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Bittera Lászlóné és Ambrus György kapta a Kiváló 
Gyáli Sportoló Díjat
A Kiváló Gyáli Sportolói Díjat városunk képvi-
selő-testülete 2003-ban alapította a kiemelkedő 
sportteljesítményt elérők elismerésére. A díj azon 
személyeknek adományozható, akik a mérhető tel-
jesítmény mellett magatartásukkal és életmódjuk-
kal is példaként állíthatók a település közössége elé. 
A képviselő-testület 2011-ben Bittera Lászlónét, 
a Gyáli Baráti Kör Sportegyesület Mazsorett Cso-
portjának vezetőjét és Ambrus Györgyöt, a Sanbon 
Kyokushin Karate Sportegyesületet elnökét, edzőjét 
részesítette az elismerésben. 
Bittera Lászlóné augusztus 20-án, a városi ünnep-
ség előtt, Ambrus György pedig augusztus 27-én, a 
városi utcabálon vette át a kitüntetést Pápai Mihály 
polgármestertől és Vinnai Tibortól, a képviselő-tes-
tület Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottsá-
gának elnökétől.

Bittera Lászlóné
Gyálon született, de iskolás 
éveit már Budapesten kezd-
te, majd 13 évvel ezelőtt tért 
vissza férjével és két gyerme-
kével városunkba. A Test-
nevelési Egyetemen végzett 
ritmikus sportgimnasztika 
edzőként, társastánc, majd 
Jazz tánc oktatói képesítést 
szerzett. 2001 óta foglalko-
zik mazsorettekkel. A gyáli 
csoport 6 éve kezdett verse-
nyezni a Pest Megyei Szö-
vetségben. Ma már a régiós 
versenyeken a gyakorlatok mindegyike dobogós 
helyen végez. 2010-ben és 2011-ben már magyar 
bajnokai is voltak a csapatnak. A tavalyi Európa-
bajnokságon 4. helyezést értek el. Az országos 
összesítésben idén 3. hellyel büszkélkedhetnek.

Bittera Lászlóné ma már Gyál meghatározó, 
közismert sportszakembere, vezetője. A semmi-
ből indított el Gyálon egy Magyarországon is új 
sportágat. Fiúkat is be tudott vonni a csoportba, 
Magyarországon csak Gyálon van fiú mazsorett 
csapat. Sajátos koreográfiáit mindenhol elisme-
rik, szeretik. Nem olvad bele a szokásos, meg-
szokott hétköznapiságba, mindig egyediségre, a 
különlegességre törekszik.

2010-ben Makón az Országos bajnokságon 
a legnagyobb szakmai elismerést, az Országos 
Mazsorett Szövetség „Szakmai Külön Díját” 
kapta.

Ambrus György 
1985. november 9-én szüle-
tett. Általános iskolai tanul-
mányait Gyálon, a Kossuth 
Lajos Általános Iskolában 
végezte, középiskolába a 
Bródy Imre Gimnázium 
sport tagozatára járt. Majd 
a Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudo-
mányi Karán (TF) szerzett 
testnevelő-edző diplomát. 
Hét éves kora óta karatézik, 
a sportág szerelmese, annak 
tevékeny népszerűsítője. 
Aktív versenyző korában hazai és nemzetközi szinten 12 arany-, 8 
ezüst- és 8 bronzérmet szerzett. Emellett kétszeres ifjúsági Kyokus-
hin Karate magyar bajnok. Tizennyolc éves kora óta vezeti a San-
bon Kyokushin Karate Sportegyesületet Gyálon, melynek elnöke és 
edzője is egyben. Az egyesületben, fennállása óta több százan meg-
fordultak már és ismerkedtek meg a karate sportággal, ami Gyálon 
nagyon népszerű. A klubot hazai szinten széles elismertség övezi. 


