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Tisztelt Lakótársak!
Gumiabroncs és elektronikai hulladék
begyűjtése újrahasznosításra

Őszi lomtalanítás

2013. szeptember 17-én (kedd), és szeptember 19én (csütörtök) a használt gumiabroncsokat reggel
08.00 órától délután 13.00 óráig díjmentesen lehet
leadni a Dobó Katica utca 51. szám alatt. Háztartásonként maximum 8 db gumiabroncs adható le.
2013. szeptember 21-én (szombat) elektronikai berendezéseket (elektromos és elektronikai eszközök,
berendezések, valamint lemerült akkumulátorok) reggel 08.00 órától délután 13.00 óráig díjmentesen lehet leadni a Víztorony területén.
Hulladékot kizárólag gyáli lakosoktól tudunk átvenni a
meghirdetett időtartam alatt, ezért az átvétel a lakcímkártya felmutatása után történik! Az összegyűlt hulladékok újrahasznosításra kerülnek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közterületre bármilyen
nemű hulladékot kihelyezni tilos, az szabálysértési eljárást von maga után!
Tegyünk együtt környezetünk védelme érdekében!

2013. szeptember 21-én és szeptember 28-án kerül
sor az őszi lomtalanításra.
Szeptember 21-én szombaton reggel 6 órától a vasút Gyál-Liget felőli oldala (önkormányzat, posta), míg
szeptember 28-án szombaton reggel 6 órától a vasút
Gyál-Szőlő felőli oldala (SPAR) élelmiszerbolt, Bartók
iskola) kerül sorra.
Kérjük, a lomokat a megadott napon reggel 6 óráig szíveskedjenek az ingatlanok elé kihelyezni, hogy a lomtalanítás korai megkezdése miatt ne maradjon hulladék az utcán.
A lomtalanítás során nem szállítják el a kommunális
hulladékot, vashulladékot (balesetveszély miatt), építési törmeléket, nagydarab faágat, kerti zöldhulladékot.
Felhívjuk a figyelmet, hogy veszélyes hulladékot
kihelyezni tilos!
Alomtalanítás során kérjük a lakosság együttműködését!
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Az INTER-VM Trans célba vette a kapukat
Az INTER-VM Trans Kft.
ügyvezetője, Vargyas Csaba lelkes sportszerető, aki
nem csak szabadidejében
hódol kedvenc sportágának,
a labdarúgásnak, hanem támogatja is a gyáli egyesületet, ahol a fia is a felnőtt
csapat tagja. Augusztus 10én, szombaton a kft. dolgozói csapatépítő jelleggel célba vették a gyáli sportpályát,
és az ott található tíz garnitúra focikaput egy nap alatt
rendbehozták, lefestették. Az akcióban a cégtől 17 fő
Lapunkat rendszeresen
szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelője

vett részt, és néhány hozzátartozó is elkísérte őket.
Vargyas Csaba kérdésünkre elmondta, hogy így tulajdonképpen „két legyet ütöttek egy csapásra”, hiszen
nem csak egy jó hangulatú csapatépítő napot tartottak a cég dolgozóinak, hanem hasznos munkájukkal
a helyi sportolókat is segíthették. Boda Imre, a Gyáli
BKSE elnöke kifejtette, hogy nagyon hálás az egyesület a felajánlásért, amely nem az első volt a cég részéről, hiszen korábban a TAO-s pályázatban is segítették már őket.
Ezúton ismételten köszönjük az önzetlen felajánlást
és munkát Vargyas Csabának és az INTER-VM Trans
dolgozóinak.
Polgármesteri Hivatal
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Az ország egyik legkorszerűbb digitális
röntgenberendezésével szűrtek Gyálon
2013. augusztus 1-jén délelőtt 11 órakor Gyál Város
Önkormányzata és a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet
digitális röntgenberendezés-átadó ünnepséget tartott. Az ünnepség a gyáli tüdőszűrés helyszínén volt,
a Rákóczi utca 42-44. szám alatt.
Ünnepi köszöntőt mondott Pápai Mihály polgármester,
majd dr. Antal Gabriella, a Tüdőgyógyintézet Törökbálint főigazgatója tartott beszédet a fejlesztés hátteréről. Az eseményre hivatalos volt továbbá az Országos
Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet főigazgatója,
dr. Kovács Gábor, aki a tüdőszűrések jelentőségéről
beszélt. Az újonnan érkezett digitális készülék működésének bemutatóját Szalai Gyula, a Tüdőgyógyintézet Törökbálint csoportvezetője tartotta.
Az InnoSpot 1000T egy korszerű, nagy átbocsátó képességű, digitális mellkasfelvételi röntgen-berendezés. A tüdőgondozói hálózat részben úgynevezett stabil, helyhez kötött szűrőberendezésből áll, melyek az
adott településen látják el a tüdőbetegek vizsgálatát,
kezelését és a szűrővizsgálatokat. Azon települések,
melyek nem rendelkeznek tüdőgondozóval, élvezhetik
az úgynevezett mobil szűrőállomásokat, melyek közül
egyet a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet augusztus hónapban, közel egy hónapig működtetett Gyálon. Az új,
mobil, digitális, korszerű röntgenberendezéssel helyben el lehet végezni a szűrővizsgálatokat. Ez az átadó ünnepség keretein belül a lakosságnak, a fenntartóknak, illetve a szakmai szervezeteknek bemutatásra

