendszeresen szereplő felnőtt versmondók: Nagy József Elek tanár
és képviselő, Gazdik István, a közösségi Ház igazgatója, Gyimesi István, városunk első polgármestere.
Farkas Évi színésznő tehetsége, sokszínűsége most is elkápráztatott. Törőcsik márta különleges hangjával varázsolt
el minket. Dóka attila szívhez szólóan énekelt és gitározott,
az általa megzenésített költeményeket adta elő. Élmény volt
hallgatni a citerakísérettel előadott József attila verseket a
Gyál városi Népdalkör két tagjának előadásában.
sikert arattak a Farkas Évi vezette Irodalmi szalon tagjai:
Földi Róbertné, Jurászik mónika, s. végvári ágnes, Györe
mihály, karácsonyi Ibolya, méhész Ildi és Bedőné kiss Emőke, akik egy-egy saját verset mondtak el.
Nagy elismerés illeti nyugdíjas társaimat: kiss Jánosnét,
Gál Pálnét, Dúró Pálnét, albert Józsefnét, Gácsi kiss De-

zsőnét, Pusztai Józsefnét, matyucz lászlónét, Ferenczi Gábornét, Földi Róbertet, Földi Róbertnét, Prémné Nógrádi
veronikát, mátyás Józsefnét, sármány Ferencnét, Takács
magdolnát, lakos Péternét, kovács Istvánnét, Fehér Istvánnét, martényi károlynét, Balogh Ferencet, Perei mihályt, vörös Józsefnét, méhész árpádnét, akik a vendégek mellett
alapos felkészültséggel és magas színvonalon adták elő
vagy olvasták fel az életrajzokat és a költeményeket.
a rendezvény megszervezésében, a műsor összeállításában, a kiállítás, a totó, a plakátok elkészítésében kiemelkedő
munkát végzett kovács Istvánné, Prémné Nógrádi veronika,
matyucz lászlóné, martényi károlyné, méhész árpádné, Farkas Évi, Jurászik mónika.
Dókáné Bodor magdolna,
a solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus klub tagja
Fotó: Juhász melinda

Dókáné Bodor magdolna 1971-től 2011-ig, azaz negyven éven
át tanított Gyálon magyar-orosz szakos tanárként. Egyetlen
munkahelye volt, az ady Endre általános Iskola, illetve annak elődje, a Rákóczi utcai iskola. 2011-ben nyugdíjba ment,
azóta a solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus klub tagjaként
tevékenykedik. aktív korában a tanári munka mellett több
mint 20 évig szerkesztette a kaleidoszkóp nevű iskolaújságot, mely igen népszerű, tartalmas kiadványként több országos díjat is elnyert. a nyugdíjas klub költészet napi rendezvénye több mint 10 éve a közösség legkiemelkedőbb
programjai közé tartozik.
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Fókuszban a tehetség
A Lendületben Gyál 2017 rendezvénysorozat részeként a Gyáli Liliom Óvoda által szervezett szakmai nap
középpontjában a tehetséggondozás szerepelt.
A szakmai napot Pápai mihály polgármester nyitotta meg a tehetséggondozáshoz kapcsolódóan tartott beszédével, melyben hangsúlyozta, városunknak szüksége van
a tehetségek felfedezésére, a tehetséges gyermekekre.
ezt követően Lendvay-kiss Anita
intézményvezető köszöntötte a jelenlévőket, kiemelve, hogy az óvoda
a gyermek tudásának megalapozására szolgál, ezért igyekeznek a tehetséggondozásra fektetni a hangsúlyt. "ezt segíti óvodánkban a mindennapi foglalkozások keretében
sok kézműves gyakorlat, az angol
és német nyelvoktatás délutánonként, a mozgásra nevelést a kézilabda, valamint a Bozsik-programon
keresztül a futballozás alapjainak
megtanítása. különböző technikákkal készített rajzpályázatokkal jutnak a gyermekek óvodánkban elismerésekhez."
Az óvoda idén ünnepeli 45. születésnapját, így az elmúlt évekre egy
filmes bemutatón keresztül emlékeztek vissza. A kisfilmet követte
Fakán mihályné óvodapedagógus
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és fejlesztőpedagógus előadása a
„mozgásfejlesztés a tehetséggondozásban” címmel.
sok érdekességet hallhattunk arról, hogy már a kismamák megfelelő mozgása milyen hatással van a
gyermekek fejlődésére, és mennyire
fontos a megszületéstől kezdődően a gyermekek mozgását szem
előtt tartani, a mozgás örömeivel,
hasznosságával megismertetni a
gyermekeket. Fontos, hogy a szülők tudják, a mozgás rengeteg
egyéb képességet fejleszt a gyermekeknél, akár az írás, olvasás képességeit is. ezért a mozgás nemcsak egy leendő élsportoló nevelését szolgálja, hanem más területeken is segítheti a gyermekek tehetségének kialakulását.
Az előadást követően, talán a „jövő nagy” focistái tartottak egy kis
bemutatót. A gyermekeket betanította: juhászné túri kinga és váradi Attiláné óvodapedagógusok.
kis szünetet követően, Pólus enikő a me-se-kő mentálhigiénés segítő központ és Alapítvány vezetője, szakmai koordinátora tartotta
meg előadását „A szakszerű tehetséggondozás
szerepe a jövő pedagógusainak” címmel. megtudhattuk, hogy a tehetség nem azokban rejtőzik csak, akik magas iQ
szinttel rendelkeznek,
akik kimagasló tanulmányi eredményeket érnek
el. Azokra kell igazán

összpontosítani, akik csak egy területen emelkednek ki. ezen terület
fejlesztésén keresztül segíthetjük és
fejleszthetjük a gyermekeket, hogy
más területen is sikeresek lehessenek. A pedagógusok és a szülők
együttes feladata, hogy felismerjék
a gyengébb tanulók erősségeit, ezeket fejlesszék, és ezeken keresztül
javítsák a gyengébb pontokat.
A színvonalas előadást követően
az óvoda színjátszó csoportja adta
elő „macska – egér” című kis táncos műsorukat, mely nagy sikert
aratott a nézők körében. A gyermekeket Hrazdira Henrietta és Hálóné molnár kinga óvodapedagógusok tanították be.
A nap befejezéseként egy hangszerbemutató koncertélménnyel
gazdagodhatott mindenki a Fonó
és a Parapács zenekar együttes előadásában. A szakmai nap zárását
az óvoda születésnapja alkalmából
tortával koronáztuk meg.

