
2017. JANUÁRWWW.GYAL.HU

Lendületbe
jöttünk

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA



Szerkesztői köszöntő
Amikor felkértek a magazin szerkesztésére, már tudtam,
hogy nem kis feladat lesz a gyáli havilap megreformá-
lása. Elkezdtük az újság nevével és a városvezetés dön-
tése értelmében a ,,Gyáli Mi újság” cím futott be. Janu-
ártól tehát hosszú évek után ismét ez alatt a cím alatt
folytatódik lapunk históriája. újságíró- és fotós kollégá-
immal, valamint a tördelőszerkesztővel együtt szeret-
nénk egy magazinos, a mai kor elvárásainak megfelelő, jól
és könnyedén olvasható lapot a gyáliak kezébe adni min-
den hónap közepén. A közéleti témák mellett keresztrejtvénnyel, filmajánlóval,
sportos témákkal igyekszünk majd szórakoztatni.

A legnagyobb feladatunknak a jubileumi, 2017-es esztendő nem kevés ese-
ményének nyomtatott formában történő színvonalas megjelenítését tartjuk, de
szeretnénk olvasói, lakossági véleményeknek is minél nagyobb helyet szentelni.
Kérem, hogy észrevételeikkel, leveleikkel, ötleteikkel segítsék munkánkat!

Minden kedves olvasónknak boldog és sikeres évet kívánok, a szerkesztőség ne-
vében: SSzziittaa  RRóóbbeerrtt  ffőősszzeerrkkeesszzttőő  ––  sszzeerrkkeesszzttoosseegg@@ggyyaall..hhuu

Bemutatkozik a gyal.hu
Nagy örömünkre szolgál bejelenteni, hogy
Gyál város hivatalos honlapja teljesen meg-
újult. A legkedvezőbb árajánlatot beadott
Pro Rec lines Kft. nyerte el az oldal kivite-
lezését, melynek köszönhetően hosszú hó-
napok fejlesztése és széleskörű konzultá-
ciók sora után, decemberben elindulhatott
az új weboldal, mely a Gyáli Mi újság című
havilappal szoros együttműködésben szol-
gálja a gyáliak információéhségét.

A tervezők az átalakításkor az internetes
portálok között uralkodó trendeknek megfelelően a gyorsaságot, a könnyű ke-
reshetőséget, az egyszerű, letisztult arculat létrehozását helyeztek előtérbe.

Nagyon fontos célkitűzés volt az értékmegőrzés is, melyet a kék, illetve piros szín-
világgal igyekeztünk megtartani, ami a város címeréből ered.  Kiemelt szempont
volt a régi honlapon eddig is működött, ám hangsúlyt nem megfelelően kapott alol-
dalak láthatósága. Ilyen például a „Beruházásaink” menüpont, amely egyértel-
műen bemutatja a folyamatban lévő fejlesztéseket. Folyamatosan frissülő tartal-
mával a lakosság mindig aktuális képet kap a beruházások egyes ütemeiről.

Ugyancsak hangsúlyos szerepet kapott az ügyfélfogadási rend egyértelmű-
en történő feltüntetése, az éppen ügyeletes gyógyszertárak kiemelése, az or-
vosi rendelések időpontjai, a hulladékgyűjtés rendje, valamint a menetrendek.

A korábbi oldalt figyelembe véve megtartottuk az úgynevezett gyors linke-
ket, melyek segítségével könnyen és gyorsan eljutnak az olvasók az általuk ke-
resett célhoz.

Amennyiben véleményét, észrevételeit szeretné megosztani velünk, azt a su-
hajda.yvett@gyal.hu elektronikus levélcímen teheti meg.

Gyáli Polgármesteri Hivatal, Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda

PPoollggáárrmmeesstteerr  úúrr!!  HHooggyyaann  éérrttéékkeellii  aa
22001166--ooss  eesszztteennddőőtt??

Azt gondolom, hogy nagy és félsike-
reket is elértünk 2016-ban. Az óvodák
fejlesztése mindenképpen sikertörté-
net Gyál életében. A körülmények rend-
kívül pozitívan változtak meg óvodá-
inkban, de nem szabad megfeledkez-
ni az általános iskoláink számítógép-
parkjainak fejlesztéséről sem. Ezen be-
lül is példa értékű az Ady Endre álta-
lános Iskolában a Samsung Smart
School program bevezetése. Vélemé-
nyem szerint az oktatástechnika mo-
dernizációjával Gyál a jövőbe fektet,
ami szándékaink szerint meg is térül
majd. 
HHaa  mmáárr  ffeejjlleesszzttéésseekkeett  eemmllíítt,,  ffoonnttooss  bbee--
rruuhháázzáássookk  iiss  mmeeggkkeezzddőőddtteekk  22001166--bbaann……

Régi álmunk válhat hamarosan való-
ra. A járási tanuszoda az állam jóvoltá-
ból épül fel, s ez olyan fontos esemény
városunk életében, melyre régóta vár-
tunk. 2016 márciusában letettük az
alapkövet, 2017 márciusában pedig már
át is adhatjuk. Az uszoda mellett pe-
dig saját erőből valósítjuk meg – a gye-

rekek nagy-nagy örömére – a játszóte-
ret.  

Ugyancsak a sportcélú beruházások
között kell említeni a 22X42 méteres
műfüves pályát, melyet Tao-forrásból
sikerült megvalósítanunk, de nem ál-
lunk meg itt, hiszen márciusban el-
kezdhetjük az élőfüves edzőpályát épí-
teni, melyet öntözőberendezéssel és új
világítással képzelünk el. 
És a sporthoz kapcsolódik az óév, illetve
az újév igazán örömteli híre is. Újra tá-
mogatás áll a városhoz?

Igen, boldogan újságolom ezeken a
hasábokon is, hogy Gyál Város Önkor-
mányzata 800 millió forint támogatás-
ban részesült a Kormány jóvoltából,

melyet sportcsarnok építésére fordít-
hatunk. A sportcsarnok a tömegsport,
az utánpótlás-nevelés, a versenysport
és a testnevelési órák befogadása mel-
lett a város fontos közösségi terévé is
válhat, melynek építését még 2017-ben
megkezdjük. Köszönöm mindazoknak,
akik dolgoztak a projekt sikerességén!
A sportcsarnok paramétereivel kap-
csolatban hamarosan bővebb informá-
cióval szolgálunk. 
AAzz  óóvvooddaaii--  ééss  aa  ssppoorrttccééllúú  bbeerruuhháázzáássookk
mmeelllleetttt  mmááss  tteerrüülleetteekkeenn  iiss  ffeejjllőőddöötttt  aa
vváárrooss??

Igen, úgy gondolom, hogy az útépí-
tés, az útfejlesztés Gyál életében már-
már természetes, hiszen az elmúlt évek-
ben szinte minden esztendőben száz-
milliós útfejlesztéseket valósítottunk
meg. Ezzel a projekttel sem állunk le,
2017-ben is folytatjuk. 

Bevezettük a szelektív hulladékgyűj-
tést, amit szerintem a lakosság egyér-
telmű fejlődésként élt meg, hiszen amíg
korábban zacskóban lehetett gyűjteni a
hulladékot, addig manapság öröm lát-
ni, hogy az adott napokon az utcákon

sárga kukák gyülekeznek. A gyáliak vár-
ják a szelektív hulladékgyűjtőket, majd
következik az újrafeldolgozás. 

Az autóbusz-megállókat is feldíszí-
tettük képekkel és nem rongálták meg
azóta sem őket. Az üveg nincs betörve,
nincs összekarcolva, nem firkálják ösz-
sze. A gyáliak magukénak érzik ezeket
a pozitívumokat. Emellett arra is büsz-
kék vagyunk, hogy ma már minden vá-
rosi intézményünket itt élő gyáli pol-
gár vezet. 
úúggyy  ggoonnddoolljjaa,,  hhooggyy  aa  ffeejjlleesszzttéésseekk  mmeell--
lleetttt  aa  llookkáállppaattrriioottiizzmmuuss  iiss  eerrőőssííttii  aa  vváá--
rroosstt??

Mindenképpen. Fontosnak tartom,
hogy intézményvezetőink átérezzék an-

nak súlyát, hogy itt, közöttünk élnek, ís
így felelősek a Gyálon történt esemé-
nyekért, fejlesztésekért. Emellett, a vá-
ros vezetőiként a helyi vállalkozókat is
erősítjük, ők pedig a lokálpatriotizmust
erősítik, hiszen a beruházásainkat gyá-
liak építik. Ezek az épületek, ezek a ki-
vitelezések pedig modernek, gyönyö-
rűek. Az elvem szerint, hasonló áraján-
latok esetén a gyáli kivitelezőt, vállal-
kozót kell előnybe részesíteni. Befek-
tető-barát, a helyi vállalkozásokat tá-
mogató településnek tartom városun-
kat, ahol a helyi vállalkozók mindig utol-
érhetőek. Összességében azt gondo-
lom, hogy sikeres munkás évet hagy-
tunk magunk mögött. 

MMoonnddhhaattjjuukk,,  hhooggyy  aa  ssiikkeerreekkhheezz  nnaaggyy--
mméérrttéékkbbeenn  hhoozzzzáájjáárruulltt  aazz  öönnkkoorrmmáánnyy--
zzaattii  mmuunnkkaa??

Egyértelműen. A képviselő-testület
tagjainak együttműködése, a hivatali
munkatársak kitartó munkája a helyi si-
kerek alapja. és, ami talán még fonto-
sabb, hogy a képviselő-testület elkép-
zeléseit, intézkedéseit a gyáli emberek
elfogadják és hozzájárulnak azok meg-
valósításához is. 

EEzzeekk  sszzeerriinntt  nnaaggyyoonn  iiss  ffoonnttoossnnaakk
ttaarrttjjaa  aa  ggyyáállii  ppoollggáárrookk  vvéélleemméénnyyéétt??

Természetesen. Azt gondolom, hogy
a gyáli polgár véleménye, visszajelzé-
se mindig fontos. 

Amikor találkozunk az utcán, a bolt-
ban, a piacon vagy éppen a sportpá-
lyán, akkor mindenkit meghallgatunk
és vitázunk is. úgy gondolom, hogy
így van jól, mert nem mindenkinek jár
azonos módon az agya. Sokaknak
nincs meg minden információja a dön-
tések hátteréről, így a véleményének
kialakítása sem mindig megy. Az egyé-
nek közhangulatát befolyásoló apró-
ságok is lehetnek fontos, jelentős dol-
gok. Ezeken igyekszünk akár naponta
is segíteni.  

A polgármesteri interjúnk második
részét lapunk februári számában ol-
vashatják el, akkor az idei esztendő fő
céljairól és rendezvényeiről kérdezzük
meg Pápai Mihályt.
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Pápai Mihály:

Gyál a jövőbe fektet!
évértékelő interjúnkban a fejlesztések, a lokálpatriotiz-
mus, az önkormányzati munka és az állampolgári véle-
mény fontosságáról olvashatnak, de egy igazán 
fantasztikus sikerről is tájékoztat a város első embere. 

HíRHozó KéRdEző

... Gyál Város Önkormányzata 800 millió forint 
támogatásban részesült a Kormány jóvoltából,
melyet sportcsarnok építésére fordíthatunk.  

Szita Róbert   Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc
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06-29/340/134
A terjesztő csak a postaládával illetve a
szóróanyagok elhelyezésére alkalmas

egyéb eszközzel ellátott ingatlanok ese-
tében vállal feleősséget a terjesztésért!

LLeennddüülleettbbee  jjööttttüünnkk......
Lapzártánk idején, január 7-én lezajlott a Lendületben 2017 programsorozat nyitó ren-
dezvénye Erős József alpolgármester fővédnöksége alatt az Arany János Közösségi
Házban. Az év első eseményének szervezésében és lebonyolításában  nagy szerepet
vállalt a Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete. Ahogy címoldalunkon
is látszik, a program során színpadi fellépők szórakoztatták a közönséget, majd far-
sangi mulatság következett. A 2017-es programsorozatról a 14-15. oldalon, a nyitóren-
dezvényről pedig februári lapszámunkban olvashatnak további részleteket.  
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Aranyvasárnap, a polgármes-
teri Hivatal előtt felállított já-
szolnál a katolikus hittanos gye-
rekek betlehemes játékot mutat-
tak be, majd a színpadon a gyá-
li musical stúdió adventi műso-
rát tekinthettük meg, azt köve-
tően pedig a Bóbita Band kará-
csonyi dalait hallhattuk. A de-
cember 18-i este sztárfellépője,
szabó ádám harmonikával kísért
népszerű dalok előadásával fo-
kozta a hangulatot.

A háromnapos kirakodóvásár-
ban hosszú asztalokon sok-sok
színes finomságot kínáltak az
édesszájúaknak, az árusok por-
tékái között nép- és iparművé-
szeti termékeket találhattunk: ad-
venti koszorúkat, fából készített
karácsonyi díszeket, könyveket,
ékszereket, ünnepi gyertyákat,
textil dísz- és ajándéktárgyakat.

A 20 éve kerámiákkal foglalko-
zó hölgy tavaly is árusított az ad-
venti vásáron, leginkább a han-
gulat miatt jön el szívesen, és –

bár a zene esetenként nem az ő
korosztályának való – a színpadi
műsorok elnyerték a tetszését. A
gyöngyfák készítője, miközben
méltán büszkélkedett a többezer
gyöngyből álló díszfával, kiemel-
te, hogy ezen ajándéktárgyak
iránt leginkább férfiak érdeklőd-
tek.

A hétvége három napja során
kihagyhatatlan karácsonyi ízek-
kel: sült gesztenyével, forralt bor-
ral büfé állt a látogatók rendel-
kezésére. megkóstoltuk, és a leg-
finomabb melegítő italnak a szil-
vás tea bizonyult. A fahéjas ízű
kürtőskalácsból fogyott a leg-
több, ami leginkább a gyerekek
kedvencének bizonyult. A meg-
kérdezettek szerint a kézműves
vásár bővítése még több érdek-

lődőt vonzana a városközpont-
ban tartott programsorozatra.