került. A készülék esztétikus megjelenéssel rendelkezik, könnyen kezelhető, a páciensek sugárterhelését
meglehetősen lecsökkenti, mivel rtg-film helyett elektronikus kép keletkezik, mely többszörös felbontású.
A digitális képek elektronikusan bármelyik intézménybe továbbíthatók, ha betegség gyanúja merül fel.
Gyál Város Önkormányzata és a Tüdőgyógyintézet
Törökbálint ajánlja valamennyi, saját egészségéért
felelősséget érző embernek, hogy minden évben éljen a szűrés lehetőségével!

Nyolc gyáli diák kapott munkalehetőséget
A Polgármesteri Hivatal dolgozói és 8 fő gyáli diák
örülhetett annak a munkalehetőségnek, melyben a hivatal dolgozói plusz munkaerővel gazdálkodhattak,
míg a diákok gyakorlatot, helyismeretet és kommunikációs tapasztalatokat szerezhettek. Pápai Mihály
polgármester és a Pest megyei Kormányhivatal Dabasi Munkaügyi Központja jó kapcsolatának eredményeképpen került 8 diák kiközvetítésre a Polgármesteri Hivatalba, egy hónap időtartamra.
A diákok megtapasztalhatták a közszolgálat szépségeit és nehézségeit. Különböző közfeladatok
megoldásában vettek részt, többek között adminisztrációban, kommunikációban, szervezésben, ellenőrzésben és egyéb hivatali tevékenységekben.
Ismerkedhettek a gyáli lakosok mindennapi problémáival, átláthatták ezen feladatok fontosságát.
Az idő ugyan rövid volt, de belekóstoltak a felnőttek,
a dolgozó emberek életébe, rálátást kaptak az aktív
munkavégzés menetére.

A vezetés köszönetet érdemel azért, mert a fiataloknak lehetőséget biztosított, a diákoknak pedig köszönjük azt a fiatalos hozzáállást, munkavégzést, segítséget, mellyel a lassabb folyamatokat felgyorsították, a
lehetőségek felderítésében részt vettek.
E lehetőség rendszeresítésén dolgozni fogunk 2014ben is.
				
Polgármesteri Hivatal

3

Új

Gyáli Újság

2013. szeptember

Gyál a
Nemzeti
Vágta
döntőjében
2013. augusztus 17-én rendezték a Nemzeti Vágta
egyik előfutamát Szentán. A Szentai Elővágtára Gyál
is benevezett, így első ízben mutathatta meg magát a
város ezen a nagyszabású rendezvényen. A gyáli ló,
Táltos és lovasa, Berczi Sándor hatalmas sikert ért el:
a Szentai Elővágta döntőjének megnyerésével kvalifikálta magát a Nemzeti Vágta döntőjébe. Ez a siker
Gyál és a Gyáliak sikere. Szurkoljunk együtt szeptember 22-én, a Nemzeti Vágta döntőjében Berczi Sándornak és Gyálnak a helyszínen, a Hősök terén, vagy
a televízió képernyője előtt. A Nemzeti Vágta döntőjének eredményéről mi is beszámolunk.		
Polgármesteri Hivatal