Zajáczné magyarosi Hajnalka

Bál az együtt a Liliom Óvodáért
Alapítvány javára
Az adomány egy olyan ajándék, amely mindkét félnek örömet okoz. Így volt ez március 18-án is,
amikor a Gyáli Liliom Óvoda életében nagy eseménynek számító Alapítványi Bált rendeztük meg.
A szülők és a pedagógusok szervezésében megvalósuló
rendezvényt sok előkészület előzte meg. Ahogy a szülők,
úgy az óvoda vezetése is lázasan gyűjtötte a helyi vállalkozásoktól, cégektől a tombolára felajánlott ajándékokat, pedagógusaink pedig meglepetés-műsorral készültek.
Az est folyamán szép számmal gyűltek össze szülők,
támogatók, hogy a közös, kellemes szórakozás mellett
adományokat gyűjtsenek. A bál célja a közös együttléten
és szórakozáson kívül az óvoda alapítványának támogatása volt. Az itt összegyűlt pénzösszeget az alapítvány
kuratóriuma arra fordítja, hogy a gyerekek nagy örömé-

nagyon jó hangulatban telt az este, sok-sok dicséretet kapott a szervezés, ami arra ösztönzi a rendezőket,
hogy ezt jövőre megismételjék. A bál sikerére alapozva
már a következőn törjük a fejünket, bízva a szülők és pedagógusok összefogásában, valamint segítőink, támogatóink további közreműködésében.
sikeres, szép estén vagyunk túl, az óvoda, az alapítvány és a szülők nevében köszönjük a támogatást mindenkinek, aki hozzájárult a megvalósításához személyes
jelenlétével, tombolatárgy felajánlásával vagy támogatójegy vásárlásával.

re egy tanösvényt alakítsanak ki az óvoda udvarán, így segítve az intézményben folyó nevelő-oktató munkát.
A helyszín a Gyáli Lakodalmas Ház volt, melyet tarpai
mihály ingyenesen biztosított. A vendégeket Lendvaykiss Anita intézményvezető, valamint az alapítvány kuratóriumának elnöke, Csizmadia jánosné köszöntötte.
A bál a pedagógusok „nyitótáncával” folytatódott, mely
humoros elemeivel megalapozta az est további jó hangulatát. A műsor után vacsora és báli mulatság várta a
résztvevőket, a színvonalas zenéről a Random Zenekar
gondoskodott.
Az est programját tombolahúzás színesítette, amelynek
során a nagylelkű támogatók jóvoltából értékes nyereményeket sorsoltak ki, a fődíj az óvoda felajánlásával egy
wellness hétvége volt.

Anyakönyvi hírek
Beke Zsuzsanna anyakönyvvezetőtől megtudtuk, hogy négy
haláleset történt az elmúlt időszakban, hárman hunytak el
márciusban, egy embertársunk pedig áprilisban hagyott itt
bennünket.
esküvők tekintetében: április 7-én két fiatal pár, április 8án három ifjú jegyespár, sepsi Alexandra és szabó ádám (férjes név: szabó ádámné), katona eszter és tóth jános (férjes
név: tóthné katona eszter), Peczár tímea és szakács ottó
(férjes név: szakács-Peczár tímea) kötött házasságot. április
22-én és 28-án egy-egy esküvőt tartottunk, április 29-én pedig két házasságkötés történt.
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Népszokások és hagyományok
a Bartók-iskola minden szegletében
Táncházi hangulatra érkeztünk a Bartók-iskola ÖKo-napjára: az aulában éppen az alsó
tagozatosok ropták élőzenére, hegedű- és nagybőgő hangjaira. Ez pedig csak egyike annak
a 25 izgalmas állomásnak, ami a gyerekeket és az érdeklődőket várta április 21-én az intézményben.

immár 5. alkalommal rendezték meg a Bartók Béla általános iskolában az ÖKo-projekt napot. idén központi témaként népszokásaink, népi játékaink, valamint –
kapcsolódva a lendületben gyál 2017 rendezvénysorozathoz – a helyi hagyományok jelentek meg a programon nagy összefogás és szervezés eredményeként. az
iskola ÖKo-munkacsoportjának vezetője, a program
koordinátora, Koszticsák angelika vezetett végig a népi hagyományok színes forgatagán.
a Pörög a gyáli szoknya Egyesület reggeli nyitó műsorával indult a program, fellépésükkel megteremtették a nap hangulatát. a rendezvényen megjelent Erős
józsef alpolgármester, sávai mária polgármesteri megbízott, valamint beszédet mondott marjainé Dr. szerényi
zsuzsanna, a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság elnöke, aki kiemelte annak jelentőségét, hogy az
iskola elnyerte az Emberi Erőforrások minisztériuma és
a Földművelési minisztérium pályázatán az „Örökös
Öko-iskola” címet.
a diákok forgószínpadszerűen vehettek részt az iskola munkatársai és civil szervezetek által vezetett állomásokon, amelyeken közösségi szolgálatot teljesítő
diákok is segítették a munkát.
a Civilek a Környezetünkért Egyesületnél a gyerekek
terményekből, természetes anyagokból készítettek képeket, tárgyakat. az alkotásokon szerepeltek a bevezetésként átbeszélt hagyományos építészeti elemek, illetve a környezettudatosság jegyében szó esett a megújuló energiákról: a szél- és vízerőművekről, a geotermikus energiáról, valamint kiderült, mi a különbség a
napelem és a napkollektor között. az iskola és az egyesület közös prevenciós programján, a háT-TÉr foglalkozáson résztvevő gyerekek zsúpfedeles ház makettjét készítették el. szerepet kaptak a népi gyermekjá-
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tékok, mint kukoricacsutka baba, krumplinyomda, házi
buborékfújó, amelyeket közösen készítettek el, majd
próbáltak ki a gyerekek. Ötleteket kaptak hulladékból készített dísztárgyak alkotására is: láthattak drótból és
üvegdarabokból drótfát vagy lámpabúrát fémdoboznyitófülekből.
a gyáli Kertbarátkör régi magyar ételekről, terményekről tartott bemutatót a kölestől a padlizsánig, amelyek a gyáli kertekben is megtalálhatók. az állomáson
kóstolhattak is a gyerekek: a köles és juhtúró kombinációja a kezdeti vonakodás után elnyerte legtöbbjük tetszését. Így volt ez a Fogyasztóvédelem gyáli szervezeténél is, ahol cukkinikrémet és sajtszószba mártott
különféle zöldségeket kínáltak, fűszernövényekkel, fűszerekkel ismertették meg a tanulókat. a Cukorbetegek Egyesülete, akik már évek óta képviselik az egészség fontosságát a programon, ezúttal vérnyomást mértek. a Bundás Barát állatvédő Egyesület bemutatta a

Katavits Kitti

chipleolvasó működését,
valamint kutyákról és
macskákról szóló kvízzel
várta a gyereket, akikkel a
felelős állattartásról is beszélgettek. hozzájuk kapcsolódva a Pestszentlőrinci Kutyakiképző kutyás
bemutatója is a program
részét képezte.
az egyik teremben népmeséket vetítettek, ehhez
tartozóan egy-egy népi
mesterségről esett szó. a könyvtárban a húsvéti szokások közül a tojásfestést és a locsolkodást elevenítették fel. mind a lányok, mind a fiúk találhattak érdekes
foglalkozást: kipróbálhatták a szövőszéken történő szövést, a rongy-, illetve similabda-készítést, amellyel a célbadobást is gyakorolhatták, csakúgy, mint a rönkhajítást, a patkódobást és a szögbeverést. az állomások
egyikén az agyagozás rejtelmeiben mélyülhettek el a
diákok, máshol ügyességüket tehették próbára íjászkodás, zsákbanfutás, talicskázás és lengőteke révén.
nem maradhatott el a diótörés, a közös mesefőzés és
a népi szólások és közmondások felelevenítése, amelyeket képrejtvényekből kellett megfejteni. a különböző néprajzi területek viseleteinek jellegzetességeit mutatta be a népi öltöztető és színező megállója. iskolaszerte hallhattuk a szívószálból készített furulyák hangjait. az egyik áruházlánc logisztikai központja – köszö-