Az adventi rendezvény során
dr. szűcs lajos országgyűlési
képviselő, pápai mihály polgár-

mester és erős józsef alpolgár-
mester közösen gyújtották meg
a negyedik gyertyát a városi ad-
venti koszorún. Az országgyűlési
képviselő ünnepi beszédében ar-
ra kérte a jelenlévőket, szentelje-
nek figyelmet azokra, akik egye-
dül töltik az ünnepet; mindemel-
lett áldott, békés karácsonyt kí-
vánt minden gyálinak.

polgármesterünk megosztotta
azon gondolatát, hogy minden
napot karácsonnyá varázsolha-
tunk, amennyiben naponta figye-
lünk egymásra, gondoskodunk
egymásról. Karácsonyi és újévi jó-
kívánságai tolmácsolása mellett
pápai mihály hangsúlyozta: tö-
rődjünk önmagunkkal az ünne-
pek alatt, lehetőségeinkhez mér-
ten szánjunk időt saját feltöltő-
désünkre, kikapcsolódásunkra.

Városunk adventi rendezvény-
sorozatát az aranyvasárnapi
program meghitt hangulattal zár-
ta, a karácsonyi fények és dalla-
mok, a forralt bor és kürtőskalács
illata, az ünnepi gondolatok mel-
lé már-már mesebelinek hatott a
várost lassan fehérre festő hó-
szállingózás.

Ezüstvasárnap az adventi
koszorú harmadik gyertyá-
ját pápai mihály polgár-

mester gyújtotta meg az Arany
jános Közösségi Házban, ahol
ünnepi műsorával közreműködött
a Kodály Zoltán Zeneiskola és a
gyál Városi Fúvószenekar is.

Advent negyedik hétvégéjén az
állatsimogató és a kézműves ter-
mékek vására mellett számos ze-
nei program várta az érdeklődő-
ket. A december 16-ai délután a
gyáli Kaleidoszkóp színpad mű-
sorával indult, amelyet a Bocsok
nagycsaládos egyesület gyer-
mekeinek fellépése és a Zrínyi
miklós általános iskola tanulói-
nak ünnepi előadása követett. Ka-
rácsonyi tánccsokorral készült a
nézők számára a pörög a gyáli
szoknya, az est zárásaként pedig

Dér Heni koncertjét élvezhette a
közönség.

A december 17-i délutánt az
Ady endre általános iskola, majd
a Kodály Zoltán Zeneiskola és a
Bartók Béla általános iskola di-
ákjainak műsora nyitotta. Hall-

hattuk a Kovács istván pál Dalkör
karácsonyi koncertjét, valamint
fellépett a Kiss Kata Zenekar a ki-
sebb és nagyobb gyerekek örö-
mére. A sztárvendég, Vastag Ta-
más koncertje nagyszámú nézőt
vonzott.
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Varázslatos

várakozás
– ez történt Advent harmadik-

és negyedik hétvégéjén
A gyáli advent négy héten át tartó programjai amellett, hogy tartalmas és színvonalas

kikapcsolódást nyújtottak a résztvevők számára, minden érzékünkre hatva hozzájárultak ahhoz,

hogy a várakozás időszaka valóban nyugodt, ünnepi ráhangolódással teljen.

ünneplő

sszzaabbóó  ááddáámm

VVaassttaagg  TTaammááss

... minden napot karácsonnyá varázsolha-
tunk, amennyiben naponta figyelünk
egymásra, gondoskodunk egymásról.  

Katavits Kitti                  Fotó: Börcsök Kata

DDéérr  HHeennii
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arany János közösségi Ház és
Városi könyvtár azzal is hozzájá-
rul, hogy csoportos kiállításon
mutatja be a Gyáli téli tárlat dí-
jazott alkotóinak munkáit. idén is
külső szakmai zsűri bírálta el a
tárlaton szereplő műveket. az
emléklapokat, a különdíjat, a kö-

zönségdíjat, illetve a harmadik, a
második és az első díjat Erős Jó-
zsef alpolgármester és szurcsik
József képzőművész adta át az
alkotóknak.
XXVI. Gyáli Téli Tárlat díjazottjai:
I.díj: orosz lászló
II. díj: Rafai ákos
III. díj: katona-Zsombori mária

orosz lászló két alkotása jelent
meg a téli tárlaton, az egyikkel
kiérdemelte az 1. díjat.

az utóbbi évek talán legnívó-
sabb kiállítását, tárlatát sikerült
összehozni. Én most egy Dante-
sorozaton dolgozok, a jövő ősz-
szel szeretnék ugyanis 30 darab-
ból álló sorozatból egy nagysza-

bású kiállítást megszervezni.
a visszajelzések alapján el-
mondható, hogy az emberek-
nek most is tetszett a téli tár-
lat. Érdekes, de, ha a művész
egy adott témát fest meg
vagy ugyanazon témában fest,
az mindig bejön a művészetek
iránt érdeklődőknek. Ezt a ki-
állítást is a kollégákkal együtt
én rendeztem össze és nagyon
élveztem a munkát – nyilat-
kozta lapunknak orosz lászló.

az arany János közösségi
Ház és Városi könyvtár január
22-én, a magyar kultúra Nap-
ján nyíló csoportos kiállításon
mutatja be az előző évi Gyáli
téli tárlat díjazott alkotóinak
munkáit.

Több mint negyedszázados
hagyomány, hogy advent
idején a Gyálon élő, alkotó,

a városhoz kötődő képzőművé-
szek nagyszabású csoportos ki-
állításon mutatják be munkáikat
Gyál közönségének. a december
9-én megtartott eseményen, ahol
Erős József alpolgármester és
szurcsik József munkácsy-díjas
képzőművész, a magyar képző-
művészeti Egyetem tanszékve-
zető egyetemi tanára, rektor-

helyettese is beszédet mondott,
elhangzott, hogy az immár 26.
Gyáli téli tárlat Pápai mihály pol-
gármesterünk és Fegyó Béla fes-
tőművész ötletéből indult kezde-
ményezés értékes hagyománnyá,
rangos képzőművészeti ese-
ménnyé vált az elmúlt évtizedek-
ben.

Rangját talán azok a változások
is emelték, amelyeket néhány év-
vel ezelőtt vezettek be az ese-
mény szervezői. Ezek közül az
egyik, hogy Gyál Város Önkor-
mányzatának jóvoltából tisztes
nagyságrendű elismeréseket kap-
tak a díjazott művészek. az elis-
meréshez a tárlatnak helyet adó
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Csoportos kiállításon
a Téli Tárlat

díjnyertes alkotásai
az utóbbi évek talán legnívósabb kiállítását, tárlatát sikerült összeállítani

a huszonhatodik születésnapját ünneplő Gyáli téli tárlaton, melyet idén is az arany

János közösségi Ház és Városi könyvtár kiállítótermében rendeztek.

alkotó szR Fotó: kiséri-Nagy Ferenc és Börcsök kata

Az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár programjai

Január 22. vasárnap
- 17.30óra a magyar kultúra Napja Városi ünnepsége – lendületben Gyál
2017 rendezvénysorozat hivatalos megnyitója.
- 17.30óra a XXVi. Gyáli téli tárlat díjazott alkotói csoportos kiállításának
megnyitója,
- 18 órakor a városi ünnepség hivatalos megnyitója,
- a közművelődési Díj átadása,
- Ünnepi műsor: "Versek tűsarokban" kortárs és egyéb versek zenével, elő-
adja Csizmadia ildikó és Wessely-simonyi Réka, azt követően pedig a ta-
lamba ütőegyüttes ad koncertet.
Január 28. szombat 19 óra
Farsangi Retro Party
Belépő elővételben 1500 Ft, a helyszínen 2000 Ft, ami tartalmaz 1 welcome
drinket.
Február 4. szombat 15 óra
„azt a ragyogóját!” dal és nótadélután. Fellépnek: a dalkör énekesei, tánc-
csoport és kremsner József magánénekes. műsor után tánc. Zene: tabányi
antal cigányzenekara, a tánchoz a talpalávalót kremsner József szolgál-
tatja. művészeti vezető: tolnai mari
szünetben tomBola
Jegyek a helyszínen előadás előtt válthatók a közházban.
(700.- Ft/pártoló tagoknak 300.- Ft.)
a műsort Gyál Város Önkormányzata, az arany János közösségi Ház,
a Dankó Rádió, valamint a Gyöngyi Virágbolt támogatja.
Február 1 1 . szombat 7 órától
5. Gyáli Böllérverseny (részletes program a 28. oldalon található!)aazz  eellssőő  ddííjjaatt  oorroosszz

lláásszzllóó  vveehheettttee  áátt
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A december 15-i rendkívüli ülés
első napirendi témájának meg tár -
gyalása során döntöttek a képvi-
selők a gyáli Polgármesteri Hiva-
talban dolgozó közalkalmazottak
és köztisztviselők béremeléséről.
Az egyhangúlag megszavazott
béremelésnek köszönhetően az
érintettek jövedelme maximálisan
10 %-kal növekedik január 1-től. A
vezető beosztásban lévők ala-
csonyabb mértékű (max. 5%)
emelést kaptak. A jelenlegi tör-
vényi szabályozás szerint a pol-
gármesterek jövedelme az állam-
titkárok jövedelméhez igazodik,
tehát erre vonatkozóan a képvi-
selő-testületnek nincs döntési
jogköre. „Az illetményalap növe-
lését nem csupán anyagi, de er-
kölcsi megbecsülésnek is érez-
zük.” – fogalmazta meg tóth ist-
vánné ügyintéző, aki immár 18
éve dolgozik a hivatalban, a gyá-
li lakosság szolgálatá-
ban, a településért
alá zattal.

A második napiren-
di téma személyi dön-
tést igényelt. A város-
vezetők egyhangú
pozitív döntést hoz-
tak a gyáli liliom
Óvo da intézményve-
zetőjének kinevezésé-
ről. lendvay-kiss Ani-
ta egy évvel ezelőtt
kapott megbízást az
intézmény vezetésére,
melynek ered mé nyes -
ségét és sikerét alátá-
masztja, hogy a neve-
lőtestület és a szülői
munkaközösség is tá-

mogatta a vezetőnő további
mun káját. 

lendvay-kiss Anita kinevezé-
sével most már minden városi in-
tézményt gyáli lakóhelyű vezető
irányít, melynek kifejezetten örü-
lök – fogalmazott a szavazást kö-
vetően a polgármester, aki sze-
rint így még szorosabb a kötő-
dés a város iránt. 

Az intézményvezető megkö-
szönte a testület döntését és el-
mondta, hogy minden igyekeze-
tével azon lesz, hogy kollégáival a
legmagasabb színvonalon mű-
ködtessék az óvodát.

A következő napirenden sze-
replő téma az új gyáli újság szer-
kesztőségét érintette. gazdik ist-
ván, az Arany jános közösségi
Ház és Városi könyvtár igazga-
tója, az új gyáli újság volt szer-
kesztője és gyál Város önkor-
mányzata között 2008. január 3.
napján jött létre az „új gyáli új-
ság” időszaki lap szerkesztőség-
vezetői feladatainak ellátásáról
szóló szerződés. gazdik istván in-
dítványozására e jogviszony kö-
zös megegyezéssel 2016. de -

cember 31-i hatállyal megszűnt.
A főszerkesztői feladatok ellátá-
sával szita Róbert újságírót bíz-
ta meg a testület, mellyel egy új
korszak veszi kezdetét a városi
kommunikációt illetően. 

Az említett korszak első lépé-
se az új honlap kialakítása volt,
melyet most a városi lap megújí-
tása követ. A továbbra is havi
rendszerességgel megjelenő új-
ság az eddigi értékeket megőriz-
ve, de a XXi. század követelmé-
nyeinek megfelelően, egy külle-
mében modernebb, tartalmában
olvasmányosabb, magazinként jut
el az olvasók kezébe.

Utolsó témaként tárgyalták a
gyál vasútállomás épületének fel-
újítását, melynek során elhang-
zott, hogy gyál Város önkor-
mányzata és a máV zrt. közösen
tervezi az épület és környezeté-
nek megújítását. 

Az ülés végén Pápai mihály pol-
gármester megköszönte a képvi-
selő-testület egész éves kitartó
munkáját, és kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog újesztendőt
kívánt azoknak a résztvevőknek

is, akik egész évben se-
gítették a testület mun-
káját. Végül készült egy
csoportkép is, amelyet
rendhagyó módon most
a polgármester készített
saját telefonja segítsé-
gével, úgynevezett szel-
fi ábrázolással.

gyál Város önkor-
mányzata éves munka-
rend szerinti, legköze-
lebbi soros ülését janu-
ár 26-án, 17 órakor tartja
a Városháza tanácster-
mében.  A de cemberi
képviselő-testületi anya-
gok, illetve döntések a
gyal.hu weboldalon ol-
vashatóak.

nnééggyy  éévvttiizzeeddeess  ggyyáállii  sszzoollggáállaatt
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pprraaxxiissjjooggoott  aa  FFuullll--DDeennttaall  kkfftt..  mmeegg--
vváássáárroollttaa,,  ííggyy  jjaannuuáárrttóóll  ddrr..  ssiimmoonn
ttíímmeeaa  vveettttee  áátt  aa  rreennddeelléésseekkeett  aazz
11..  sszzáámmúú  ffooggoorrvvoossii  kköörrzzeettbbeenn..

