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Lassan elérkezett a december, még néhány hét és itt a Kará-
csony. Nem egész két évezred óta ilyenkor, a téli sötétség leg-
mélyén ünnepeljük meg Jézus Krisztus születését. 

Az igaz Világosság ragyogása

Érdekes, hogy az első három évszázad
keresztényei nem ülték meg a születés
ünnepét. Őket elsősorban Krisztus feltá-
madásának vasárnaponkénti megünnep-
lése foglalkoz-tatta. A figyelem csak az
ezt követő évszázadokban tágult fokoza-
tosan Jézus életének egyéb eseményei
felé. Legelső adatunk a Karácsonyról a
negyedik századi Rómából, az úgy neve-
zett Filocalus kalendáriumból való, mely
szerint Kr.u. 336-ban már ünnep-lik Jézus
születését. Mégpedig december 25-én
egy olyan napon, amelyen az állami ka-
lendárium egy pogány ünnepet, a Győz-
hetetlen Napisten születésünnepét jelez-
te. Ezt a szír eredetű ünnepet több mint
fél évszázaddal azelőtt, Kr.u. 274-ben ve-
zette be az egész birodalom ünnepeként
Aurelianus császár, aki az emeszai Nap-
isten buzgó tisztelője volt.

December vége különben a téli napfor-
duló időszaka, amely a természet újjáéle-
désé-nek reményét vetíti előre. Hiszen,
bár ilyenkor a legáthatóbb a sötétség, a
napfordulót követően egyre több lesz a
fény, rövidebbek lesznek az éjszakák és
hosszabbodnak a nappalok. Innen érthe-
tő talán, hogy a pogányság miért pont
erre a napra helyezte az általuk isteni tu-
lajdonságokkal felruházott égitest, a Győz-
hetetlen Nap, az új világos-ság “születé-
sének” ünnepét.

A negyedik századi római keresztények
látták a pogányok ünnepeit, látták a ró-
mai birodalom gazdasági és szellemi vál-
ságát, ugyanakkor azonban volt egy olyan
örömhí-rük, ami még ebben a nehéz idő-
ben is maradandónak bizonyult. Hagyták
a pogányo-kat, hogy kedvük és szokásuk
szerint ünnepeljék a Napot, ők azonban
az Örök Nap-hoz, Jézus Krisztushoz for-
dultak, akit már Malakiás próféta is (3,20)
“az Igazság Nap-jának” nevezett, és aki
önmagáról, mint a “világ Világosságáról”
beszélt (Jn 8,12). A keresztények szemé-
ben Jézus Krisztus nem más, mint az “igaz
világosság, amely min-den embert meg-
világosít”(Jn 1,9), így valójában Ő méltó
arra, hogy a téli sötétség legmélyén, az új
fény születésének fordulóján megemlé-
kezzenek földi születéséről. Ez az ünnep
az évszázadok során még számos ha-
gyománnyal gazdagodott, míg lassacs-

kán olyanná alakult, mint amilyennek ma
ismerjük. A karácsonyfaállítás és ajándéko-
zás, hagyományos vendégeskedések nél-
kül szinte el se tudnánk képzelni Kará-
csony ünnepét.

Az éjféli mise V. századból való kö-
nyörgése nyers fordításban így fogal-
mazza meg a Karácsony örömhírét: “Is-
tenünk, Te az igaz világosság ragyogásá-
val fényessé tetted ezt a legszentebb éj-
szakát, add, kérünk, hogy akinek a fénye
misztériumát ezen a földön megismertük,
annak örömeit élvezhessük a mennyben.”

Az imádság szerint Jézussal az Isten fé-
nyessége érkezett el a mi világunkba,
hogy meghívja az embereket egy telje-
sebb életre: közösségben Istennel és egy-
mással. Mindkettő fontos. Ha ugyanis sze-
münk elől tévesztjük Istent, és csupán csak
egymás között törekszünk a békére, meg-
történhet, hogy életünk értelme és célja
elhomályo-sulnak bennünk, ismét sötét-
be, válságba jutunk, és jószándékú pró-
bálkozásaink ku-darcba fulladnak. 

Jézus értünk vette magára az ember-
séget. Ő Isten Világossága, a Betlehem-
ben világra született isteni Fölkent, aki
fényt hoz a szívünknek, és a bölcs élet-
vezetés útjára vezet bennünket. Nem csu-
pán az eligazodásban segít, de belülről
erősít és újít meg minket, hogy boldog-
ságvágyunk és életszomjunk nehogy té-
vutakra vigyenek minket, hanem betölte-
kezhessünk értelmes élettel, szeretettel,
és békével. Boldog, istenáldotta Ünne-pe-
ket kívánok minden családnak.  

Dr. Káposztássy Béla
plébániai kormányzó



Tátika óvoda, Sportcsarnok és Vasútál-
lomás és akkor még a járási tanuszodá-
ról nem is beszéltünk. Szedjük csokor-
ba a történéseket!

Polgármester úr! Kezdjük beszélge-
tésünket atátika Óvodával! A 380 mil-
lió forintos beruházás megkezdését ta-
vasszal jelentette be, a bontás után pe-
dig már épül az új ovi…

Nagyon fontos volt, hogy a gyáli in-
tézmények az energetikai pályázat ered-
ményeként kívül, belül megújuljanak. A
modernizáció részeként, az elmúlt idő-
szakban a gyáli óvodák is megszépül-
tek, első lépésben a Liliom Óvoda, ezt
követte a Tátika Óvoda Bartók Béla utcai
tagóvodája, most pedig a Tátika Óvoda
épületét semmisítettük meg, hogy a he-
lyére egy korszerű, 21. századi intéz-
ményt hozzunk létre. A projekt a
2017/2018- as önkormányzati költségve-
tési év egyik kiemelt beruházása, hiszen
6 csoportszobát alakítunk ki mosdókkal,
öltözőkkel, mely 180 férőhelyet tud majd
biztosítani a gyáli családok számára. A
beruházás mintegy 380 millió forintból
valósul meg, melyet teljes egészében a
város finanszíroz. A fejlesztés célja, hogy
minden óvodást elhelyezhessünk és az
egészségüket megóvhassuk. A Gyáli Tá-
tika Óvoda újjáépítésével a város összes
óvodája korszerű, új, tiszta, modern kö-
rülményeket teremt a gyermekek szá-
mára. Az új ovit a jövő év augusztusá-
ban vehetik birtokba a gyáli gyerkőcök. 

ugyancsak hónapok óta zajlik az Ady
endre úti sportpálya infrastrukturális
bővítése…

A sportpálya infrastrukturális bővíté-
se már tavaly megkezdődött a műfüves
focipálya megépítésével, az MLSz jóvol-
tából. Idén ismét sikeresen pályázott ön-
kormányzatunk TAO-forrásra, melynek
keretében már egy élőfüves edzőpálya
kiépítése is befejeződött. Az új beruhá-
zás két különböző projekt keretében va-
lósult meg, 70%-ban MLSz pályázati, 30
%-ban önkormányzati forrásokat fel-
használva. Ennek keretében az Ady utcai
sportpályán található élőfüves pálya új
gyepszőnyeget kapott. A labdarúgó há-

lók köré labdafogó háló került. Végül, de
nem utolsó sorban új pályavilágítást is
kapott a létesítmény. A teljes projekt
költsége közel 84 millió forintot tesz ki. A
műszaki átadás megtörtént, így a pályát
a Gyáli BKSE labdarúgói már birtokba is
vették. Jó hír, hogy még idén átadjuk a
kosárpályát, a starandröplabda-pályát
és a hozzájuk tartozó lelátót is, 2018-ban
pedig a tömegsport igényeit szolgáló
versenypálya is elkészül, ennek a beru-
házásnak a megvalósítását az időjárási
bizonytalanságokra hivatkozva tavasz-
ra tette át az MLSz.

A sporttelep fejlesztése mellett a ré-
gi álom is valóra válhat, a sportcsar-
nok is felépülhet. 

Ismeretes, hogy 2016. december 22-
én kormányhatározat döntött a gyáli
sportcsarnok megépítésének támoga-
tásáról, melynek értelmében Gyál várost
800 millió forinttal segíti az állam a csar-
nok megépítését. A tervek alapján
mondhatom, hogy ez nem egyszerűen
sportcsarnok lesz, hanem közösségi tér
is. A sport közösségformáló hatása már
Gyálon is érződik, hiszen a mi gyerekeink
sportolnak, nekik építjük a pályákat és a
csarnokot is, ahová szüleikkel, nagyszü-
leikkel együtt jöhetnek, sportolhatnak és
persze szurkolhatnak is. Az Ady iskola
24 osztálya már kinőtte a kis tornaterem
adta lehetőségeket, így praktikus oka is
van, hogy erre a telephelyre épül a sport-
csarnok, hiszen napközben az iskolai osz-
tályok használják majd a testnevelés órák

végrehajtására, délután pedig a nagyér-
demű használja aktív sportolásra. 

A sportcsarnok 3.818 m2 területű, több
mint 500 fő befogadására alkalmas, és a
testnevelés mellett más sportágak, or-
szágos és nemzetközi rendezvények
helyszínéül is szolgálhat. Nagyszabású
börzéknek, expónak, városi és civil kez-
deményezésnek adhat helyet, valamint
a helyi sportegyesületek is élvezhetik
majd az új létesítményt. A kézilabda, az
asztalitenisz, a mazsorett is otthonra ta-
lálhat, emellett a kispályás foci, a kosár-
labda, az atlétika és egyéb sportágak
számára is alkalmas lesz a csarnok. Ter-
vek között szerepel egy 22 szobás szál-
loda, egy étterem és egy főzőkonyha
építése is, amelyhez magánbefektetőt
keres az Önkormányzat. Nagy gondot
kell fordítanunk az egészségmegőrzésre,
sportcélú beruházásainkkal az egészsé-
ges életmódot kell elősegítenünk. Opti-
mális esetben 2019-re minden kész lesz,
ezzel 500 méteren belül párját ritkító
sportbázis jön létre Gyálon. Összessé-
gében elmondható, hogy a helyi beru-
házások által erősödik városunk régió-
ban betöltött központi szerepe.  

És egy örömhír a végére! A Virágos
Magyarországért pályázaton az ország
legszebb vasútállomása lett a gyáli. 

Büszkén képviselhettem településün-
ket a Veszprémben megrendezett Virá-
gos Magyarország Környezetszépítő Ver-
seny díjátadó ünnepségén, ahol Gyál el-
nyerte az "Év legvirágosabb vasútállo-
mása" díjat, valamint külön elismerést kap-
tak az óvodáink is a kertek ötletes kiala-
kításáért. A Vasutas Települések Szövet-
sége által ajánlott díj mellett 150.000 forint
pénzjutalmat kapott városunk, melyet a
vasútállomás parkjára fordíthatunk. 

Ezt az alkalmat használom fel arra,
hogy minden kedves gyáli lakosnak bé-
kés karácsonyt és sikerekben gazdag új
esztendőt kívánjak! 

Ugyancsak a helyi fejlesztések részét ké-
pező járási tanuszoda ünnepélyes átadó-
járól és a polgármester ott megfogalma-
zott gondolatairól lapunk 6-7. oldalán ol-
vashatnak – a szerk.
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Pápai Mihály: 2019-re párját ritkító 
sportbázis lesz Gyálon!