Fotó: Börcsök Kata

netképp a diákok által számukra készített húsvéti dekorációért – egzotikus ételeket, italokat hoztak magukkal, így kóstolhattak a
tanulók kókusztejet, rizsitalt, aszalt gyümölcsöket.
miután pedig az osztályok
bejárták az állomásokat, a
gyerekek az udvaron felállított kemencében sütött
kenyérlángossal csillapíthatták éhségüket.
a rendezvényt népi kiállítás színesítette: a háttérként
szolgáló, falusi jelenetet ábrázoló képet a rajzszakkör
diákjai alkották, a népviseleti ruhákat a Pörög a gyáli
szoknya, a bemutatott népi tárgyakat pedig az iskola
munkatársai jóvoltából tekinthettük meg. a gyűjtemény
darabjai között terítők, káposztafőző edény, tálak, kancsók, kosarak képviselték a hagyományok tiszteletét és
őrzését.
a népszokások jegyében telt, rendkívül tartalmas és
színes program, amelyet mintegy keretként a márványos Tambura zenekar előadása zárt, eltérő érdeklődési körökhöz, készségekhez, valamint számos tantárgyhoz kapcsolódva játékos formában, szórakoztatva, észrevétlenül tanította a gyerekeket. Emellett fontos ismereteket, s azt az érzést is átadta számukra, hogy fontos tudatában lenni hagyományainknak, újra és újra
megélni, majd továbbadni azokat.
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Öt év után ismét főszerepben

a népdalok és a nóták
„AZT A RAGYOGÓJÁT…” országos népdal- és nótaéneklési verseny megrendezésével tisztelgett április 8-án várossá avatásunk 20. évfordulójára a szintén jubileumot ünneplő 10 éves
Kovács István Pál Dalkör.
Az Arany János Közösségi Házban
tartott zenei programot immár 2. alkalommal rendezték meg. Az első,
2012-ben lezajlott megmérettetésnek nagy visszhangja volt az országban. Hazánk több pontjáról érkeztek
ezúttal is az énekesek: a fővárosiak
és a helyiek mellett Szolnokról és
Szalkszentmártonból, ahogyan Tiszakécskéről és Kecskemétről is, a
legtöbben, 21 fővel Pécska településről látogattak Gyálra.
A versenyt egy délelőtti meghallgatás előzte meg, amelynek eredményeként a 26 jelentkező közül 14
versenyzőt juttatott tovább a zsűri.
Az eseményt Tolnai Mária művészeti vezető nyitotta meg, felidézte
az 1. verseny emlékeit, majd felkérte
Pápai Mihály polgármestert köszöntő
beszédének megtartására, melyben
arról beszélt: „nincs túl nagy múltunk,
a mában kell a múltat, a jelent, a jövőt megélni. Keressük a hagyományainkat, talán itt is megtaláljuk. Meg
kell őrizni a kultúrát, és meg kell ismertetni azt a fiatalokkal.”
Ezt követően kezdetét vette a
megmérettetés, a népdal- és nótaénekesek előadását a zsűri tagjai,
Szirmay László, az Országos Nótaszövetség elnöke, B. Tóth Magda
énekművész, Kerekes Katalin kiváló
énekművész-pedagógus, Hegedűs
Szabolcs zenész és Gazdik István, a
Közház igazgatója, valamint a versenyzőket kísérő zenekar, a Tabányi
Antal és cigányzenekara egyenként,
pontszámok felmutatásával értékelte.
A népdal kategória díjazottai: 1. Gábos Tünde, 2. Király Imre, 3. Siposné
Heigli Marianna.
A nóta kategória díjazottai: 1. Marton-Lézer Katalin, 2. Molnár Katalin,
3. Szabó Gyula
A zsűr i különdíjasa: Boris Sándor
A közönség díjazottja és Falusi Fer enc emlékdíjas: Szabó Gyula
A ze ne k a r k ül ön d íja sa : Kovács
András Ferenc
A Közház különdíjasa: Sárközi Istvánné – Antal Istvánné énekkettős
A kora esti órákban gálaműsor vette kezdetét a Kovács István Pál Dal-
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kör és a Közház rendezésében, amelyen fellépett B. Tóth Magda énekművész, valamint a díjazott énekesek.
„A nótaverseny mindnyájunk számára nagy élményt jelentett. Több
jelentkező már 2012-ben is részt vett
az első versenyen, és a közönség soraiban is ültek olyan énekesek, akik
versenyzőket kísértek, nagyon szívesen jöttek el újra. Jó légkörben zajlott a meghallgatás, a verseny és a
gálaműsor is. Egyesületünk szívvellélekkel, Tolnai Mari művészeti vezető fantasztikus munkával, energiával
tartotta kézben a rendezvényt. Büszkék vagyunk arra, hogy a zsűri és a
közönség több egyesületi tagunkat
díjazta! A nóta iránti szeretet hozott
össze bennünket, mert – ahogy Pál„…AZT A RAGYOGÓJÁT!” dal- és nót aműsor Anyá k napjá n az Arany János Közösségi Házban, a Kovács István Pál Dalkör rendezésében, május
13-án, szombaton 15 óra kor lesz.
Fellép nek: Juhász Margaréta, Reményi István, Henk Marika, Henczes
Julika, Homoki Tibor, Marsi Marika,
Törőcsik Márta, Szabó Gyula, Tarsoly
Ilona, Molnár Katalin, Szűcs Sándor,
Lakatos Dóri, Vígh Levente
Művészeti vezető: Tolnai Mari
Vendég: CSONKA SÁNDOR (2012es gyáli nótaverseny-győztes) énekel,
a műsor után a tánchoz tánczenét