A gyáli képviselő-testület
132/2016. (Vi.30.) sz. határozat-
tal 2016. június 30. napjától – 6
hónapos felmondási idővel – fel-
mondta dr. körmendy és társa
szolgáltató Betéti társasággal
(képviselője: dr. körmendy lász-
ló) az 1. sz. fogorvosi körzet ellá-
tására vonatkozó, 1999. decem-
ber 29-én megkötött megbízási
szerződést, miután dr. körmendy
lászló fogszakorvos 2016. októ-
ber 14. napján levélben tájékoz-
tatta az önkormányzat jegyzőjét,
hogy a 130096165 sz. praxisát el-
adásra meghirdette, és Dr. Pelcz
ádám, mint a Full-Dental kft. (to-
vábbiakban: kft.) (2220 Vecsés,
Aulich l. u. 24.; adószám:
23999554-1-41) ügyvezetője vé-
teli szándékát jelezte és a fogor-
vosi működtetési jog átruházásá-
ról 2016. október 26. napján elő-
szerződést kötött Dr. simon tí-
mea fogorvossal, aki a fogászati
ellátást a kft. orvosaként tényle-
gesen nyújtja.

Dr. simon tímea a semmelweis
Egyetem Fogorvos-tudományi
karán szerzett fogorvosdoktor
szakképzettséget 2014-ben,
emellett klinikai fogászati higié-
nikus képesítéssel, valamint ér-
vényes működési nyilvántartási
igazolvánnyal rendelkezik. A ma-
gyar Orvosi kamarának a tagja.
önéletrajzából kitűnik, hogy a
diploma megszerzését követően
fogorvosi helyettesítést látott el
a XVii. kerületi felnőtt szakren-
delőben, jelenleg a máriabese-

nyői felnőtt szakrendelő helyet-
tesítő fogorvosa. XVii. kerületi la-
kos. 
Dr. körmendy lászlót utolsó ren-
delésén Pápai mihály polgármes-
ter is felkereste és a város nevé-
ben megköszönte több évtizedes
fogorvosdoktori munkáját. Dr. si-
mon tímea január 2-án meg-
kezdte praxisának gyakorlását. 
lapunk februári számában a té-
mára még visszatérünk, akkor kö-
züljük majd mindkét fogorvossal
készített interjúnkat is.  
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A béremeléstől a
vasútállomás felújításáig

– A testületi ülésről jelentjük

A folyamatos fogorvosi ellátás érekében

közöttünk élő sy-szR                 Fotó: kiséri-nagy Ferenc

F E L H Í V Á S
gyál Város önkormányzatának képviselő-testülete a
146/2015. (Vi.25.) sz. határozatában döntött arról, hogy
széleskörű társadalmi egyeztetésre alapozva elkészíti gyál
Város integrált településfejlesztési stratégiáját.

Fentiekkel kapcsolatosan a tervező VölgyzUgOly mŰ-
HEly kft. elkészítette gyál Város integrált településfej-
lesztési stratégiájának véleményezési tervdokumentáci-
óját.

gyál Város önkormányzata a településfejlesztéssel és
településrendezéssel összefüggő PARtnERségi EgyEz-
tEtési szABályzAtA alapján véleményezés céljából tör-
ténő FElHÍVást tesz közzé

• a település hivatalos honlapján
• a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdető táblán
• a gyáli mi újságban, gyál Város önkormányzatának

közéleti és információs lapjában. 
A véleményezési eljárás tervanyagát teljes egészében a

település hivatalos honlapjára tájékoztatásként feltöltöt-

tük, megtekinthető a http://www.gyal.hu/kozerdeku/hir -
detmenyek/ menüpont alatt.

A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján
• a gyáli Polgármesteri Hivatal címére (2360 gyál, kőrösi

út 112-114.) történő megküldéssel
• elektronikus levélben történő megküldéssel (foepi-

tesz@gyal.hu)
21 napon belül teheti meg észrevételeit

• a település közigazgatási területén ingatlannal ren-
delkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jo-
gi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

• a véleményezési eljárásokba bejelentkezett, gyálon
székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szerve-
zet,

• a véleményezési eljárásokba bejelentkezett, gyálon
székhellyel rendelkező civil szervezet.

Várjuk konstruktív együttműködésüket!
gyál, 2017. január 05.                                                            

gyáli Polgármesteri Hivatal
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Erős józsef alpolgármester, az 5-
ös számú körzet képviselője már
a karácsony előtti héten meg-
kezdte a csomagok kézbesítését
a választókörzetében. Az alpol-
gármester elmondása alapján,
Gyálon 94 fő érintett az akció-
ban.

Erős józsef december 21-én
Bácsi Péter képviselővel együtt,
a Williams televízió kamerája
előtt köszöntötte a 92 esztendős
Valázsik lászlót. A Gyálon öt éve

élő laci bácsi koráb-
ban a textiliparban
dolgozott évtizedekig,
jelenleg pedig a fiánál
él. magas kora ellené-
re szívesen internete-
zik.

nem is olyan régen
még a kertben is tevé-
kenykedtem, de a lá-
bam ezt ma már nem
engedi. Azóta inkább
az internet felé fordul-
tam, már a sskype
használoatát is megta-
nultam – nyilatkozta la-
punknak Valázsik lász-
ló. még karácsony előtt
minden szépkorú át-
vette az ajándékcso-
magot, melyben sza-
loncukor, kiwi, tea, datolya, man-
darin, egy üveg bor, méz, vala-
mint karácsonyi sütemény is he-
lyet kapott. A csomagok értékét
illetően az önkormányzat nem fu-

karkodott, ugyanis a képviselő-
testület döntése értelmében
8000 Ft értékben állították össze
a Gyál Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési kft. munkatársai.

Pápai mihály polgármester de-
cember 22-én köszöntötte azokat
a rendőröket, akik ebben az esz-
tendőben is sokat tettek Gyál köz-
biztonságáért, a városban élők
nyugalmáért. Az eseményen ko-
csis istván r. alezredes, a Dabasi
Rendőrkapitányság vezetője és ju-
hász tamás r. őrnagy, a Gyáli Rend-
őrőrs parancsnoka is részt vett.

örülök, hogy ilyen szép szám-
ban együtt láthatunk ennyi
egyenruhást. kiváló a viszonyunk,
jó a kapcsolatunk. A közbizton-
ságáról készült statisztikák is jól
mutatják és alátámasztják azt az
együttműködést, a közös mun-
kát, amelyet a helyi társszervek
és az önkormányzat végez évek
óta azért, hogy Gyál szerethe-
tőbb és biztonságosabb város le-
gyen – fogalmazott Pápai mihály
polgármester, aki a városban élők
nevében tisztelettel megköszön-
te a rendőrök áldozatos munká-

ját, melynek jeléül különböző ér-
tékben Erzsébet-utalványokat
ajándékozott.

A polgármester a kötetlen be-
szélgetés során hozzátette, hogy a
Gyálon szolgáló számottevő rend-
őr számára fontos, hogy jók le-
gyenek a szolgálati- élet- és mun-
kakörülmények, mert csak meg-
felelő feltételek között lehet ered-
ményes és jó munkát végezni.

Pápai mihály szerint sohasem lehe-
tünk elégedettek magunkkal, mert
az kényelmessé teszi az embert.

Ezt követően kocsis istván r. al-
ezredes, a Dabasi Rendőrkapi-
tányság vezetője példaértékűnek
nevezte az önkormányzat és a
helyi rendvédelmi szervek együtt-
működését, mint kiemelte, ugyan-
csak ritka, hogy a helyi rendvé-
delmi szervek közösen ünnepel-
nek az önkormányzattal.

ilyenkor, év végén mindenki
számvetést készít, így van ez a
rendőrségnél is. A legfontosabb-
nak azt tartjuk, hogy az állampol-
gárok és az önkormányzatok ho-
gyan jeleznek vissza. stratégiai
partnerünk a helyi önkormányzat
és a polgárőrség, ékes példa erre
Gyál városa, amely anyagilag is
elismeri a helyi rendőröket. na-
gyon nagy siker ez mind a testü-
let, mind a munkatársaink számá-
ra, hiszen többlet töltetet ad a kö-
vetkező időszakra is – tette hozzá
a rendőrkapitány.

Az elismeréseket Baán józsef,
Bata Ambrus, Bodzán lajos, Fo-
lyami Péter, Hanczinger Dóra, kő-
kuti Gergő, juhász tamás, láng
Gabriella, nagy tamás, németh
Ferenc, Póka máté szilárd, Prybil-
né újhelyi Erzsébet, simonics já-
nos, sós miklós, szokolai tamás,
tóth Edit és tsuberáts Ders Ger-
gely vehették át.
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Utalvány a rendőröknek,
ajándékcsomag a szépkorúaknak

minden ajándék célba ért karácsonyig

A Gyálon szolgáló rendőrök áldozatos munkájuk elismeréseként Erzsébet-utalványt,
a szépkorúak pedig ünnepi ajándékcsomagot vehettek át.

Gyál Város önkormányzata valamennyi helyi szépkorút karácsonyi csomaggal ajándékozott
meg, a kézbesítéshez az alpolgármester és a képviselők nyújtottak segítséget.

közöttünk élő szita Róbert Fotó: knF, gyal.hu és a szerző

HÍREK

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírreekk
A gyáli anyakönyvi hírekről Beke zsuzsanna anyakönyv-
vezető tájékoztatta lapunkat. 

December 14-én 5 felnőtt és 1 kiskorú tett állampolgár-
sági esküt.

Házasságot kötöttek:
December 9-én: Varga tímea és szilágyi Gábor istván
December 10-én: nana mónika és kalina zsolt (férjes

név: kalina-nana mónika)
December 17-én: koczor Gabriella és Antal Róbert, me-

zei mónika és Beliczki józsef Béla (férjes név: Beliczki-
mezei mónika), Pótfi Fanni Anna és tóth lászló istván
(férjes név: tóth-Pótfi Fanni Anna).

December 19-én Vigh timea melinda és Berlinszky ta-
más Csaba (férjes név: Berlinszky timea melinda).

VVéérraaddááss  aa  kköözzhháázzbbaann
A tavalyi évhez képest idén megduplázódott a gyáli vér-
adók száma, amely rendkívüli eredmény, hiszen a térség-
ben 10-15%-os a növekedés, míg Gyál esetében 51%-os.
Ez az eredmény az országos átlaghoz képest is kimagas-
ló. összességében 117 liter vért adtak a gyáliak, ami azt
jelenti, hogy 780 ember életét mentették meg. idén még

tovább javult ez az adat, ugyanis a magyar Vöröskereszt
december 22-én is véradást szervezett az Arany jános
közösségi Ház és Városi könyvtárban.

Vöröskeresztes véradásszervezéssel kapcsolatos infor-
mációkkal és kérdésekkel kérjük, keresse az illetékes ko-
ordinátort:
33.. sszz..  tteerrüülleettii  sszzeerrvveezzeett    ((DDaabbaass  ééss  kköörrnnyyéékkee))
HHiiddvvééggii  BBaalláázzss területi vezető
Elérhetősége: dabas@voroskereszt.hu, +36-70/933-8187

December 20-án Partnerségi információs napot tartott
városunkban a PPeesstt  mmeeggyyeeii  CCiivviill  iinnffoorrmmáácciióóss  CCeennttrruumm.
Az Arany jános közösségi Házban megrendezett "Pá-
lyázz, mi segítünk!" programra egyesületek, alapítványok
képviselőit várták. A tanácsadás témái között szerepelt
a 2017-es nEA pályázat, a civilek számára is elérhető új
pályázati felület, a FAiR, valamint napirendre került a fo-
lyamatban lévő pályázatok elszámolásával kapcsolatos
feladatok átbeszélése is.

A 2017-ben 25. évfordulóját ünneplő nnyyuuggddííjjaass  AAllaa--
ppííttvváánnyyéérrtt  nnyyuuggddííjjaass  kklluubb óévbúcsúztató összejövetelt
tartott a jóbarátok vendéglőben. A zártkörű rendezvé-
nyen finom ebéd és hangulatos zene szolgálta a jól ösz-
szeszokott társaság szórakozását. A civil szervezet több
mint 100 taggal rendelkezik, elnöke Gácsi kiss Dezsőné.

gyaliUjsag_10-11:23-24-25.qxd  2017.01.09.  11:42  Oldal 22



merte az Önkormányzat a tanu-
lók munkáját. A díjakat erős Jó-
zsef alpolgármester, Czotter Fe-
renc, a pénzügyi és gazdasági Bi-
zottság elnöke, Zabáné nagy
gyöngyi, a szociális és egész-
ségügyi Bizottság elnöke, Vinnai

Tibor, az Ifjúsági és sport Bizott-
ság elnöke és Bácsi péter képvi-
selő adták át.

Az Ady-ünnepségén elsőként
Czinege Réka nyolcadik osztályos
vehette át az elismerést. Réka
méltatásából megtudtuk, hogy 1.
osztályos korától kitűnő tanuló és
a városi matematika versenyeken
már értékes helyezéseket nyert,
az Arany János versenyen pedig
csapatával lett 1. helyezett. A cél-
tudatos, kitartó, kreatív, elszánt,
osztályában csendes, diákönkor-
mányzati igazgató-helyettes tisz-
telettudó, már mosolyrendi ki-
tüntetett is.

A másik díjazott, Osztényi Ágo-
ta szavalóversenyeken indult, aki-
nek verselésekor, ,,A kis gyufa-

árus” előadása során mindenki li-
babőrös lett. Korábban már több
városi szavaló- és matematika
versenyen is elindult, igazi zenei
tehetség, akinek kezei közül
emellett fantáziadús, kreatív raj-
zok is kikerültek már. A szintén

mosolyrendi kitüntetett vidám-
ságával, mosolyával is elvarázsol
mindenkit.

A díjátadás után Andersen ,,Ti-
zenketten a postakocsin” című
meséjét adták elő a 4/b-sek. A fel-
nőtt díjat január 22-én adják át.

Atavalyi év utolsó tanítási
napját karácsonyi műso-
rokkal zárták a gyáli álta-

lános iskolások. A színes műso-
rokat betlehemi előadások, ének-
kari szereplések, továbbá színda-
rabi előadások gazdagították. A
lelkiismeretes felkészülésnek kö-
szönhetően az intézmények di-
ákjai meghitt, hangulatot vará-
zsoltak karácsonyi műsorukkal. A
város által kiírt pályázat során is-
kolánként 2-2 gyermek intéz-
ményvezetői javaslatra nyerhet-
te el a városi közművelődési dí-
jat, melyet gyál Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testüle-
te a közművelődési, kulturális
életben kimagasló tevékenységet
végzők elismerésére alapította és
azon személyeknek adományoz-
ható, akik közösségi munkájuk-
kal, a közéletben való részvétel-
ükkel hozzájárulnak gyál közmű-
velődési és kulturális színvonalá-
nak emeléséhez.