Gyál a Rekordok
Könyvében
Gyál Város Önkormányzata 2013. augusztus 24-én a
Magyar Rekord Egyesülettől megkapta a Magyar Rekorder megtisztelő címet.
A város a Polgármesteri Hivatal, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár,
valamint a Gyáli Lovassport
Egyesület közös szervezésében a IX. Gyáli Fogathajtó Fesztiválon a 2013. augusztus 23-ról 24-re virradó
éjszaka felállította a leghosszabb ideig tartó, éjszakai fogathajtó verseny időtartam rekordját. A sötétedés beálltát követően, egy villanyfénnyel megvilágított fogathajtó akadálypályán 25 fogat részvételével
301 percig tartó szabályos fogathajtási versenyt bonyolítottak le. Ezt a teljesítményt a 24-én, szombaton este átadott Magyar Rekordok Diplomája igazolja.
Gratulálunk a szervezőknek és köszönjük, hogy tovább öregbítik városunk hírnevét!
Polgármesteri Hivatal

Eötvös-diákok külföldi szakmai gyakorlata
Az Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskolában a
szakképzésen tanuló legjobb németes diákok közül lett
kiválasztva a jelentkezők közül az a 4 diák, akik 2013.
június végén – az iskolai felkészítőt követően – az európai uniós Leonardo szakmai mobilitási pályázatra elnyert támogatásból a dél-németországi Baden-Württemberg tartományban, Ochsenhausen városban, négy
különböző cégnél töltötték a szakmai gyakorlati időt.
Friedl Krisztina Klára, Szabó Kitty, Tóth Zoltán Tamás és
Telenkó Máté nagy lelkesedéssel és várakozással telve
készült a németországi gyakorlati munkára. Bemutatkozó e-mailjeik elküldése után hamarosan megérkeztek a
cégektől a válasz levelek is, amelyek azzal a bizonyossággal és megnyugvással töltötték el a diákokat, hogy
örömmel fogadják és várják őket.
2013. július 1-én mind a négy német munkaadónál közös cégbejáráson és bemutatkozáson vettünk részt. Így a
négy diák személyesen is bepillantást nyert mind a négy
cég életébe. Egyénenként mind a négyen más-más cégnél dolgoztak, alapvetően irodai-ügyviteli munkakörben,
de raktározási, árukiadási, számlázási feladatokat is kaptak. Iskolánk a német cégekkel előzetesen egyeztetett és
a diákok szakképesítéséhez igazítva közösen összeállítottuk azt a három hetes munkaprogramot, amely nagyon
hasznos gyakorlati munkavégzést jelentett.
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Kezdetben kicsit nehézkesnek tűnt nekik
az anyanyelviekkel való német nyelvű társalgás, ráadásul
sváb tájszólásban, de hamar hozzászoktak az új helyzethez és jól tudtak kommunikálni. A munkahelyen végzett feladatokról
naponta munkanaplót vezettek. Ebbe nemcsak a hétköznapi munkával kapcsolatos tapasztalataikat írták le,
hanem a hétvégi kirándulások, városlátogatások élményeiről is beszámoltak. A Bódeni-tó közelében és a sok
környékbeli kirándulás során szerzett élményeik örökre
emlékezetükben maradnak.
Nagyon hamar elrepült a három hét, szinte alig vették
észre, hogy eljött a búcsúzás ideje. Az otthonról hozott
magyaros ajándékaikat átadva a diákok maguk is kaptak apróbb ajándékokat a német cégektől. De még nagyobb jelentőséggel bír az a sok szép emberi kapcsolat,
amelyben mindannyiuknak része volt a német kollégákkal való napi munkakapcsolat során.
Kurinszky Ildikó
pályázatíró, kísérő tanár

Gyáliak Gyálról

„

Városunk honlapja (www.gyal.hu) új menüponttal bővült, „Gyáliak Gyálról” címmel. Itt Önöknek
is lehetőségük nyílik megosztani a város lakosságával, az érdeklődőkkel Gyálról szóló írásaikat, visszaemlékezéseiket. Szemezgetve a beküldött írások között, lapunkban is közlünk néhányat ezáltal Önök is szélesebb képet kaphatnak Gyál múltjáról, jelenéről és kultúrájáról.

