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Búcsúzik az igazgató
Közel tízévnyi lelkiismeretes és áldozatos munka után Gazdik István, az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője úgy
határozott, új kihívás után néz, távozik a Közház éléről.
Gyál valamennyi lakója nevében köszönjük a fáradhatatlan, lelkiismeretes
munkát, amelyet településünkért tett! Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az intézményvezetői állás betöltésére, addig Ljubimov Krisztina, a Közház szakmai igazgatóhelyettese látja el a vezetői
feladatokat.
Tisztelettel: Pápai Mihály polgármester
Gazdik István levelében pályafutása egyik legszebb és legizgalmasabb időszakának nevezte az elmúlt évtizedet.
Tisztelt Látogatóink, Kedves Barátaink!
Közel tíz év, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatójaként
eltöltött idő után úgy döntöttem, hogy új kihívás, új feladat után nézek, s eddig
megszerzett ismereteimet, tapasztalataimat egy nagyobb szervezet élén kamatoztatom. Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta pályázatomat, s egyhangúlag megválasztott a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ és intézményei igazgatójának.
A megbízás szerint a jövőben Budapest egyik, a Klauzál Gábor Művelődési
Központot, a Cziffra György Kulturális Központot, a Barlanglakás Emlékmúzeumot és a XXII. kerület Balatonakaliban található üdülőjét magába foglaló intézményrendszerének vezetőjeként fogom a kultúrát, közösségeket szolgálni.
A gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetőjeként
eltöltött közel tíz év szakmai pályafutásom egyik legszebb és legizgalmasabb
időszaka volt. A napi munka során ismét sokat tanultam, s közben egy értékes, elhivatott munkatársi közösség vezetőjeként segíthettem a város fejlődését, értékek megszületését, megóvását, az itt élő emberek életminőségének
javítását, egyéni és közösségi ambícióik kibontakoztatását.

Büszke vagyok arra, amit ez a közösség elért, büszke vagyok arra, amit a
„Közház” Gyálon, s egyre inkább a város határain túl is jelent! Nagyon szép
feladat, megtiszteltetés volt Önöket szolgálni. Köszönöm kollégáim együttműködését, a fenntartó önkormányzat kultúrapártoló hozzáállását!
A legnagyobb köszönet mégis Önöket, a Közház látogatóit, a kedves közönséget illeti, hiszen ezek az eredmények nem születhettek volna meg az
Önök segítsége, támogatása nélkül! Köszönöm, hogy évről-évre egyre többen
választották házunk szolgáltatásait, egyre többen vettek részt rendezvényeinken! Kérem Önöket, tegyék ezt a jövőben is! Az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár szeretettel várja Önöket! A Közház továbbra is egy hely,
ahol érték születik!
Tisztelettel: Gazdik István
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KÉRdEző

Szita Róbert

Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc

Eros József: a beruházások és fejlesztések
a gyáliakat szolgálják
A folyamatban lévő energetikai- és sportcélú beruházásokról, valamint a nyári táborozásról is beszélgettünk városunk alpolgármesterével.
Alpolgármester Úr! Itt a nyár, véget
ért a tanév, az iskolai energetikai beruházások ezekben a hetekben indulnak…
250 millió forintos pályázati összeget nyert a város a Bartók Béla és a
zrínyi Miklós általános Iskola energetikai felújítására. A beruházás során a
Bartók iskola teljes külső hőszigetelése megtörténik a szükséges nyílászárók cseréjével együtt, a zrínyiben
pedig a régi épület kap külső hőszigetelést, és – ahol szükséges – a nyílászárókat is lecserélik. A zrínyi új
épületrésze teljesen megfelel a mai
kor követelményeinek, ott nincs szükség energetikai felújításra. A környezettudatos szemlélet modernizáció
részeként napelem biztosítja majd az
iskolák villamos energia ellátását.
Az energetikai beruházások már a
tanév befejezése előtt megkezdődtek, így várhatóan a szeptemberi iskolakezdést a gyermekek már a szép,
modern külsejű épületben kezdhetik
meg.
A nyári napközis tábort az Ady
Endre általános Iskola látja majd el.
Gyál sportoló város, az itt élők
sportolási igényeit egyre magasabb
szinten szolgálják a megvalósuló
sportberuházások. Ön is így látja?
Igen, úgy gondolom, hogy a számos intézményi felújítás után, most
már egyre nagyobb hangsúlyt tudunk
fektetni a városi sportinfrastruktúra
fejlesztésére! Tao-támogatásból tavaly elkészült a műfüves focipálya,
idén tavasszal pedig az edzőpálya teljes rekonstrukciója is elindult. A
90x45 méteres élőfüves pályát, öntöző- és világító berendezéssel, valamint labdafogó hálóval is ellátjuk.
Energiatakarékossági és környezetvédelmi okokból
nem lenne célszerű a hálózati víz
használata, ezért
saját kutat fúrattunk, ennek segítségével öntözzük
majd a két pályát.
Önkormányzatunk
30% önerőt biztosít a bruttó 85 millió forintba kerülő

beruházás megvalósulásához, mely
az idei költségvetésünkben szerepel.
A pálya építését a májusi csapadékos
idő kedvezőtlenül befolyásolta, és le-

látjuk öntöző- és világító berendezéssel, labdafogó hálóval, sőt még kerítést és lelátót is építünk. A szintén
Tao-támogatásból megvalósuló beruházás becsült költsége 95 millió. A
kivitelezéssel kapcsolatban pályázati
döntésre várunk.
A júniusi képviselő-testületi ülésen
döntünk arról a kivitelezőről, aki megépíti az öntött gumiburkolatos kosárlabdapályát, valamint a strandröplabda pályát. A területen teljes tereprendezést végzünk, fákat ültetünk, és
zöldfelületeket alakítunk ki. Ez az önkormányzat saját beruházása lesz, a
becsült költség kb. 45 millió forint.
Kitört a vakáció, a révfülöpi gyermektáborban idén is pihentetnek
majd gyermekeket?
Igen, az eddigi évekhez hasonlóan a
gyáli gyermekek idén is önkormányzatunk támogatásával táborozhatnak
Révfülöpön. Jelentős beruházásról és
állagmegóvásról számolhatok be: új

A környezettudatos szemlélet modernizáció
részeként napelem biztosítja majd az iskolák
villamos energia ellátását.
het, hogy a nyár elejére tervezett átadási határidő sajnos megcsúszhat.
És itt szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy a kivágott fák helyére
legalább kétszer annyi nem allergén,
nemes fát ültetünk, hiszen a következő néhány esztendő a parkosításról
szól.
Pályáztak a nagy sportpálya rekonstrukciójára is…
Igen, ez is hasonló volumenű projekt, hiszen a nagy focipályánkat is el-

strandkézilabda pálya épült, a kiszolgáló intézményeken pedig tetőjavítást hajtottunk végre, ezáltal komfortosabbá tettük a tábort. Kamerarendszert is kiépítettünk a gyermekek
biztonsága érdekében, így összesen
mintegy 4 millió forintot költöttünk
fejlesztésekre. Büszkék vagyunk a révfülöpi táborra, mert egyedülálló módon a tulajdonos önkormányzatok annak idején nem értékesítették a tábort, hanem a saját tulajdonukban tartották, és minden évben
jelentős összeget fordítanak a fenntartására.
Biztosan állíthatom, hogy
ez az egyik legjobb gyermek és ifjúsági tábor a
Balatonnál. Az idei évben
először érkeznek testvértelepülésünkről, Kibédről
gyermekek, és egy hetet
a zrínyi Miklós általános
Iskola diákjaival együtt
töltenek majd el Révfülöpön.
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KÖzérdeKű

Költségvetés, pályázatok,
alapítványi támogatások és óvodai csoportok
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 25-én megtartotta éves munkarend szerinti soros ülését, melyen huszonhárom – közöttük a címben szereplő – napirendi témában is döntéseket hoztak.
elfogadták a képviselők Pápai Mihály polgármester beszámolóját a
legutóbbi rendes ülés óta történt
fontosabb eseményekről, valamint
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Név szerinti szavazás
során a FIdeSz frakció egyöntetűen fogadta el a 2016. évi zárszámadást, azaz tavalyi évi költségvetés
alakulását, lakos Péter (Jobbik) és
Végh Tibor (MSzP) nemmel szavazott.
döntés született a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft,
Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Kft, és a Gyál Városgazda Kft.
2016. évi költségvetéséről, melynek
értelmében elfogadták a szervezetek mérlegét, a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2016. évi belső ellenőrzés
vizsgálatainak eredményét. Támogatták a képviselők a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági
Minisztérium által meghirdetett