kerti Zsuzsanna írta a Gyáli csárdásban – Gyálon is szeretik a nótákat,
aki dalol, kerüli a búbánat. Ha csupán ennyi eredményt értünk el a versennyel, már jó szolgálatot tettünk!”
– értékelte a rendezvényt a Dalkör
vezetője, Kovács Istvánné.
A Kovács István Pál Dalkör ezúton
is köszönetét fejezi ki az esemény támogatói számára. Az étkeztetést a
MADISON étterem, a versenyzők
szállítását a KHT biztosította. Értékes díjakkal és a vendéglátással a PALIVILL üzlet, Pribék Ferenc vállalkozó,
a Péksüti Kft, a Csokibirodalom, Pósa
Mária képzőművész, a Gyöngyi Virágbolt, Falusi Ferencné és a dalkör
tagjai, valamint a Gyál Város Fúvószenekara, a Dankó Rádió és a NEA
járult hozzá a rendezvény sikeréhez.
szolgáltat. Az énekeseket a Dél-pesti régió cigányzenekara kíséri TABÁNYI ANTAL vezetésével.
Szünetben tombola.
Belépő a műsor előtt a Közházban
váltható, ára 700 Ft, pártoló tagoknak 300 Ft.
„…AZT A RAGYOGÓJÁT!”
201 7. június 10-én 1 7.30-kor a Közház díszudvarában
V end é g : Sárkány Krisztián a Soroksári Fedák Sári Színház vezetője,
nálunk is többször szerepelt énekestáncos és művésztársai.
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„Forgasd meg a leánykát!"
A Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület szervezésében, a Lendületben Gyál 2017 rendezvénysorozat eseményeként bonyolították le a 9. Néptánc Gálát. Az Arany János Közösségi Házban tartott műsor teltházas zajos sikert hozott, hangulatára "táncolt a lelkünk".
Az április 9-i rendezvényen részt vett Pápai Mihály polgármester, Erős József alpolgármester, Sávai Mária polgármesteri megbízott. Az esemény fővédnökeként Erős
József köszönetét fejezte ki a 9. Néptánc Gála megvalósításában részt vállalóknak. Kiemelte annak fontosságát,
hogy "nem felejtik el hagyományainkat, nem engedik meg,
hogy átlépjünk hagyományainkon, nem engedik meg, hogy
amin szüleink, nagyszüleink felnőttek, mindaz elvesszen.
Tevékenységük, a mai rendezvény révén unokáink, gyerekeink is megismerhetik kultúránkat." Ennek tükrében biztató, hogy a közönség soraiban igen sok gyermek és fiatal
nézte végig az előadást.
"Levelek Julikának" című előadás során a 9 éves PGYSZEn kívül színpadra lépett a Rétságról érkezett Zugófa és
Csillagvirág, a Forgatós Kamara Táncegyüttes és a Csévharaszti Táncegyüttes. A néptáncosokat a Soós Csaba és
zenészbarátai kísérték – tudtuk meg az Egyesület elnökétől, Kalmárné Mogyorósi Andreától, aki arról is mesélt, hogy
a fellépést megelőzően nem történt közös próba.
„Az együttesek elküldték a koreográfiai és zenei anyagukat, amiből összeállt a forgatókönyv, a dramaturgia. A
zenekar és a táncosok összehangolása műsor kezdése előtt
mindössze 3 órával kezdődött. A műsor ötletét a Levelek
Júliának című film adta. Mivel Julikánk van a csoportban,
ezért lett a mi előadásunk címe Levelek Julikának.”
A Berecz István által felolvasott leveleket Latinovits Zoltán, Arany János, Tóth Árpád szerelmes verseiből választották ki. A történethez kapcsolódva kivetített, katonákat
ábrázoló fotók egy része Pintér András, a Forgatós Kamara Néptáncegyüttes vezetőjének gyűjtéséből valók. A legtöbbet fejlődő táncosnak járó szakmai díjban idén Székely
Beáta részesült.
„Egyesületünk munkáját a magyar folklór hiteles bemutatásának színpadra állítása jellemzi. Hagyomány, korszerűség, igényesség volt a célja az idei előadásunknak is.
Szerettük volna minél szélesebb körben megismertetni saját népi hagyományunk értékeit, amihez szükséges lépést
tartani a kor elvárásaival. A Közösségi Ház adta színpadi
(fény- és hangtechnikai) lehetőségeket kihasználva igyekeztünk új köntösben bemutatni ezt sokunk által szeretett
kultúrnyelvet. úgy gondolom, ez az idei Gálán is sikerült
színvonalas, igényes formában” – értékelt a nagy sikerű
fellépést követően Kalmárné Mogyorósi Andrea.
Az Egyesület vezetője hozzátette, hogy „a Gála önkormányzati segítséggel valósult meg, aminek nagyon örültünk, mert így méltó helyére kerülhetett a népművészet
Gyálon. Köszönetét fejezte ki a Közösségi Háznak a helyszín
biztosításáért, Nagy Jánosné Julikának a Jancsi és Juliska óvoda vezetőjének és Velner Klára művészeti vezetőnek a szervezésért, Teiner Annamária táncpedagógusnak,
a meghívott tánccsoportoknak és a külső segítőinknek a
rendezvény lebonyolításáért. Köszönet a Pörög a Gyáli
Szoknya Egyesület minden egyes tagjának is, akik elköteleződésükkel segítik a néptánc, a népzene népszerűsítését Gyálon.
A korábbiakhoz hasonlóan – ezzel is hagyományt teremtve és követve – a rendezvény egy népdal tanításával
zárult, a sorok és a dallam megismertetése után a közönség

együtt énekelte a "Kisküküllő mellett..." kezdetű dalt – átérezve összetartó erejét.
A Néptánc Gálát megelőző napon tartott Népdal- és nótaversenyen polgármesterünknek elnéztük, hogy nem fakadt dalra, azonban könnyelműen elárulta, mintegy három
évig tanult néptáncot, így joggal hiányoltuk, hogy a gálán
nem ropta a táncosokkal a színpadon, de legközelebb szaván fogjuk – talán a Pünkösdi utcazene Fesztiválon, ahol ismét pörögnek a gyáli szoknyák.
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Örökifjak, sótörés és lábtörlés
Ismét kettős jubileumot ünnepelhettünk, hiszen a lendületben Gyál 2017 programsorozat részeként
13. alkalommal került sor térségi nyugdíjasklub találkozóra a 10 éves nyugdíjasok Helyi képviseletének közhasznú Egyesülete szervezésében.
Az Arany jános közösségi Ház színháztermében tartott rendezvény születésnapi videoklippel vette kezdetét,
majd kiss jánosné a nykE elnöke köszöntötte a jelenlévőket, kiemelten dr.
szűcs lajos országgyűlési képviselőt,
Erős józsef alpolgármestert, sávai
mária polgármesteri megbízottat, zabánné nagy Gyöngyi képviselőt, sándor tamást a civilek kapcsolattartójaként, valamint Gazdik Istvánt a közösségi Ház vezetőjét.
Az április 21-ei esemény fővédnökeként dr. szűcs lajos köszöntő beszédében elmondta, kettős minőség
jellemzi a programot, hiszen egy 20,
illetve egy 10 éves fiatalt köszönthetünk. „A települést mindig az összefogás, az összetartás jellemezte, amivel túl tud lépni önmagán. A lendületben Gyál 2017 rendezvénysorozattal is az összefogás eredményét mutatjuk meg” – emelte ki országgyűlési képviselőnk.
A 2007 óta közhasznú egyesület elnöke röviden beszámolt 10 éves tevékenységükről, amelyet a kerengőben képekben is megtekinthettünk, s
amely több területet érint, de mindenekelőtt hozzájárult városunk hagyományainak megteremtéséhez. Említhetjük egy játszótér rendbetételét, de
nevükhöz fűződik az Idősek Világ-

napjának megtartása a jubiláló házaspárok köszöntésével, a szüreti Felvonulás, emellett bemutatókat szerveznek, karitatív tevékenységet végeznek, kirándulnak, színházat látogatnak. Céljuk a térségi szerep erősítése, a hagyományok megélése, s
minden tevékenységükkel a magányt,
s az ezzel gyakran járó demenciát kerülik el.
A 8 nyugdíjas klub fellépését magába foglaló műsor a házigazda szervezet színpadra lépésével kezdődött:
városunk köszöntéseként Bedő Istvánné saját versét adta elő Gyál történelmét rímekbe szedve, majd a citera- és énekcsoport következett: zabán lászló ének-zene tanár irányításával alföldi betyárdalok csendültek
fel. A „megismerni a kanászt” hangjaira a közönség is dalra fakadt, a ráadásként pedig jót derülhettünk annak „nyugdíjas” verzióján is. Az Ecseri Hagyományőrzők táncát a szépkorú táncosok fürgesége, még inkább a
gyönyörű ruhák, a számtalan alsószoknya és a különleges fejfedő látványa tette emlékezetessé. A 83 éves
Füzy Györgyné versszavalatával nyitottak a felsőpakonyi Darumadár klub
tagjai, akik népdalcsokrot hoztak. Az
apaji tavaszváró nyugdíjas klub rock
and roll táncot adott elő stílusosan

pöttyös szoknyában, napszemüvegben. Vidám jelenetet nevethettünk végig az ócsai évgyűrűk klubtól érkezett idős úrtól, majd kékfestő szoknyák pörögtek Bugyi település nyugdíjasklubjának tagjai jóvoltából. Az üllői énekkartól népdalokat hallhattunk.
Végezetül tangóharmonika kísérte Alsónémedi „lányainak” fellépését, akik
igen humoros formában mutatták be
a nyugdíjas lét viszontagságait.
A színpadi műsort követően emléklapokat osztottak ki a klubvezetők
számára, majd vacsora következett.
Az esten fellépett Berentei Péter
énekművész, és nem maradhatott el
a tombola és a táncmulatság sem.
A térségi nyugdíjasklubok találkozója példaként állhat mind a fiatalok,
mind az idősek előtt, hiszen az aktivitást, az összetartást, a pozitív élmények megteremtését, átélését közvetítik.