IMRE FERENCNÉ
Gyál kiürítése 1944-ben és a Kállai
család tragédiája

Szíves felkérésnek teszek eleget. Nagyon szívesen
teszem, egyrészt, mert 65 év után most érdelkődtek,
hogy hogyan is történt mindez, másrészt, mert Gyálnak a háborús történelme sok család és nagyon sok
ember tragédiája volt.
1944 november 2-ig mindenkinek el kellett hagynia
Gyál községet, mert innen is védte az ellenségtől a
katonaság Budapestet. A szigorú parancs elhangzott:
„Egyetlen civil sem maradhat! Statárium van, minden
civilt agyonlőnek, aki nem hagyja el a települést!”.
Ekkor én 16 éves voltam. Zuglóban dolgoztam és október utolsó hetétől már nem tudtam hazajárni.
Ekkor már a német és magyar katonák ellepték a leadótorony környékét, ahol mi laktunk. A főnöknőm a villájukban adott helyet, amíg haza nem mehetek. Pesten
ekkor még nem volt háborús hangulat, Zuglóban egészen december 24-ig dolgoztunk.
1944. november 2-án, ezen a szomorú, hideg, őszies,
esős napon indultak el a szüleim Ócsa felé hatan, reménykedve, talán valaki befogadja őket. Édesapám,
édesanyám, özvegy nővérem három kicsi gyermekkel,
2, 4 és 6 évesek voltak, egy éve maradtak félárván.
A leadótorony mellett a kanálison a katonák már felrobbantották a hidat, ezért, hogy a menekülők eljussanak
Ócsára, az esőzések miatt megtelt kanálison, jó derékig érő vízben kellett átjutniuk a túlsó partra, hátukra kötve a legfontosabb ruhaneműt, mindhárom felnőtt
nyakában egy-egy gyermekkel. Ekkor édesapám vis�szanézett Pest felé, a könnye kiperdült és azt mondta:
„Nem tudok továbbmenni. Ha Erzsikét most otthagyjuk Pesten, talán soha többet nem látjuk.” A nővérem
mondta el ezt később nekem. Édesapám katonaviselt
ember volt, tudta, hogy nagy harc lesz Budapestért. Így
hát újra átkeltek a kanálison, hazamentek, átöltöztek.
Volt két tehenünk (egyiket már akkor golyó érte), azokat a magyar katonákra bízták, hogy itassák meg őket.
Majd elindultak a leadó állomástól Lőrincre, a Béke térre. Szerencséjük volt, az utolsó 50-es villamosra még
följutottak. Okos kis puli kutyánk addig tudta kísérni
őket. Ó, de messze volt az a Béke tér, és mit szenvedhettek a drága kis gyermekek a tankok által felvert
nagy sárban! Mit szenvedhetett a testvérem, sajnálva

a kicsiket! És a szüleimnek milyen nagy szívfájdalma
lehetett! Már nem voltak fiatalok.
Édesapámnak fájós volt a lába, ami az l. világháborúban megfagyott.
Kimondhatatlan nehéz helyzetben és nagy szomorúságban voltak. Otthonukat, a nehezen megszerzett
mindenüket kellett otthagyniuk, abban a tudatban, hogy
talán semmijük sem marad, mire hazatérhetnek.
Bár – hála lstennek – sokan hazatérhettek az akkor mindenüktől elszakítottak közül, az én szüleim sajnos nem,
mert a főváros romjai alatt haltak meg a kétéves, gyönyörű kislány unokájukkal együtt. Életem folyamán sokszor eszembe jutott, hogy miattam. Öten voltunk testvérek, de szüleim tudták, hogy én veszélyben leszek
Pesten, és érettem fordultak vissza, ahelyett, hogy
Ócsára menekültek volna. Ez felettéb nagy titok nekem.
És lsten felé most hála van a szívemben, hogy
kis országunkban nincs háború, hogy gyermekeinknek, unokáinknak nem kellett eddig a menekülés keserű napjait megélniük.