A 2016. évi Közművelődési Díjat
gyál Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pallér Csen-
ge 7. a osztályos tanuló, (Bartók
iskola), silimon mónika 8. a osz-
tályos tanuló, (Bartók iskola), Tóth
Dorina 8. a osztályos tanuló, (Zrí-
nyi iskola), szőlősi Krisztián snI
tagozatos tanuló, (Zrínyi iskola),

mészáros melinda 11. a osztályos
tanuló, (eötvös iskola), Kereszte-
si Zsolt szabolcs 11. a osztályos
tanuló (eötvös iskola), pardi Kitti
8. a osztályos tanuló, (Kodály is-
kola), valamint surányi luca 8. a
osztályos tanuló (Kodály iskola)
részére adományozta. A pénzju-
talmakon kívül, oklevéllel is elis-
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Iskolai ünnepségek

itt és ott
Az Ady endre Általános Iskola az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban december

21-én tartotta évzáró rendezvényét. ezen a napon a Zrínyiben és a Bartókban is átadták a diákok-

nak adományozható városi közművelődési díjakat. A Kodályban és az eötvösben pedig már

korábban megtartották az ünnepségeket.

ünneplő szR Fotó: KnF

Kis tehetségek a Gyáli Liliom Óvodában

Óvodánkban nagy
hangsúlyt fektetünk a
tehetséggondozásra.
Célunk, hogy az óvo-
dás gyermekek, él-
ményszerűen külön-
böző vizuális techni-
kák alkalmazásával
készítsék el rajzaikat –
mondta el lapunknak
lendvai-Kiss Anita in-
tézményvezető.

A liliom óvodába já-
ró gyerekek az óvoda-
pedagógusok felké-
szítésével tartalmas
rajzpályázatokat ké-
szítenek, amelyeket
rajzversenyre külde-
nek. December 15-én,
az IgAs Benzinkút-
technológia Kft. rajzpályázat zsűrije képviseletében Kovács József
látogatott el az oviba és örömhírrel is szolgált.

1. helyezést ért el prátpál Botond Bambi csoportos óvodás, aki ezzel
15.000 Ft értékű Régió játékutalványt nyert.

Különdíjat nyert Holpár Júlia, a Csibe csoportból, aki 5.000 Ft értékű
Régió játékvásárlási utalványt nyert. Vörös Jázmin, a süni csoport
ovisa szintén 5.000 Ft értékű Régió játékvásárlási utalvánnyal gaz-
dagodott.

Az óvodát 50.000 Ft értékű Régió Játékutalványban részesítették.
úgy érzem nem hiába drukkolt óvodánk szülői közössége, dolgo-

zóink, mert a mi kis óvodásaink elhozták az első helyezésért járó ju-
talmat, különdíjat és oklevelet, ezzel ismét dicsőséget szerezve óvo-
dánknak – tette hozzá az intézményvezető, aki büszke a gyerekek-
re, szüleikre, és az őket felkészítő óvodapedagógusokra egyaránt.
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Gyál 2017-ben ünnepli várossá nyilvánításának 20. évfordulóját. A városvezetés szándéka, hogy
a jubileumi programsorozat alapját a városi nagyrendezvények adják ebben az esztendőben.
A hagyományosan megrendezendő programok mellett számos, az elmúlt 20 évre visszaemlékező
rendezvényt tartanak a városban működő intézmények, önkormányzati gazdasági társaságok,
valamint civil és sportszervezetek.

PROGRAMAJÁNLÓ

LENDÜLETBEN –2017

Az idei esztendő nem csak a város éle-
tében fontos évforduló. A gyáli, városi
fenntartású intézmények közül a Gyáli
Liliom Óvoda és a Gyáli Ady Endre Ál-
talános Iskola a 45., a Gyáli Bóbita Böl-
csőde és a Gyáli Tátika Óvoda a 35., az
Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár pedig a 15. születésnapját ün-
nepli.

Ezek mellett több közösség és civil
szervezet is fontos évfordulót ül ebben
az esztendőben. Ezért fogalmazódott

meg a város vezetőiben az a gondolat,
hogy a város és a városi intézmények
ünnepeinek közös arculatot, közös meg-
jelenést adjon.

Eltökélt célunk, hogy ezzel is előse-
gítsük a gyáli identitás további erősö-
dését, és városunk egyébként is pezs-
gő kulturális életét tovább erősítsük. A
rendezvénysorozatról egy kiadvány is
készül, melyet még januárban minden
gyáli lakos a postaládájában megtalál.
Kiadványunkban olvashatják az egyes

évfordulós intézmények bemutatkozá-
sát és az „Lendületben GYÁL 2017” ren-
dezvénysorozat részét képező rendez-
vényeik leírását. A programfüzetet zá-
ró eseménynaptárban a kiemelt, önkor-
mányzatunk támogatásával megvaló-
suló jubileumi események kaptak helyet.

Reméljük, hogy felkelti az érdeklődé-
süket az alábbiakban található ,,Lendü-
letben GYÁL 20 17” rendezvényfolyam,
és minél több eseményén személyesen
találkozhatunk! Ünnepeljük együtt Gyált!

JJaannuuáárr

JJaannuuáárr  77..  sszzoommbbaatt  1166..0000
Nyitó buli (farsang és pótszilveszter)
Helyszín: Arany János Közösségi Ház
Főrendező: Nyugdíjasok Helyi Képviseleté-
nek Közhasznú Egyesülete
JJaannuuáárr  1144..  sszzoommbbaatt  88..0000
„Drukkolj a Szüleidnek” intézmények közötti
foci, kosárlabda és röplabda bajnokság
Helyszín és főrendező: Gyáli Zrínyi Általános
Iskola
JJaannuuáárr  2222..  vvaassáárrnnaapp  1177..3300
Kultúra napja, Lendületben GYÁL 2017 ren-
dezvénysorozat hivatalos megnyitó
Helyszín és főrendező: Arany János Közös-
ségi Ház
JJaannuuáárr  2288--2299..  sszzoommbbaatt  1100..0000  --  VVaassáárrnnaapp
Gyál Város 20. biliárd verseny
Helyszín: Lakodalmas Ház
Főrendező: Gyáli Amatőr Sportegyesület    

FFeebbrruuáárr

FFeebbrruuáárr  1111..  sszzoommbbaatt  77..0000
Böllér fesztivál
Helyszín: Gyáli Sportpálya
Főrendező: Gyál Város Önkormányzat 
FFeebbrruuáárr  2222..  sszzeerrddaa
Babaköszöntő évforduló ünnepség
Helyszín: Polgármesteri Hivatal
Főrendező: Gyál Város Önkormányzat

MMáárrcciiuuss

MMáárrcciiuuss  66--1100..  hhééttffőő--ppéénntteekk
Pénzügyi tudatosság hete
Helyszín és főrendező: Gyáli Eötvös József
Szakképző Iskola     
MMáárrcciiuuss  1155..  sszzeerrddaa
Szabadság ünnepe

Helyszín és főrendező: Arany János Közös-
ségi Ház
MMáárrcciiuuss  2222..  sszzeerrddaa
Városi rajzverseny: 20 éves a város
Főrendező: Gyáli Bartók Béla Általános Iskola
MMáárrcciiuuss  2255..  sszzoommbbaatt  1100..0000
Zeneiskolák kamarazenekarainak XIII. talál-
kozója
Helyszín: Gyáli Bartók Béla Általános Iskola
Főrendező: Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Mű-
vészeti Iskola

ÁÁpprriilliiss

ÁÁpprriilliiss  77..  ppéénntteekk
Szakmai nyíltnap
Helyszín és főrendező: Gyáli Liliom Óvoda
ÁÁpprriilliiss  88..  sszzoommbbaatt  1155..0000
Népdal és nótaverseny
Helyszín: Arany János Közösségi Ház
Főrendező: Kovács István Pál Dalkör Egye-
sület
ÁÁpprriilliiss  99..  vvaassáárrnnaapp  1177..0000
Pörög a Gyáli Szoknya néptánc gála
Helyszín: Arany János Közösségi Ház
Főrendező: Pörög a Gyáli Szoknya Egyesü-
let
ÁÁpprriilliiss  1133--1177..  ccssüüttöörrttöökk--hhééttffőő
Húsvéti szertartások, családi programok és
mise
Április 13. csütörtök, 18.00
Április 14. péntek 15.00
Április 15. szombat 20.00
Április 16. Húsvét Vasárnap 10.00
Április 17. Húsvét Hétfő 9.30 
Helyszín: Római Katolikus Plébánia
ÁÁpprriilliiss  2211..  ppéénntteekk
Bartók ÖKO nap
Helyszín és főrendező: Gyáli Bartók Béla Ál-
talános Iskola
ÁÁpprriilliiss  2222..  sszzoommbbaatt  99..0000
Marsi kupa labdarúgó torna

Helyszín: Gyáli Sportpálya
Főrendező: Gyáli Baráti Kör Sportegyesület  
ÁÁpprriilliiss  2222..  sszzoommbbaatt
Térségi nyugdíjas klubok találkozója
Helyszín: Arany János Közösségi Ház
Főrendező: Nyugdíjasok Helyi Képviseleté-
nek Közhasznú Egyesülete
ÁÁpprriilliiss  2244..  hhééttffőő
Szent György emlékmű átadás
Főrendező: Gyál Város Önkormányzat
ÁÁpprriilliiss  2288..  ppéénntteekk
„Repülj velünk!” - gyáli földön körbe-körbe
futófesztivál és sárkányeregetés
Helyszín: Gyáli Eötvös József Szakképző Is-
kola
Főrendező: Gyáli Bartók Béla Általános Isko-
la mögötti terület
ÁÁpprriilliiss  2277..  ccssüüttöörrttöökk
Pedagógiai szakszolgálati VIII. szakmai kon-
ferencia (nyílt nap)
Helyszín: Arany János Közösségi Ház
Főrendező: Pest Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Gyáli Tagintézmény

MMáájjuuss

MMáájjuuss  55..  ppéénntteekk  1177..0000
II. világháborúban elesettek emlékünnepe
Helyszín: Millenniumi Park
Főrendező: Gyáli Kertvárosi Polgári Kör
MMáájjuuss  66..  sszzoommbbaatt
„Felbőgnek a motorok” őrült sportbanzáj
(technikai sportok versenye)
Helyszín: Crosspálya
Főrendező: Integrál Motoros Klub Gyál
MMáájjuuss  88..  hhééttffőő  1100..0000
Anyák napi városi ünnepség
Helyszín: Arany János Közösségi Ház
Főrendező: Gyáli Tulipán Óvoda
MMáájjuuss  1133..  sszzoommbbaatt
„Miénk itt a tér” alapítványi nap
Helyszín és főrendező: Gyáli Bartók Béla Ál-
talános Iskola

MMáájjuuss  1199..  ppéénntteekk
Iskolák közötti labdarúgó bajnokság
Helyszín: Gyáli Sportpálya
Főrendező: Gyáli Baráti Kör Sportegyesület            
MMáájjuuss  2244..  sszzeerrddaa  88..0000
Tájfutó világnap a gyáli általános iskolákban
Főrendező: APEX Optimista Sportegyesület
MMáájjuuss  2288..  vvaassáárrnnaapp
Gyermeknap
Helyszín: Gyáli Sportpálya
Főrendező: Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár

JJúúnniiuuss

JJúúnniiuuss  22..  ppéénntteekk  1155..0000
Pedagógusnap
Helyszín: Arany János Közösségi Ház
Főrendező: Gyál Város Önkormányzat
JJúúnniiuuss  33..  sszzoommbbaatt
„Bóbita kavalkád” 35. jubileumi ünnepség
Helyszín és főrendező: Gyáli Bóbita Bölcsőde 
JJúúnniiuuss  33..  sszzoommbbaatt
Pünkösd utcazenei fesztivál
Helyszín: Városközpont
Főrendező: Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár  
JJúúnniiuuss  44..  vvaassáárrnnaapp  1100..0000
Pünkösdi mise
Helyszín: Római Katolikus Plébánia
JJúúnniiuuss  44..  vvaassáárrnnaapp  1111..3300  
Trianoni megemlékezés
Helyszín: Trianoni emlékmű
Főrendező: Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár
JJúúnniiuuss  55..  PPüünnkköössdd  HHééttffőő
9.30 Mise
13.00 családi programok a játszókertben
Helyszín: Római Katolikus Plébánia
JJúúnniiuuss  1100..  sszzoommbbaatt
Segítők napja
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtár és környéke 
Főrendező: „Kertváros” Szociális és Család-
védelmi Központ
JJúúnniiuuss  3300..  ppéénntteekk  1133..0000
Semmelweis nap
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtár
Főrendező: Városi Egészségügyi Központ

JJúúlliiuuss

JJúúlliiuuss  11..  sszzoommbbaatt
Gyál 20 fúvószenei koncert
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtár
Főrendező: Kertvárosi Fúvószenekari Egye-
sület      
JJúúlliiuuss  77--88--99..  ppéénntteekk--vvaassáárrnnaapp
Arany János Közösségi Ház szülinapi fesztivál
+ kiállítás
Helyszín és főrendező: Arany János Közös-
ségi Ház és Városi Könyvtár