„Önkormányzatok működését segítő pályázat” beadását.
döntött a képviselő-testület a
2017/18-as nevelési évben induló
óvodai csoportok számának, valamint azok létszámának meghatározásáról is. Gyáli Tátika Óvoda
székhelyéül szolgáló 6 csoportos
épület teljes rekonstrukciója, bontása miatt az intézmény átszervezést kíván végrehajtani oly módon,
hogy az intézmény jelenleg telephelyként bejegyzett Bartók Béla utca 52. szám alatti épülete, mint telephely megszűnik, és ezzel egy
időben válik az intézmény székhelyévé, ahol szükségcsoportokat
is kialakítanak a 2017/2018. nevelési évben. ezen intézkedést, valamint
az intézmény alapító okiratának
módosítását is megszavazták a
képviselők.
A testület tagjai megszavazták
az iskolai alapítványok létszám-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás
ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2017.
szeptember 1-ől - 2022. augusztus 31-ig
Munkavégzés helye:
Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás
legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: A kormányzati
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (www.kozigallas.hu) való megjelenéstől
számított 30. nap, a pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Sághi Tamásné csoportvezető nyújt,
a 29/540-920-as telefonszámon.
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arányos támogatását, melynek keretében a Gyáli Ady endre általános Iskola „Ifjú Szívek” Alapítványát 474.645 Ft-tal, a Gyáli Bartók Béla általános Iskola „Bartók”
Alapítványát 254.057 Ft-tal, az érdi Szakképzési Centrum eötvös József Szakképző Iskola „eötvös József Alapítvány a Gyermekekért”
Alapítványát 243.408 Ft-tal, a Gyáli zrínyi Miklós általános Iskola „rodostó” Alapítványát 367.393 Ft-tal
és a Gyáli Kodály zoltán Alapfokú
Művészeti Iskola „Gyáli Muzsikáért”
Alapítványát 160.497 Ft-tal támogatja. ezután a 2016. évi közbeszerzésekkel kapcsolatos beszámolót is elfogadták a képviselők.
Az éves munkarend szerinti következő soros ülést június 29-én
tartja a képviselő-testület a Városháza tanácstermében. Az előterjesztések, illetve döntések a
www.gyal.hu-n olvashatók.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot „az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás pályázat” jeligével zárt
borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni Gyál Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. fsz.13.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: - A pályázatokat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által
összehívott bizottság véleményezi.
– A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat a bizottság
személyesen hallgatja meg, a meghallgatásról jegyzőkönyvet készít.
– A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
– Az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján
a Képviselő-testület dönt a pályázati határidő lejártát
követő 30 napon belül.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatokról, az elvárt kompetenciákról,
a benyújtandó dokumentumokról, az illetményről és
juttatásokról, valamint a pályázat egyéb feltételeiről a
www.gyal.hu weboldalon olvashat további részleteket!
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Suhajda yvett – Szita róbert

Fotó: Börcsök Kata

Növekvő bevételek, csökkenő kiadások,
fokozódó megtakarítások
A május 25-i testületi ülésen a képviselő-testület elfogadta a 2016-os költségvetés teljesüléséről,
a zárszámadásról szóló jelentést. A részletekről diera éva, a pénzügyi iroda vezetője nyilatkozott
lapunknak.
Irodavezető Asszony! eredményesnek mondható a 2016-os
költségvetés?
Összességében nagyon szép
évet zártunk. Az eredeti költségvetés bevételi előirányzata
2.981.227.000 forint volt, ezt módosítottuk évközben 4.216.580
ezer forintra, a teljesítés pedig
112,36%-ot, vagyis 4.737.818.000
forintot mutat. ezek alapján a tavalyi évre tervezett bevételek túlteljesültek. A kiadási oldalon az
eredeti, illetve a módosított előirányzat számai ugyanazok, mint
a bevételi oldalnál, mivel nullszaldósra terveztünk, a teljesítési adat viszont: 3.803.427.000
forint. ez a módosított előirányzathoz képest csak 90,2 %-osra

teljesült, ami azt jelenti, hogy a kiadásoknál közel 10%-os megtakarításunk volt, amelyet a következő – 2017. évi – kiadásaink teljesítéséhez felhasználunk.
Az önkormányzat nem vállalkozás, tehát elég nehéz eredményről beszélni, nem vagyunk eredményorientáltak, de a mérleg szerinti eredmény 1.073.828.000 forint. Összességében szigorú és fegyelmezett gazdálkodást sikerült
megvalósítanunk, mert a tervezett
bevételek beszedésére maximálisan törekedett a hivatal, emellett a
kiadásoknál is igyekeztünk a költségeket csökkenteni. A város tehát jó évet zárt.
Miből adódott a megtakarítás?
egyrészt abból, hogy az adóbevételek nagyon jól, összességében
133%-osra teljesültek. Az iparűzési adóbevétel jelentős
mértékben, a tervezetthez képest közel 600 millió forinttal növekedett az előző évihez, illetve a tervezetthez képest. Az 1.088.330.000 forint tervezett bevétel helyett a teljesítés 1.609.998.000 forint lett. Az
építményadó-bevétel esetén is mintegy 4 millió forinttal több teljesült, a gépjárműadó esetében pedig
több éve nem tudtuk hozni a betervezett összeget,
most viszont az is teljesült, emellett persze az adózási fegyelem is javult.
Mire költötték a megtakarításokat?
A bevételek túlteljesülése, illetve a kiadások csökkenése miatt 600 millió forintért tudtunk az állam által garantált, tehát tőkegarantált kamatozó kincstárjegyet vásárolni 1 éves futamidőre.
Önkormányzati szinten milyen vagyonnal rendelkezik a város?
Az önkormányzat (önkormányzat, hivatal és az
önkormányzat intézményei) városi szinten
21.980.242.000 forint vagyonnal rendelkezik, amiből befektetett eszköz 20.005.733.000 forint, a többi értékpapírból, pénzeszközből, illetve vevői követelésekből áll össze.
A zárszámadás szakbizottsági ülésen történő tárgyalása megtörtént, a május 25-i képviselő-testületi
ülés el is fogadta azt. A könyvvizsgáló az auditálást
elvégezte, kiadta hozzá a könyvvizsgálói jelentését,
tehát a rendelkezésre álló adatok alapján rendben találta a költségvetést.
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Gyál hazavár: rendhagyó osztályfőnöki órákon történt
Pápai Mihály polgármester minden esztendőben meglátogatja az általános iskolát végző osztályokat,
ahol a tanulóknak rendhagyó osztályfőnöki órákat tart. az idei, hét osztályban tett látogatások célja mindenekelőtt az volt, hogy a várost elhagyó nyolcadikosok megismerjék a város történetét, hagyományait,
valamint képet kapjanak a hivatal működéséről, felépítéséről, továbbá, hogy felhívja a gyerekek figyelmét
a rájuk leselkedő veszélyekre, az alkohol- és a drogfogyasztás következményeire.
a város polgármestere egy
színes, látványos előadást tartott a gyerekeknek, akik nagy
érdeklődéssel hallgatták végig a rendhagyó osztályfőnöki órát. lehetőségük volt kérdezni, javaslatokat tenni, ők
hogyan tennék lakhatóbbá,
vonzóbbá városunkat. a beszélgetések gondolatmenetének fő eleme az volt, hogy
a fiatalokat gyál hazavárja. a
város az otthonuk, lakóhelyük, itt kell, hogy éljenek, dolgozzanak és érezzék jól magukat. a
közös gondolkodás, eszmecsere mindig újabb ötleteket szül, és előrelendíti
a munkát. Fontos a kapcsolattartás a
felnövekvő generációval, hiszen évek
múlva ők lesznek azok, akik majd előmozdíthatják a város életét. nem
mindegy, hogyan hagyják el otthonu-

kat, szerettek-e itt élni. a kötődés sokkal intenzívebben játszik szerepet életünkben, mint korábban, annyi a változás, a bizonytalanság, jó, ha az ember tudja, honnan indult, és azt nem
felejti el. a diákok egy, a város címerét
ábrázoló kitűzőt, egy 16 gb-os pendrive-ot, kulacsot, és egy igen hasznos

terméket, egy biciklislámpa
szettet kaptak ajándékba.
Pápai Mihály szerint van
mit tanulni a lakosságnak a
megfelelő biciklis kultúráról,
hiszen sokan kivilágítatlanul
közlekednek, ami rendkívül
balesetveszélyes. a polgármester azt is elmondta,
hogy az ajándéklámpák
meghozzák a várva várt sikert, és használni fogják a
gyerekek. a kitűző a kötődést szimbolizálja, próbálja
még szorosabbra fogni, hiszen minden ember életében vannak olyan pillanatok, amikor büszke lehet hazájára,
szülőföldjére. Remélhetőleg ezek a fiatalok is büszkén viselik alkalomadtán gyál városának kitűzőjét, és mesélik el személyes kötődésüket a városhoz, otthonukhoz.