Hamarosan véget ér az idei esztendő, ám az utolsó hetek is nagyon sok minőségi vátozást
hoztak, illetve ,,tettek le” a gyáliak karácsonyfája alá. A polgármester ezzel kapcsolatban meg-
jegyezte, hogy a helyi beruházások által erősödik városunk régióban betöltött központi szerepe.  
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Az október 26-i rendes képviselő-testületi ülésen történtekről az alábbiakban olvashatnak.
elfogadták a képviselők a polgármes-
teri beszámolót és a lejárt idejű határo-
zatokat, döntöttek a város kulturális in-
tézményének, az Arany János Közössé-
gi Ház és Városi Könyvtár igazgatói ál-
lásának betöltéséről. Az eddig megbí-
zottként tevékenykedő Ljubimov Krisz-
tinát nevezték ki intézményvezetővé.

A képviselők elfogadták a Gyáli Bóbi-
ta Bölcsőde, a Gyáli Tátika Óvoda, a Gyá-
li Liliom Óvoda és a Gyáli Tulipán Óvoda
2016/2017. évi szakmai beszámolóját,
majd megszavazták a képviselők a Da-
bas és Környéke Mentőorvosi-Mentő-
tiszti Kocsi Közhasznú Nonprofit Kft. ré-
szére nyújtandó 500.000 forint támo-
gatást, valamint a gyáli szakközépiskola

számára történő 51 db asztali
számítógép-vásárlást.

Ezután a testület döntött
Gyál testvértelepülésének tá-
mogatásáról, a határozat sze-
rint Gyál Város Önkormányza-
ta 10 db számítástechnikai
eszközt vásárol Kibéd Község
Önkormányzata számára. Az
ülés végén a képviselők meg-
szavazták az önkormányzat,
az önkormányzati tulajdonú
cégek, a Gyáli Polgármesteri
Hivatal alkalmazásában dolgozók év
végi jutalmazását.

Gyál Város Önkormányzata éves mun-
karend szerinti soros ülését legközelebb

november 30-án, 17.00-kor tartja a Vá-
rosháza tanácstermében. A Képviselő-
testületi anyagok, illetve döntések a
gyal.hu weboldalon érhetők el.

tájékoztató igazgatási szünetről
Értesítjük a lakosságot, hogy a Gyáli Pol-
gármesteri Hivatal 2017. december 27-től
2017. december 29-ig közigazgatási szü-
net miatt zárva lesz. 2018. január 2-ától a
megszokott ügyfélfogadási rend szerint
várjuk Tisztelt Ügyfeleinket.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket arról, hogy
az országos kiszolgáló rendszerek 2017.
december 21-ei és 22-ei leállására tekin-
tettel ezen a két napon csak korlátozottan
tudjuk ügyfeleinket kiszolgálni a Polgár-
mesteri Hivatalban. Megértésüket kö-
szönjük.

Anyakönyvi hírek
Októberben 3 haláleset és 8 házasságkö-
tés történt. Október 6-án Kaszás Tibor és
Turcsányi Brigitta Anna (férjes név: Ka-
szásné Turcsányi Brigitta Anna), míg ok-
tóber 14-én Jánosi János Gábor és Tar-
pai zsanett Erika (férjes név: Jánosiné Tar-
pai zsanett Erika), Kónya Csaba és Csi-
szár Viktória Alexandra (férjes név: Kó-
nya Viktória Alexandra), Kovács István Gá-
bor és Dóka Nikolett (férjes név: Kovács-
Dóka Nikolett), valamint Németh Richárd
László és Kecskés Orsolya Judit (házas-
sági név: Kecskés Richárd László) kötött
házasságot.

Október 20-án Laukó Henrik és Helle
Bettina, október 21-én pedig Potornai Jó-
zsef és ungár Brigitta (férjes név: Potor-
nainé ungár Brigitta) és Fejes József At-
tila és Czvitkovics Krisztina Gabriella (fér-
jes név: Fejes Krisztina Gabriella) eskü-
dött örök hűséget.

Novemberben 3 haláleset, 3 házasság-
kötés és 1 születés történt Gyálon. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási ösz-
töndíjpályázat 2018. évi fordulójának
önkormányzati eredményei
Gyál Város Önkormányzata által támo-
gatott „A” típusú pályázatok száma: 59
db, támogatott „B” típusú pályázatok szá-
ma: 3 db, érvénytelen 2 db. A pályázókat
írásban értesítjük!

Pályázati felhívás
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete pályázatot hirdet a Gyáli Bóbi-
ta Bölcsőde (intézményvezető) maga-
sabb vezetői állásának betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szony, újonnan létesített közalkalmazotti
jogviszony esetén 4 hónap próbaidő ki-
kötésével.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 2018.
február 1-jétől 2023. január 31-ig

A munkavégzés helye: 2360 Gyál, Klap-
ka u. 7.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
hasonló területen szerzett 3-5 év vezetői
tapasztalat, valamint a jó szervező, kom-
munikációs és kapcsolatteremtő-képesség.

A pályázat benyújtásának határideje:
a Kormányzati személyügyi igazgatási fel-
adatokat ellátó szerv internetes oldalán
való megjelenéstől számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a
pályázati határidő lejártát követő 60 na-
pon belül.

A pályázat további feltételei és részletei,
így a munkakörbe tartozó, illetve a veze-
tői megbízással járó lényeges feladatok,
a felelősségi körök, az illetmény és jutta-
tások, a pályázat elbírálásnak módja és
rendje, a pályázat részeként benyújtandó
iratok és igazolások megtalálhatóak a
www.gyal.hu weboldalon. 

A pályázatot „Bóbita Bölcsőde maga-
sabb vezetői pályázat” jeligével zárt borí-
tékban (1 eredeti és 2 másolati példány-
ban) kell leadni Gyál Város Polgármeste-
ri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati
Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. I.em.
121. szoba.).

Az ülésteremből jelentjük

Az alábbiakban az igazgatási szünet időpontjáról, anyakönyvi történésekről, a Bursa Hungarica
Felsőoktatási ösztöndíjpályázat eredményeiről, valamint a Gyáli Bóbita Bölcsőde (intéz-
ményvezető) magasabb vezetői állásának betöltésére kiírt pályázatról olvashatnak.

Közigazgatási hírek

KözÉrdeKűSuHAJDA yvett | Fotó: KISÉRI-NAGy Ferenc
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A közbeszerzésre két cég jelentkezett,
melyek közül az Elios zrt. tudta az pá-
lyázat által kiírt feltételeket teljesíteni. A
pályázat a közvilágítás korszerűsítésére,
azaz a már meglévő lámpatestek cseré-
jére vonatkozott. Minden további új lám-
patest felszerelését az Önkormányzat fi-
nanszírozza. Gyál Város Önkormányza-
tához érkezett közvilágítással kapcsola-
tos lakossági panaszbejelentések száma
az elmúlt három évben az alábbiak sze-
rint alakult. 

2015. évben összesen 338 bejelentés,
melyből 109 esetben szakaszhibát, 229
esetben lámpatest meghibásodást jelen-
tettek. 

2016. évben összesen 117 bejelentés,
melyből 78 esetben szakaszhibát, 39 eset-
ben lámpatest meghibásodást jelentettek. 

2017 november 6-ig összesen 69 beje-
lentés, melyből 44 esetben szakaszhibát,
25 esetben lámpatest meghibásodást je-
lentettek. Önkormányzatunk a lakosság
bejelentései alapján, minden évben szerel-
tet fel azokra a helyekre lámpatesteket,
ahová indokolt. Városunkban a közvilágítás
korszerűsítésének befejezésével hivatalos
fénymérési jegyzőkönyv készült, melynek
eredménye megfelelő volt. Az Óbudai
Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnö-
ki Kar Mikroelektronikai és Technológia In-
tézet által készített fénymérés eredményét

részben megkérdőjelezem, hiszen a Mun-
kácsy M. u. 55. alatt, ahol a mérést végez-
ték, nincs felszerelve lámpatest. 

Ahogyan eddig is, úgy a jövőt illetően
is Önkormányzatunk kiemelt figyelmet for-
dít a városunk közvilágítással kapcsolatos
feladatainak ellátására. A közvilágítással
kapcsolatos észrevételeket a Gyáli Polgár-
mesteri Hivatal Portaszolgálatánál 0-24
órában lehet bejelenteni. A bejelentést kö-
vetően a Portaszolgálat azonnal továbbít-
ja az illetékesek felé az észrevételt, melyet
a karbantartónak 3 munkanapon belül meg
kell javítani.
Gyál, 2017. november 6. 

Pápai Mihály, Gyál város polgármestere

Gyál Város önkormányzata sikeresen pályázott 2015-ben a KeOP-5.5.0/K/14-2014-0019 számú
„Gyál közvilágítás energiatakarékos átalakítása” megnevezésű pályázaton, melynek köszön-
hetően közel 2000 lámpatestet cseréltek Led fényforrásra. 

KözÉrdeKű GyAL.Hu

Közlemény a gyáli közvilágítás korszerűsítése tárgyában

A felülvizsgálatot a településfejlesz-
tési koncepcióról, az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jog-
intézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)
kormányrendelet alapján egyszerűsí-
tett eljárás keretében folytatja le. Elő-
zetes tájékoztatási kötelezettséget a
partnerségi egyeztetés során nem ál-
lapított meg. A tervezési munka el-
végzésével a PESTTERV Pest megyei
Terület-, Település-, Környezet Terve-
ző és Tanácsadó Kft.-t bízta meg. 

A tervezési munka során – amely
2017. szeptemberében kezdődött – az
érintett tulajdonosokkal is egyeztet-
ve, a módosítási igények vizsgálatát
és a változtatási koncepció felállítá-
sát követően elkészült GyÁL VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEzÉSI ESzKÖzEI-
NEK RÉSzLEGES FELÜLVIzSGÁLA-
TA (az FCC Kft. telephelyére vonat-
kozóan) munkaközi egyeztetési do-
kumentációja. Gyál Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a te-

lepülésfejlesztési és településrende-
zési és településképi eszközök készí-
tésével és módosításával összefüggő
PARTNERSÉGI EGyEzTETÉSI SzA-
BÁLyAIRÓL szóló 10/2017. (IV.28.) ön-
kormányzati rendelete alapján véle-
ményezés céljából a polgármester tá-
jékoztatást ad:

• a város hivatalos honlapján
• a Polgármesteri Hivatal épületé-

ben lévő hirdető táblán
• a GyÁLI Mi ÚJSÁGBAN, Gyál Vá-

ros Önkormányzatának közéleti és in-
formációs lapjában

• lakossági fórumon, legalább 8
nappal az előzőekben felsoroltak után

A véleményezési eljárás terv-
anyagát teljes egészében a telepü-
lés hivatalos honlapjára tájékozta-
tásként feltöltöttük, megtekinthető
a www.gyal.hu/hirdetmenyek menü-
pont alatt.

A lakossági fórum időpontja: 2017.
december 20. napja 10.00 óra. 

A lakossági fórum helye: Gyáli Pol-
gármesteri Hivatal tanácsterme. 2360

Gyál, Kőrösi út 112-114. földszint A köz-
zétett felhívás és tájékoztatás alapján
a partnerek a felhívásban vagy a la-
kossági fórumon meghatározott 8 na-
pos határidőig írásos javaslatot te-
hetnek, véleményt nyilváníthatnak.

• a Gyáli Polgármesteri Hivatal cí-
mére (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.)
történő megküldéssel, vagy

• elektronikus levélben történő meg-
küldéssel (foepitesz@gyal.hu)

A partnerségi egyeztetésben részt
vevő köre:

• a település közigazgatási terüle-
tén ingatlannal rendelkezni jogosult
természetes vagy jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet,

• gyáli székhellyel, telephellyel ren-
delkező gazdálkodó szervezet,

• gyáli székhellyel bejegyzett civil
szervezet.