AAuugguusszzttuuss

AAuugguusszzttuuss  1100..  ccssüüttöörrttöökk
Diabetesszel egészségesen (életmód nap)
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtár
Főrendező: Cukorbetegek Egyesülete 
AAuugguusszzttuuss  1188..  ppéénntteekk
Zrínyi 50. kiállítás megnyitó
Helyszín és főrendező: Gyáli Zrínyi Miklós Ál-
talános Iskola      
AAuugguusszzttuuss  2200..  vvaassáárrnnaapp
10.00 szentmise
12.30 zenés mazsorett felvonulás (Szent Ist-
ván tér – Somogyi Béla utca – Kőrösi út – Do-
bó Katica utca)
11.30 államalapítás ünnepe és kenyéráldás
13.00 díszpolgári cím átadása a Közösségi
Házban
13.00 családi programok a Dobó kertben
18.00 ünnepi koncert
AAuugguusszzttuuss  2255..  ppéénntteekk  2211..0000
Esti fogathajtó fesztivál
Helyszín: Gyáli Sportpálya
Főrendező: Gyáli Lovassport Egyesület
AAuugguusszzttuuss  2266..  sszzoommbbaatt  99..0000
Városi sportfesztivál
Helyszín: Gyáli Sportpálya 
Főrendező: Gyál Város Önkormányzat
AAuugguusszzttuuss  2266..  sszzoommbbaatt
Utcabál és tűzijáték
Helyszín: Zöldségpiac
Főrendezők: Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár, Gyál Város Önkormányzata

SSzzeepptteemmbbeerr

SSzzeepptteemmbbeerr  22..  sszzoommbbaatt
Cukorbetegek országos találkozója
Helyszín: Peremvárosi Horgásztó
Főrendező: Cukorbetegek Egyesülete
SSzzeepptteemmbbeerr  99..  sszzoommbbaatt
Dallal köszöntjük a város születésnapját
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtár
Főrendező: Kovács István Pál Dalkör Egye-
sület      
SSzzeepptteemmbbeerr  1100..  vvaassáárrnnaapp
Istentisztelet a 70 éves Anyaszentegyház és
a 25 éves a Református templom jubileumá-
ra
Helyszín: Református Templom  
SSzzeepptteemmbbeerr  1166..  sszzoommbbaatt  1166..0000
Zenés szüreti felvonulás mazsorett felveze-
téssel
Felvonulás útvonala: Közösségi Ház – József
Attila utca – Arany János utca – Dobó Katica
utca – Közösségi Ház
Főrendező: Nyugdíjasok Helyi Képviseleté-
nek Közhasznú Egyesülete

OOkkttóóbbeerr

OOkkttóóbbeerr  22..  hhééttffőő  1188..0000
Hangverseny a Zenei Világnap alkalmából
Helyszín: Gyáli Bartók Béla Általános Iskola
Főrendező: Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Mű-
vészeti Iskola      

OOkkttóóbbeerr  1111..  sszzeerrddaa  88..0000
Iskolabörze
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtár
Főrendező: Gyál Város Önkormányzat      
OOkkttóóbbeerr  1199..  ccssüüttöörrttöökk  1177..0000
Ady 45. jubileumi kiállítás megnyitó
Helyszín és főrendező: Gyáli Ady Endre Ál-
talános Iskola      
OOkkttóóbbeerr  2200..  ppéénntteekk  1177..0000
Magyar Köztársaság kihirdetése és ’56-os
emlékünnepség
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtár
Főrendező: Gyál Város Önkormányzat   
OOkkttóóbbeerr  hhóónnaapp
Népművelők vándorgyűlése 
Helyszín és főrendező: Arany János Közös-
ségi Ház és Városi Könyvtár 
OOkkttóóbbeerr--nnoovveemmbbeerr iskolai órarendbe építve
Egészséges táplálkozás, tudatos vásárlás a
gyáli általános iskolákban
Főrendező: Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyá-
li Szervezete
OOkkttóóbbeerr  2288..  sszzoommbbaatt  99..0000
20 óra non-stop ping-pongozás a 20 éves
városunkban
Helyszín: Gyáli Ady Endre Általános Iskola
Főrendező: Prémium Gyáli Asztalitenisz SE

NNoovveemmbbeerr

NNoovveemmbbeerr  1111..  sszzoommbbaatt  1111..0000
Gyertyagyújtás az I. világháborúban elesett
katonák emlékére
Helyszín: Arany János Közösségi Ház
Főrendező: Gyáli Kertvárosi Polgári Kör      

DDeecceemmbbeerr

DDeecceemmbbeerr  22..  sszzoommbbaatt
Ady évkönyv bemutató
Helyszín: Arany János Közösségi Ház
Főrendező: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 
DDeecceemmbbeerr  33--1100--1177--2244..
Adventi rendezvénysorozat
December 03. első gyertyagyújtás a Közös-
ségi Házban
December 8. XXVII. Téli Tárlat megnyitó a
Közösségi Házban
December 10. második gyertyagyújtás a Ró-
mai Katolikus Templomban
December 15-17. adventi vásár a városköz-
pontban
December 17. 17.00 harmadik gyertyagyújtás
és hangverseny a Közösségi Házban
December 24. negyedik gyertyagyújtás a Re-
formátus templom
Főrendezők: Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár, Római Katolikus Plébánia,
Református Anyaszentegyház, Kertvárosi Fú-
vószenekari Egyesület, Gyáli Kodály Zoltán
Alapfokú Művészeti Iskola 
DDeecceemmbbeerr  3300..  sszzoommbbaatt
Lendületben GYÁL 2017 rendezvénysorozat
záró eseménye
Helyszín és főrendező: Arany János Közös-
ségi Ház
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felvettük a kapcsolatot Dániával,
ahonnan a fiatalok által hiányolt
egyesületi tagunk, móni néni ad-
ta át számukra karácsonyi üd-
vözletét. Az ünnepség végén
mindenki cipősdobozba rejtett

ajándékokat kapott, egy közös já-
ték során pedig képzeletbeli
meglepetéscsomagot, amelybe –
szabadjára engedve képzelőe-
rőnket – bármit becsomagolhat-
tunk egymásnak.

egyesületünk fentieken túl a
tanév kezdetétől rendszeresen
részt vett a Bartók Béla általá-
nos Iskolában tartott Hát-tér fog-
lalkozásokon is. A prevenciós
pogram megvalósulását szakmai
tapasztalatunkkal, anyagi forrá-
sainkból, elhivatottságunk révén
támogatjuk annak érdekében,
hogy a 2016/17-es tanévet a részt
vevő mintegy 25 gyermek a ko-
rábbi három évhez hasonlóan is-
mét egy színházi előadással zár-
hassa.

Programjainkról készült fotókat,
beszámolókat figyelemmel kísérhe-
tik facebook-oldalunkon.

Negyedik alkalommal nyílt lehe-
tőségünk gyál Város önkor-
mányzatának Oktatási és kultu-
rális Bizottsága támogatása és a
Nyugdíjasok Helyi képviseleté-
nek közhasznú egyesülete köz-
reműködése révén, hogy az őszi
szünetben egy hosszú hétvégét
ismét az inárcsi erdei táborban
tölthessünk gyáli fiatalokkal. A
korábbiakhoz hasonlóan és a
kedvező időjárásnak köszönhe-
tően túráztunk az ősz színeiben
ragyogó erdőben, sétát tettünk
a közeli magasleshez, sok moz-
gást igénylő és különféle önis-
mereti, közösségépítő játékokat
játszottunk a szabadban, de ki-
használtuk a tábor nyújtotta
sportolási lehetőségeket is: a fo-
ci, a kosárlabda és a pingpong
mellett a tábor hatalmas terüle-
tén lehullott faleveleket gereb-
lyéztük fáradhatatlanul. Nem ma-
radhatott el a tökfaragás, a kö-
zös mozizás sok-sok pattogatott
kukoricával és a gitár - ezúttal a
kandalló tüzénél.

kedvenc játékunk, a jóságos
manó is sorra került, amely lé-
nyege, hogy névhúzás után – le-
hetőleg észrevétlenül – kedves-
kedünk egymásnak, majd a tábor
záróköre során fény derül mind-
annyiunk jóságos manójára. meg-

ható felismerés volt, mennyire
egy csapattá váltak táborlakóink
az évek során, amelyben min-
denki megtalálta a helyét a saját,
többiek által tiszteletben tartott
szerepének megfelelően, s ezzel
teljessé téve, színesítve a cso-
portot. Azt a csoportot, amely
odafigyel, elfogad, és erősíti
mindazt, ami pozitív, valamint lé-
pésről lépésre enyhít, formál
azon, ami negatív. mindez a zá-
rókör során derült ki, hiszen szin-
te senki nem ismerte fel jóságos
manóját, mert "itt, a táborban
mindenki mindig kedves"...

ezúttal új táborosokat is kö-
szönthettünk, akik számára más
lehetőség a szabadidő eltöltésé-
re nem adódik családi háttér,
anyagi nehézségek, illetve iskolai
vélt vagy valós magatartási prob-
lémák miatt. Az ő beilleszkedé-

sükkel kapcsolatos közösségépí-
tő tevékenységünk újonnan ta-
pasztalt eredménye. Régi tábo-
rosaink szavakkal alig kifejezhe-
tő empátiával, toleranciával ve-
zették be az új gyerekeket a tá-
bori életbe, ismertetve velük a
szabályokat, szokásokat, meg-
könnyítve számukra az ismerke-
dést, az eligazodást. tapintható
volt az a felelősség, amit a kiseb-
bek iránt tanúsítottak a kama-
szok. szinte észrevétlenül közve-
títették feléjük azokat az értéke-
keket, amelyeket az évek során
igyekeztünk átadni.Büszkék va-
gyunk fiataljainkra, általuk egy
újabb, a további tevékenységün-
ket segítő tapasztalattal gazda-
godtunk, amely alátámasztja a
közösségszervezés, az ifjúságse-
gítés fontosságát, értelmét, lé-
nyegét.

ez az elfogadást nyújtó, szere-
tetteli légkör lengte be karácsonyi
összejövetelünket, amelyet dec-
ember 22-én tartottunk az Arany
jános közösségi Házban. ezúton
is köszönjük a helyszín biztosítá-
sát ünnepségünk megtartására!
A délután során az adventi ké-
szülődés jegyében karácsonyi de-
korációkat készítettünk, forró tea
és finom sütemények mellett
okosjátékokkal tettük próbára lo-
gikai és stratégiai készségünket.
Internetes összeköttettés révén
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Ismét megérett egy gyümölcs
a CIKE fáján

A Civilek a környezetünkért egyesület legutóbb a nyári táborok élményeit osztotta meg
az Olvasókkal, a beszámoló az őszi ismétlés reményében zárult. A folytatás megvalósult,
a szervezők számára sem várt tapasztalatokkal.

közélet szita Róbert Fotó: gyal.hu és a szerző

FEGY-HÍREK
tteecchhnniikkaaii  eesszzkköözzöökk  880000  eezzeerr  ffoorriinntt  éérrttéékkbbeenn
A Fegy Polgárőr- és tűzoltó egyesület az Országos ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt egyik pályáza-
ton 800 ezer forint értékben nyert technikai felszerelé-
seket. Az eszközök között föld feletti, tűzcsapok, tömlők,

mászóövek, bontóbalták és egyéb felszerelések találha-
tók. kalmár Róbert Fegy elnök arról tájékoztatta lapunkat,
hogy az új tűzoltóautó felszerelésének csak töredéket te-
szi ki a december 22-én átvett eszközpark, ám így is je-
lentős fejlesztésként értékelhető.  

sszziillvveesszztteerr  uuttáánn
A szilveszterkor el nem működtetett pirotchnikai termé-
keket január 1-január 5 között kellett visszavinni az áru-
sokhoz, az elárusító helyekre, célszerűen oda, ahol vásá-
roltuk azokat. 

A II-es kategóriájú termékek egész esztendőben meg-
vásárolhatók a szaküzletekben, így aztán felhasználható-
ak is, ezeket nem kellett visszavinni, a III-as kategóriájú
termékek nem birtokolhatóak, azokat vissza kellett szol-
gáltatni. 

ezt egy Bm-rendelet is előírja, eszerint, amennyiben
szilveszterkor nem használták fel, akkor vissza kell szol-

gáltatni azokat – tette hozzá kalmár Róbert, aki a Vezűv-
kalmár kft. tulajdonosaként azt is elmondta nekünk, hogy
egyre több névnap, születésnap során ünnepelnek tűzi-
játékkal. 

A szakembertől megtudtuk, hogy mindig a biztonsági
előírások betartása mellett kell ezeket a termékeket el-
működtetni. minden egyes termék magyar nyelvű felirat-
tal és piktogrammal ellátott, így aztán rendeltetésszerű
használatuk elég egyszerű. 

ssaajjnnáállaattooss  bbaalleesseetteekk
Fegy elnöki minőségében kalmár Róberttől arról érte-
sültünk, hogy az elmúlt időszakban eléggé megszapo-
rodtak a balesetek. Az előfordulások során a tűzesetekre
különösen oda kell figyelni.

Nemrég az m0-s mentén történt, hogy egy kamion a
szalagkorlátnak ütközött, majd felborult. Ide a fővárosi
egyséégek mellett a mi önkénteseink is kivonultak. A so-
főrt kimentettük, áramtalanítottunk, majd az út megtisz-
títása után a rendőrség munkatársai a forgalmat is újra-

indították – tájékoztatott a Fegy elnöke, aki a gyál terü-
letén, egy melléképületben keletkezett tűzről is beszá-
molt lapunknak. 

Fát és egyéb tűzelőanyagot tároltak itt, a szikra be-
gyulladt és lángra kapott és már a szomszédos családi
házat veszélyeztette. kivonultunk és megfékeztük a tű-
zet – emelte ki kalmár Róbert.
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hormonok szintjét a szervezetünk-
ben, mérsékli a szívverések gyakori-
ságát és csökkenti a vérnyomást.

• Relaxáció, meditáció, jóga - a
testi-lelki egyensúly kialakítását se-
gítik elő. Szerepet játszanak az izom-
tónus szabályozásában, áthangolá-
sában, előtérbe helyezve a befelé va-
ló koncentrációt, ezáltal feszültséget
oldanak, és nyugalmat teremtenek.