„Találkozás a hagyományokkal” – ady módra
az ady endre Általános Iskola május
20-án hagyományainak megfelelően
ismét megrendezte családi napját –
idén „találkozás a hagyományokkal”
címmel. a nagyszabású rendezvényen
az iskola tanulói és dolgozói mellett
a szülők, nagyszülők is nagy számban
vettek részt. Miközben a felnőttek hagyományos ételeket főztek bográcsban, az osztályok sorversenyen, focibajnokságon, kötélhúzásban és a felállított parasztkonyhához kapcsolódó rejtvények kitöltésével mérhették
össze az erejüket, tudásukat. a játékos verseny mellett a rendezvényen
óriáscsúszda, élő csocsó, show táncés karate bemutató, állatsimogató, illetve népi játékok egész sora színesítette a programokat. a családi napot
néptáncbemutató nyitotta és zárta,
ahol az év során tanult táncokat mutatták be a vendégek nagy örömére
az évfolyamok.
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Fotó: sy és internet

Gyáli Élet Program
gyál város Önkormányzatának képviselő-testülete februárban döntött a gyáli Élet Program bevezetéséről. a program a gyáli polgárok életútjának támogatása céljából létrehozott rendszer, amely lényegében
integrálja és újraértelmezi az eddig bevezetett és újonnan bevezetni kívánt programokat.
a gyáli Élet Programnak köszönhetően az önkormányzat
gondoskodása a születéstől az óvoda- és iskolakezdésen
keresztül, figyelmet szentelve a középiskolásoknak és
egyetemistáknak, a házasulók programon át, egészen a
„szépkorig” elkíséri az egyént.
gyáli Babaköszöntő Program
a program keretében az önkormányzat azon gyáli állandó
lakóhellyel rendelkező gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik 2016. december 1. napján vagy azt követően
születtek, és legalább az egyik szülőjük/törvényes képviselőjük a gyermek születését megelőzően három hónapja
folyamatosan bejelentett gyáli állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen gyálon is él. a támogatás mértéke és formája egyszeri, legfeljebb 15.000 Ft értékű támogatási csomag, amely gyermekruházatot, babaápolási
szereket és más, a gyermek gondozását segítő tárgyakat
tartalmaz.
gyáli óvodakezdési Program
a program azon gyermekek neveléséhez, óvodakezdéséhez nyújt segítséget, akik gyálon működő intézményben kezdik meg az óvodai jogviszonyt, vagy nem
gyáli intézményben, ugyanakkor a gyermek és legalább
az egyik szülő/törvényes képviselő bejelentett gyáli állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen gyálon is él.
a támogatás formája egyszeri maximum 10.000 Ft értékű
csomag, mely ágyneműhuzatot, lepedőt, óvodai táskát,
pólót, rövidnadrágot, kéztörlőt, színes ceruza készletet
tartalmaz, hozzájárulva ezzel az óvodakezdési költségek
csökkentéséhez.

gyáli Iskolakezdési Program
a program azon gyermekek iskolakezdéséhez nyújt segítséget, akik gyálon működő intézményben első alkalommal létesítenek tanulói jogviszonyt, vagy nem gyáli intézményben történik az iskolakezdés, ugyanakkor a gyermek
és legalább az egyik szülő/törvényes képviselő bejelentett
gyáli állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen
gyálon is él. a támogatás formája egyszeri legfeljebb
10.000 Ft értékű iskolakezdési csomag.

gyáli középiskola Program
a program a gyálon működő intézményben 8. évfolyamon tanuló diákokat legfeljebb 5.000 Ft értékű csomaggal támogatja, illetve a középiskolai tanulmányait gyáli középiskolában első alkalommal megkezdő, 16. életévét be
nem töltött diák legfeljebb 5.000 Ft értékű támogatásban
részesül.
gyáli egyetemista Program
a program keretében a képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer kiegészítéseként támogatásban részesíti azon, gyál város
Önkormányzata által Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesítetteket, akik az adott tanulmányi félévet igazoltan
teljesítették és a következő félévet megkezdték. a támogatás mértéke 25.000 Ft /tanulmányi félév.
gyáli szociális tanulmányi Ösztöndíj Program
a program keretében a képviselő-testület a pénzbeli és
természetben nyújtható szociális, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati
rendeletének „szociális tanulmányi Ösztöndíj” cím alatti
szabályai szerint támogatásban részesíti a szociálisan rászoruló és kiváló tanulmányi eredményt elérő gyáli diákokat.
gyáli Házasulandók Program
azon házasulandók, akik közül legalább az egyik fél a házasságkötés időpontját közvetlenül megelőzően legalább
1 évig bejelentett gyáli állandó lakóhellyel rendelkezik, és
a házasulandó felek gyálon kötnek házasságot, életvitelszerűen gyálon is élnek első házasságkötésük alkalmából
egyszeri 50.000 Ft értékű támogatásban részesülnek.
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezmény
a 70 év feletti gyáli lakóhelyű polgárok szemétszállítási
díjkedvezményben részesülnek.
gyáli szépkorú Program
a program keretében a képviselő-testület a 90. életévét
betöltött, bejelentett gyáli állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező időseket december hónapban
legfeljebb 8.000 Ft értékű csomaggal támogatja.
(a gyáli Élet Program alprogramjainak jogosultságáról
bővebben a www.gyal.hu/gyali-elet-program oldalon olvashatnak.)
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Mozgásban Gyál – földön és égen
Április 28-án, pénteken a Lendületben Gyál 2017 rendezvénysorozat keretében rendezte meg az Érdi
SzC Eötvös József Szakképző Iskolája a „Repülj velünk!” – gyáli földön körbe-körbe futófesztivál, sárkányeregetés és ejtőernyős vetélkedő programot a Fenntarthatóság témahetéhez kapcsolódóan.
a programra gyáli lakosok egyénileg, az általános iskolákból és óvodákból pedig szervezetten jöttek a gyerekek
kísérő pedagógusokkal, akik közül többen, együtt teljesítették a távot a gyerekekkel. mintegy 370 induló nevezett a 2017 méteres futóversenyre több korosztályban.
a program zenés bemelegítővel kezdődött az Eötvösiskola udvarán, azt követően indultak a futamok: óvodá-

a nézők számára is önfeledt hangulatot teremtve. az
Eötvös-iskola tornatermében zajlott az ejtőernyős vetélkedő, valamint sor került utcai motoros bemutatóra
is merész, bravúros mutatványokkal.
a szervezők ezúttal is köszönetüket fejezik ki a rendezvény támogatóinak és segítőinek: a tESCo-nak, az
Eisbergnek, a Dohány kft.-nek, valamint Gyál város Önkormányzatának, a Gyáli Rendőrőrsnek és a FEGy-nek.

sok, alsó tagozatosok, felső tagozatosok kategóriában,
majd a 14-25 éves korosztály, végül a felnőttek, akik között alpolgármesterünk, Erős József is teljesítette a 2017
méteres távot. a program társszervezője a Bartók Béla
Általános Iskola volt, a futók a két intézmény közötti útvonalon tették meg a távot. a kategóriák első három helyezettjei oklevelet, érmet kaptak, amelyeket Pápai mihály polgármester adott át
minden díjazott számára. a
versenyek 1-3. helyezettjei
egy későbbi időpontban és
helyszínen válthatják be a jutalmukat, azaz a hőlégballonos utazást, ami sajnos az
időjárás szeszélyessége miatt elmaradt ezen a napon.
a résztvevők egyike sem tért
haza üres kézzel: az alsó tagozatosok homokozó készletet vehettek át, a felső tagozatosok kulacsot. a rendezvény lebonyolítását segítette Sávai mária, polgármesteri megbízott.
a Bartók-iskola mögötti területen zajlott az igen látványos sárkányeregetés, amelyet nagyon várt mindenki. Számos kisebb-nagyobb, saját készítésű és vásárolt
papírsárkány színesítette az eget, a sárkányeregetők és
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katavits kitti – Brassányi m. Zsuzsanna

„kapitány úr! Itt vannak a gyerekek!”
HÁT-TÉR évzáró – kalózokkal, seholgyerekekkel, meglepetéssel és büszkeséggel
a Bartók Béla Általános Iskolában immár 4. éve zajlik Brassányi Zsuzsanna által, gyerekek számára
kidolgozott és koordinált HÁt-tÉR elnevezésű program. a prevenciós projekt célja alapvető értékek
és normák átadása, számos technika és módszer alkalmazásával készségfejlesztés, közösségszervezés. a tanév ezúttal is egy, az arany János közösségi Ház színháztermében megtartott előadással
zárult, ezúttal a Pán Péter című darab került színpadra. Brassányi Zsuzsanna értékelte az évet, az
előadást.

Ismételten sikeresen zártunk egy évet. a szülők méltán lehettek büszkék a gyermekeikre, hiszen az idei előadásunk sok újdonságot takart. a gyermekek igényeinek
eleget téve nemcsak színdarabot adtak elő, hanem a
tánctudásukat is megmutathatták, amely egyben kedves emlék a tavalyi táborban tanultakról. az előadásunkat egy zenei produkcióval zártuk: a Boomwhackers csövekkel való dobolás során korlátlan számban játszhatnak együtt a gyerekek. a gyermekek arca ragyogott, él-

nál. az idei évben a táborozók száma 25 gyermek. Szeretném megköszönni noszlopi Ritának, Rita néninek,
hogy egész évben, ha esett, ha fújt, betegen és fáradtan, de minden foglalkozáson ott volt és teljes erőbedobással dolgozott, és katavits kittinek, kitti néninek, aki ha
nem volt jelen, akkor is azon fáradozott, hogy jól sikerüljön az év. a csapatmunkához hozzátartozik, hogy a
tanári kar egy emberként mozdult, ha segíteni kellett. a
szülők is felajánlották segítségüket, és aktívan részt is
vettek a hajrában. Egész évben a támogatónk volt a Biscard nyomda, kárpáti és társa asztalos műhely. úgy gondolom, ezek az igazi értékek a világ színpadán, a közösen
végzett munka annak érdekében, hogy gyermekeink jókedvvel, játszva tanulhassanak és bonthassák ki szirmaikat, mígnem egy gyönyörű, egész, egészséges emberré
nem válnak. tartalmas szünidőt kívánok mindenkinek!