„Barátság-híd” két település között
A G. Ferenczy Hanna Irodalmi körből néhányan rendszeresen küldünk irodalmi pályázatokra
írásokat, így történt ez ősszel is, a pályázat címe: „Az én városom” volt.
év végén az eredményhirdetésen
meglepetéssel és jó érzéssel töltött
el, hogy az én írásom – melyet Vecsésről írtam – nyerte el az első helyezést. örömömet az még tetézte,
hogy a nyugdíjas pedagógusok klubjából megkerestek, hogy az írásom
nyomán szeretnének Vecsésen kirándulást tenni és felkértek idegenvezetőjüknek. Boldogan mondtam igent,
a kirándulásra. március 30-án egy
buszt béreltek, s több mint harmincan jöttek el kíváncsian, én felkértem
Gál István helytörténészt, hogy legyen
a segítségemre. A kiránduláson megnéztük a Bálint ágnes Emlékházat, a
patak-tanösvény és lakópark környékét, az Andrássy telepet, majd a
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Halmy telepi Iskolában az igazgatónő fogadott és megmutatta az iskolát,
ahol megcsodálhattuk a múlt történéseinek relikviáit.
Onnan a Petőfi térre mentünk, de
érintettük a szép új bölcsődénket, az
épülő evangélikus templomot, köztereinket, majd a tájházat és a szentlélek templomot. Végül fáradtan, de
lelkesen a Petz Családi Pincészet borházába érkeztünk, itt Petz márton
kedves fogadtatásban részesítette a
csapatot, megmutatta a muzeális
eszközöket és még mesélt is róluk…A
csapat finom falatokkal és egy kis
borkóstolással fejezte be a napot. Az
egész napos eseményt a Williams tV
munkatársa végigkövette és felvette

filmre, fotók is készültek, minden tanárnak ajándékozott egy városunk
történetét feldolgozó DVD-t a „Fal
nem épül ember nélkül…” c. rockoperával…Irodalmi körünk nevében
megajándékoztam a klubot a Vecsési mesekönyvvel, a kalendáriummal,
Gál tanár úr „Fal nem épül” könyvével
és szénási sándor költő verseskötetével, a klubvezető nagy örömére…
Az eseményen sehol semmiért nem
fizettünk, csak élveztük a vecsési emberek kedvességét, figyelmességét. köszönetemet fejezem ki mindazoknak,
akik egy emberként segítették támogatták ezt a egy napos kirándulást az
én szép városomban.
Benke mária

gyal.hu

Sérült-szállítás, csecsemőmentés és nyúlgát-építés
tizenkilenc csapat nyolcvan versenyzője bizonyította felkészültségét a monori katasztrófavédelmi
kirendeltség 2017. évi területi szintű ifjúsági versenyén. Az április 6-i megmérettetésnek a gyáli Ady
Endre általános Iskola adott otthont.
A pedagógusok, szervezők, döntnökök, felkészítők hetekkel a verseny előtt kezdték meg
a felkészítést, melynek
köszönhetően a gyerekek egy rendkívül érdekes és tanulságos
versenyen vehettek
részt.
Gere Imre tűzoltó ezredestől, a monori kirendeltség vezetőjétől
megtudtuk, hogy a helyszínen a diákok 11,
embert próbáló állomáson adtak számot
arról, hogy katasztrófa esetén hogyan állnák meg helyüket, hogyan birkóznának
meg a rájuk leselkedő veszélyekkel. A versenyállomásokon az életből vett valós veszélyhelyzetekkel várták őket az állomásparancsnokok.
Volt itt szennyezett terület speciális megközelítése, veszélyes anyagot tartalmazó
eszközök felismerése, baleset sérültjeinek
szállítása hordágyon, majd ellátása, veszélyhelyzeti ,,túlélő-csomag” összeállítása arra az esetre,
ha ideiglenesen el kellene hagynunk az otthonunkat.
nem volt könnyű feladat a rendőrség által felállított kerékpáros ügyességi pálya teljesítése, csecsemő kimentése labirintusból gázálarcban, akadálypálya leküzdése, a
megáradt folyóparton szabályos nyúlgát építése homokzsákokból.
A tűzoltó állomáson védőeszközök felismerése, tömlő-

Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása, hidrofor javítás
és ingyenes állapotfelmérés. telefon: 0630/417-2317.
mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával,
szombaton is. Whirlpool, samsung, lG, stb.
Gallai szervíz tel.: 30/307-9794, 30/461-6019.
AnGOl mAGánÓRák (60 perc) anyanyelvűekkel, rendkívül kedvező áron, itt Gyálon. Felnőttek és iskolások gyakorolhatnak angolul
társalogni. segítünk az angol nyelvtanban is.
kezdőket is fogadunk. érdeklődni: 06-30/9389709, 06-29/340-878.
Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés
szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és ehhez kapcsolódó munkákat. szúr sándor 06-20/412-6511.
Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcsere, duguláselhárítás, központi por-

gurítás, tűzoltás irányított vízsugárral, puttonyfecskendőből álló
feladatok tették próbára
a versenyzőket.
A diákok megmutathatták tudásukat a veszélyes anyagok ismerete terén is: ADR logókat
kellett felismerniük. Ezek
a szimulált veszélyhelyzetek az életkori sajátosságoknak megfelelően,
játékosan, de próbára tették a tanulók fizikai és
szellemi képességeit egyaránt, ők mégis örömmel, lelkesen teljesítették a pályákon a feladatokat.
A mindvégig kiélezett küzdelem után az általános iskolai korcsoportban az alábbi eredmények születtek: 1. helyezett: Fáy András Református általános Iskola és AmI (Gomba), 2. helyezett: önkéntes tűzoltó Egyesület Ifjúsági csapata (üllő), 3. helyezett: Balla károly általános
Iskola (Csévharaszt).
középiskolai csoport: 1. helyezett: önkéntes
tűzoltó Egyesület Ifjúsági Csapata (üllő), 2. helyezett:
Gombai Polgárőr Egyesület (Gomba), 3. helyezett: Ifjúsági
jujutsu kör (monorierdő).
Az érdekelt települések polgármesterei ajándékcsomaggal jutalmazták a csapatok munkáját. A színvonalas
verseny lebonyolítását Gyál Város önkormányzata, polgármestere, alpolgármestere és a helyszínt biztosító Ady
Endre általános Iskola is jelentős mértékben támogatta.

szívó szerelés, csatorna szerelés. tel.: 0630/9340-937.