• Rendszeres, valódi feltöltődéssel
járó aktív pihenés. A lehetőségek so-
ra végtelen, ráadásul mi magunk vá-
laszthatjuk ki a számunkra legmegfe-
lelőbb időtöltést.

• javunkra válhat egy belső kör ki-
építése. Vegyük sorra, hány ember-
rel kerülünk kapcsolatba naponta,
amely kapcsolatok károsak, negatív

hatással bírnak, vagy egyszerűen
csak feleslegesek. Kiegyensúlyozot-
tabb állapotot érhetünk el, ha arra
törekszünk, hogy a belső körünkkel
való kapcsolatot tápláljuk.

• törekedjünk a megfelelő időgaz-
dálkodásra. Segíthet a feladatok el-
végzésében egy, a fontossági sor-
rend feltüntetésével megírt lista.

• Nagyfokú stressz hatására tu-
datunk beszűkülhet, értékeléseink ne-
gatív irányba fordulhatnak. gyakran
fókuszálunk a rosszra, nem értékel-
jük azt, ami pozitív körülöttünk. Pró-
báljunk meg minden nap legalább
három olyan dolgot meghatározni,
amiért hálásak lehetünk.

• tanuljunk meg segítséget kérni:
akár a mindennapokban, amikor ösz-

szesűrűsödnek a feladatok, de közös
gondolkodás, ötletelés szintén hoz-
zájárulhat ahhoz, hogy még több
módszert ismerjünk meg, emellett
láthatjuk, más is hasonló problémák-
kal küzd. Súlyosabb esetben, amikor
összecsapnak fejünk felett a hullá-
mok, amikor nem látjuk a kiutat, be
kell látnunk, hogy szakember segít-
ségére lehet szükségünk.

A fenti néhány példán túl számos
lehetőséget találhatnak a stressz
csökkentésére. Bátran használják kre-
ativitásukat, állítsák össze a nyuga-
lomra, kiegyensúlyozottságra törek-
vő 14 napjukat! majd az észlelt válto-
zások mentén értékeljék, vonják le a
tapasztalatokat..., végül folytassák!

Stresszmentes két hetet!

E
z pedig felelőtlenség. Felelőt-
lenség saját magunkkal szem-
ben, a gyerekeinkre nézve, de

a társadalom egészét tekintve is. Az
egészségügyi világszervezet (WHO)
jelentése szerint 2020-ra a világon a
második leggyakoribb, tartós mun-
kaképesség-csökkenést okozó meg-
betegedés várhatóan az állandó,
nagyfokú stressz hatására kialakuló
depresszió. A gyerekek, a fiatalok –
többek között – a teljesítményorien-
tált iskolarendszer, a rendezetlen csa-
ládi háttér, az életkorból eredő té-
nyezők miatt egyre feszültebbek,
szorongóbbak, türelmetlenebbek,
mind gyakrabban jelentkeznek náluk
lelki eredetű betegségek. A hosszú-
távú, széles rétegeket érintő, nega-
tív következmények ellen mi magunk
is tehetünk, ha először saját jóllétünk
érdekében megtanulunk megfelelő
stresszkezelő technikákat alkalmaz-
ni, ami alapján a következő generá-
ció is hatékonyabban léphet fel a szá-
mos testi és lelki megbetegedéshez

vezető tartós stressz ellen, hiszen kö-
vetendő példa áll előttük.

első lépés maga a döntés. Hatá-
rozzuk el magunkat arra, hogy szá-
nunk mindössze két hetet a stressz-
kezelés elsajátítására, a módszerek
mindennapjainkba való beiktatására.
A belátható, rövid határidő révén el-
kerülhetjük, hogy az elhatározásunk
túl nagy stresszfaktorral jár majd.
Fogjuk fel próbaként a következő két
hetet!

mindannyian rendelkezünk stressz-
kezelő technikákkal, melyeket auto-
matikusan, megfontolás nélkül alkal-
mazunk. A hatékony stresszkezelés
lényeges eleme azonban az, hogy a
módszereket tudatosan, a helyzet-
nek megfelelően válasszuk meg. Se-
gíthet a tényleges változtatás vég-
hezvitelében annak ismerete, hogy
a stresszhelyzetekre adott válasza-
ink tapasztalati úton, tanulással épül-
tek be a viselkedésünkbe, ezért mó-
dosíthatók vagy hatékonyságuk nö-
velhető.

SSttrreesssszzkkeezzeellőő  
tteecchhnniikkáákk

• Nagyon fontos a stressz legyő-
zésére a józan mérlegelés. tudnunk
kell, mi okozza a feszültséget, mit kell
megváltoztatni az életvitelünkben ah-
hoz, hogy csökkentsük azt. ez ön-
magunkkal szembeni őszinteséget,
nyíltságot, kellő önismeretet, belátá-
si képességet igényel.

• A rendszeres sport a leghatéko-
nyabb stresszkezelő technika. talál-
juk meg a hozzánk legközelebb álló
testmozgást, s iktassunk be 30 per-
cet naponta a napirendünkbe. még
hasznosabbá válik a testedzés, ha a
szabad levegőn végezzük.

• A tudatos légzés is sokat segít-
het. Vészhelyzetben légzésünk fel-
színessé, kapkodóvá válik, ez ősi ref-
lex, és annak a jele, hogy idegesek,
feszültek vagyunk. A tudatos, egyen-
letes légzés könnyen megtanulható,
automatikusan csökkenti a stressz-
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Indulhat a
stresszmentesítés

Stressz... tudjuk, hogy életünk szükséges része, hiszen kis mértékben jótékony hatással bír, egy bizo-
nyos határig aktivizál, motivál. Ismerjük testünk működésére gyakorolt hatását: a különböző stresszhor-
monok felszaporodása következtében emelkedik a vérnyomásunk, izzadni kezdünk, szaporábban ver a
szívünk és gyorsabban lélegzünk. tudjuk, hogy a tartósan fennálló, nagyfokú stressz azonban csökkenti
a hatékonyságunkat, fáradékonnyá, ingerlékennyé tesz, végül komoly egészségügyi károsodásokhoz
vezethet. tisztában vagyunk azzal, hogy számtalan stresszkezelő technika létezik, mégsem alkalmazzuk
azokat, hanem hagyjuk, hogy a stressz behálózza mindennapjainkat.

életmód KK                 Fotó: archív

A megfelelő stresszkezelő technika kiválasztása és alkal-
mazás érdekében fontos tisztában lennünk azzal, milyen a
stressztűrő képességünk, hogyan hat ránk a rövidtávú, eny-
he és a tartós, nagyfokú feszült állapot. Az ezotéria iránt ér-
deklődők megtalálhatják a választ a csillagokban.
KKooss  IIIIII..  2211--IIVV..  2200..
Nyughatalan természeténél fogva imádja, ha zajlik körülöt-
te az élet, nem riad vissza a nagy kihívásoktól.  Kifejezetten
jól érzi magát, ha adrenalinszintje magas. A megszokás, a
kiszámíthatóság felőrölheti az idegeit. Ha túl nagy csend és
nyugalomveszi körül, szenved.
BBiikkaa  IIVV..  2211--VV..  2200..
maga a megtestesült nyugalom. Szívós jelleméből adódó-
an a hosszútávú terhelést jól viseli, viszont a hirtelen bekö-
vetkező változások, amelyekre nem számít, teljesen kizök-
kentik, ilyenkor tombol, úgy érzi, majd' felrobban. miután ki-
engedte a gőzt, újra visszatér nyugalma.
IIkkrreekk  VV..  2211--VVII..  2211..
Stressztűrőképessége hangulatától függ. jól érzi magát, ha
nyüzsöghet, így inkább ő okoz stresszt másoknak. A várat-
lan helyzeteket élvezi, az egyhangúság viszont kiborítja. jel-
lemzően egyetlen kihívás inspirálja, egyszerre több stressz-
faktort azonban már nehezen visel.
RRáákk  VVII..  2222--VVIIII..  2222..
A legkisebb terhelésre is könnyen kibillen lelki egyensúlyából.
Hajlamos azt érezni, hogy mások helyett is neki kell izgul-
nia. A rövid ideig tartó stresszhelyzet is komoly hatással van
rá, oda kell figyelnie a feszültség megfelelő oldására, és meg
kell tanulnia segítséget kérni, máskülönben megbeteged-
het.
OOrroosszzlláánn  VVIIII..  2233--VVIIIIII..  2233..
Szereti összemérni erejét másokéval, élvezi a versenyhely-
zetet, ám képtelen veszíteni, csak a dobogó csúcsán tudja el-
képzelni magát.  A tartós terhelést sem bírja, ami előbb-
utóbb szívpanaszokhoz vezethet.
SSzzűűzz  VVIIIIII..  2244--IIXX..  2233..
Igen jól bírja a terhelést, sokáig képes tűrni. Szervezete köny-
nyen alkalmazkodik a tartós - akár szellemi, akár fizikai - ter-

heléshez. Inkább ő teremt stresszhelyzetet környezete szá-
mára állandó kritikájával, megjegyzéseivel.
mméérrlleegg  IIXX..  2244--XX..  2233..
Csak a kellemes ingerekre van felkészülve, állandó kiegyen-
súlyozottságra, egyensúlyra törekszik, ezért a negatív hatá-
sok, a megpróbáltatások hamar kibillentik lelki egyensúlyá-
ból, a tartós megterhelés pedig szellemi és testi betegsé-
gekbe torkollhat.
SSkkoorrppiióó  XX..  2244--XXII..  2222..
Keresi a kihívásokat, emellett igazi problémamegoldó alkat.
épp vészhelyzetben vagy nagy megpróbáltatások idején
születnek a legjobb ötletei. Nem emészti magát a kudarco-
kon, újabb és újabb célokat tűz ki maga elé. Azonban ha túl
sok teret enged a stressznek, az állandó készenléti állapotnak,
az őt is megterhelheti.
NNyyiillaass  XXII..  2233--XXIIII..  2211..
Szereti a kihívásokat, de a tartós stressz megterheli. Krea-
tivitása abban is megmutatkozik, hogy kudarc esetén vagy
tartós stresszhelyzetben képes önmagát gyógyítani, jól al-
kalmazható feszültségoldó módszereket talál ki magának
és másoknak.
BBaakk  XXIIII..  2222--II..  2200..
mások erősnek, keménynek láthatják, valójában nehezen bir-
kózik meg a kihívásokkal. A nyugalmat keresi, azonban ha
szükséges, képes szembenézni a megpróbáltatással, de
amint lehet, szabadul belőlük. A tartós stressz krónikus be-
tegségeket okozhat nála.
VVíízzöönnttőő  II..  2211--IIII..  1199..
Sokszor jobban szorong a stressz gondolatától, mint ma-
gától a helyzettől. Sokat tipródik, végül élvezi, hogy  képes
kezelni a kihívásokat. A váratlan megpróbáltatások megbé-
nítják, ilyenkor leblokkol. Nem akar beállni a sorba, nem haj-
landó általános, mindenki által követett célokért harcolni.
HHaallaakk  IIII..  2200--IIIIII..  2200..
Rendkívül érzékeny, a stresszt azonban meglepően jól ke-
zeli. Kihívást, kalandot lát a megpróbáltatásokban, amelye-
ket az élet részének tekint, nem hagyja, hogy a szorongás be-
árnyékolja a napjait.

Stresszes csillagjegyek

gyaliUjsag_18-19_jav:23-24-25.qxd  2017.01.06.  12:56  Oldal 22



Ü
ggyyvveezzeettőő  iiggaazzggaattóó  úúrr!!  mmiivveell
ffooggllaallkkoozzttaakk  kkoollllééggááii  mméégg  aa
hhaavvaazzááss  bbeeáállllttaa  eellőőtttt??  

A legfontosabb, hogy októbertől
márciusig, amikor a közterületeken,
a parkgondozásnál kevés a feladat,
igyekszünk a köztéri gallyazásra na-
gyobb figyelmet forítani. Ezt a tevé-
kenységet sokáig nem is látta el sen-
ki, kezdetben az ELmŰ végezte a fel-
adatot, de nem kevés esetben pusz-
tításokkal járt ez a munka, hiszen ők
a saját vezetékeiket védték, és nem
egy esetben keresztbe vágták a fá-
kat. mi viszont már néhány éve, szisz-
tematikusan, minden utcán végezzük
a gallyazást, a kertész segítségével
a szakmaiságot is figyelembe véve.
Arra is figyelmet fordítunk, hogy a
jelzőtáblákba mennyire lógnak bele
a gallyak, illetve, hogy a kilátást
mennyire zavarják a növények. A la-
kóknak sem kell meglepődniük azon,
hogy egyik napról a másikra azt ta-
pasztalják, hogy visszavágtuk az ága-
kat, ezt tűrniük kell a közlekedésbiz-
tonság érdekében.  