Várjuk konstruktív együttműködé-
süket!
Gyál, 2017. november 15.                                                                                   

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Gyál Város önkormányzatának Képviselő-testülete a 194/2017.(iX.28.) sz. határozatában dön-
tött arról, hogy Gyál Város településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja a követke-
zők szerint: az FCC Magyarország Kft. (hrsz.:044/11) telephelyére vonatkozó hatályos Helyi
Építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosítása

Felhívás



Hónapok óta találgattuk, mikor csob-
banhatunk már az elkészült tanuszodá-
ban. Aztán eljött a nagy nap, de mielőtt
a történelmi pillanat történéseit fleleve-
nítenénk, jöjjenek a számok.
tervek, beruházások és számok
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra
Fejlesztési Program első ütemében or-
szágszerte 24 tanterem, 25 tornaterem,
24 tanuszoda beruházás, és 5 komplett
iskola-fejlesztés valósul meg. A gyáli fej-
lesztés során egy 15×25 méteres 1,9 mé-
ter mélységű, 26-28 fokos medencét és
egy 6×10 méteres 0,8 méter mély, 30-
32 fok vízhőmérsékletű tanmedencét
alakítottak ki. A beruházás célja az isko-
lai keretek között szervezett úszásokta-
tás elősegítése mellett a mindennapi
sportélet lehetőségének megteremtése,
hiszen a létesítmény oktatási időn kívül
szélesebb közönség kiszolgálására is al-
kalmas. Az uszoda megépítését a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium hazai költ-
ségvetési forrásból finanszírozta, és to-
vábbi üzemeltetéséről is a magyar állam
gondoskodik.

A kivitelezés során Gyál Város Önkor-
mányzata egy 46 férőhelyes parkolót
alakított ki, az épület körül rendezett
zöldövezet, illetve egy pihenő park 280
nm2-es játszótérrel várja a kikapcsolód-
ni vágyókat. A város költségvetéséből
mindezen fejlesztésekre nettó 43 millió
forintot költöttek el.

A tanuszoda megépítésével nemcsak
a diákok, hanem a város, a régió más
polgárai körében is népszerű sporttággá
válhat az úszás, hozzájárulva ezzel a
program alapvető céljának megvalósí-
tásához: az egészséges életmód, a rend-
szeres testmozgás elterjesztéséhez.
Ünnepi pillanatok
Nagy volt a sürgés-forgás az átadó nap-
ján, az uszoda környékén, hiszen már a
parkolóba is nehezen, csak engedéllyel
lehetett bejutni. A medencetérbe lépve
aztán impozáns látvány részesei lehet-
tünk, gyönyörű szinkronúszó lányok pró-
bálták a műsort az ugyancsak gyönyörű
vízfelület mellett. Aztán elkezdődött az
átadó ünnepség, Suhajda Yvett polgár-
mesteri referens köszöntötte a megje-

lenteket, kiemelten dr. Szabó Tünde
sportért felelős államtitkárt, dr. Szűcs La-
jos országgyűlési képviselőt, Pápai Mi-
hály polgármestert, a gyáli járás telepü-
léseinek polgármestereit, a város dísz-
polgárait, Erős József alpolgármestert,
Kovács Norbertet, a Nemzeti Sportköz-
pontok főigazgatóját, Dala Tamást, a
Nemzeti Sportközpontok olimpiai köz-
pontvezetőjét, Dr. Káposztássy Béla plé-
bániai kormányzót és Gyimóthi Zsolt re-
formátus lelkészt. Ezt követően ünnepi
beszédek hangzottak el. A kiemelt ven-
dég az egykori olimpiai ezüstérmes úszó,
ma már az Emmi sportért felelős állam-
titkára volt.
Köszöntők
Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek.
Nemzetgazdasági szinten is jelentős be-

ruházás ez, hiszen a járás sporéletét szol-
gálja mostantól a tanuszoda. A közös-
ség erejével Gyálon példaértékű össze-
fogásnek lehetünk szemtanúi. Ez az ese-
mény a fiatalokról szól, hiszen a fiatalok
egészséges életmódra nevelése nemze-
ti ügy. Hazánk első számú feladata, hogy
mindennapos testnevelés 2014-es beve-
zetésével elérjük célunkat, azt, hogy min-
den gyermek sportoljon, hogy minden
gyermek tanuljon meg úszni, ezáltal, is
arra törekodjünk, hogy egészséges nem-
zet nőjjön fel egészséges fizikumal ren-
delkező gyermekeink legyenek – mond-
ta a sportért felelős államtitkár.

Szabó Tünde hozzátette, hogy a gyá-
li olyan európai szintű tanuszoda, amely
hosszú távon szolgálja az úszásoktatást,
a rekreációt, a kikapcsolódás és az
egészség megőrzésének lehetőségét.

Az egykori olimpikon a szigorú proto-
koll után lapunknak elmondta, hogy bi-
zony megdobbant a szíve, amikor látta a
kis ovisokat a vízbe szállni.

Pár évvel ezelőtt, még szakedzőként
több száz gyermeket tanítottam meg
úszni. Amikor belementek a kicsik a tan-
medencébe, akkor legszívesebben oda-
léptem volna hozzájuk és pár instrukciót
mondtam volna nekik. Nagyon nagy
öröm számomra, hogy lehetőséget kap-
nak az itt élő legkisebbek, hogy a gyáli
uszodában méltó közegben tanulhassa-
nak meg úszni, de a családok és az idő-
sebbek is, akik az egészséges, mozgás-
gazdag életmódot választják. Nagyon

6 gyáli mi újság

A gyáliak régi álma valósult meg azzal, hogy november 22-én, a Nemzeti Köznevelési Infra-
struktúra Fejlesztési program keretében átadták a gyáli járási tanuszodát. A mintegy 350 mil-
lió forintos forrásból létrejött új létesítmény nemcsak az óvodás és iskoláskorú gyermekek,
hanem a város és a járás minden lakosa előtt megnyitotta kapuit.

Mindenki megtanulhat úszni!

sportoló
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fontos az úszástudás, hiszen ez az egyet-
len sportág, amelynek nem tudása adott
esetben életveszélyt is okozhat. Min-
denkinek meg kell tanulni, hiszen ez
megnyugvást ad a szülőknek, a peda-
gógusoknak és persze a gyerekeknek is.
Nekünk csak az a teendőnk, hogy biz-
tosítsuk ehhez a hátteret, az infrastruk-
túrát – nyilatkozta lapunknak az állam-
titkár.

A térség országgyűlési képviselője, dr.
Szűcs Lajos azt a pillanatot elevenítette
fel beszéde elején, amikor közel 2 éve
egy makett társaságában azon gondol-
kodtak, hová lehetne majd a tanuszodát
beileszteni a gyáli intézmények sorába.
Aztán a több mint 100 évvel ezelőtti kö-
rülményekre emlékeztetett, amikor Ha-
jós Alfréd, az első magyar olimpiai arany-
érmes történetére utalt. Anno a görög
király megkérdezte a magyar bajnokot,
hol tanult meg úszni. A vzben felség –
szólt a válasz, de ma már az uszodában
lehet megtanulni úszni.

Dr. Szűcs Lajos beszédében azt hang-
súlyozta, hogy az újonnan átadott uszo-
da szolgáltatásait 60.000 ember veheti
igénybe, amely kiemelkedő a térségben.
Az országgyűlési képviselő elmondta, a
település komoly feladatot végzett el; a
beruházáshoz az önkormányzat adta a
területet, de fontos fejlesztéseket is vég-
zett az épület körül, és számos módon
segítette annak elkészülését. Ezután min-
denkinek megköszönte, akik sokat tet-
tek a beruházásért, majd azt mondta,
nemcsak átadjuk, használni is lehet a tan-
uszodát.

Pápai Mihály polgármester köszöntő-
jében azt hangsúlyozta, hogy nagy lépés
az uszoda átadása, hiszen – mint mondta
– itt nincsenek több éveszázados hagyo-
mányok, a jelenben éljük a multúnkat és a
jövőnket is Ez egy kitörési pont a város
és a járás életében egyaránt.

Pár éve, amikor a kormány eldöntötte,
hogy lesznek tanuszodák, akkor tudtuk
már, hogy az üzemeltetést is magára vál-
lalja az állam és ez is jó döntés volt. Gyá-
lon 3500 gyermek ismerkedhet meg az
úszssal, az egészséges életmóddal – fo-
galmazott a polgármester, majd azt kér-
te, hogy óvják, védjék az uszoda állagát.
Ezután megköszönte a projektben részt-
vevők munkáját, üdvözölte az uszoda ap-
parátusát. Pápai Mihály arról is szólt, hogy
dr. Kindlovits Mária gyermekorvos 1990-
ben megalapította az Uszoda Alapítványt,
melynek keretében több mint 4 millió fo-

rint gyűlt össze, amelyet felajánlottak az
új uszoda javára.

Ma véget ér az alapítvány munkája, hi-
szen kész az uszoda – mondta a polgár-
mester, miután maga mellé kérte a dok-
tornőt, aztán megköszönte munkáját és
egy virágcsokrot adott át számára.

25 éves álom vált ma valóra, negyed
évszázada határoztuk el, hogy egyszer
Gyálon is lesz uszoda – mondta megha-
tottan a doktornő, majd elkövetkezett a
történelmi pillanat. Az államtitkár, az or-
szággyűlési képviselp és a polgármes-

ter átvágták a szalagot, majd az egyhá-
zi méltóságok, dr. Káposztássy Béla plé-
bániai kormányzó és Gyimóthi Zsolt re-
formátus lekész áldásukat adták az uszo-
dára.

Ezután a Gyáli Liliom Óvoda és Gyáli
Tulipán Óvoda ovisai felavatták a kis-
medencét, míg a Gyáli Ady Endre Álta-
lános Iskola diákjai a nagymedencét vet-
ték birtokba. Az ünnepélyes eseményt
a Synus Sc színeiben érkezett 5 szink-
ronúszó lány színvonalas produkciója
tette még emlékezetesebbé.
szinkronban varázsoltak
Az uszoda megnyitóján a Synus Sc öt
szinkronúszója és edzőjük, Madarász
Fruzsina szórakoztatta a vendégeket,
utóbbi vezényelte le a színvonalas mű-
sort. Érdekesség, hogy a november kö-
zepén megrendezett magyar bajnoksá-
gon érmesek lettek a lányok, itt egyéb-
ként ugyanazt a programot mutatták be,
mint ott, annyi különbséggel, hogy a 8
fős érmes csapatból ez alkalommal 5
lány - Gyetvai Lilla, Hevesi Réka, Ho-
monnay csilla, Bartók Petra, Antal Zsófia
– tudott megjelenni.

Már most szrelmes vagyok ebbe a me-
dencébe, azt vélelmezem, hogy nem zárt
kapu, amit itt döngetek, szeretnék

ugyanis Gyálon is szinkronúszást taníta-
ni – mondta el lapunknak dr. Szőke Zsu-
zsanna, a Synus Sc elnöke.
A közeljövő
Az új létesítmény az elkövetkező egy hó-
napban próbaüzemben működik, ami azt
jelenti, hogy ez alatt az idő alatt még
csak az iskolás és óvodás csoportok lá-
togathatják az uszodát, és a szakembe-
rek folyamatos ellenőrzésekkel mérik a
vízminőséget, hogy aztán megnyithas-
sa kapuit a város, a járás minden lakosa
előtt.

sportoló SZITA Róbert | Fotó: BÖRcSÖK Kata



Elnök asszony! Miként fogadta a felké-
rést?