vezték az egész műsort, nagy sikere volt. úgy gondolom, minden szülőnek a gyermeke a legnagyobb kincse,
így méltán dicsekedhetnek azzal, hogy látták, mire képes az ő kicsikéjük. a gyermekek is izgatottan várták a
szülők érkezését, mert mindegyikük meg akarta mutatni,
hogy min is dolgozott egy egész éven át. köszönöm a
szülőknek és a hozzátartozóknak, hogy eljöttek, és ezzel is sugallták gyermekeik felé, hogy ők a világon a legfontosabbak. a gyerekek éves munkájának megkoronázása a Civilek a környezetünkért Egyesület által felajánlott 5 napos ingyenes táborozási lehetőség a velencei-tó-
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Sikeres alapítványi nap a Bartókban
május 13-án a „miénk itt a tér” címet viselte a gyáli Bartók Béla általános Iskola alapítványi napja,
ahol idén is tartalmas szabadidős, kulturális és sportprogramokkal várták a diákokat, szüleiket, valamint a város érdeklődő polgárait. Évről évre, így idén is lelkesen, új ötletekkel és programokkal készültek az iskola munkatársai erre a napra.
az időjárás kegyes volt, így minden szabadtérre tervezett programot megtarthattak. az ügyesebbek aszfalt-rajzolhattak, kézműveskedhettek, az Eisberg Kft.
jóvoltából pedig még zöldségszobrászkodhattak is,
emellett pünkösdi hétpróbán mutathatták meg, mit tudnak. a bátrabbak kipróbálhatták az óriáscsúszdát, az
ugrálóvárat, a szumózást, valamint a magasból csodálhatták meg a társaik által kreált óriásbuborékokat. sokan voltak kíváncsiak, vajon ők is tudnak-e olyan hatalmas buborékot mártogatni, mint a profi animátorok.

gyáli Kiokushinkai Karate sportegyesület bemutatóján,
hogy számos jelenlegi és volt tanítványunk is ennek a
csodálatos sportnak hódol. sztárvendégünk fellépése
előtt Bús Tina show-tánc csapata kápráztatta el a közönséget.
aztán megérkezett a várva-várt L.L. junior, aki szenzációs koncerthangulatot varázsolt az iskolaudvarra.
miközben a gyerekek fáradtra játszották magukat, a
szülők, az osztályközösségek, a baráti társaságok finomabbnál finomabb ételeket rotyogtattak a bográcsokban, az ínycsiklandó illatok, csodás ételek mindenkinek
meghozták az étvágyát. az eseménydús napot tombolahúzás zárta.
a Bartók Béla általános Iskola ezúton is köszöni minden kedves támogatójának a felajánlást, minden apró és
nagyobb ajándéktárgy gazdára talált. Öröm volt látni
a szerencséseket! Fődíjként a Csődoktor Bt felajánlását, egy kerékpárt vihetett haza az irigylésre méltó nyertes. a nap sikeréhez nagyban hozzájárult, hogy az alapítványi napot a „Lendületben gyál 2017” programsorozat részeként rendezték meg, mellyel az egységes
városi arculat mellett együtt járt az önkormányzat anyagi támogatása is.

Újabb informatika siker
a Bartók iskolában!
a sportra vágyók tanár-diák fociban és kosárlabdában mérhették össze tudásukat, szurkolhattak kedvenceiknek. a nap rangadója a Bartók-Eisberg mérkőzés
volt, melyen mindkét csapat derekasan helyt állt, a győzelmet a Bartók csapata szerezte meg.
népszerű volt az Üllő-Vezér hagyományőrző Egyesület programja is, ahol a karikás ostoros bemutató után
az íjjal való célbalövést gyakorolhatták az érdeklődők.
azok pedig, akik inkább agytornára vágytak, az óriás
kirakózás mellett a Pandal Egyesület képviselőivel beszélgethettek környezetünk védelméről és a fenntarthatóságról. az aulában mobil planetárium várta az érdeklődőket, ahol a naprendszer rejtelmeit mutatták be
három korosztály számára.
a kisebbek körében nagyon népszerű volt a FEgyesek nyitott tűzoltó autója. a lurkók csillogó szemmel és
izgalommal telve próbálták fel a sisakot, nézték meg a
tűzoltóautó berendezéseit.
mindeközben a színpadon egymást váltották a bemutatók. Felléptek a gyáli Tűzmadarak mazsorett Csoport mini mazsorettjei, a Blero system hip-hop Tánciskola junior és felnőtt növendékei, akrobatikus rock and
roll-t láthatott a közönség Pál ági tanítványaitól, Bódi
Balázs, iskolánk 8. osztályos tanulója pedig saját szerzeményeit játszotta szintetizátoron. Örömmel láttuk a
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már a 2. osztálytól heti 2 órában lehet tanulni az informatikát a Bartók Béla általános
Iskolában. minden osztályban
tanulnak tagozatos gyerekek,
akik 4. évtől már heti 4 órában sajátítják el az informatika
alapjait.
a tagozatos gyerekek tanulmányaik során irodai alkalmazásokkal, különböző grafikai
és média programokkal, valamint több programozási nyelven a programozás alapjaival
ismerkedhetnek meg. a diákok állandó résztvevő eredményes versenyzői a városi,
kistérségi és országos megmérettetéseknek.
az iskolától kaptuk az örömhírt arról, hogy idén a Kozma
László országos Informatika alkalmazói Tanulmányi Verseny országos döntőjében egyéni kategóriában, az ötödikesek mezőnyében az iskola tanulója, Pintér Bálint 3.
helyezést ért el.
gratulálunk Bálintnak, és további sikereket kívánunk neki, valamint felkészítő tanárának, Béky Imre informatika
szakos tanárnak is.
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Baloghné B. mária, Diószegi zoltánné

Fotó: Börcsök Kata

Adysok Erdélyben, ady Endre nyomában
Iskolánk, a gyáli ady Endre általános Iskola az Emberi Erőforrások minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatán a határtalanul! programjában idén 2 510 000 Ft támogatást
nyert az adysok Erdélyben, ady Endre nyomában című pályázatával. Ennek keretében a hetedik évfolyam 64 tanulója 7 kísérő nevelővel utazott 2017. április 4-8. között romániába.
az évfolyam tanulói már nagyon várták ezt a kirándulást. Öt nap – sokuk
számára először külföldön, először Erdélyben. Erdély természeti és épített
örökségének megismerését szolgálta
utunk során a Tordai sóbánya, a Tordai-hasadék, Válaszút, Tordaszentlászló, kincses Kolozsvár, valamint Torockó és a fölé magasodó székelykő felkeresése.
az út tematikáját most is iskolánk
névadója életének helyszínei adták, így
voltunk Érmindszenten a költő szülőházánál, ahol emlékfát ültettünk, jártunk nagykárolyban és zilahon iskoláinál, ellátogattunk Csucsára, Csinszkával közös első otthonába, ahol ma emlékmúzeum áll. nagyváradi sétánk során magyar és román nyelven a járókelőket ady-versekkel örvendeztettük
meg, miközben végigjártuk az újságíróként itt élő költő kedves helyeit.
nagy szeretettel fogadtak bennünket, dallal köszöntve és népviseletbe
öltözve szilágylompérton, az adyról
elnevezett általános iskola diákjai, akikkel közösen énekeltünk megzenésített
ady-verset, de több gyermekintézmény életébe is bepillanthattunk rövid
találkozóink alatt, mint pl. a nagykáro-

lyi Kalazanci szent józsef római Katolikus Iskolaközpont, a válaszúti Kallós zoltán alapítvány szórványkollégiuma, vagy a kolozsvári Báthory Líceum. megtapasztaltuk, hogy milyen fontos az itt élő magyarok számára az
anyaországgal való kapcsolatok kialakítása és ápolása. átadtuk a nekik készített személyes ajándékaink mellett
az iskolánk közössége által küldött adományokat, elsősorban könyveket.
a legkülönlegesebb élményben Torockón volt részünk, ahol a Böjte Csaba
alapítványa által fenntartott Kis szent
Teréz gyermekotthont látogattuk meg.
az itt élő gyerekek körbevezettek bennünket konyhakertjükön, megmutatták
a gondozásuk alatt élő állataikat, megválaszolták ezernyi kérdésünket.

meleg szeretettel fogadtak bennünket mindenütt! az út fárasztó volt, de
hatalmas és felemelő élményt nyújtott
minden résztvevője számára. Kivétel
nélkül mindenki jól érezte magát a sok
kötött program ellenére, és az évfolyam tanulói a hazaúton a székely himnuszt énekelték megállíthatatlanul.
nagyon köszönöm minden kollégámnak a lebonyolításban való részvételt, segítséget, a kiránduló diákoknak az érdeklődő figyelmét, a szülőknek a támogatást, hogy elengedték erre az útra gyermekeiket, minden adományozónak, aki hozzájárult utunk sikeréhez!
Bízom benne, hogy a hagyomány
folytatódik, és egyszer minden adys
diák átélheti ezt az élményt!