SSzzeerrkkeesszzttőőssééggüünnkkhhöözz  eelljjuuttootttt  iinn--
ffoorrmmáácciióókk  sszzeerriinntt  ssookk  eesseettbbeenn  aa  llaa--
kkóókk  kkeerreessiikk  mmeegg  aazz  öönnkkrrmmáánnyyzzaattoott……

Valóban, kérelemmel indul a faki-
vágási engedély. Ezt minden esetben
elbírálják, hogy kivágható-e, ameny-

nyiben érint elektromos vezetéket,
akkor szakemberek bevonását is
igényli, a kertész megmondja, hogy
szükséges-e a fakivágás. januárban is
számítani kell rá, hogy a Bacsó Béla
és az Erdősor utca sarkán két darab
nagy fa kivágásánál majd áramtala-
nítani is kell. 

iitttt  aa  ttééll,,  hhóóeellttaakkaarrííttáássii  mmuunnkkáállaattookkrraa
iiss  sszzáámmííttaannii  kkeellll……

Saját hóeltakarító gépünk ugyan
nincs, de a velónk szerződésben ál-
ló 2 vállalkozó 4 járművel, ha szük-
séges fél órán belül felvonul és meg-

kezdi a hóeltakarítást. A téli üzemel-
tetési tervnek megfelelően dolgoz-
nak, a térképen is feltüntetett priori-
tás szerint, a mi utasításaink alapján
takarítják az utakat. Elsődlegességet
élveznek a főutak, a gyűjtőutak
(Szent istván, Erdősor), a különböző
közintézményeket (orvosi rendelő, is-
kolák) megközelítő útvonalak. A
buszjáratok átal érintett utakon (Szé-
chenyi, stb.) a magyar Közút, a BKK,
és a város közösen végzi a munká-
ját. Az önkormányzati járdákat is ta-
karítjuk, síkosságmentesítjük, általá-
ban kézi erővel, saját embereinkkel,
vagy közmunkásokkal. Bővült a fel-
adatunk, a Gyál és a Gyál Felső vas-
útállomások üzemeltetését az ön-
kormányzat átvállalta a máV-tól, így
ezt is mi takarítjuk. Az önkormány-
zat átadta a feladatot nekünk, a fel-
újított épületet is mi óvjuk, a hóelta-
karítást mi végezzük el, speciális szó-
róanyagot, teljesen sómentes anya-
got, zöld sót alkalmazunk a váltók
miatt. 
EEllkkéésszzíítteetttteekk  eeggyy  áárrkkoott  aa  PPeessttii  úútt  ééss
aazz  AAddyy  EEnnddrree  uuttccaa  ssaarrkkáánn..  mmiiéérrtt  vvoolltt
eerrrree  sszzüükksséégg??

igen, de sajnos ebbe már több au-
tó is belehajtott. Kérdezték is, miért
nincs lefedve? Felhívom a figyelmet,
hogy ne rutinból vezessenek, győ-
ződjenek meg a megváltozott körül-
ményekről. A sarkon megállni tilos
tábla lett kihelyezve. Autóbusz jár a
környéken, a kilátás, a kanyarodás is
akadályoztatott volt. A járda a telek-
határokkal fut egyvonalban, most a
járda helyezkedik el jó helyen, a par-
kolóhelyről pedig az üzlet tulajdono-
sának kell gondoskodnia. Ez a járda
egyébként a gyalogosok védelmé-
ben is készült, hogy meg lehessen
normálisan közelíteni a gyalogátke-
lőhelyet. A járda után az árok is el-
készült. Erre azért is szükség volt,
mert nagyobb esőben minden víz alá
került, ezért aztán hossszú szikkasz-
tási felületet készítettünk és gyep-
hézagos betonkövekkel burkoltuk ki. 
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Városüzemeltetési 
feladatok télvíz idején

AA  GGyyááll  VVáárroossffeejjlleesszzttééssii  ééss  VVáárroossüüzzeemmeelltteettééssii  KKfftt..  ffeellaaddaattaaii  
aa  ttééllii  iiddőősszzaakkbbaann  sseemm  ccssöökkkkeenntteekk,,  ssőőtt..  AA  rréésszzlleetteekkrrőőll  
zzssiiggoovviittss  GGáábboorrtt,,  aa  vváárroossii  ccéégg  üüggyyvveezzeettőőjjéétt  kkéérrddeezzttüükk..

KözöttünK éLő SPoRtoLó

EEllnnöökk  úúrr!!  AA  22001166--ooss  ccééllookkbbóóll  mmiitt  ssiikkee--
rrüülltt  mmeeggvvaallóóssííttaannii??

A legfontosabb célunk az volt, hogy
Gyál város fiai és lányai számára a spor-
tolói lehetőségét, a labdarúgó szak-
osztályban, az U7-es korosztálytól a fel-
nőttekig biztosítsuk. Az U7, U9, U11 és
az U13-as csapataink a Bozsik-rend-
szerben méretik meg magukat, ott na-
gyon pozitívak az eredményeink, so-
kan sportolnak ezekben a korcsoport-
okban és eredményesek is a srácok és
a lányok. Az U14-es csapatunk is ra-
gyogóan szerepel, a harmadik helyen
zárták az őszi szezont. 

Az U19-es, az ifjúsági és a felnőtt csa-
patoknál viszont gondokkal küzdünk,
az edzések látogatottsága katasztro-
fális, ezért aztán edzőt már nem is tu-
unk foglalkoztatni, jómagam látom el
ezeket a feladatokat is, én ülök a kis-
padon. munka, hozzállás, a sportág sze-
retetének hiánya lehet a háttérben.  
jjeelleennlleegg  mmeennnnyyiieenn  ssppoorrttoollnnaakk  GGyyáálloonn??

mintegy százhúsz játékengedéllyel
rendelkező sportoló szerepel aktuáli-
san a BKSE színeiben. A gyáli Lurkó
SE-nél és a gyáli BKSE-nél összesen kb.
300-an sportolnak. Emellett tömeg-

sportot is szervezünk, megmozgatjuk
az iskolákat is, főleg a felnőtt amatőr
foci a népszerű, de különböző labda-
rúgó-kupákat is lebonyolítunk. 
SSzzaavvaaiibbóóll  úúggyy  ttűűnniikk,,  hhooggyy  ffoonnttooss  lleenn--
nnee  aa  ttoobboorrzzááss??!!

nagyon fontos volna, és ezt az alkal-
mat is felhasználom arra, hogy felhív-
jam a gyáli fiúk figyelmét, hogy 5-25
éves korig várunk játékosokat a gyáli
Baráti Kör Sportegyesületbe. Aki jó kö-
zösségbe vágyik és szereti a sportot,
jöjjön a BKSE-be. Célunk, hogy minden
csapatunk eredményes legyen, mert ki
nem szeretne nyerni?! Az én személyes
legfőbb célom pedig az, hogy ez az

egyesület nagyon jó kö-
zösségeket hozzon lét-
re, illetve alkosson. 
mmooddeerrnniizzáácciióó  iiss  ttöörrttéénntt

A műfüves pálya lét-
rejötte nagy boldogság
volt számunkra. Folya-
matban van a tartalék
füves pálya felújítása az
automata locsolórend-
szerrel. nagy álmunk a
sportcsarnok, valamint
a korszerűsítendő ver-

senypálya, amely szintén automata lo-
csolórendszerrel lesz ellátva. 
GGyyááll  ssppoorrttoollóó  vváárrooss??

én itt vagyok hajnaltól estig, látom,
hogy Gyál valóban sportoló város, so-
kan futnak, kocognak, fociznak, kosár-
labdáznak is. Szeretném, ha picit ered-
ményesebbek lennénk, ha erősödne a
tisztelet a futball iránt és még többen
jönnének le sportolni, valósuljanak meg
a folyamatban lévő és tervezett beru-
házásaink is és akkor mindenki boldog
lesz.
DDee  nneemmccssaakk  aa  llaabbddaarrúúggóó--sszzaakkoosszzttáállyy
mműűkkööddiikk……  

Valóban, a labdarúgó szakosztály mel-
lett a röplabda, a mazsorett, az atlétika és
a kézilabda szakosztályaink is jól mű-
ködnek. A mazsorett-szakosztály ki-
mondottan sikeres. tomori Győző keze
alatt a gyeremek kézilabdázók most
kezdték el a munkát. A röplabda szak-
osztályt 10-12 éve Papp Katalin vezeti
nagyszerűen, az atlétika szakosztály pe-
dig a lemorzsolódások miatt folyamato-
san alakul. nagyon jó a kapcsolat a szak-
osztá lyok vezetői között. A gyáliak moz-
gásban vannak, a legfiatalabbakon ke-
resztül a nyugdíjasokig sokat sportolnak. 

AAzz  eeggyykkoorrii  vváállooggaattootttt  llaabbddaarrúúggóó  nneemmccssaakk  aa  BBKKSSEE  eellnnöökkee,,  
ddee  üüzzeemmeelltteettii  iiss  aa  ssppoorrttkkoommpplleexxuummoott..  KKoorraa  hhaajjnnaallttóóll  kkééssőő  eessttiigg
ffiiggyyeelleemmmmeell  kkíísséérrii  aa  ggyyáállii  ssppoorrttéélleetteett  ééss  aazztt  mmoonnddjjaa,,  hhooggyy  GGyyááll
mmoozzggáássbbaann  vvaann!!  

Boda Imre:

Legfőbb célunk, hogy a
BKSE jó közösségeket 

alkosson!

SzR                 Fotó: KnF
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Az Egyesületnek jelenleg 25 felnőtt
és 10 utánpótlás sportoló a tagja. A
technikai felszereltséget tekintve min-
den eszközzel rendelkezünk: 7 asz-
tal mellett adogatógép is segítette
az őszi versenyekre való felkészülést.

November végén rendeztük meg a
VIII. oBo-Prémium Asztaltenisz Ku-
pát. Idén is nagyon sokan jelentkez-
tek a versenyre, 101 nevezést fogad-
tunk. Visszatérő játékosok mellett
számos új asztaliteniszező is regiszt-
rált. Az egész napos program során
több kategóriában is elindítottuk a
versenyeket. Az első helyezettek az
érmen és az oklevélen kívül serleget,
értékes ajándékot kaptak, melyet az
oBo Bettermann Hungary Kft. tá-
mogatása tett lehetővé. Emellett ter-
mészetesen részt veszünk a Pest Me-
gyei Bajnokságon is, ahol két csa-
pattal képviseljük a gyáli színeket. El-
ső csapatunk a 8., míg II. csapatunk a
4. helyen várja a tavaszi fordulókat.
MMiillyyeenn  ssppoorrtteesseemméénnyyrree  kkéésszzüüllnneekk??

Jelenleg egy járási asztalitenisz ver-
seny szervezése, előkészítése zajlik
a serdülő, ifjúsági és felnőtt korosz-
tály számára, amely februárban vár-
ható.

A Prémium gyáli Asztalitenisz Sport-
egyesület ismét városi versenyt szer-
vezett általános és középiskolai ta-
nulók számára. A gyál Város Önkor-
mányzata által támogatott sportese-
ményre, amelynek védnöke Pápai Mi-
hály polgármester volt, december
elején került sor az Ady Endre Álta-
lános Iskola tornatermében. Az im-
már 8. alkalommal megrendezett ver-
senyre 38 diák nevezett. Az ese-
ményt Vinnai Tibor, a Sport- és Ifjú-
sági Bizottság elnöke nyitotta meg,
aki sok sikert kívánva biztatta a gye-
rekeket, és felhívta figyelmüket a
sportszerű küzdelemre. Kiss Péter, a
Prémium gyASE elnöke köszöntötte
a fiatal versenyzőket, ismertette a
szabályokat, majd kezdetét vette a
megmérettetés, amely több korosz-
tályban zajlott külön a fiúk és a lá-
nyok között. 

A verseny során megmutatkozott
a sport közösségre gyakorolt pozitív
hatása is: a diákok maguk számolták
a pontokat, de ez nem eredménye-
zett vitát, nézeteltérést, összhang-
ban, önfeledt, jókedvű hangulatban

telt a sportos délután. A gyerekek jól
ismerték egymás esélyeit, önzetlenül
szurkoltak társaiknak, és senkinek
nem szegte kedvét, ha egy gyakor-
lottabb, tapasztaltabb versenyzővel
szemben nem nyert. 

A megkérdezett versenyzők, Ale-
xa, Bence és Szilveszter azért vá-
lasztották az asztalitenisz sportágat,
mert kikapcsolódást nyújt számukra,
megnyugtatja őket. A legtöbben
hobbi szinten játszanak más szabad-
idős elfoglaltság mellett. 

A győztesek érmet, serleget és
sporteszközöket kaptak teljesítmé-
nyükért, de a mozgással, a jó társa-
ságban eltöltött délután élményei
mellé minden résztvevőnek járt ap-
ró ajándék. A versenykiírásnak meg-

felelően a legfiatalabb versenyző kü-
löndíjat kapott: a Junior versenyütő-
nek ezúttal a 9 éves Bognár Bende-
gúz örülhetett.

A versenyt követően a Prémium
gyáli Asztalitenisz Sportegyesület el-
nökével, Kiss Péterrel beszélgettünk.
MMiillyyeenn  ccéélltt  sszzoollggááll  aa  ddiiáákkookk  sszzáámmáá--
rraa  rreennddeezzeetttt  aasszzttaalliitteenniisszzvveerrsseennyy??

2009 óta szervezünk a város tanu-
lóinak versenyeket, elsősorban annak
érdekében, hogy kipróbálhassák ma-
gukat, hogy lehetőséget biztosítsunk
számukra a megmérettetésre, de ter-
mészetesen az is cél, hogy tehetsé-
geket fedezzünk fel, és ezáltal bizto-
sítani tudjuk az utánpótlást a sport-
ágban. Bízunk abban, hogy a verse-
nyek rendszeres megszervezése ré-
vén Egyesületünk hozzájárul gyál
sportéletének gazdagabbá tételéhez.
Reméljük, minél több fiatalt elérünk a
sportesemény révén, így népszerű-
síthetjük az asztaliteniszt körükben. 
HHooggyyaann  aallaakkuulltt  aa  rréésszzttvveevvőőkk  aakkttiivvii--
ttáássaa  aazz  eellmmúúlltt  éévveekk  ssoorráánn??