Rendkívül örültem, mert nyugdíjasként
ugyan igyekszem elfoglalni magam – a
Budapest Környéki törvényszéken ülnök-
ként dolgozom – de a város közéletéből
kiestem. Örömmel mondtam igent Pápai
Mihály polgármester megtisztelő felkéré-
sére, nagy elánnal láttam neki a munká-
nak. 40 éve élek Gyálon, a város ismeretét
és a sok jó kapcsolatot kamatoztatni tu-
dom az elnöki tisztség ellátása során. vé-
leményem szerint ennek a tapasztalatnak,
a stabilitásomnak köszönhetem a megbí-
zatást.

Milyen céllal jött létre a Bizottság?
a magyar nemzeti értékek és hungari-

kumok gondozásáról szóló 114/2013. (iv.16.)
Kormányrendelet értelmében a nemzeti
értékeket rendszerezni, azonosítani kell.
Ez egy precíz, szabálykövető rendszer,
amely az értékeket kategóriákba sorolja,
mint például épített, természeti és kultu-
rális örökség, turizmus, egészség és élet-
mód, emlékhelyek, ipari és műszaki meg-
oldások, akár a sport területe. a települé-
si értékek bekerülhetnek a megyei, majd
a nemzeti értékek közé, végül akár hun-
garikummá is minősíthetőek. Legfonto-
sabb célunk elsősorban a lakosság bevo-
násával megtalálni Gyál városában és kör-
nyékén a helyi értékeket.

Mióta működik Gyálon Értéktár Bizott-
ság? Kik a tagjai?

Gyál város Önkormányzatának dönté-
se értelmében 2013 óta működik a Gyáli
települési Értéktár Bizottság. tagjai Ko-
valik Józsefné, városunk díszpolgára, tóth
istván, zeneiskolánk nyugalmazott igaz-
gatója, Hefler Gábor, katolikus plébános,
Dóka Péterné, nyugalmazott pedagógus,

Méhész Árpádné, nyugalmazott könyvtá-
ros, Karikás Pál, a Gyáli ipartestület elnöke,
Orosz László, zenész, festőművész. szinte
mindannyiukkal évtizedek óta jó kapcso-
latot tartunk fenn, ezért is sokat várok a
közös munkától.

a megbeszélésen milyen feladatokat
tűztek ki?

a napirendi témák között szerepelt a
dokumentumkezelés-, és rendszerezés, az
értéktárba kerülés feltételeinek áttekinté-
se, rövid és hosszú távú célok, a 2018-as
munkaterv kidolgozása. Elengedhetetlen
egy információs oldal létrehozása, amely
révén bemutatkozhatunk, a lakosság ér-
tesülhet arról, milyen feladatokat látunk
el, egyúttal megismerhetik tagjainkat, tá-
jékozódhatnak elérhetőségeinkről. (a
gyal.hu oldalon már megtalálhatóak az in-
formációk – a szerk.) Fontosnak tartjuk a
gyáli nyugdíjas klubok felkeresését, mivel
leginkább az idősek ismerhetnek olyan ér-
téket, ami egyedi, ami csak gyáli. Hosszú
távú célunk egy állandó kiállítás létreho-
zása, hiszen láttatni szeretnénk mindazt,
amit összegyűjtöttünk.

a Bizottság részéről mely gyáli értékek
kerültek szóba a felterjesztés alkalmával?

Értékeink listába sorolása során felmerült
az időrendiség figyelembe vétele, a fejlő-

déstörténeti szempont követése. Említés-
re került – többek között – dr. Nagy Ár-
pád munkássága, a Kolozsvári utca 4.
szám alatt található, tehát még most is ál-
ló Kaszás-ház, a Pataky-villa, a Gyál-felső
vasútállomás, oktatási intézmények (Gyál-
szőllősi iskola), posta – korábban távirda, a
városközpont, Jálics-család szőlőkultúrá-
ja. Ezek közül 2018-ra meghatározott ter-
vünk egy emléktábla elhelyezése a Ka-
szás-ház falára.

a lakosság miként vehet részt az Ér-
téktár alakításában?

települési érték felvételét bárki írásban
kezdeményezheti egy, a rendeletben meg-
határozott, pontosan kitöltött nyomtat-
vány révén. a javaslattevő határozza meg
a kategóriát, amelybe az érték tartozik, és
csatolja a szükséges mellékleteket (fotó,
támogató nyilatkozat, ajánlás). a javaslat-
tétel ingyenes és folyamatos, nincs határ-
idő. a lakosság segítségére kiemelten szá-
mítunk, hiszen csak velük együtt lehet egy
gyáli érték igazi érték!

az adatlap letölthető a gyal.hu oldalról,
illetve kérhető az arany János Közösségi
Házban. Benyújtható elektronikus formá-
ban a juhaszida@vipmail.hu címre, papír-
alapú nyomtatványt a Közház információs
pultjánál lehet leadni.

8 gyáli mi újság

November elején tartotta ülését a Gyáli települési értéktár Bizottság az Arany János közösségi
Ház és Városi könyvtárban. A korábbi elnök, Gazdik István más munkakört vállalt, ezért a tiszt-
séggel járó feladatokat – megválasztása után – Juhász Ida nyugalmazott iskolaigazgató látja el,
akivel a Bizottság munkájáról és a gyáli értékekről beszélgettünk.

a programnak köszönhetően a gyáli is-
kolák hetedikes tanulói az állam támo-
gatásával vehettek részt osztálykirán-
duláson a szomszédos országok ma-

gyarlakta területein. a program hosszú
távon szolgálja a nemzet egységét, és a
jövő generációja szemléletformálása
miatt fontos igazán, hogy mindenki

érezze, tapasztalja meg, hogy a ma-
gyar határt elhagyva több száz kilo-
méterre is találkozni lehet magyar kö-
zösségekkel.

Gyáli értékek – Gyűjtsük össze együtt!

Csaknem kétszázezer magyar diák vett részt 2013 óta a Határtalanul! programban – jelentette
be rétvári Bence, az emberi erőforrások minisztériumának parlamenti államtitkára.

Gyálon is népszerű a Határtalanul!

értékteremtőKatavits Kitti-gyal.hu



Mert mit kerestek ők isonzóban, Dober-
dónál vagy éppen Galíciában a homok-
buckákat is alig látott magyar emberek
az égig érő hegyek között, ahonnan so-
ha nem tértek vissza? Mert menni kellett,
besorozták őket, a hazáért kiontani piros
vérüket a messzi távolban. s miért, azért
hogy utána szétdarabolják drága szülő-
földjüket? Nincsenek válaszok csak a
gyertyák lángja, mely értük ég. csak a be-
szédek és a versek, melyek talán a lelkükig
értek.

Fa zsuzsanna önkormányzati képviselő,
Babák László Mátyás, a Gyáli Járási Hiva-
tal vezetője, Farkas Évi színművésznő
szép és szívszorító módon emlékezett a
nagy háborúra. a hivatalvezető beszédé-
ben szinte megelevenedtek a 99 év előt-

ti hadiesemények, hiszen hagyományőr-
zőként idén is járt a szlovén hegyek kö-
zött és megkoszorúzta a magyar kato-
nák végső nyughelyét. az eseményen
Erős József alpolgármester is részt vett.

Jövőre, pontosan 100 éve lesz, hogy vé-

get ért a nagy háború. a Krajcáros ala-
pítvány nemzetközi kezdeményezésére,
majd ismét november 11-én 11 óra 11 perc-
kor Gyálon is megszólal majd a Himnusz
és égnek ismét a gyertyák. Emlékezünk.
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Egy egész héten át, minden csak a tökről szólt, ezzel játszot-
tunk, barkácsoltunk, meg is kóstoltuk. Összegyűjtöttük a tök-
kel kapcsolatos verseket, dalokat, meséket és ezeket mondo-
gattuk barkácsolás, festés közben. sütőtököt sütöttünk, amit
megkóstoltak a gyerekek, sőt még a magját is felhasználtuk,
megszárítottuk, számoltunk vele, sünit készítettünk belőle. El-
báboztuk a gyerekek egyik kedvenc meséjét a Mazsola és tá-
déból az Ehető házat, ami nagyon tetszett nekik.

Óvodánkat a hangulatnak megfelelően díszbe öltöztettük,
ami igazi látványosságként is szolgált. a gyermekek örömmel
mutogatták szüleiknek a vidám ajtó dekorációkat.

a „tök jó hét” csúcspontjára a negyedik napon értünk, ami-
kor is a délelőtt folyamán a 11 csoport számára izgalmas tö-
kös ügyességi feladatokat találtunk ki. itt lehetett tököt gurítani,

célba dobni és gurítani kis labdával, színes tökös képet válo-
gatni. a végén minden csoport finomságokkal ünnepelt. Dél-
utáni programon az óvoda apraja, nagyja, de a szülők is teljes
erőbedobással és nagy aktivitással vettek részt. a családok
segítségének köszönhetően az óvoda udvara megtelt min-
denféle és fajtájú fantáziadúsan kifaragott tökkel. csoportok-

ban, közösen üvegből barkácsoltunk lám-
pásokat. a nap végén minden gyerek ke-
zében ott világítottak a kis díszek, ame-
lyekkel jó hangulatúan sétáltunk a kör-
nyező utcákon.

az esemény fényét emelte a szülők lel-
kes együttműködése, amit ezúton is kö-
szönünk, valamint köszönjük a gyáli pol-
gárőrök segítőkészségét. Reméljük, hogy
a sikeres program kapcsán a „tök jó hét”
hagyománnyá válhat óvodánkban.

November 11-én 11 óra 11 perckor Gyálon is a hősökre emlékeztünk. ma már alig vannak, akik el-
sirassák őket, akiknek családjából soha nem tértek vissza a testvérek, az apák vagy éppen a fi-
atal legényemberek, akiknek nincs is leszármazottjuk és lelküket virágjában szakította ki egy
gránát vagy egy puskagolyó.

Az első világháborúban elesett katonákra emlékeztünk

Az ősz kincsei, a gyümölcsök, a zöldségek és a különböző termések nagyon sok lehetőséget ad-
nak változatos tevékenységekre, többek között jó játékokra is. ennek tovább gondolásából
született meg az ötlet a „tök jó hét” megszervezésére.

„tök jó hét” a Gyáli liliom óvodában!

közNeVelő, emlékező OLÁHNÉ GaLOvicz tímea-gyal.hu



A díjat Botka-kovács Judit a Földmű-
velésügyi Minisztérium agrárszakkép-
zési Főosztályvezetője adta át az első
díjasoknak. a gyáli iskola képviseletében
horváthné Körmendi andrea igazgató
vette át az oklevelet, az eseményen részt
vett gyepesy Imola tanárnő, a pályázat
koordinátora is.

az oklevelet gulyás andrea közigaz-
gatási államtitkár és Dr. Palkovics lászló
oktatásért felelős államtitkár írták alá.

Igazgatónő! Gratulálunk a címhez, de
mit jelent valójában ökoiskolának lenni?

Elsősorban intézményi szintű elköte-
leződést a fenntartha-
tóság, az emberiség
értékeinek megőrzésé-
re és megvalósítására.
Szemléletváltozást je-
lent, hogy az új generá-
ciók ne csak ismerjék a
globális világ esemé-
nyeit, de tevőlegesen is
vegyenek részt a köz-
vetlen és tágabb kör-
nyezetük alakításában.
az Ökoiskola Progra-
mot 2000-ben közösen
indította útjára az Ok-
tatási Minisztérium és a
Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium a fenntartható fej-
lődés tanítása és közvetítése iránt elkö-
telezett iskolák részére. Vannak első dí-
jasok, vannak megújítók és vannak örö-
kös ökoiskolák is. (a mi célunk is ez
utóbbi megszerzése). 2016-tól több mint
900 iskola nyerte el a címet, ez a ma-
gyar iskolák 23%-a. a globális felelős-
ségvállalásra nevelés gyakorlatilag min-
den műveltségterületen megjelenik, így
tulajdonképpen minden tantárgyba be-
ágyazhatóak valamilyen módon. Ezen
kívül helye van a tanórai és a tanórán kí-
vüli programokban is.