gyáLI mI újság
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Felkerült az i-re a pont: átadták
a Védőnői Szolgálat épületét
A beruházás 78 millió forintos költségvetésből, 30 milliós állami támogatással, helyi vállalkozó, a Hidi-Top Kft. kivitelezésében valósult meg. Az épület belsejét 2 gyáli képzőművész magánszorgalomból készített művei díszítik, és 5,5 millió forintot költöttek bútorzatára – aki még nem tudná, ez a Védőnői Szolgálat új épülete a városközpontban.
Kismamák, kisbabák, védőnők, helyi
közéleti személyiségek, díszpolgárok, civil szervezetek vezetői, önkormányzati képviselők és a városi cégek vezetői jelenlétében, már-már
nyárias időben Suhajda yvett polgármesteri referens köszöntötte az
átadási ünnepségen megjelenteket.
A bevezetőben elhangzott: egy közösség életében nagyon fontos, hogy
milyen színvonalú egészségügyi intézmények dolgoznak a városban, és ez
az alkalom is azt bizonyítja,
gyál fontosnak tartja az
életminőséget, amit ez a 21.
századi épület is jól reprezentál.
Az ünnepi eseményen a
gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti iskola növendékeinek színvonalas
zenei műsora szórakoztatta a gyáli közélet képviselőit.
Az innovatív Kertváros feliratú pulpitusnál mondta el ünnepi beszédét
Szűcs lajos országgyűlési képviselő,
aki miután azt kívánta a kismamáknak, hogy minél kevesebb gonddal
forduljanak a védőnőkhöz, röviden
visszatekintett a védőnői szolgálat
múltjára is. 2015 óta a védőnői szolgálat a magyar hungarikum értéktár
része. A védőnő az első olyan segítsége a fiatal családoknak, akivel az
első élményeiket, gondjaikat megoszthatják az édesanyák, édesapák.
A védőnőkre mindig komolyan lehet
számítani. gyál fiatal város, sok minden történik idén, intézmények újulnak meg, épülnek, szerintem mától
ez lett az egyik legfontosabb intézménye a városnak, hiszen a legfiatalabb gyáliakat szolgálja és több mint
egy egészségügyi intézmény – hangsúlyozta a térség országgyűlési képviselője, aki azt is kiemelte, az elmúlt
7 év családtámogatási rendszere azt
eredményezte, hogy már a nemzeti
össztermék 4,7%-át költhetjük családokra, gyerekekre.
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Az i az épület, a
pontot fel kell rá tenni.
Azt szeretném, ha ez
az épület egy élettel
teli közösségi tér lenne – ezekkel a szavakkal kezdte ünnepi köszöntőjét Pápai Mihály,
a város polgármestere,
majd száraz, de örömteli tényeket közölt.
A beruházás 78 millió forintos költségvetésből, 30 milliós állami támogatással, helyi vállalkozó, a Hidi-Top Kft. kivitelezésében
határidőre valósult meg. Az épület
belsejét 2 gyáli képzőművész magánszorgalomból készített művei díszítik, és 5,5 millió forintot költöttek
az intézmény bútorzatára – fogal-

A beruházás során megduplázták az
épület alapterületét, mely így mára
270,3 m2 alapterületű. Az épületet
akadálymentesre tervezték, a mozgássérültek, mozgáskorlátozottak
számára is biztonságosan megközelíthető. A létesítményben két komplex tanácsadó helyiséget, mosdót,
pelenkázót, szoptató helyiséget, egy
közös váróhelyiséget, valamint négy
irodát alakítottak ki. A tervezés során fontosnak tartották, hogy a szülők és gyermekeik a lehető legkomfortosabban érezzék magukat az
épületben, ezért fedett előteret alakítottak ki a babakocsik tárolására,
amely esős időben igen hasznosnak

mazott a város első embere, majd
mindenkinek, aki tevékenyen részt
vett a modernizáció megvalósításában, megköszönte, hogy az épület
ebben a pompájában szolgálhatja a
gyáliakat.
Ezt követően a gyáli liliom óvoda
ünnepi műsora következett. A gomba,
a Süni és a Csibe csoportok ,,macskaegér” harca még a legkomorabb döntéshozókat is megnevettette.
A vidám műsor után, a képviselőtestület áprilisi döntése értelmében
dunai jánosné, az első gyáli bábaasszony tiszteletére, a megjelent családtagok jelenlétében emléktáblát
helyeztek el a Védőnői Szolgálat épületén. Ekkor hangzott el, hogy az emléktábla valamennyi szülésznő és védőnő előtt állít emléket.

bizonyulhat. Minden helyiség füst- és
tűzérzékelőket kapott, biztosítva az
esetleges gyors riasztást. Az építmény körüli terület új arculatot kapott a térburkolást és füvesítést illetően. Az ingatlant a környezettudatosság jegyében tervezték: az intézmény energiaszükségletének egy részét megújuló energiaforrások, napelem biztosítja, valamint a fűtés is
korszerűsített, kondenzációs kazán
került kialakításra. Az épület kivitelezése mintegy hat hónapig tartott,
és egy új „egészségügyi központ”
lett kialakítva, ahol a védőnői tevékenység magasabb szintű ellátása
valósulhat meg.
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Szita Róbert

Ezután gyimóthy Zsolt nagytiszteletű lelkész felszentelte és megáldotta az új épületet, Pápai Mihály
polgármester pedig átnyújtotta az

épület szimbolikus, jelképes kulcsát
Póti Erzsébet vezető védőnőnek.
Ez a csodálatos munkahely igen
nagy öröm számunkra, hiszen a régi

Fotó: Börcsök Kata

épületet már megette az
idő vasfoga. Ez már a
modern kor épülete. nagyon jó körülmények közé kerültünk, és mindenkinek, így dr. Molnár Andor igazgató-főorvosnak
is nagy köszönetet mondok – mondta meghatottan a vezető védőnő.
Az ünnepség végén dr.
Szűcs lajos, Pápai Mihály
és dr. Molnár Andor átvágta a nemzeti szín szalagot, majd birtokba vették az épületet, a helyi
védőnők az emléktáblánál elhelyezték koszorúikat, az érdeklődők pedig bejárták a vadonatúj, modern intézményt.

ilyen még nem volt: együtt köszöntöttük a város édesanyáit
lendületben gyál 2017 programsorozat keretében, május 8-án megrendezésre került gyál Város
Anyáknapi Köszöntő ünnepsége. Ebben az évben a gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek anyukáit köszöntötte a gyáli Tulipán, a liliom és a Tátika óvoda.
nagy lelkesedéssel készültek az ovisok. Anyák napja mindig örömteli ünnep gyerekeknek és felnőtteknek
egyaránt. A fellépést szorgos munka
és várakozás előzte meg. A gyerekek
izgatottan és kíváncsian várták, hogy
milyen lehet egy igazi színpadon,
nagy közönség előtt szerepelni.
Városunk mindhárom óvodájának
összehangolt szereplését a Tulipán
óvoda vezetője fogta össze, aki kapcsolatot tartott a liliom óvoda, valamint a Tátika óvoda vezetőivel, óvodapedagógus kollégáival. óvodáinkból két-két csoport lelkesen készült
az ünnepi köszöntő műsorokkal.
A liliom óvoda nyuszi és gomba
csoportja, a Tátika óvoda Katica és
Micimackó csoportja, a Tulipán óvoda napocska és Virág csoportja kép-

viselte intézményét ezen
a rendezvényen.
Az ünnepi hangulatot
adományával támogatta
gyál Város Önkormányzata, a Tesco gyáli logisztikai központja, valamint
a gyáli Csoki Birodalom
Édességboltja. Köszönjük
a szeretettel fűszerezett
adományaikat!
Mindhárom óvoda gyermekei bizonyságot adtak
arról, hogy a városi óvodások okosak ügyesek és
megfelelő helyen megfelelően tudnak viselkedni.
Ezúton is szeretettel köszöntünk
minden drága édesanyát, nagymamát, dédnagymamát. A rendezvé-

gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői állás betöltésére az alábbi tartalommal és
szövegezéssel:

PályAZATi FElHÍVáS
Közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Közalkalmazotti jogviszony kezdete:
2017. szeptember 1.
Foglalkoztatás jellege:
részmunkaidős, heti 20 óra
A vezetői megbízás időtartama:
2017.09.01-2022.08.31.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör:
intézményvezető

nyen készült felvételek megtekinthetőek a lendületben gyál 2017 facebook-oldalán.

A munkavégzés helye: 2360. gyál, józsef Attila u. 1. sz.
Bérezés: a Kjt. szerint
A pályázat benyújtásának határideje:
• a Kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való megjelenéstől számított
30. nap
A pályázat benyújtásának helye, módja:
• a pályázatot „a Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni a gyáli Polgármesteri Hivatal igazgatási irodáján (2360 gyál, Kőrösi út
112-114. fsz. 13.).
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő
lejártát követő 60 napon belül.
A pályázati felhívás további részleteit elolvashatja a
www.gyal.hu címen.

gyáli Mi újSág
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közöttünk élő

Fontos a közúti közlekedés biztonsága
Megkezdte a tavaszi útkarbantartási feladatokat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési kft.,
a munka részleteiről zsigovits Gábort, a városi cég ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
A gyáliak előtt közismert, hogy a társaság látja el a városban a közúthálózati útjavításokat, a karbantartásokat. Mivel
pedig ősszel és tavasszal végzik a nagyobb volumenű munkákat, ezért a jó idő beálltával az elmúlt hetekben felmérték az
úthibákat, majd a problémák súlyossága szerint be is sorolták
azokat.
ügyvezető igazgató úr! Milyen sorrendben javítják ki az
úthibákat?
Elég nagy Gyál közúthálózata, sok a munka, de természetesen prioritást élveznek a forgalmas utak, ezért a tavaszi útkarbantartás során elsőbbséget élveznek a gyűjtőutak. Ezekkel párhuzamosan zajlik a kiszolgáló utak javítása, ezek anyagában ugyanúgy lesznek helyreállítva, viszont a hengeres
aszfaltos mód helyett befúvásos technológiát alkalmazunk.
némedi-szőlő is hozzánk tartozik, az ottani úthibák kijavítására is sor kerül majd. igyekszünk mindenhová eljutni, de ez
nem megy egyszerre minden utca, a forgalom és persze az
aktuális időjárás is befolyásoló tényező. A májusi esőzések
megakasztották a terveket, tolódott a kivitelezés, de most
talán már itt az igazi tavasz, illetve nyár, és a hatékonyság is
emelkedik majd.
A szikkasztó árkok megléte az útkarbantartásokkal összefüggésben is visszaköszön…
igen, az áprilisi lapszámban megjelent interjúban már említettük ezek fontosságát, itt is visszaköszönnek az alapigazságok, ahol nincsenek szikkasztóárkok, ott nem tud elfolyni az
útról a víz, és az úthibák így gyakrabban előjönnek. Azért,
hogy az útállapot ne romoljon, nem egy esetben árokásásra is sor kerül. Persze az árokásás sem az ingatlantulajdonos
ellen szól, hanem a közút állagának védelme és a közút biztonsága érdekében valósul meg. A problémás területeket
igyekszünk kezelni, mert minden esetben első a közúti közlekedés biztonsága.