Családi házak villanyszerelését és klímaszerelését vállaljuk A-tól z-ig. 06-70/276-0022.

sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek (személygépkocsi, motor) felvásárlása készpénzben, azonnal. tel.: 06-70/419-0330 Csongrádi István.

Eladó Gyálon 2 szobás tégla építésű ház, plusz
szoba, konyha, pince, tárolók, garázs, főútvonal mellett legjobb helyen van. Ingatlanos ne
hívjon! 06-20/270-9971

Pótvizsgára felkészítés és korrepetálás Gyálon matematikából, történelemből, magyarból. 20/527-7701.
Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek, passzív BAR listásoknak is a legrugalmasabban. Csongrádi István 06-70/4190330.
Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás nyelvtanártól. korrekt áron, kezdőknek,
nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés,
korrepetálás is. tel.: 06-70/933-8181.
lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése,
javítása. Papp zoltán 2360 Gyál, Egressy utca
73, tel.: 70/233-30-47.
RéGIséGEt veszek: antik és modern bútort,
órát, festményt, könyveket, hanglemezt, egyéb
régi tárgyat. Akár teljes hagyatékot lomtalanítással! tisztelettel: kozák jános (30 éves tapasztalattal). 06-30/981-9485.

Víz, gáz, kőműves, burkoló, festés, parkettás,
ács, asztalos munkát vállalok. tel.: 20/3246186.
Egyedi ajtók, ablakok, bútorok, terasz, garázs,
ács, parkettás munkát vállalunk. 70/666-9568.
lakatos és ács. Rácsok, ablakok, ajtók, kapuk,
teraszok, garázsok, tetőfedő bádogozás. tel.:
06-30/400-9691.
kert szerető személyt keresünk pestlőrinci
családi házunk kertápolásához, heti 1-2 alkalomra. Rövid önéletrajzát az alábbi e mail címre várjuk: matyesztosz@citromail.hu
takarító dolgozókat keresünk gyáli munkahelyre azonnali kezdéssel. női és férfi dolgozókat egyaránt, két műszakos folyamatos
munkarendbe. érdeklődni:003630556-8587,
vagy gyal.logistic@gmail.hu e-mail címen.
Gyermeknevelés és párkapcsolati tanácsadás.
székely Anikó családmediátor 06-20/217-6771.
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A beilleszkedés és az elhelyezkedés
elősegítése érdekében
Konferenciát szervezett a gyáli roma nemzetiség elnöke, Jakab József és Raffai László azzal a nem
titkolt céllal a romák beilleszkedését és a munkaerő-piacon történő elhelyezkedésüket elősegítsék.
Sokan ugyan nem voltak március végén az Arany János Közösségi Házban tartott eseményen, de azok, akik megjelentek,
nagy érdeklődéssel hallgatták a Pest megyei kormányhivataltól érkezett Kövesi Ágota és Molnár Klaudia, valamint a
BRFK-tól megjelent Farkas Klára előadását, akik a 15-25 év
közötti korosztálynak szóló álláskeresési lehetőségekről, módszerekről beszéltek.
Miután megtudtuk, hogy amennyiben valaki 15 évesen vagy
fiatalabb korában jelentkezik dolgozni, akkor visszaküldik tanulni 16 éves koráig, az is elhangzott, hogy már a 7-8. osztály
elvégzését célzó felzárkóztató is létezik Budapesten azok számára, akik csupán 6 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek.
,,Ifjúsági garanciaprogram a közép-magyarországi régióban” elnevezésű program célja a munkanélküliség elkerülése
– hangzott el, de arról is tájékoztattak a szakemberek, hogy a
fiatalok iskolából történő kikerülése után is segítséget lehet és
kell is nyújtani a 15-25 év közötti célcsoport számára.
A fő cél, hogy az elhelyezkedést segítsük. Abban támogatjuk a romákat, hogy 90 napon keresztül kipróbálhassák
magukat. Ami azért (is) nehéz, mert sokan még nem is dolgoztak, azt sem tudják, mit jelent időre bemenni, miért kritizál(hat)ja a főnök őket – fogalmaztak az előadók, akiktől azt
is megtudhatták az érdeklődők, hogy hamarosan indulnak a
képzések, amelyek közül a legnépszerűbb az építés- és anyagmozgató gépkezelő képzés, de a raktáros is kedvelt.
A tanfolyamok idején mintegy 50 ezer forintnyi keresetpótló juttatást is adnak
azoknak, akik a napi 6 óra
elméleti, illetve 8 óra gyakorlati foglalkozásokon
részt vesznek, illetve az
órák maximum 20%-át elmulasztják. Ellenkező esetben vissza kell fizetni a
képzés költségét. A program során a munkaerőigények alapján, a munkaerő-piacra képeznek, aki

A FEGY MÁRCIUSI NAPLÓJÁBÓL
Április 1. A Bercsényi utcából érkezett lakossági jelzés,
hogy egy lakóházból füst szivárog. A kiérkező tűzoltóink és
járőreink a tüzet megfékezték, az oltás utómunkálataiba a
fővárosból érkező hivatásos egységek is bekapcsolódtak.
Személyi sérülés szerencsére nem történt, de az ingatlan
lakhatatlanná vált.
Április 2. A késő esti órákban érkezett bejelentés a Vecsési útról, ahol két nagytestű, de szerencsére jámbor kutya sétál láthatóan gazdátlanul. Szerencsére mindkét kutyában volt chip, így járőreink egy kölcsönkapott chip-olvasóval és a telefonos állatorvosi segítséggel be tudták
azonosítani a kutyák gazdáját, aki telefonhívásunkra néhány percen belül megérkezett az elkóborolt ebekért. Külön köszönet illeti azt a két fiatalt, aki értesített bennünket, és a kutyákat a helyszínen tartotta a járőreink kiérkezéséig.
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ezt elvégzi, azonnal el tud helyezkedni akár targonca-kezelőként, vagy éppen bolti eladóként – tette hozzá a kormányhivatal szakembere, aki a vállalkozóvá válási támogatásról,
mint támogatási formáról is tájékoztatott.
Jakab József, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke lapunk kérdésére elmondta, hogy a romák felzárkóztatása volt
a konferencia legfőbb célja, hiszen azt szeretnék elérni, hogy
minden roma szerezze meg alapfokú iskolai végzettségét,
ennek érdekében pedig fejezze be tanulmányait az általános
iskola 5-8. osztályaiban, illetve utána is folytassa a tanulást,
akár az érettségi megszerzéséig.
Szívvel-lélekkel szeretném segíteni a romákat, mert nagyon talpraesett és okos emberek vagyunk, csak ezeket a tulajdonságokat elő kell csalogatni. Ma már a tanulásban van
a jövő. Beszélgettem romákkal, és bizony már nagyon sokan dolgoznak és továbbtanulnak, ezért pedig nagyon büszke vagyok rájuk, hiszen látom a fejlődést. Úgy gondolom, hogy a rászorulóknak igen is
járjon a segély. Szerintem, aki rászorul, az kapja
meg a segélyt, mint segítséget, viszont szükséges a
felzárkóztatás, a tanulás, mert akkor sokkal többre tudnánk vinni. Célt kell mutatni, fel kell építeni
bennünket, hinnünk kell magunkban, nagyon fontos, hogy tanuljunk, hogy a kitörés megvalósuljon –
hangsúlyozta a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke.
Április 9. Szénmonoxid mérgezés gyanúja miatt érkezett
riasztás a kora délutáni órákban. A kiérkező járőreink a
házban két eszméletlen személyt találtak, életük csak a
szerencsén múlt. A mérgezéshez az vezetett, hogy az ebédet készítve a páraelszívót teljesen zárt nyílászárók mellett üzemeltették, ezért a lakásban elhelyezett gázkazánból
visszaáramlott az égéstermék a lakótérbe.
Április 16. A Magyar utcából érkezett bejelentés kora délután, hogy két nő eszméletlenül fekszik a földön. A kiérkező járőrünk megállapította, hogy szerencsére sérülése
egyiküknek sincs, azonban olyan mértékben részegek, hogy
nem tudnak lábra állni. Állapotuk miatt a kiérkező mentő a
detoxikálóba szállította a személyeket. A hónap során még
további négy hasonló eset történt, amikor járásképtelenségig lerészegedett gyalogosoknak kellett segítséget nyújtani.
A FEGY elérhetősége: 06/29 340-333
Összeállította: Kelecsényi Gábor