Milyen feltételeknek kellett megfe-
lelni a cím elnyeréséhez?

a cím elnyeréséért pályázni kellett. Mi
az előző tanév II. félévében nyújtottuk
be pályázatunkat. Többek között egy ön-
értékelési adatlapot kellett kitöltenünk,
azokat dokumentumokkal alátámaszt-
va, azoknak megfelelő pontszámokat le-

hetett összegyűjteni. az
iskola éves munkaterv-
ében kiemelt helyen kell,
hogy megjelenjen a kör-
nyezettudatossággal, a
fenntarthatósággal,
egészségfejlesztéssel
kapcsolatos programok
kínálata. Mind a nevelő-
testületnek, tanáraik ál-
tal pedig diákjainknak el-
kötelezettnek kell lenni
a célokkal. Megvalósít-
ható programokat vál-
laltunk a következő há-
rom évre vonatkozóan,
mint például egy bio

konyhakert kialakítása az udvaron, osz-
tálytermenként minimum 4 db növény
elhelyezése és gondozása.

A gyakorlatban milyen változásokat
jelent a tanárok és a diákok életében
ökoiskolaként működni?

Szeretnénk, ha a tanulóink minden-
napjaiba beépülne például az iskolai,
majd a közterületeken való szemetelés
mellőzése, a PET-palackok, papírok el-
helyezése a szelektív tárolókba, órák
után a világítás lekapcsolása és még so-
rolhatnánk. De ide tartoznak a hagyo-
mányaink őrzése is. Természetesen az
iskola honlapján is elhelyezhetjük az öko-
iskola hivatalos logóját, valamint az ezzel
kapcsolatos dokumentációnkat fogjuk
megjeleníteni a menüpontban. az Öko-
iskola Címet 2020-ig kaptuk, ezt köve-
tően újabb pályázatot kell írni a megújí-
táshoz, majd az Örökös Ökoiskola Cím
elnyerése a cél.

elismerést kaptak
az eötvös iskola diákjai

hagyomány városunkban, hogy a
nemzeti ünnepeink megemlékezésein
helyi iskolások adnak elő az alkalom-
hoz kapcsolódó műsort. Így volt ez ok-
tóber 20-án is, amikor az 1956-os for-
radalom és szabadságharc kezdetének
61. évfordulója tiszteletére tartott meg-
emlékezésen az ÉSZC Eötvös József
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolá-
ja tanulói adták elő színvonalas műso-
rukat. gyál Város Önkormányzata kö-
szönetképpen emléklappal és szabad-
idős tevékenységgel hálálja meg a diá-
kok és felkészítő tanáraik áldozatos
munkáját.

November 7-én, a Polgármesteri hi-
vatal vendégei voltak a diákok, akik Pá-
pai Mihály polgármestertől vehették át
az elismerést, és a hagyományokhoz
hűen meghívást kaptak a Medison ét-
terembe, ahol az önkormányzat ven-
dégei lesznek egy pizzára és közös
bowlingozásra. a polgármester elárul-
ta az eseményen, hogy az elmúlt he-
tekben mintegy 50 db számítógépet
vásárolt az Önkormányzat az iskola ré-
szére, melyet hamarosan üzembe he-
lyeznek.

a műsorban szereplő diákok: Balogh
Botond, Bencze Bettina, Cseh Zakariás,
Csóka Fanni, Jánvári Virág, Juhász Ta-
más, häger Mercédesz, harmati Márk,
langmajer Krisztina, léber gréta, Nagy
Vanessza, Sztojka Szandra, Tolnai Fe-
renc, Trval Richard. Felkészítő tanárok:
Bolvári Ilona, Mocan-Székács Barbara,
Wittmann-Kozma hanna.

10 gyáli mi újság

november 17-én a gyáli ÉSzC eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája átvehette
az ökoiskola Címet. Az ünnepség helyszíne az eszterházy károly egyetem Országos Pedagó-
giai könyvtár és Múzeuma volt.

ökoiskola Címet nyert az eötvös iskola

köznevelőgyal.hu
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Október 24-27. között harmadik alkalommal rendeztünk projekthetet a Gyáli Ady endre Álta-
lános Iskolában.

Az eötvös örök…
…-ké változik, folytathatnánk a gon-

dolatot. Valóban, folyamatosan válto-
zunk, megújulunk, mivel szakmát is adunk,
ez természetes. Szeptembertől már 4 ki-
lencedikes osztállyal indulhatott az oktatás
iskolánkban. 2 szakgimnáziumi (közgaz-
daság/informatika és közszolgálati ága-
zaton), valamint 2 szakközépiskolai osz-
tályban (eladó és rendészeti őr szakmá-
ban) kezdhették meg a tanulók tanulmá-
nyaikat. Felnőttoktatási kínálatunk is bő-
vült, esti képzésen kis- és középvállalko-
zói ügyvezető szakmát szerezhetnek egy
év alatt az érdeklődők.

Töretlen az érdeklődés a pénzügyi-
számviteli ügyintéző képzésünk iránt is,
jelenleg 5 felnőtt csoport tanul délutá-
nonként nálunk. Módosult az érettségire
felkészítő levelező tagozatunk képzési
szerkezete. Szeptembertől már csak azok
iratkozhattak be az érettségire felkészítő
tagozatunkra, akik szakmai végzettség-
gel rendelkeznek és azt iskolarendszerben

szerezték. Nekik két év alatt kell felkészül-
ni és érettségi vizsgát tenni a négy köte-
lező közismereti tantárgyból.

Iskolánk nemcsak tartalmában, hanem
tárgyi feltételeiben is megújult. a nyár fo-
lyamán teljes tetőszigetelésünket, vala-
mint tornatermünk padlózatát újította fel
az Érdi Szakképzési Centrum. Európai uni-
ós támogatásból pedig épületünkre nap-
elemeket telepítettek, amellyel az elektro-
mos áramfogyasztásunk költségeit tud-
juk csökkenteni. Ez környezetvédelmi
szempontból is örvendetes, hiszen 2017.
november 17-én vettük át iskolánk az
ÖKO iskolai címet elismerő oklevelet.

a nyolcadikosok 2018/2019-es tanévtől
szakgimnáziumunkban az eddigi – köz-
gazdaság, informatika, közszolgálat-ren-
dészet – ágazatok mellett újdonságként
közlekedés ágazaton a légi közlekedésü-
zemvitel-ellátó szakot is választhatják. az
itt végző tanulók munkaterülete (nagy-
vonalakban) a légi utasok kiszolgálása, a
légi járművek repülésre történő felkészí-

tése, illetve a szállítandó áru kezelése lesz.
Szakközépiskolai képzésünkben az eladó
és a rendészeti őr szakmát sajátíthatják el
3 év alatt a tanulók, majd 2 év alatt (akár
munka mellett) készülhetnek az érettsé-
gire. Novemberben és decemberben két-
két napon várjuk az érdeklődő 7-8. osztá-
lyos diákokat, szüleiket, illetve tanáraikat,
hogy ők is részletesebben megismerjék a
kínálatot, a szakképzési szerkezetet, és ha-
tékonyabban segíthessék végzős tanuló-
ikat. az érdeklődők iskolánk honlapján ta-
lálhatnak részletesebb információkat kép-
zéseinkről.

November 16-án rendezte meg iskolánk
a hagyományos városi számítógépes rajz-
versenyt, melynek eredménye: I. helyezett
Rajnai Ádám gyáli Zrínyi Miklós Általános
Iskola, II. helyezett Duka andrás gyáli Zrínyi
Miklós Általános Iskola III. helyezett Tillinger
Ferenc gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola
tanulói. gratulálunk a győzteseknek.

Horváthné Körmendi Andrea
igazgató

A már hagyománnyá vált rendezvény-
sorozaton a gyerekek nem a megszo-
kott tanórákon tanulnak, hanem külön-
böző programokon játszva szereznek is-
mereteket, gyakorolnak képességeket
egy adott témában. gyál története, majd
a néphagyományok után az idén az is-
kola megalapításának 45. évfordulója al-
kalmából a retró-korszak lett a téma.

a Retró-hetet az előzőleg megnyitott
iskolatörténeti kiállításra alapoztuk. a ki-
állítás nem csupán az ady-iskola törté-
netével foglalkozott, hanem a retró-kor-
szak mindennapjait is felelevenítette. a jó
hangulatú, családias megnyitó után,
amelyen Pápai Mihály polgármester is
köszöntötte iskolánkat, a város lakói bir-
tokba vették a kiállítást. a nyitva tartás
két hete alatt több mint százan látogat-
tak el hozzánk a volt diákoktól a nagy-
mamákig egy kicsit nosztalgiázni. a gye-
rekek a projekthét alatt tanáraik magya-
rázatával, történeteivel színezve, fel-
adatlapokat megoldva dolgozták fel a
gazdag anyagot.

a kiállításon túl számos érdekes prog-
ramon vettek részt a gyerekek. a 7-8.
évfolyam vidám kirándulást tett a szent-
endrei Retro Design Centerbe és a Tö-

megközlekedési Mú-
zeumba. Megnézték a
Made in hungaria cí-
mű filmet. Nagy ér-
deklődés övezte a tá-
bori élet bemutatását,
ahol elsajátíthatták a
sátorállítás csínját-bín-
ját, és megtanulták a
régi tábori dalokat.

a kisdiákok a ve-
csési Bálint Ágnes
Emlékházat látogatták
meg, hogy megismer-
kedjenek a Futrinka utca lakóival, Frakkal,
a macskák rémével, a Kukori és Kotko-
da házaspárral. Minden nap rövid reg-
geli tornával kezdték a napot az udva-
ron, majd jött a kézműves foglalkozás, a
korszak meséinek, rajzfilmjeinek feldol-
gozása. Nemcsak a játszótereket láto-
gatták meg, hanem a klasszikusnak szá-
mító ugróiskolával, a gumizással, az adj
király katonát! sportjátékkal és körjáté-
kokkal is megismerkedtek. az összes év-
folyamon nagy népszerűségnek örven-
dett a similabda készítés.

a 4-6. évfolyam tanulói a már említett
játékok mellett fergeteges számháborút

is vívtak az iskola udvarán. a Játékszo-
bában többek között a Rubik-kockát és
a Bábel-tornyot is megpróbálhatták ki-
rakni, de volt Ki nevet a végén? és gaz-
dálkodj okosan! is. Mesehallgatás és il-
lusztrációkészítés mellett diavetítés során
ismerkedhettek a korszak ifjúsági iro-
dalmával. a Közházban filmvetítésen
(Mézga géza és társai) és discotánc-ok-
tatáson is részt vettek.

a projekthét záró eseménye a szüreti
bál volt, aminek a 80-as évekbeli zene-
válogatás és a tombolán nyerhető édes-
ségek (Kojak nyalóka, téli fagyi, zizi és
dunakavics) adtak retró hangulatot.