Felhívás árkok, átereszek tisztítására
A Pest Megyei katasztrófavédelmi igazgatóság Monor katasztrófavédelmi kirendeltsége felhívást adott ki a vízelvezetők karbantartására, a várható vízkárok megelőzése érdekében.
Az ingatlanokkal határos árkok karbantartása, a vízelvezetés
biztosítása lakossági feladat. A köztisztasági rendelet alapján az ingatlan oldalhatárai és a közúti gépjármű közlekedésre szolgáló szilárd burkolatú út közötti, kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, a nyílt árok és
annak részei (csapadékvízgyűjtők, ingatlanhoz tartozó öszszefolyók, kapubejárók átereszei) takarításáról, az ezeket érintő növények vágásáról, összegyűjtéséről és a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról az ingatlan tulajdonosának vagy használójának kell
gondoskodnia.
A katasztrófavédelmi felhívás arra figyelmeztet, hogy a vízkárok megelőzése érdekében az ingatlantulajdonosok és használók tegyék meg a szükséges intézkedéseket a csapadékés belvízelvezető rendszerek, árkok, patakok karbantartására,
tisztítására. A munkálatok mielőbbi megkezdése a várható
heves nyári esőzések, esetleges áradások miatt fontos. Az árkokból, patakmederből és a mederoldalból (partfal) az oda
nem való növényzetet (gazok, cserjék, stb.), egyéb törmeléket
el kell távolítani, a víz szabad útját biztosítani kell!
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Amennyiben valahol csőtörés történik, akkor is útjavításra lehet szükség…
igen, sajnos ez is előfordulhat. Rengeteg szolgáltató dolgozik Gyálon, az ő munkájuk kapcsán is számos helyen útfelbontásra, hibaelhárításra lehet és kell is számítani. A csőtörésnél elkerülhetetlen a sérülés, az út megsüllyedése, de mindenhol megtörténik a helyreállítás. Ugyanakkor nehéz behatárolni, megállapítani, hogy adott esetben kinek, mi a dolga.
A beszélgetés során megtudtuk azt is, hogy városunkban
ároktakarítást is végeznek tavasszal azért, hogy a vízelvezetést folyamatosan biztosíthassák. Az árkok takarítása és a
vízelvezetés ügyében, a kőrösi, a Vecsési és a Bem józsef
utak esetében a Magyar közút nonprofit zrt. az illetékes.
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Családi programok, adományok és támogatások
A kéz a kézben Gyáli nagycsaládosok Egyesülete célkitűzései között szerepel tagjainak sorsának javítása, mindennapjaik könnyebbé tétele. Ennek egyik lehetséges módja, hogy rendszeresen különböző
programokat szervezünk, melyen mindenki kikapcsolódhat, így adva lelki felfrissülést a családoknak.
kft.-től és a szigetszentmiklósi szabó Malomból kaptunk adományt, sárgaborsót,
szárazbabot, illetve lisztet, melyet szeretnénk ezúton is megköszönni a támogatóknak! Egyúttal kérjük, akinek módjában áll, az segítse Egyesületünket élelmiszer-, ruha-, játék- és bútoradományokkal, hogy azt a továbbiakban is szétoszthassuk tagjaink között! Mindemellett
tagnak bárki jelentkezhet Egyesületünkbe, aki szívesen tartozna egy vidám, családias hangulatú egyesülethez. Fontos
tudni, hogy Egyesületünkben mindnyájan társadalmi munkában dolgozunk,
munkánkat a másokról való gondoskodási szándék vezérli. A jelentkezéseket
facebook oldalunkon, vagy honlapunkon
található elérhetőségeinken várjuk.

legutóbbi rendezvényünk a Húsvét ünnepéhez kötődött. A gyerekek szebbnél szebb
tojásokat festettek, és tojáskereső versenyen mérhették össze ügyességüket. Volt
csillámtetoválás és arcfestés is. Az időjárás
is kedvezett a szabadtéri programnak, mindenki nagyon jól érezte magát.
A legutóbbi, hagyományosan minden hónap elején megrendezésre kerülő babaruhabörze ismét nagy sikerrel zárult az eladók
és vásárlók részéről egyaránt, mert rengetegen látogattak ki az eseményre a kellemes tavaszi időben, így sok áru cserélhetett gazdát.
A segítségnyújtás másik módja a családok
élethelyzetének javítására a természetbeni
támogatás. Ehhez viszont mi is folyamatosan támogatókat keresünk! legutóbb a tellér

ünnepi műsor Anyák napja és 10 éves jubileum tiszteletére
A nyugdíjasok Helyi képviseletének közhasznú Egyesülete május 11-én tartotta meg közgyűlését, mérleg-, és közhasznúsági beszámolóját. Ezzel egy
időben, a száraz számadatok ismertetése után megemlékeztek Egyesületük
fennállásának 10 éves jubileumáról is. Az összejövetel színesítéseként meghitt, családias keretek között köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat, valamint apák napi megemlékezést is tartottak.
költői idézetekkel, tagtársaik saját verseivel ünnepeltek. Felköszöntötték
két 80 éves tagtársukat: ihász sándorné nellikét és Vass józsefné klárikát.
kiemelkedően szép és kedves műsort adtak a zrínyi Miklós általános iskola
diákjai: Dányi Bianka (ének-furulya), lukácsik Fanni (furulya-citera) és Fenyvesi
Gellért (furulya). A találkozót egy ebéd, illetve sütemények, sári Pálné tagtárs
által készített jubileumi torta jóízű elfogyasztásával zárták.
Az Egyesület ezúton is köszöni Pápai Mihály polgármester támogatását, valamint zabán lászló tanárnak a gyerekek felkészítését.

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.

A Gyál közbiztonságáért
közalapítvány 2016. évi
mérlegével kapcsolatos
főbb adatok:
Bevételek:
szja 1% - 84.808 Ft
támogatás: 1.060.000 Ft
Banki kamat: 51 Ft
összes bevétel: 1.144. 859 Ft
kiadások:
Bankköltség: 29.865 Ft
könyvelési díj: 31.750 Ft
Rendőrök lakhatási támogatása:
920.000 Ft
Pénzmaradvány: 305.904 Ft

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

kert szerető személyt keresünk pestlőrinci
családi házunk kertápolásához, heti 1-2 alkalomra. Rövid önéletrajzát az alábbi e mail címre várjuk: matyesztosz@citromail.hu

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

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.

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.

GyERMEknEVElés és PáRkAPCsOlAti tanácsadás. székely Anikó családmediátor 0620/217-6771.
Eladó Gyálon az Akácfa utca mellett egy 956
m2 külterületű telek. Villany bevezethető. ára:
3,4 millió Ft. tel.: 06-20/334-8629.
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.
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KÖZÉrDEKű

A FEGY MÁJUSI NAPLÓJÁBÓL
Május 11. – A déli órákban érkezett segítségkérés a Bem
József utca és a Kőrösi út kereszteződésében történt baleset miatt. Járőreink a forgalom terelésében, a terület lezárásában nyújtottak segítséget a helyszínen, ahol szerencsére sérülés nem történt, ,,csak” két autó tört össze.
A baleset oka ezúttal is az elsőbbség meg nem adása volt,
az alárendelt útról érkező jármű féktávolságon belül fordult ki a másik kocsi elé.
Május 14. – 20 óra után több bejelentés is érkezett központunkba arról, hogy Felsőpakony irányából sűrű, fekete
füst száll a város felé. Járőreink a füst eredetét kutatva tapasztalták, hogy a Gyál melletti hulladéklerakó területén
ég a szeméthegy. A kiérkező tűzoltóink, a fővárosból érkező egységekkel közösen mintegy négy és fél óra alatt
fékezték meg a kb. 300 m2-es területen felcsapó lángokat. Mindeközben a Somogyi Béla utcában egy családi ház
pincéjében keletkezett tűz, itt polgárőreink próbálták segíteni az oltási munkálatokat. Szerencsére személyi sérülés
nem történt, a ház többi részére a tűz nem terjedt át, a
pince azonban teljesen kiégett.
Május 17.– Több helyről is érkezett lakossági bejelentés
egy városban cirkáló furgon miatt, amelyről engedély nélkül fát árusítanak. A rendőrség kiérkezéséig visszatartott
jármű tulajdonosai bírságot kaptak az engedély nélküli