Szita Róbert - gyal.hu

Felismeri? Megismeri?
A Lendületben GYÁL 2017 projektek
keretében a Gyáli Polgármesteri Hivatal
felhívására érkeznek a régi képek
szkennelésre és a kiírt videopályázatra
a regisztrációk. Már látható, hogy sok
szép pályamunka készül majd a városunkról. Időközben elindult a parkok ren-

dezése és a virágok közterekre történő
kiültetése is.
Várjuk a lakosság csatlakozását a virágos Gyálért, hogy az ingatlanokon
belül és kívül is szépüljön a település.
Várjuk még a segítséget a közreadott
régi képek beazonosítására is! Szük-

Gyomos és parlagfüves…
Azt hiszem, azzal mindenki egyetért, hogy óvni, vigyázni szükséges
környezetünket, legyen az a saját vagy közösségi terület. Témaindítóként közöljük Wolf dániel gyáli lakos levelét.
Tisztelt Gyáliak!
Gyomos, parlagfüves ingatlanok esetén az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló törvény kimondja, hogy a tulajdonos köteles
az általa használt ingatlan területét és annak környezetét rendben
tartani, ott a gyomok, allergén növények elszaporodását, virágzását fo-

ség van a település történetéhez mindazok emlékezetére, akik felismerik magukat vagy a képen szereplő személyeket. Várjuk anyagaikat a Polgármesteri Hivatalban a recepcióra leadva
vagy e-mailen a savai.maria@gyal.hu
címen.

lyamatosan megakadályozni, valamint köteles az adott év június 30-ig
a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani. Belterületen közterület-felügyelőink folyamatosan ellenőrzik
a gyáli ingatlanokat.
Viszont az Önök bejelentéseire is számítunk, melyet megtehetnek
ügyfél-fogadási időben személyesen vagy a 29/544-124-es telefonszámon, illetve a gyal.hu weboldalon is.

Wolf dániel
A közérdekű témát júniusi számunkban folytatjuk.

Pályázat
a Gy ál Városfejl esz té si é s Városüz eme lteté si Nonprofit K orl átol t
Felelősségű Társaság ügyvezetői munkakörének betöltésére
A Társaság Gyál Város Önkormányzatának egyszemélyes tulajdonában lévő gazdasági társaság.
Az ügyvezető feladata: megbízási jogviszony vagy munkaviszony keretében látja el, a Társaságot egyszemélyi felelős vezetőként irányítja
a megbízási/munkaszerződésben, az Alapító Okiratban és az alapítói határozatokban rögzítettek szerint.
A jogviszony időtartama: határozott idejű, a megválasztástól számított 5 év időtartamú, munkaviszony esetén 3 hónap próbaidővel.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: a Társaság székhelye: 2360 Gyál, Rákóczi
Ferenc u. 44.
A munkába lépés napja: a munkakör 2017. szeptember 1-től tölthető be.
Bérezés: a megbízási díj, ill. a munkabér megállapítása a felek közötti megállapodás alapján történik.
Pályázati feltételek: cselekvőképesség,, büntetlen előélet, felsőfokú
műszaki végzettség.
A pályázat benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos egyéb információk: A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31. A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot Gyál Város Polgármesterének
címezve, postai úton (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani. A borítékra kérjük
ráírni: „ügyvezetői pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan tájékoztatást nyújt: Pápai Mihály polgármester, telefonszám: 06-29/540
Gyál, 2017. március 31.
Pápai Mihály, Gyál Város Önkormányzata
A pályáyzattal kapcsolatos további információk a www.gyal.hu
weboldalon olvashatja el.
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Marsi Kupa soroksári és törökszentmiklósi győzelmekkel
Marsi Ferenc emlékére tizenharmadik alkalommal rendezett focitornát a 7 és 9 éveseknek a Gyáli Baráti
Kör sportegyesület. Az április 22-i sporteseményen Détári lajos egykori világválogatott labdarúgó
jelenlétében nemcsak a csapatokat, de a legjobb mezőnyjátékost, a gólkirályt és a kapust is díjazták.
Az utánpótlás tornával Marsi Ferenc, a sportegyesületünk korábbi
– időközben már sajnos elhunyt –
elnökének emlékét őrizzük immár
13 éve. Minden esztendőben vannak új és persze olyan résztvevő
csapatok is, amelyeket sokadik alkalommal hívtunk vissza. Ilyenek
voltak idén a soroksáriak és a törökszentmiklósiak is – tájékoztatta lapunkat Boda Imre, a gyáli
BKsE elnöke, aki azt is elmondta,
hogy a gyerekek minden évben
nagy örömmel jönnek, és jól is érzik magukat, nagy izgalommal teszik a dolgukat.
A várossá válás 20 éves évfordulója tiszteletére szervezett lendületben Gyál 2017 rendezvénysorozatra utalva a focitorna oklevelein is megjelenítették az arculati elemeket. sportesemény nem
múlhat el igazi sztár jelenléte nélkül, így idén Détári lajos tisztelte
meg jelenlétével a tornát. Az egykori világválogatott labdarúgót
Boda Imre hívta el, hogy adja át
a díjakat, illetve részvételével is já-

ruljon hozzá a sportesemény sikeréhez. Döme megjelenése hatalmas élményt és boldogságot
jelentett az edzőknek, a szülőknek és a gyerekeknek egyaránt.
Az értékes díjakért az U7-es és
az U9-es csapatok nagy küzdelmet vívtak, melynek végén a 7
éveseknél a soroksáriak nyertek a
Gyáli BKsE csapata előtt, míg a 9
éveseknél a törökszentmiklósiak
diadalmaskodtak, a gyáliak a 4.
helyen végeztek az elindult 6 csapat közül.
A csapatok mellett a gólkirályokat, a mezőny legjobbjait és a kapusokat is elismertük. A díjazottak és legügyesebbek közül mindenképpen ki kell emelni a törökszentmiklósi Urbán rolandot, aki
zseniális tehetség, tavaly még a 7
éveseknél játszott, akkor 21 gólt
lőtt, most, már a 9 évesek között
17 találattal lett gólkirály. A srácot
a gólérzékenysége mellett a kiváló mozgása és játékintelligenciája is megkülönbözteti a többiektől, emellett családi háttere is hoz-

zásegítheti, hogy nagy jövő elé
nézzen – értékelte a tornát Boda
Imre, aki elmondása szerint az
ilyen gyermektornáktól, illetve az
új tehetségek örömfociját látva
töltődik fel igazán.
A díjakat és okleveleket
Détári lajos mellett pápai Mihály polgármester,
Vinnai tibor, az Ifjúsági és
sport Bizottság elnöke és
Boda Imre adták át.
A sorozat folytatódik, a
szervezők, így a Gyáli
BKsE elnöke is azt szeretné, ha 2018-ban is
megrendezhetnék a Marsi Kupát.