Az első évben 52 fiatal indult a ver-
senyen, a résztvevők száma azóta va-
lamelyest csökkent, de még mindig
nagy az érdeklődés a gyerekek ré-
széről. Terveink szerint a jövőben ak-
tívabb, rendszeresebb kapcsolatot
építünk ki minden gyáli iskolával an-
nak érdekében, hogy minél több di-
ákhoz eljusson a felhívásunk. 
AA  ttaannuullóókk  sszzáámmáárraa  nneemmccssaakk  vveerrssee--
nnyyeekkeett  sszzeerrvveezznneekk,,  hhaanneemm  aazz  EEggyyee--
ssüülleett  pprreevveenncciióóss  pprrooggrraammjjáánn  iiss  rréésszztt
vveehheettnneekk  aa  ffiiaattaallookk……

Igen, ez a 2012-ben útnak indított
„Pingpongozz, ne drogozz” elneve-
zésű programunk, amelyet a kultu-
rált időtöltés biztosítása és a sport,
a mozgás fontosságára való figye-
lemfelhívás érdekében kezdemé-
nyeztünk. Minden hónapban egy
szombat este várjuk az asztaliteniszt
kedvelő fiatalokat az Ady iskola tor-
natermében. Általában 16-26 fiatal
vesz részt a sportesten.
HHooggyyaann  tteelltt  aazz  őősszz  aazz  EEggyyeessüülleett  sszzáá--
mmáárraa??
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Asztalitenisz,
ahol nemcsak 

a győztesek jókedvűek

Öt asztal mellett zajlott a gyáli tanulók asztalitenisz versenye,

ahol tapasztalható volt a sport közösségépítő hatása, a gyerekek

sportszerűsége pedig biztató és mindenképpen követendő…

SPoRToLó KK                 Fotó: archív

AA  tteerrvveekk  sszzeerriinntt  hhaallaadd  aa  ttaannuusszzooddaa  ééppííttééssee,,  aammii  vváárrhhaattóóaann
mmáárrcciiuussrraa  kkéésszzüüll  eell..  AA  hhiivvaattaallooss  ááttaaddááss  iiddőőppoonnttjjáátt  mméégg
nneemm  lleehheett  ttuuddnnii,,  aazz  aazzoonnbbaann  bbiizzttooss,,  hhooggyy  áápprriilliissiigg  ssoorr  kkee--
rrüüll  aazz  aavvaattáássrraa..

A tanuszoda-fejlesztési program célja, hogy 2018-ra min-
den járásban legyen tanuszoda és minden magyar gyer-
mek tanuljon meg úszni. A Nemzeti Köznevelési Infra-
struktúra Fejlesztési Program keretében megépülő tan-
uszodák közül elsőként indult el a gyáli beruházás, amely-
nek alapkövét 2016. március 30-án ünnepélyes keretek kö-
zött helyezte el Pápai Mihály polgármester, Dr Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő és dr. Boros Anita államtitkár asz-
szony.

Nagy igény van gyálon az uszodára és nemcsak a gye-
rekek, hanem a felnőttek és az idősek részéről is, hiszen
ők is nagyon sokat mozognak. Ha nem kell majd Buda-
pestre ingázni, azzal sok időt lehet megtakarítani. Összesen
mintgy 3500-3600 gyermek tanulhat majd úszni – nyilat-
kozta a köztévének Pápai Mihály polgármester, aki jelenleg
még tárgyalásokat folytat a Nemzeti Sportközpontok kép-
viselőivel a további szolgáltatások kiépítéséről. (Büfé üze-
meltetése, szauna kiépítése, babaúszás, helyiek foglalkoz-
tatása, nyitvatartás, kedvezmények.)

Az új létesítmény nemcsak az óvodás és iskoláskorú
gyermekek, hanem a város, a járás minden lakosa számára
nyitja meg kapuit. Az tanuszodát – nevéből eredően –  el-
sősorban a gyermekek élvezhetik igazán, azonban okta-
tási időn kívül a felnőttek is igénybe vehetik a szolgálta-
tásokat.

A közel 350 millió forintból megvalósuló fejlesztés so-
rán egy 15×25 méteres 1,9 méter mélységű, 26-28 fokos
medence és egy 6×10 méteres 0,8 méter mély, 30-32 fok
vízhőmérsékletű tanmedence kerül kialakításra. A kivite-
lezés során gyál Város Önkormányzata egy 46 férőhelyes
parkolót alakít ki, az épület körül rendezett zöldövezet, il-
letve egy pihenő park 280 nm2-es játszótérrel várja majd
a kikapcsolódni vágyókat. A város költségvetéséből mind-
ezen fejlesztésekre nettó 43 millió forintot különítettek el.

Az uszoda egyedi fa burkolatát stílusosan egészítik majd
ki a levehető oldalfalak, így biztosítva nyáron a szabadté-
ri kapcsolatot, a látogatók tehát szép időben úszást kö-
vetően egyenesen a zöld parkba mehetnek pihenni, na-
pozni.                                                                       ggyyaall..hhuu

A gyáli Kyokushinkai SE legjobbjai a
Nemzetközi Mikulás Kupáról több má-
sodik- és harmadik helyezéssel tértek
haza. 

December 10-én, Balassagyarma-
ton az IKo Kyokushinkai karate által
szervezett Nemzetközi Mikulás Kupán

a gyáli dojo10 indulójából 9 fő dobo-
góra állhatott. Lapunk Balogh Jó-
zseftől megtudta, hogy a több mint
200 versenyzőt felvonultató verse-
nyen a gyerekek kezdő szintjükhöz
képest jól megállták a helyüket. 

EErreeddmméénnyyeekk:: Tillinger Ferenc, Nagy
Richardó és Simon Dá-
niel 2. helyezést, míg
Kemenczei Zsuzsanna,
Korga Rebeka, Laczkó
Hunor, Simon Levente,
Fancsali Tóni és Töl-
gyesi Márk 3 helyezést
ért el.

A gyáli Kyokushinkai
SE egyébként hétfőn
20 órától, kedden 18
órától, pénteken pedig
19.30-tól tart edzése-
ket az Arany János Kö-
zösségi Ház és Városi
Könyvtárban.

Érdeklődni a 06/30
564-4315-ös telefon-
számon Balogh József
és Kaszás István 1 Dan
fokozatú edzőknél le-
hetséges. 

Márciusban átadhatják a tanuszodát

Karate-sikerek Balassagyarmaton

Kategóriák és helyezettek:
AAllssóóss  ffiiúú:: I. Bognár Bendegúz, II. Láng Levente, III. Záboji László
55--66..  oosszzttáállyyooss  lláánnyy:: I. Nagy Lívia, II. Kiss Szilvia, III. Dániel Anna 
55--66..  oosszzttáállyyooss  ffiiúú::  I. Juhász Ruben, II. Bihari Vilmos, III. Csatári Bence 
77--88..  oosszzttáállyyooss  lláánnyy:: I. Kiss Katalin, II. Makkai Panna, III. Németh Vivien 
77--88..  oosszzttáállyyooss  ffiiúú::  I. Korcsok Ádám, II. Molnár János, III. Völcsey Tamás
KKöözzééppiisskkoollááss  ffiiúú:: I. Molnár János, II. Jakab Ádám, III. Trval Richárd.
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mmaannaappssáágg  lleeggiinnkkáábbbb  aa  kküüllffööllddii  bblloocckk--
bbuusstteerreekkrree  kkaappjjuukk  ffeell  aa  ffeejjüünnkkeett,,  ééss
aammiinntt  kkiijjöönn  eeggyy  úújj  aammeerriikkaaii  sszzuuppeerr--
hhőőssffiillmm,,  mmáárr  iiss  rroohhaannuunnkk  jjeeggyyeett  vveenn--
nnii  rráá,,  ppeeddiigg  mmaaggyyaarr  vviisszzoonnyyllaattbbaann  iiss
ttööbbbb  rreemmeekk  aallkkoottááss  kkéésszzüülltt  aazz  eellmmúúlltt
éévvbbeenn..

ilyen volt a kaszkadőr-rendező-vá-
gó, Kovalik józsef filmje is, amely
könnyed akcióélményt adott azoknak
a nézőknek, akik kicsit elvonatkoz-
tatnának az álomgyár által futósza-
lagon készített verekedős, lövöldö-
zős moziktól és jason statham meg
Bruce Willis helyett ismert magyar
arcokat szeretnének látni a mozi-

vásznon. Kovalik józsef nem mozog
kezdőként ebben az érában, habár
neve inkább a stáblista kaszkadőrei
között tűnik fel gyakran, hiszen olyan
filmekben és sorozatokban „játszott”
illetve végzett koordinátori teendő-
ket, mint például a Z világháború, a
Vikingek vagy az utolsó királyság.

a sokoldalú filmes első nagysza-
bású, bár bevallottan „B” filmes al-
kotása a Cop mortem, amelynek kö-
zéppontjában a budapesti rendőrök
állnak, akik néhány rituális gyilkossá-
gokat elkövető tettes után nyomoz-
nak. a sztori érdekessége, hogy a
gyilkosok csak zsarukra vadásznak,

így főhőseink nem tudhatják, nem ők
lesznek-e a következők a középkori
szekta halállistáján. segítségül kap-
nak egy londonból érkező interpol
ügynököt, akit érthető módon nem
várnak tárt karokkal, mégis minden
ellenszenvet és rivalizálást félretéve,
közös erővel kell felvenniük a harcot
a bűnözőkkel. 

Kovalikhoz mi sem áll közelebb,
mint az akciók és a törés zúzás, a
mindössze 23 napos forgatáson a szí-
nészek mellett 50 kaszkadőr is részt
vett, az akciójelenetek felvételénél 14
autót és négy motort törtek ripityára
és közel ezer töltényt használtak fel.
a hazai kaszkadőr szakma színe-ja-
va mellett olyan neves magyar szí-
nészek és médiaszereplők bújnak a
főbb karakterek bőrébe, mint példá-
ul Kamarás iván, anger Zsolt, gangx-
ta Zolee, gesztesi Károly vagy sza-
bó győző. a hétközben hajmeresz-
tő mutatványokat végrehajtó Kova-
lik egyébként boldog nagycsaládos
édesapa és nem is csak ő az egyetlen
ismert és nagyobb megbecsülésnek
örvendő személy a családjában, hi-
szen édesanyja, Kovalik józsefné
gyál díszpolgára.
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amikor egy magyar kaszkadőr
készít akciófilmet

Filmajánló Tóth Eszter                 Fotó: archív

Kovalik József Cop Mortemjét ajánljuk a hideg téli estékre
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hirdetés

Villanybojlerek vízkőtele-
nítése (kisebb áramfo-
gyasztás, hosszabb élet-
tartam), villanyszerelés,
háztartási gépek javítása,
hidrofor javítás és ingye-
nes állapotfelmérés. tele-
fon: 06-30/417-2317.

mosógépek, hűtőgépek,
javítása garanciával, szom-
baton is. Whirlpool, sam-
sung, lg, stb. gallai szer-
víz tel.: 30/307-9794,
30/461-6019.

ANgOl mAgáNÓráK
(60 perc) anyanyelvűek-
kel, rendkívül kedvező
áron, itt gyálon. Felnőttek
és iskolások gyakorolhat-
nak angolul társalogni. se-
gítünk az angol nyelvtan-
ban is. Kezdőket is foga-
dunk. érdeklődni: 06-
30/938-9709, 06-29/340-
878.

Bútor készítés – konyha-
bútorok - szobabútorok,
polcok – fürdőszobabúto-
rok. Kedvező árakkal, rö-
vid határidővel, nagy szín-
választékban. egyedi el-
gondolások megvalósítá-
sát is vállalom. érdeklőd-
ni lehet a 06-20-244-5315-
ös telefonszámon.
www.fazido-butor.hu

Vállalok víz-gáz-központi-
fűtés és padlófűtés szere-
lést, csaptelepek, wc-k,
gáz és villanybojlerek, tűz-
helyek, konvektorok, víz-
melegítők javítását, cseré-
jét. Vegyes tüzelésű kazá-
nok bekötését és ehhez

kapcsolódó munkákat.
szur sándor 06-20/412-
6511.

Víz, gáz, fűtésszerelés, ké-
ményszerelés és készülék-
csere, duguláselhárítás,
központi porszívó szere-
lés, csatorna szerelés. tel.:
06-30/9340-937.

sérült, törött, hitellel ter-
helt gépjárművek (sze-
mélygépkocsi, motor) fel-
vásárlása készpénzben,
azonnal. tel.: 06-70/885-
9039 Csongrádi istván.

Pótvizsgára felkészítés és
korrepetálás gyálon ma-
tematikából, történelem-
ből, magyarból. 20/527-
7701.

Autóhitel ügyintézés, biz-
tosításkötés, személyi hi-
telek, passzív BAr listá-
soknak is a legrugalma-
sabban. Csongrádi istván
06-70/885-9039.

Víz, gáz, kőműves, burko-
ló, festés, parkettás, ács,
asztalos munkát vállalok.
tel.: 20/324-61-86.

egyedi ajtók, ablakok, bú-
torok, terasz, garázs, ács,
parkettás munkát válla-
lunk. 70/666-9568.

lakatos és ács! rácsok,
ablakok, ajtók, kapuk, te-
raszok, garázsok, tetőfe-
dő bádogozás. tel.: 06-
30/400-9691.

Olasz és orosz privát
nyelvórák gyálon, diplo-
más nyelvtanártól. Korrekt
áron, kezdőknek, nyelv-
vizsgázóknak, pótvizsgá-
ra felkészítés, korrepetá-
lás is. tel.: 06-70/933-8181.

lakatosmunkák, ajtó- ab-
lakrácsok készítése, javí-
tása. Papp Zoltán 2360
gyál, egressy utca 73, tel.:
70/233-30-47.

gyálon eladó 2 szoba
összkomfortos ház, plusz
szoba, konyha, pince, tá-
rolók, garázs. Főútvonal
mellett, legjobb helyen
van. ingatlanos ne hívjon!
06-20/270-9971.

halászati és vadászati ha-
gyaték eladó horgász te-
lek fegyverneki holt-tisza

vízpartján nomád osztat-
lan. Befektetőknek. 350 e
ft-csere tűzifa.

Postagalambok gyűrűsek,
kacagó gerlék, meseköny-
vek, diafilmek 1955-től, ba-
ba-, mackó, bélyeg-, ké-
peslapgyűjtemény eladó,
cserélhető tűzifára.

Körte pálinka hatéves
szeszfőzdei, maró szer-
számok hozzá mérőmű-
szerek, vágókorong 500-
as, fűkasza új – kézikocsi
350 kg-ig eladó.

gyÓgymAssZáZs, rela-
xáló masszázs otthoná-
ban. rugalmas időbeosz-
tás, kedvezményes áron:
1.500 Ft.- / fél óra. tel.:
06-70/256-29-55.
www.masszazsotthon.hu
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