Pályázat

Édenkert Magyarország,
építsük együtt!
A Gyáli Kertbarát Kör a 2017. évi programjában
meghirdette a lakosság részére a legszebb előkert, díszkert, konyhakert és utcarészlet versenyét.
A program célja: ösztönözni a lakosokat, hogy
kertjükben maguk termeljék meg a család szükségletét, ezáltal biztosított a zöldségek, gyümölcsök
egészséges eredete. Emellett rendezett, gyommentes kertek és vegyszeres kezelés esetén a permetezési napló vezetése is fontos, akárcsak a többféle zöldség vagy gyümölcs termesztése, növénytársítások és a komposztálás.
Díszkertek esetében a harmonikus, színes, látványos, de értünk megépített kerteket szeretnénk megismerni. Az utcarészleteknél egy-egy szakasszal lehet pályázni, és az a 10-12 házból álló szakasz rendezettsége, tisztasága lenne a meghatározó. Itt az
összefogás nagyon fontos!
Jelentkezés 2017. augusztus 18-ig.
Eredményhirdetés: 2017. szeptember 7-én 14 órakor, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár kamaratermében.
Bővebb felvilágosítás a gyalikertbarat@gmail.com
e-mail címen, valamint a 06-70-344-1935 és a 0670-509-6722 telefonszámokon.
Minden hónap utolsó csütörtökén a Közösségi
Házban 14 órai kezdettel mindenkit szeretettel várunk taggyűlésünkön.
Király László elnök
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házalásért. Óvakodjunk attól, hogy a házaló árusokat lakásunkba engedjük, mert számos esetben végződik lopással a jónak gondolt vásárlás. Miután a fizetéskor az árusok kifigyelik, honnan veszi elő a tulajdonos a pénzt, ügyesen terelik el az ott lakók figyelmet mindaddig, míg egyikük
rövid időre egyedül marad abban a helyiségben, ahol a
pénzt tartják.
Május 19. – Kora délután történt baleset a Brassói és Pozsonyi utcák kereszteződésénél, ahol az egyik jármű vezetője meg is sérült. Bár a felelősség kérdése egyértelmű
volt, hiszen az egyik jármű nem adta meg az elsőbbséget,
mégis mindkét jármű vezetőjét terheli felelősség. A balesetben vétlen jármű vezetője ugyanis ittas állapotban volt
a helyszíni alkoholszondás vizsgálat alapján, így neki is felelnie kell a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény
miatt.
Május 23. – A Katasztrófavédelem kérte Egyesületünk
segítségét, mert a fővárosban leesett nagy mennyiségű
csapadék miatt rengeteg pincét, lakást öntött el a víz. Tűzoltóink 7 fővel vonultak Zuglóba, ahol este 8-tól éjjel 3-ig folyamatosan szivattyúztak az újabb és újabb segítségkérések nyomán, számos ingatlanban végezve el a kármentesítést.
A FEGY elérhetősége: 06/29 340-333
Összeállította: Kelecsényi Gábor
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Katavits Kitti

Fotó: Börcsök Kata

Újra felbőgtek a motorok Gyálon
Május 6-án a Városháza épülete előtt gyülekezett számos motor, roncsautó, sőt, egy Monster Truck is,
majd elindult az Őrült Futam a Kőrösi úton a crosspályára – követve a korábban megkezdett Nordic
Walking túrát, vagyis az erőfutást teljesítőket.
A Sportbanzáj révén várossá válásunk 20. évfordulója alkalmából az Integrál Motoros Klub képviselte magát. Az Egyesület
a Lendületben Gyál 2017 programsorozatra az extrém, technikai sportok és a különböző fizikai sportok bemutatásával
készült. Az egész napos programon autó- és motocross,
freestyle-show, autóroncs bemutató várta a látogatókat.
A motoros társadalomnak Gyálon népes tábora van, de jöttek
neves versenyzők, és érkeztek vidékről is. Jó edzésnek tartották, ők is szívesen népszerűsítik a technikai sportokat –
tudtuk meg Izsold Zoltántól, az Egyesület elnökétől.
A technikai sportok programjait fizikális sportok egészítették ki, így került sor aikido bemutatóra és egy kis ízelítőre K1ből. A rendezvényre meghívást kaptak kajak-kenu olimpikonjaink és öttusa válogatottunk tagjai. Az Európa-bajnokságon
eredményesen szerepelt
gyáli Tűzmadarak Mazsorett Tánccsoport és az
újonnan alakult Titánium
Show Dance fellépése
színesítette a programot.
Nagyon jól sikerült a
Sportbanzáj, az időjárás
is kedvezett az ingyenes
rendezvénynek, amelyre
közel ezren látogattak el.
úgy érzem, mindenki
megtalálta a magának
való csodákat. Igyekeztünk elérni, hogy a közönség minél jobban, minél közelebbről megismerje a technikai sportokat. Nagyon sokan jelentkeztek az autók, a motorok, sőt, az igen látványos
Monster Truck kipróbálására, alig győztünk benzint locsolni a gépekbe –
értékelt Izsold Zoltán, aki
azt is elmondta, Gyál Vá-

Foci az iskolák
között

Zrínyis, bartókos és adys győzelmek
is születtek a XIII. Gyál Városi Labdarúgó Bajnokságon – tudtuk meg Papp
Katalin testnevelő tanártól. A Gyál Baráti Kör Sportegyesület által május 19én rendezett sportesemény eredményeit itt böngészheti.
5-6. osztályos fiúk:
1. Zrínyi Miklós általános Iskola
2. Ady Endre általános Iskola
3. Bartók Béla általános Iskola
Gólkirály: Bujdosó Gergely (Ady): 9
gól
Legjobb mezőnyjátékos: Dörnyei Péter (Zrínyi)
Legjobb kapus: Virág roland (Bartók)

ros Önkormányzatának támogatása és
az egyesületi önerő mellett a program
megvalósításához hozzájárult a Barkácshiper Szerszámáruház is. A pálya
már nemcsak motocross-pálya, hiszen
a Kiss Attila vezette racing Team és
Borka Péter roncsautó Show-ja révén
autocross-, roncsderbi-, ill. freestyle-pálya is, így a programot segítették a többi csapat versenyzői, akik rendszeresen
használják a pályát. Ők is beszálltak a
költségekbe, sem anyagi, sem fizikális
erőt nem sajnálva ott voltak végig, hiszen a vízellátás, portalanítás, hulladékkezelés, pályakarbantartás, locsolás, fűnyírás anyagi vonzattal és kemény munkával, feladatokkal is jár.
A rendezvény által bizonyára sokan
megkedvelték a technikai sportokat, és
az Egyesület következő rendezvényén
még többen vesznek részt, akik egy még
rendezettebb, még jobban kialakított pályára látogathatnak, hiszen a folyamatos
fejlesztéseknek köszönhetően kerítésekkel, oszlopokkal bővítették, és egy
kilátót is kialakítottak.

5-8. osztályos leányok:
1. Bartók Béla általános Iskola
2. Ady Endre általános Iskola
3. Zrínyi Miklós általános Iskola
Gólkirály: Lévai Nikolett (Bartók) 3 gól
Legjobb mezőnyjátékos: Dénes Alexandra (Ady)
Legjobb kapus: Urbán Katalin
7-8. osztályos fiúk:
1. Ady Endre általános Iskola
2. Bartók Béla általános Iskola
3. Zrínyi Miklós általános Iskola
Gólkirály: Molnár János (Ady): 9 gól
Legjobb mezőnyjátékos: Hovanyecz Milán (Bartók)
Legjobb kapus: Bakk Tamás (Zrínyi)
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sportoló

Új gyáli rekord a tájfutás világnapján
Május huszonnegyedike, a tájfutás világnapja egy, a tiszta levegőn és a természeti környezetben zajló
sportág megismertetéséről szólt. Gyálon új helyi rekord született, hiszen 524-en járultak hozzá aktívan
a világméretű kezdeményezés teljesítéséhez.
A Gyáli tájfutás Világnapja eseményen 2016-ban az Ady Endre általános Iskolából 13 osztály és további indulókkal összesen 315 fővel járult hozzá a rekordkísérlethez, mely a 250 ezres számra irányult. A Guinness rekord
szerint 252.927 fő teljesített tájfutó
pályát. Az esemény nagy sikert aratott, és idén bekerült a lendületben
Gyál 2017 eseménysorozatba is.
Világnap 2017
Ilyen előzmények után, immár második alkalommal rendezték meg a tájfutás Világnapját Gyálon, mely nagyszerű lehetőséget teremtett a sportág
népszerűsítésére, ismertségének növelésére. A gyáli helyszíneken az
ApEX optimista sportegyesület
(ApEX sE) állt a szervezés élére azzal a céllal, hogy csatlakozva az IoF
nemzetközi és MtFsZ hazai szövetség felhívásához, ismét saját Guinness
rekordot döntsön, illetve, hogy az általános iskolák diákjainak lehetőséget
biztosítson az edzésre és versenyzésre is.
A kezdőknek szánt pályák átlag 1,5
km hosszúak voltak, a térképre előre
berajzolt, 7 – kút, kerítéssarok, kerítés, pad (2), jellegfa (2) - akadálypontos pályát kellett az iskola környezetében felkeresni, és az ott elhelyezett piros-fehér bója érintését az
adott módon (jellel a térképen erre kialakított kockában) igazolni. Az eredményességet a hibátlan teljesítés és a
legrövidebb idő együttesen adta –
tudtuk meg sávai Mária főszervezőtől,

aki azt is elmondta lapunknak, hogy
elég népszerű a tájfutás Gyálon, hiszen minden sportági rendezvényre
több százan jelentkeznek és vesznek
is részt.
Az Ady iskolában kora délelőtt indultak az első párok, majd percenkénti indítással még közel 380 jelentkező futotta le az 1,4 km-es pályát,
melyet a piac tér, liliom utca, pesti út
és a sportpályán belül jelöltek ki. Az
Ady és a Zrínyi iskolák tanulói és tanárai között teljesítette a feladatot Fazekas Nikolett 7/c
osztályos tanuló is, aki társaival együtt a testnevelés órákon készült fel a versenyre.
Minden nap futottunk, ingafutásunk is volt, de gyakoroltuk a futás előtti és utáni
nyújtást is. Hét állomást kellett teljesíteni, bíztam benne,
hogy jól sikerül, így is lett –
mondta el lapunknak az Adyiskola hetedikes tanulója.