Retró-hét az Adyban

köznevelő BauER Katalin



Ennek érdekében iskolatitkárunk
és kollégáink már a tavalyi tanév-
ben próbaüzemben töltöttek fel
adatokat, információkat. Barát-
koztunk vele. a tanév végén meg-
született a döntés: belevágunk. Volt
némi izgalom, de bátrak voltunk és
elszántak. továbbképzésen vettünk
részt, tapasztalatokat osztottunk
meg egymással. Sokat segítettünk
egymásnak. gyorsan megszoktuk
a felület kezelését.

technikailag számos előnnyel jár:
a szülő naprakészen látja gyerme-
ke eredményeit, mulasztásait, házi
feladat hiányát. a pedagógusok
gyorsan könyvelhetik óráikat, a hiányzókat, igény esetén a
házi feladatokat. megtudhatják a helyettesítéseket, óraláto-
gatások időpontját. Félév és év vége közeledtével a rendszer
figyelmeztetést küld arról, mely diákok állnak bukásra, vagy
annak a közelében. a kréta automatikus jelzést küld arról is,
ha valamelyik óra naplózását a pedagógus véletlenül elfelejtette
volna .

a kréta ellenőrző alapjaiban hasonlít az adminisztrációs
rendszerek online ellenőrzőihez. Ebben tekinthetik meg a di-
ákok és a szüleik, gondviselőik a tanulók jegyeit és mulasztá-
sait. az új rendszer nagy előnye, hogy a rendszer a diákok
számára is automatikusan jelzi az órarendben az elmaradó
órákat, helyettesítéseket, teremváltoztatásokat.

nem csak a pedagógusok de a szülők is jól fogadták a kré-
tát. Íme a szülői munkaközösség elnökének Schmidt ildikó-
nak a véleménye:

a kréta-rendszer számunkra ebben a tanévben kezdődött,
akinek nem jár máshová nagyobb gyermeke nem is találko-
zott eddig az elektronikus ellenőrzővel. a szülők az e-napló
által napra-illetve percre kész információkat kaphatnak a gyer-
mekükkel kapcsolatban, amire korábban a legtöbb esetben
csak a fogadóórákon, vagy a szülői értekezleten volt lehetőség
ennyire részletesen. hozzáférési jogosultságunkkal akár minden
nap megnézhetjük, hogy aznap a gyermekünk milyen érdem-
jegyet kapott, hiányzott-e valamelyik óráról, mi volt az óra
anyaga, kész volt-e a leckéje, volt-e felszerelése, esetleg ké-
sett-e óráról? Láthatjuk, ha órai dicséretet kapott esetleg el-
marasztalásban részesült. mindenképp nagy változás a gyer-
mekünkkel kapcsolatos iskolai kommunikáció és információ-
áramlás, nem beszélve a naprakészségről.

Voltak családok, akik először ódzkodtak az új rendszertől,
de most már lassan mindenki megbarátkozik vele. a kezelő-
felület praktikus és egyszerűen működtethető; használható
számítógépen vagy okostelefonon is. azon szülők számára,
akik sem otthon, sem munkahelyükön nem tudnak interne-
tezni az iskola lehetőséget biztosít a program elérésére. mi-
vel az e-ellenőrzővel párhuzamosan kapjuk még a hagyomá-

nyos, papír alapú ellenőrzőt is a gyermekek eredményeit min-
den szülő gond nélkül tudja követni. Szülőként úgy gondo-
lom, hogy korszerű az e-napló, örülünk a lehetőségnek, hogy
a legfrissebb információkkal tájékoztat bennünket, szülő-
ket gyermekünk iskolai eredményeiről. a gyerekek azóta, mint-
ha nagyobb feladattudattal járnának iskolába….

12 gyáli mi újság

Az élet számos területén az elektronika váltja fel a papír alapú információáramlást. ez a változás
az iskolákat sem kerüli el. Számos középiskola élt már a technika adta lehetőségekkel. Az
idei évtől, már a Bartók iskolában is csak krétát, azaz elektronikus naplót használunk.

kréta a telefonokban, avagy előbb ér haza a hír, mint az iskolás

köznevelőSchmidt ildikó | Fotó: kiSéri-nagy Ferenc
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Első lépésként segítőként vettek részt a civilek a környeze-
tünkért Egyesület és az magyar élelmiszerbank Egyesület
megállapodása keretében
végzett élelmiszermentési
programban: 2017 júniusá-
tól napi szinten került ki-
osztásra az áruházból el-
hozott, még fogyasztható
élelmiszer. Szintén e prog-
ram keretében október ele-
jén 88 rászoruló családnak,
320 főnek jutott zöldség-
konzerv. időközben létre-
jött a családpont. nagy-
családosok és kiscsaládo-
sok Egyesülete gyál, azóta
a szervezet is megállapo-
dást kötött az élelmiszer-

bankkal. a rászorulók listáját a városban működő iskolák, gyer-
mekvédelmi szakemberek, a katolikus karitasz ajánlásával ala-
kították ki, melyben már 500 fő, kb. 100-120 család szerepel. az
Önkormányzat egy helyiséggel segíti a szervezetet, ahol a
raktározás és az irodai munka zajlik. családjaik között egy-
szülős, sokgyermekes, betegség miatt munkájukat elvesztő,
alacsony iskolai végzettségük miatt alacsony jövedelmű mun-
kát végző és gondozásra szoruló család is szerepel. Jelenleg
még az „építkezés” folyik, de vannak már működő projektjeik.
hivatalokhoz tartozó ügyekben, lakhatási kérdésekben nem
tudnak segíteni, de szívesen tolmácsolják a kéréseket, fel-

ajánlásokat. terveik között szerepel ruha csere-bere, ado-
mányként érkezett ruhaválogatás, meglepetésprogram a téli
ünnepek körül, cipősdoboz akció, a rászoruló családokban élő
gyermekek karácsonyi megajándékozása, pályázatok figyelé-
se, beadási segítség.

Völcseiné Vizi Ildikó, elnök – 06-30/605-0761
Családpont. Egyesület, 2360. Gyál, Erdőalja utca 16/2.

Idén tavasszal fogalmazódott több helyi édesanyában az igény, hogy a gyálon élő családoknak
létrehozzanak egy egyesületet, ahova a nehéz helyzetben lévők, illetve az információra, pályázati
segítségnyújtásra igényt tartók fordulhatnak.

Új civil szervezet a nehéz helyzetben lévők megsegítésére

Ezen a napon ráirányítjuk a figyelmet azokra a szakemberek-
re, akik az év minden napján segítik, gondozzák segítségre
szoruló honfitársainkat. Ők ma fáradhatatlan és nélkülözhe-
tetlen munkásai annak, hogy a magyar társadalom befoga-
dó, összetartó és a nehézségekkel küzdő emberekkel szolidá-
ris közösség legyen. ma nekik mondunk köszönetet. a szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások területén je-
lenleg mintegy 93 ezren dolgoznak, melyből gyálon 74 fő.

a kormány kiemelt célja, hogy erkölcsileg és anyagilag is
támogassa az ágazatban dolgozókat. a munkatársak meg-

becsülésének legfontosabb eszköze a béremelés, 2018-ra az
átlag bruttó kereset 60-62 százalékkal fog emelkedni az
ágazatban a 2013-as bérekhez képest, az átlag bruttó bér a
szociális szférában 2017-re 212 ezer forintra emelkedett, jö-
vőre pedig 233 ezer forintra nő. Emellett a dolgozók meg-
becsülésének jele a Szociális munka napjának munkaszüne-
ti nappá nyilvánítása is. a következő öt évben pedig ösz-
szességében 400 milliárd forintot szán a kormány a szociá-
lis, gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer fejlesztésé-
re. – írja a kormany.hu

Az Országgyűlés tavaly decemberben döntött arról, hogy november 12-ét, a Szociális Munka
napját munkaszüneti nappá nyilvánítja.

A szociális munka napján

cSAládSegítő kataVitS kitti-gyal.hu



Megtudtuk, hogy a város buszmegállóit,
az önkormányzati járdákat, valamint az
intézmények körüli egyéb közlekedési célt
szolgáló közterületek takarítását, síkos-
ság-mentesítését kézzel mintegy 20 fő-
nyi közhasznú munkás, kft. dolgozó és
karbantartó látja el.

ügyvezető Úr! Az önkormányzat ke-
zelésében lévő úthálózat takarítása ho-
gyan történik?

társasságunkhoz összesen 150 km-nyi
úthálózat tartozik, ennek gépi tisztítása
és síkosság-mentesítése egy előre meg-
határozott terv szerint, a helyi közutak
besorolási kategóriájának megfelelő mó-
don és fontossági sorrend alapján történik
meg.

mi a sorrend?
az első ütemben a fő (gyűjtőutak), tö-

megközlekedési útvonalak tisztítása és
jégmentesítése zajlik, ami a jelentősebb
közérdekű létesítmények és intézmények
(iskola, orvosi rendelő, stb.) megközelíté-
sét szolgálja. a második ütemben történik
a kiszolgáló és lakóutak hóeltakarítása,
ahol síkosság-mentesítés nem történik,
ezeknél a személygépkocsival történő jár-
hatóság biztosítása a cél. a terv úgy van
kialakítva, hogy bármely utcában néhány
száz métert közlekedve elérhető a ma-
gasabb minőségű, letakarított út.

mi a helyzet a saját ingatlanokkal?
Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét,

hogy a beépítetett és beépítetlen ingat-
lanok előtti járdaszakaszok és járdahelyek
síkosság-mentesítése és hóeltakarítása az
ingatlantulajdonosok feladata és felelős-
sége.

minőségi közvilágítás a temetőben

a Bem József utcai temetőbe többször
visszatérő problémaként, feladatként me-
rült fel a közvilágítás bővítése. gyál Vá-
rosfejlesztési és Városüzemeltetési non-
profit kft. 2 millió forintos saját forrásból
orvosolta a problémát.

gondot főleg ősztől okozott, amikor
már korábban sötétedik. a helyzeten –
tekintettel a Mindenszentekra, a hallottak
napjára és a nagy látogató számra – min-
denféleképpen javítani szeretett volna a
város, illetve a kft.

nagy örömömre szolgál, hogy sikerült a
célt teljesíteni és 4 db napelemes, ener-
giatakarékos, korszerű közvilágítási osz-
lopot sikerült kiépíteni, amely egy régi
nagy terület megvilágítását oldotta meg
– tudtuk meg zsigovits gábor ügyveze-
tőtől.

14 gyáli mi újság

Gyál városfejlesztési és városüzemeltetési Nonprofit Kft. saját kisebb gépekkel és eszközökkel,
valamint vállalkozó bevonásával nagyobb hókotró és útszóró gépekekkel takarítja a város ut-
cáit – tájékoztatta lapunkat zsigovits Gábor, a Kft. ügyvezetője.

Hull a hó és hózik

városüzemeltetőszita róbert | Fotó: kiséri-nagy Ferenc
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KözérdeKű gyal.hu | Fotó: knF

Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áram-
fogyasztás, hosszabb élettartam), villanysze-
relés, háztartási gépek javítása, hidrofor javítás
és ingyenes állapotfelmérés. Telefon: 06-
30/417-2317.

Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, dip-
lomás nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek,
nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés,
korrepetálás is. Tel.: 06-70/933-8181.

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

ANGOL MAGÁNÓRÁK (60 perc) anyanyelvű-
ekkel, rendkívül kedvező áron, itt Gyálon. Fel-
nőttek és iskolások gyakorolhatnak angolul

társalogni. Segítünk az angol nyelvtanban is.
Kezdőket is fogadunk. Érdeklődni: 06-30/938-
9709, 06-29/340-878.

Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés
szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz és villany-
bojlerek, tűzhelyek, konvektorok, vízmelegí-
tők javítását, cseréjét. Vegyes tüzelésű kazá-
nok bekötését és ehhez kapcsolódó munká-
kat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.

Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és ké-
szülékcsere, duguláselhárítás, központi por-
szívó szerelés, csatorna szerelés. Tel.: 06-
30/9340-937.

Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek (sze-
mélygépkocsi, motor) felvásárlása készpénz-
ben, azonnal. Tel.: 06-70/419-0330 Csongrá-
di István.