Győzelmek, döntetlenek és vereségek
A Gyáli BKsE megyei II. osztályban szereplő felnőtt csapatának szereplését sajnos továbbra is folyamatos vereségek
kísérik, az ifik sincsenek meg soha tizenegyen, és sajnos az
edzéslátogatottság is igen szegényes. A serdülők az elmúlt
hónapban 2 győzelmet arattak, egy vereséget szenvedtek.
Boda Imre, a Gyáli BKsE elnöke, a felnőtt csapat edzőjeként elég hitehagyott.
Kedden és pénteken délután 3-kor itt ülök és jó, ha 3-3 felnőtt s ifjúsági játékos lejön edzeni. A bajnoki mérkőzésekre
persze összejön a közösség, a felnőtt csapat meg is teszi a
dolgát, de azt azért érdemes tudni, hogy ezt sportágat sem lehet edzés nélkül komolyan űzni. sajnos, nincs meg a játék
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tisztelete, az alázat. Az ifi csapatunk rendszeresen 8 játékossal áll ki, de akkor is képesek a győzelemre. serdülőink
az elmúlt hónapban jól szerepeltek: 3 meccsen összesen 19
gólt szereztek, és mindössze 4-et kaptak – foglalta össze a 3
csapat áprilisi meccsein történteket Boda Imre. És most nézzük az eredményeket:
U14: Gyáli BKsE - Inárcs VsE 3:0, ócsa VsE - Gyáli BKsE
0:14, Gyáli BKsE - Alsónémedi sE 2:4
U19: Gyáli BKsE - ócsa VsE 5:2, pereg sE - Gyáli BKsE 3-0,
Gyáli BKsE - táborfalva KsE 3-1 és Bugyi sE - Gyáli BKsE
5:4.
Felnőttek: Gyáli BKsE - Fémalk Dunavarsányi tE 0:5

szr

Fotó: KNF

Rongálás a műfüves sportpályán
tavaly szeptember elején adták át Gyálon a műfüves sportpályát, azóta a sportkedvelők térítés ellenében használták és vigyáztak is rá, nemrégen azonban ismeretlen személyek megrongálták a sokaknak
felhőtlen kikapcsolódást és sportélményt nyújtó focipályát.
A beruházás sikerére jellemző, hogy
a műfüves pályát nagyon sokan használják. Nyitott a sportpálya, hajnaltól
estig nagyon sokan sportolnak, edzenek, más kérdés, hogy a csikkeket, a
sörös dobozokat ott hagyják a pályákon. Nagyon rendetlenek sajnos az
emberek. Visszatérve a konkrét ügyre,
amikor elutazunk vidéki bajnokira,
amikor nem vagyunk itt, akkor ismeretlenek bejönnek, teledobálják kővel,
szemetelnek. Már hetek óta kárt okoznak – ezekkel a szavakkal elevenítette
fel a felháborító esetet Boda Imre.
A Gyáli BKsE elnöke miután észlelte a károkat, azonnal értesítette polgármestert, aki amúgy is szereti, űzi
és szívén is viseli a sportolást.
pápai Mihály azonnal kijött, és megnézte a rongálást, majd intézkedett a
FEGy felé. Azóta még jobban figye-

lünk, igyekszünk fülön csípni az elkövetőket, illetve felhívni a figyelmet arra,
hogy a komoly beruházásokat nem
tönkre kell tenni, hanem vigyázni kell
rájuk. Ha nem változnak az emberek,
akkor hamar tönkre mehetnek értéke-

Sportcélú beruházások
Közben dolgoznak a kis füves edzőpályán, ahol április végén
megindultak a földmunkák. A kivitelező nagyon gyorsan végzi a
munkát, az élőfüves pálya 90 méter hosszú lesz, és az utánpótlás csapatoknak nyújt majd – várhatóan már júliustól – megfelelő edzési lehetőséget az MlsZ-hez beadott pályázatnak köszönhetően. Az edzőpálya után a nagy pálya felújítása is meg-

ink. Vigyázzunk a beruházásainkra –
hívta fel a figyelmet Boda Imre.
A rongálásból adódó károkat a Gyáli Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. szakemberei hozták rendbe.

kezdődik, hiszen nagyon ráfér már a pályára a modernizáció,
12 csapat használja ugyanis folyamatosan, ez pedig természetes
módon, megviseli a pálya minőségét.
A sportcélú beruházások miatt a Gyáli BKsE csapatai ősszel
nem játszanak majd itthon, mert a felújítás idejére felcserélik
pályaválasztói jogukat.
A fejlesztések kapcsán strandröplabda- és kosárlabdapálya
is lesz majd a Gyáli BKsE sporttelepén.

Éremesélyes birkózók
A Gyál és térsége Birkózó sportegyesület kiválóságai közül négyen is kiharcolták
a Belgrádban rendezendő serdülő Európa-bajnokságon való részvételt.
A gyáli birkózók gőzerővel készülnek a serdülők kontinensviadalára – tudtuk meg Kiss sándor szakosztályvezetőtől, aki szerint Belgrádban Európa legjobb kötött- és szabadfogású fiú és leány birkózói adnak egymásnak randevút. Az előzményekhez tartozik, hogy egy amerikai típusú válogatón, vagyis
egyetlen versenyen dőlt el, ki képviselheti a magyar színeket a kontinens legjobbjai között. A Körcsarokban rendezett április eleji versenyről az 1. helyezettek – Ferentzi Emília, Gombos Alex és tímár Máté – alanyi jogon, míg Csavar
Krisztofer 2. helyezettként jutott ki az EB-re.
A belgrádi esélyekről Kiss sándort kérdeztük. A szakosztályvezető lapunk
érdeklődésére elmondta, hogy nem ismeri pontosan a serdülő nemzetközi élmezőnyt, de arra számítani lehet, hogy a kaukázusiak, vagyis az oroszok és a törörkök jól szerepelnek majd, ugyanakkkor bárki más ellen versenyben leszünk
a győzelemért.
sorsolásos sportág lévén sok múlik, kivel birkózunk az 1. fordulóban. Azt
gondolom, ha mindenkinek lesz egy győztes meccse, én már nagyon elégedett leszek, ugyanakkor a 62 kg-os lányok között a 15 éves Ferentzi Emíliának
nagy esélye lesz az éremszerzésre, rajta kívül a kötöttfogású fiúk 35 kg-os
súlycsoportjában a korengedménnyel induló 13 esztendős Gombos Alex is érmes lehet – tette hozzá Kiss sándor szakosztályvzető, aki azt is elárulta, hogy
a 42 kg-sok között indul majd Csavar Krisztofer, míg tímár Máté a 73 kg-osok
között lép majd szőnyegre. .
A felső fotón az EB-re utazó csapat látható balról jobbra: Ferentzi Emília,
Kiss sándor szakosztályvezető, Csavar Krisztofer, Gombos Alex, tímár Máté
és Gombos Máté edző.
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