Ellátogatott a versenyre pápai Mihály
polgármester, Erős József alpolgármester pedig igazi sportemberként
teljesítette is a távot. A 42-es számú
mezben startoló városvezető jó példát mutatva a diákságnak, erejét jól
beosztva, kiváló időeredménnyel érkezett a célba.
A Bartók iskola mintegy 150 fővel
vett részt a tájfutó-napon. A pálya hasonló hosszúságú volt, mint az Adyban, viszont az a Bartók, Kodály,
Könyves Kálmán utcák
környékén és az iskolaudvaron lett kijelölve. Az
akadálypontokat a Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub tagjai vigyázták, az eseményt a város
önkormányzata is támogatta.
A nap végén kiderült,
megdőlt a helyi rekord,
hiszen összesen 524 gyáli teljesítette a távot.

Arany-, ezüst- és bronzérmes karatékák
Az április 29-én Győrben megrendezett shinju-Kai kupán a
Gyáli Karate csapatokból egyedüliként induló Gyáli Kyokushinkai sE versenyzői ismét győzedelmeskedtek.
Ezen a versenyen nem szereztünk annyi aranyérmet, mint
februárban, mert a verseny előtt karatésainknak vizsgát kellett tenniük, ami természetesen mindenkinek sikerült. A felkészülés nagy részét a vizsgára összpontosítottuk, így a versenyre való felkészülés a háttérbe szorult. A nyári nemzetközi edzőtábort augusztus elején Velencén tartjuk meg, ahol
több mint 30 karatékánk lesz jelen. Következő versenyünk
októberben lesz szlovákiában, ahonnan remélhetőleg már
igen szép eredményekkel térünk majd haza. A felkészülést
már el is kezdtük erre a versenyre.
Díjazottaink: 1. hely: tick Donát - 2. hely: Csűrös péter, Kovács Boglárka, Varga pál - 3. hely: Kriskó Maximilien, tillinger Ferenc, Majóczki réka, simon Dániel, tihanyi Csilla, Nagy
Dorottya, Hajdú Norbert, Varvasovszky Nikolett, szabó roland, laczkó Artúr.
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Edzéseinket a gyáli Arany János Közösségi Házban, a Ķőrösi út 116. szám alatt tartjuk hétfőn 19 órától, kedden 18 órától, pénteken pedig 17 óra 30 perctől. Az edzéseket Balogh
József 1.Dan és Kaszás István 2.Dan vezetik.
Elérhetőség a +36-30/564-4315-ös telefonszámon.
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Fotó: KNF

Ismét Európa-bajnokságon szerepelhetnek a gyáli mazsorettek
Május 12-14. között Kazincbarcikán rendezték meg a XVII. Magyar Mazsorett Bajnokságot, ahol a Gyáli
tűzmadarak Mazsorett Csoport a szép eredményei alapján kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra.
Az idei Magyar Mazsorett Bajnokságon
18 település csaknem 500 táncosa vett
részt. A gyáliakat 20 versenyző képviselte összesen 8 versenyszámmal, amelyek közül 5 produkció az elért eredmények alapján kvalifikálta magát az
Európa-bajnokságra és az idén július 69. között a bulgáriai Albenában megrendezésre kerülő Európa Kupára.
Kőrös-Nyíri Dóra, a gyáli mazsorettek vezetőedzője kérésünkre értékelte
az eredményeket. Büszkék vagyunk
rá, hogy ez már sorban a 9. alkalom,
hogy a gyáli mazsorettesek kivívták a
jogot a kontinensviadalon való szereplése. Így az edzések nyáron sem
állnak le, nagy erőkkel elindul a felkészülés a megmérettetésre, hogy méltón képviseljük városunkat a távoli Albenában is. Köszönjük a gyerekek
szorgalmát, a szülők segítségét, és
nem utolsósorban Gyál Város Önkormányzatának támogatását. A csapat
edzői: Erdősi Kinga, tóth Nikoletta és
Kőrös-Nyíri Dóra.
A XVII. Magyar Mazsorett Bajnokság
gyáli vonatkozású eredményei:

serdülő birkózók
Belgrádban
Előző lapszámunkban olvashatták, hogy a
Gyál és térsége Birkózó sportegyesület
kiválóságai közül négyen is kiharcolták a
belgrádi serdülő Európa-bajnokságon történő részvételt. A kontinensviadalt május
19-21. között rendezték, most közreadjuk
az eredményeket.
A 2017. évi serdülő szabadfogású Európabajnokságon 22 ország, 217 birkózója állt
rajthoz, a leányok kontinensbajnokságán
pedig 20 ország, 142 birkózója lépett szőnyegre.
Gyáli vonatkozású eredmények
35 kg (23 induló)
Nyolcaddöntő: Davit Gvaszalia (grúz) –
Gombos Alex 5-2
serdülő Európa-bajnok: Aszlan-Bek Iszakov (oroszország), 11. Gombos Alex (Magyarország)
42 kg (21 induló)
selejtező: Iszmail pomakov (bolgár) – Csavar Krisztofer tus 4-0-nál
serdülő Európa-bajnok: rijad Aszlanov
(Azerbajdzsán), 20. Csavar Krisztofer (Magyarország)
73 kg (18 induló)
Nyolcaddöntő: tímár Máté – Nikoloz lagvilava (grúz) tus 4-1-nél
Negyeddöntő: Valeh Hamidov (azeri) – tímár Máté 6-0

Junior pom csapat összetett:
2. helyezés (Európa-bajnoki kvalifikáció)
Junior show csapat összetett: Ezüstminősítés (Európa-bajnoki kvalifikáció)
Cadet pom mini: 7. hely
Cadet mix mini: 3. hely
(Európa-bajnoki kvalifikáció)
Junior mix mini: 2. hely
(Európa-bajnoki kvalifikáció)
szabó Vivien pom cadet solo: 5.hely

serdülő Európa-bajnok: Magomedhabib Dzangisijev (oroszország), 8. tímár Máté (Magyarország)
62 kg (22 induló)
selejtezők, 62 kg: Andrea Molina
(spanyol) – Ferentzi Emília 10-0
Vigaszág, 62 kg: Ferentzi Emília
– Juhász Elizabet 10-0
Julija leskovec (ukrán) – Ferentzi Emília tus 4-0-nál
serdülő Európa-bajnok: Anasztaszija Kozlova (oroszország),
11. Ferentzi Emília (Magyarország)
A fotón az EB-n részt vett csapat látható balról jobbra: Ferentzi Emília,
Kiss sándor szakosztályvezető, Csavar
Krisztofer, Gombos Alex, tímár Máté és
Gombos Máté edző.
soha nem látott nagyon erős mezőny
vonult fel, az oroszok és az utódállamok
minden súlycsoportot uraltak, könnyebb
sorsolásra nem is számíthattunk. A 8., a
kettő 11. és a 20. helyezéssel, az egy-egy
győzelemmel nem lehetek elégedett. Most
ez sikerült, erősítünk, készülünk tovább az
év következő nagy versenyeire – fogalmazott Kiss sándor.
Az EB krónikájához tartozik, hogy az
ugyancsak gyáli illetőségű, de a Csepel sC
színeiben szereplő szenttamási róza 2-2
győzelemmel, illetve vereséggel 5. lett a
44 kg-os lányok súlycsoportjában.

Vada Viola panna – Krizsán Mercédesz junior bot duó: 5. hely (Európabajnoki kvalifikáció)
Irány Bulgária, Albena!

Labdarúgó sikerek
és kudarcok
Felnőtt csapatunk legutóbbi havi mérlege: egy győzelem, egy döntetlen, egy
vereség, a 19 évesek egy döntetlen mellett egyszer kikaptak, a 14 esztendősök
pedig magabiztos győzelmet arattak
idegenben. És most nézzük az eredményeket.
pereg sE - Gyáli BKsE 4:5, Gyáli
BKsE-Felsőpakony KsE 1-1, táborfalva
KsE - Gyáli BKsE 4:7
U19: Gyáli BKsE - újhartyán VsE 1:6,
Gyáli BKsE - ráckeve VAFC 1:1
U14: Hernád sE - Gyáli BKsE 1:16
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