Pótvizsgára felkészítés és korrepetálás Gyá-
lon matematikából, történelemből, magyar-
ból. 20/527-7701.

Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, szemé-
lyi hitelek, passzív BAR listásoknak is a legru-
galmasabban. Csongrádi István 06-70/419-
0330.

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

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

XVIII. kerületi magyar nagykereskedelmi cég,
Gyálon élő, a munkájára igényes, leinfor-
málható takarítónő munkatársat keres heti
(hétköznap) 5 nap, napi 4-5 órás bejelen-
tett munkaidőben. Fényképes önéletrajzo-
kat a bérigény megjelölésével a kontroll-
ing@paliszander.hu e-mail címre várjuk.

November 4. – Személyi sérüléssel
is járó baleset történt a kora délutáni
órákban a Széchenyi és a Somogyi
utcák kereszteződésében. A kiérke-
ző járőreink az elsősegélynyújtásban,
majd a forgalom irányításában, a tűz-
oltóink a sérült járművek áramtalaní-
tásában nyújtottak segítséget. A
helyszínről 4 főt szállítottak kórházba
különböző sérülésekkel.
November 7. – Az esti órákban érke-
zett lakossági segítségkérés a Ber-
csényi utcából, ahol valaki a másnapi
ürítésre váró sárga szelektív hulla-
dékgyűjtőket kezdte felborogatni. A
járőreink a randalírozó férfit megta-
lálták és felszólították, hogy a ga-
rázdálkodást haladéktalanul fejezze
be. A cseppet sem szomjas elkövető
otthonába távozott.
November 9. – Tagtársaink kataszt-
rófavédelmi gyakorlaton vettek részt.
A gyakorlat során egy logisztikai köz-
pontban kialakult túzeset és mérge-
ző anyag kiszabadulása miatt kellett
mentést szimulálni, illetve a közelben
futó autópálya forgalmát elterelni. A
gyakorlat sikeresen zárult.

November 11. – A városban több be-
jelentés is történt amiatt, hogy szél-
hámosok magukat gázszerelőnek ki-
adva jutnak be ingatlanokra, ahol a
gázórát ellenőrizve haladéktalan ja-
vítást tartanak szükségesnek és er-
re előleget vesznek fel, majd eltűn-
nek. A rendőrséggel együttműköd-
ve, egy Szent István utcai ingatlan-
nál járőreink sikeresen elfogták, majd
a rendőrség kiérkezéséig visszatar-

tották az elkövetőket. Nagyon fon-
tos, hogy bármilyen közműcég nevé-
ben érkező személytől kérjünk iga-
zolványt és előleget semmiképpen
se fizessünk ismeretleneknek, mert
könnyen átverés áldozatává válha-
tunk. Ha ez mégis bekövetkezne, ak-
kor azt mindenképpen jelezzük a
Rendőrségen, hogy legalább újabb
emberek átverését segítsünk meg-
előzni.
November 18. – Nem sokkal sötéte-
dés után érkezett lakossági bejelen-
tés a Vecsési útról, ahol egy férfi az
utcán fekszik. A kiérkező járőrünk
megállapította, hogy külső sérülés
nincs rajta, de öntudatlanságig ré-
szeg az illető, ezért mentőt hívott
hozzá. Az ittas személyt kórházba
szállították detoxikálásra. A hónap
során összesen 6 esetben kellett ön-
tudatlan, részeg emberekhez vonulni
járőreinknek.

A FeGY elérhetősége:
06/29 340-333

Összeállította: Kelecsényi Gábor

A FeGY novemberi naplójából



16 gyáli mi újság

A fórumra meghívást kaptak
a járások területén lévő tele-
pülések polgármesterei, a já-
rási hivatalok vezetői, a pol-
gárőr egyesületek, a gyer-
mekjóléti- és gyermekvédelmi
szolgálatok, valamint az okta-
tási intézmények vezetői is.
kocsis István r. alezredes ka-
pitányságvezető a rendezvé-
nyek alkalmával az aktuális
közbiztonsági, közlekedési és
bűnügyi helyzetről adott tájé-
koztatást a jelenlévők részére,
amelyek keretében egyezte-
tésre is sor került a járási in-
tézményekkel és hatóságok-
kal történő kapcsolattartás
erősítése érdekében.

KözéRDeKűgyal.hu | Fotó: BöRcSök kata

Kocsis István rendőr alezredes, a Dabasi Rendőrkapitányság vezetője a Gyáli Művelődési Ház-
ban, valamint a Dabasi Rendőrkapitányság épületében értékelte a járások közbiztonsági és
bűnügyi helyzetét november 16-án.

Középpontban a közbiztonság

Sokba kerülhet, ha hagyjuk elfagyni a víz-
órát. Intő jel lehet az is, ha a lakásban
nem, vagy csak alig jön víz a csapból. Eb-
ben az esetben gyanakodni lehet arra,
hogy megfagyott a vezetékben a víz,
amely tönkretette a mérőt is. A fagy elleni
védekezésről csakúgy, mint a vízóraakna
tisztán tartásáról, valamint a megközelítés
biztosításáról az ingatlan tulajdonosának
kell gondoskodnia!

A tartós hideg komoly károkat okoz-
hat a talajban vagy a fűtetlen pincékben
lévő vízmérőkben, sőt a falakon belüli víz-
vezeték-hálózatban is. Érdemes idejében
megtennünk a szükséges óvintézkedé-
seket, hogy elkerüljük a hideg hatására
bekövetkező mérő-meghibásodás hely-
reállításának, illetve a vízelfolyás miatt je-
lentkező magasabb vízdíjszámlának a
költségeit. Az eltört vezetéken keresztül
egy óra alatt is akár a többszöröse ömöl-
het a szabadba egy átlagos család napi
vízfelhasználásának .

A vízóra elfagyása esetén a DPMV Zrt.
ügyfélszolgálatát kell hívni 06-29/340-
010-es telefonszámon.

Íme néhány gyakorlati tanács.
Mit tehetünk a vízmérők elfagyásának

megelőzése érdekében?
• A fagy leginkább a néhány millimé-

teres vaslappal fedett aknában lévő víz-
mérőket veszélyezteti, ezért ezek védel-
me különösen fontos!

• A kerti vízóraakna törött vagy hiány-
zó fedlapját pótoljuk, sőt a nagy hideg-
ben külön szigetelésről is gondoskodjunk.
Erre alkalmas lehet az aknatető aljára rög-
zített hungarocell lemez is.

• A vízmérőt akár pléddel, hungarocel-
lel vagy más hőszigetelő anyaggal is le-
takarhatjuk, de még a kartondoboz da-
rabok is megfelelőek erre a célra.

• Rendszeresen ellenőrizzük, hogy
nincs-e víz az aknában, valamint figyel-
jünk arra is, hogy a vízóraakna fedele min-
dig zárt állapotban legyen.

• A pincékben lévő vízmérők védelme
érdekében ellenőrizzük pinceablakok ép-
ségét, és ha a vízmérő, illetve a csövek a
külső talajszinttől egy méternél kisebb
távolságra vannak, hőszigetelésükről kü-
lön is gondoskodjunk.

• Szigeteljük – vagy ennek hiányában
– időben víztelenítsük a falakon kívül lévő,
illetve a nem kellően szigetelt vízvezeté-
keket.

Hogyan gondoskodhatunk a vízcsövek
védelméről?

• Az épületen belüli vezetékek, illetve
szerelvények esetében győződjünk meg

a helyiség nyílászáróinak épségéről.
• Nagy hidegben – különösen a tűzfa-

lakban futó vezetékek esetében – még
fűtésre is szükség lehet annak érdeké-
ben, hogy a csövekben lévő víz ne fagy-
jon be.

• Ha a helyiség nagyon hideg, vagy ha
a vezetékek beépítetlen tűzfalban van-
nak és nincs módunk fűtésre, hagyjuk pi-
cit csöpögni a csapot, így nem – vagy
csak sokkal nehezebben – tud megfagy-
ni a víz a vezetékben.

Mi a teendő a nem lakott épületek ese-
tében?

• Először nyissuk meg a kerti csapot,
majd ezután zárjuk el a téli elzárót. A ve-
zetékben lévő víz ilyenkor az ürítő szele-
pen keresztül távozik és elszivárog a ta-
lajba, így a felszínen húzódó vezetéksza-
kasz is vízmentes lesz.

• A vízmérők szigetelését a hálózat víz-
telenítését követően is meg kell oldani,
mivel a vízmérőkben ez esetben is ma-
rad víz!

• Ha későn látunk hozzá a víztelenítés-
hez, és a befagyott víz miatt nem tudjuk
az elzárócsapot elfordítani, meleg vízzel,
óvatosan felolvaszthatjuk a benne lévő
jeget, majd ezt követően elvégezhetjük
a víztelenítést.

Szilánkokra tört üveg az óralapon, eldeformálódott számlálószerkezet, esetleg csöpögő víz. Ha
télen ez a látvány fogadja a vízóra tulajdonosát, akkor szinte biztosra vehető, hogy elfagyott a
mérőeszköz.

Sokba kerül, ha elfagy a vízóra – hasznos tanácsok ennek megelőzésére
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Gyál város önkormányzata új ultrahang berendezést vásárolt a városi egészségügyi Köz-
pontnak, amelyet november elejétől már használhatnak a gyáli szakorvosok. A berendezés
12,5 millió forintba került, és, hogy milyen szakterületeken veszik majd hasznát, megtudhatjuk
a városi egészségügyi Központ vezetőjétől, dr. Molnár Andortól.
Főorvos Úr! Mit kell tudni az új gépről?

A gép egy SAMSUNG Medison H60 color/power/pulzus
Doppler Ultrahang diagnosztikai készülék, multidiszciplináris
használatra, mely azt jelenti, hogy nagyon sok szakterület szá-
mára nyújt diagnosztikai segítséget. Négy vizsgálófej csatla-
kozik hozzá – lágyrész, erek vizsgálata, érszűkület, trombózis
megállapítása, izületi vizsgálatok, ortopédiai és reumatológiai el-
változások, hasi UH, nőgyógyászati és urológiai vizsgálatok,
valamint kardiológiai ultrahang is végezhető vele. A háziorvos,
belgyógyász, nőgyógyász, urológus, reuma, ortopédia, gégé-
szet, diabetológia, traumatológia, szinte minden szakma, de
ténylegesen használni csak radiológiai szakképesítéssel lehet.

Magzati felvételek készítésére is alkalmas?
Természetesen magzati ultrahang is készíthető, mellyel a ter-

hesség folyamata, a magzat fejlődése nyomon követhető, sőt
magzati genetikai szűrések végzésére is alkalmas, de ennek ér-
tékeléséhez megfelelő szakember szükséges. Magzati felvéte-
lek készítése ugyan megvalósítható, de hangsúlyozom, a szak-
rendelésnek nem ez a feladata, nem erre a célra vettük a gé-
pet, hanem sokrétű diagnosztikai célra.

Az új ultrahang készülék beszerzése, csak egy folyamat
kezdete. Milyen újabb eszközökkel bővül a jövőben a városi
egészségügyi Központ?

Terveink között szerepel még a gégészetre egy vizsgáló en-
doscop beszerzése, mellyel az orvos az orrüreg belsejének, a
garat hátsó részének, a gége bemenetének, hangszalagok sza-
bad szemmel nem látható területeit is meg tudja vizsgálni. Re-
ményeink szerint ezt az egységet sikerül kiegészíteni egy vi-
deó felvevő rendszerrel, mellyel a látott eltérés kép vagy videó
(pl. hangszalagok mozgása) formátumban rögzíthető, bármikor
előhívható, reprodukálható. Elképzelhető még egy gégészeti
mikroszkóp beszerzése is, mellyel milliméteres elváltozások (pl.
polipok, daganatok) is vizsgálhatók.

Ezen kívül a szemészetre tervezünk még egy kerato-refrak-
tométert, mely a szem (szaruhártya, szemlencse) törőerejét,
valamint a szem elülső felszínének az alakját méri, segítve a
pontos diagnózis kialakítását, a pontos szemüveg lencse meg-
határozását. Ezen eszközök beszerzése még ebben az évben
várható.

A városunkban élő Kertész Dominik szívbeteg kisfiú gyógyulásá-
nak segítésére december elsején jótékonysági koncertet szervezett
a Gyáli Tátika Óvoda és az önkormányzat.

Dominikot közel egy éve kezelik különböző módszerekkel. Az egyet-
len beavatkozás, ami megmenthetné életét, egy új szív. Ezért a csa-
lád szeretne kialakítani Dominik számára egy steril szobát annak ér-
dekében, hogy a kórházból hazatérve megfelelő környezetben gyógy-
ulhasson.

Az Arany János közösségi Ház és Városi könyvtárban rendezett
december elsejei jótékonysági délutánon több híres magyar előadó
– L.L. Junior, Baby Gabi, Tóth Reni és még sokan más művész – is
fellépett. Az eseményre 1.000 forint volt a belépő, az összegyűlt
összeg a kisfiú családjához került. A jótékonysági délután fővédnö-
ke Pápai Mihály polgármester volt.

25 millió forint értékben kapott eszközt a gyáli egészségügyi központ

ŐRzŐ-véDŐ SZR

Segítsünk együtt a szívbeteg gyáli kisfiú gyógyulásában!

A teljesség igénye nélkül néhány vizsgálat, amelyek el-
végzésére alkalmas az új készülék

Nyaki lágyrészeknél vizsgálható a pajzsmirigy, nyálmiri-
gyek, nyaki erek lefutása, az erekben lévő áramlás, esetle-
ges szűkület, ellenirányú áramlás kimutatása. Ízületeknél
vizsgálható az ízületet alkotó csontok kontúrja, porcok ál-
lapota (kopás, meszesedés), inak, szalagok, ízületi tok (meg-
vastagodás), folyadékgyülem és az ízületek környezetében
futó vérerek állapota. Alsó végtagnál lehetővé válik a ke-
ringés vénás rendszerének vizsgálata, szűkület, trombózis, ér-
tágulat diagnosztizálása. Lehetővé válik a hasi UH vizsgá-
latnál a mellhártya sinusokban folyadék kimutatása, máj,
epehólyag, epeutak, hasnyálmirigy, lép, vesék pontos vizs-
gálata, valamint a belek bizonyos elváltozásainak kimutatá-
sa. A nőgyógyászat területén a kismedencei szervek, a méh,
petefészek vizsgálata, daganatok keresése, terhesség álla-
pota, magzat fejlődése, állapota, továbbá lehetőség van en-
docavitális UH vizsgálatra is a pontosabb diagnózis érde-
kében. Urológiai területen húgyhólyag, telődése, térfoglaló
folyamat, daganat keresése, prosztata ill. here vizsgálat. A
készülék rendelkezik kardiológiai vizsgáló fejjel, azaz szív
ultrahang is végezhető, de ez külön szakterület, ultrahang
diagnosztikában is jártas kardiológus szakembert igényel a
vizsgálat értékelése.



Alexandra, mikor, mennyi idős korodban és hol ismerkedtél
meg a labdarúgással?

a tulipán óvodában szerettem bele a fociban, de komolyan
csak első osztályos korom végén kezdtem el edzésekre járni.

Volt-e családi indíttatás, példa? Ha igen, kicsoda?
apukám és a nővérem is focizott, a testvérem jelenleg is ját-

szik, én saját indíttatásból kezdtem el járni az edzésekre.
lányként nehéz volt elfogadtatni, hogy te focista akarsz

lenni?
Egyáltalán nem, a családom

támogat a mai napig. az
edzésekre is felváltva kísér-
nek el. Mivel ören vagyunk
testvérek, így szüleimnek né-
ha nagy feladatot jelent az
időbeosztás, de mindenki ki-
veszi a részét belőle.

Gyálon milyen lehetősé-
ged volt, hogy kipróbáld ma-
gad, a Gyáli BKsE hogyan és
miben tudta segíteni a sport-
pályafutásod indulását?

Minden lehetőséget meg-
kaptam a csapatomtól. Külön
köszönet első edzőmnek,
Pichler Rudolfnak az indulá-
sért, jelenlegi edzőmnek, Je-
nei attilának a rengeteg se-
gítségért, türelemért, és tá-
mogatásért, és nem utolsó
sorban Boda imrének, a lehe-
tőségért, hogy eljuthattam az
MtK csapatába! Mellettük Ka-
sa Csilla igazgató néninek is
rengeteg köszönettel tarto-
zom a sok támogatásért.

Az emlékeid szerint milyen sporteseményen figyeltek fel
rád?

attila bácsi, imre bácsi és Rudi bácsi is látta bennem a lehe-
tőséget. az első MtK-s edzést imre bácsi hozta össze, és sze-
rencsére elsőre sikerült felvételt nyernem!

Azóta hogy telnek napjaid, mikor és hol vannak az edzé-
sek?

Még mindkét helyre járok edzeni, mert csak december 3-tól
kezdődött el az átigazolási időszak. Budapesten, a Varga zoltán
sporttelepen kedden és csütörtökön vannak az edzések, így
elég sűrű a programom.

Mit tartasz igazi erősségednek, illetve szerinted miben kel-
lene még fejlődnöd?

Erősségemnek talán a harcosságot és a védekezést, a táma-
dások előkészítését tartom. Fejlődnöm mindenben kell, a feje-
lés sem az igazi, de még az erőnlétemen is dolgoznom kell.

Mi a szándékod, mi a távlati terved a focival?
Mivel imádok focizni, a lehető legmagasabb szintre szeret-

nék eljutni, profi labdarúgó leszek!

Az őszi utolsó fordulóban, november 4-
én a sereghajtó Üllő SE ii. csapatát 11-1-
re győzte le a gyáli BKSE, a meccsen gál
Roland 6 alkalommal, míg andorkó Ben-
jámin 4-szer, Szatmári zsolt pedig egy-
szer vette be az ellenfél kapuját. érde-
kesség, hogy gál Roland ezzel 16 gólos
lett, s átvette vezetést a góllövőlistán.

A korosztályos eredmények:
U14
Lurkó FC - gyáli BKSE 2:0,
Kakucs KSE - gyáli BKSE 2:2,
Dánszentmiklós - gyáli BKSE 2:0
U15
Pilisvörösvári UFC - gyáli BKSE 3:1,
UFC gyömrő - gyáli BKSE 3:8,

Bolha FtSE tárnok - gyáli BKSE 13:2,

gyáli BKSE - Péceli SSE 3:2,

VS Dunakeszi - gyáli BKSE 16:0,

PiLE Szántó - gyáli BKSE 10:3,

alsónémedi SE - gyáli BKSE 0:0,

Felsőpakony KSE - gyáli BKSE 5:2,

gyáli BKSE - Pilisvörösvári UFC 2:4

18 gyáli mi újság

A 10 esztendős Koller Alexandra imád focizni és tehetségének köszönhetően már az MtK-ban
rúgja a bőrt. Ifjú gyáli tehetségeket bemutató sorozatunkban ezúttal az Ady Endre általános is-
kola. 4.b osztályos tanulóját ismerhetik meg.

A Gyáli BKsE csapata pest megye III. osztályának közép-csoportjában, az őszi szezonban le-
bonyolított 11 forduló után a Kistarcsai VsC, a Dény KsK és az UFC Gyömrő II. mögött, 6 győ-
zelemmel, 2 döntetlennel és 2 vereséggel a 4.helyen áll.

Gyálról az MtK-ba: az ifjú tehetség profi labdarúgó szeretne lenni

labdarúgás: felemás öszi mérleg a felnőtteknél és a fiataloknál is

sportolóSzita Róbert | Fotó: KiSéRi-nagy Ferenc
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sportoló Szita Róbert

Az eseményt Erős József alpolgármes-
ter nyitotta meg, aki – mint a legtöbb vá-
rosi sportrendezvényen – ezúttal is aktí-
van részt vett: ő maga is asztalhoz állt.

a délelőtt szabad játékkal, családi
ügyességi játékokkal, forgózással telt, a
sportos résztvevők kipróbálhatták az ado-
gatógépekkel való játékot is. a szerve-
zők azokra is gondoltak, akik eddig még
nem ragadtak ütőt: lehetőséget biztosí-
tottak a játék alapjaival való ismerkedés-
re edző segítségével. Délután került sor a
serdülő,- ifjúsági- és családi versenyekre.
a maratoni sporteseményen az Egyesület

fiataloknak szóló, prevenciós céllal tar-
tott havi rendezvénye, a „Pingpongozz,
ne drogozz!” is a program részét képezte.

a 20 órás versenyen bemutató játékot
tartott két extraligás játékos, Szita Már-
ton és Molnár istván Patrik, akik ellen a
bátrak próbára tehették játéktudásukat.

az éjszakai, 22 és 4 óra között lezajlott
DC csapatversenyre két kategóriában,
hobbi és amatőr versenyző státuszú já-
tékosok nevezhettek. az eredmények
csoportmérkőzések, majd egyenes kiesés
során alakultak ki.

az eseményen, amelyre közel százan

neveztek, a dobogós helyet elérő ver-
senyzők számára kupa, érem, oklevél,
sportági díjak és ajándékok kerültek ki-
osztásra. a versenyek során a következő
eredmények születtek:

Általános iskolás kategória
1. Juhász Ruben
2. Láng Levente
3. Kiss Katalin

Középiskolás kategória
1.Völcsei tamás
2. Oláh anna
3. nagy alexandra

Családi verseny
1.Miller-család
2.Pintér-család
3.Völcsei-család

pingpongozz, ne drogozz!
1. Juhász Ruben
2. Völcsei tamás
3. Láng Levente

Éjszakai DC verseny
1. Krajczár istván - németh Dávid
2. Kranauer Balázs - Kovács gergő
3. Bálint gábor - trval Dávid

1. Miller zsolt - ifj. Miller zsolt
2. tirpák Péter - Völcsei László
3. götz Ákos - Csenkey Csaba

Kiss Péter, az egyesület elnöke értékel-
te lapunknak a rendezvényt, egyben kö-
szönetét fejezte ki az Önkormányzat és
önkénteseik felé a program színvonalas
lebonyolításához nyújtott hathatós tá-
mogatásért.

Nagyszerű volt látni, hogy fiataloktól az
idősebb korosztályig sikerült olyan prog-
ramokat összeállítani, amelyek közül min-
denki találhatott magának megfelelő ese-
ményt a nem is rövid 20 óra keretében.
Méltó megünneplése volt a sport oldalá-
ról a város 20 éves születésnapjának.
Őszinte visszajelzések mutatják, hogy a
helyi sporteseményekre mindig szükség
lesz a jövőben is. Lendületben voltunk –
fogalmazott Kiss Péter.

A lendületben Gyál 2017 programsorozathoz a prémium Gyáli Asztalitenisz sportegyesület
20 órás asztalitenisz bajnokság megrendezésével csatlakozott. A Gyáli Ady Endre Általános Is-
kola tornatermében zajlott sportesemény október 28-án, szombat reggel 9 órakor kezdődött,
és másnap, hajnali 4 óráig tartott.

20 órán át pattogott a labda
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