„

A folytatást elolvashatják városunk hivatalos honlapján,
a következő linken:
(http://www.gyal.hu/dokumentumok/imre-ferencne.pdf)
Írásaikat továbbra is várjuk a gyalph@gyal.hu e-mail
címen, illetve szerkesztőségünkben (Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2360 Gyál, Kőrösi út
118-120.)
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Újabb Tulipán ovis siker Vendégek Székelyföldről
A Tulipán Óvoda egyik büszkesége ismét eredményesen szerepelt
egy rajzpályázaton.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által meghirdetett „A gyurgyalag csodálatos
élete” című rajzpályázaton Árkosi
Márk szép helyezést ért el. A 2013-as év madara a gyurgyalag, amiről évközben is sokat beszélgettünk a gyerekekkel,
megismerkedtünk különleges tollazatával, lakóhelyével.
Márk madarakról készített rajza több mint 3000 beküldött pályázat közül lett 10. az óvodások korosztályában.
Jutalmul gyurgyalagos kitűzőt, matricát és más ajándékokat kapott. Az Őzike csoportos fiú korábbi rajzpályázatokon
is szép helyezéseket ért el, például a Budapest Bábszínház
által meghirdetett „Állati barátság” pályázaton 3. helyezést.
Márk szeptembertől iskolás lesz, reméljük, hogy részletekben gazdag rajzaival, további sikerekkel örvendezteti meg
szüleit, pedagógusait, városunkat. Sok sikert kívánunk!
Anna néni, Bea néni
és a Tulipán Óvoda egész nevelőtestülete

A Magyar Pánerurópa Unió szervezésében látogattak erdélyi fiatalok Gyálra augusztus 30-án. Vendégeink egy Székelyföldről hozott facsemetét ültettek
el a trianoni emlékhelyen, majd az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban folytatódott a
program. Az eseményről lapunk következő számában részletesen is beszámolunk.

Lezárult az M0 déli szektor bővítése
Az új nyomvonalon épített, 6,3 km hosszú szakasz átadásával lezárult a körgyűrű déli szektora bővítésének utolsó üteme.
Átadták a közlekedőknek az M0-s autóútnak az 51-es
főút és M5-ös autópálya közötti újonnan épült 6,3 kilométeres szakaszát, az autósok mostantól több mint 75
kilométer hosszan folyamatosan haladhatnak a körgyűrűn, az M1-es autópálya és 11-es főút között.
Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára az ünnepélyes átadáson kiemelte: a beruházással lezárult a déli szektor bővítésének utolsó üteme, ezzel a szakasszal nyerték el
értelmüket az M7-es és az M6-os között, illetve az M6os és az 51-es főút között elkészült fejlesztések.
Az M0-s autóút M5-ös autópálya és 51-es főút között
új nyomvonalon megépült – kétszer három forgalmi és
egy-egy leálló sávos – szakasza az útgyűrű keleti és
déli szektorát kapcsolja össze, a modern technológiával épült 6,3 kilométeres új szakasz révén nemcsak
folyamatossá, de biztonságosabbá és gyorsabbá válik a közlekedés - mondta az államtitkár. Hangsúlyozta
azt is, hogy az útszakasz nemcsak az ott élők életét és
az átutazók helyzetét könnyíti meg, de tranzitjellegéből
adódóan európai jelentőségű. Az államtitkár hozzátette: a teljes útpálya díjmentes minden jármű számára.
Az M0 déli szektorának betonburkolata Magyarországon
korábban még nem alkalmazott technológiával készült,
amely nagyobb teherbírása miatt a legalkalmasabb a je-
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Városi ünnepség
augusztus 20-án
Hagyományaink szerint a Schmidt József vezetésével
működő Gyál Városi Fúvószenekar térzenéjével kezdődött a program augusztus 20-án, a Templom téren.
Részt vett az eseményen Pápai Mihály, Gyál város polgármestere, Pánczél Károly országgyűlési képviselő,
alpolgármester is.
A Szent István napi városi ünnepségen Pánczél Károly mondott beszédet, a kenyérszentelés szolgálatát
Hefler Gábor atya, városunk római katolikus lelkipásztora látta el, az ünnepi műsor közreműködője volt
Kisfalusi Lehel színművész is.
Az ünnepség végén, hagyományaink szerint városunk
polgármestere, alpolgármestere és Gyimesi István nyugalmazott polgármester, városunk díszpolgára koszorút helyezett el államalapító szent királyunk szobránál,
majd polgármesterünk és alpolgármesterünk szegte
meg az új kenyeret.

lentős kamionforgalom viselésére, és felületképzése révén zajhatás szempontjából is rendkívül kedvező.
Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(NIF) szóvivője az MTI-nek elmondta: az M7-es és az
M5-ös autópályákat összekötő M0-s autóút szeptember
közepétől lesz 8 sávos (kétszer három forgalmi, illetve
egy-egy leálló). Az M7-es és a 11-es főút között átlagosan 100-110 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedhetnek az autósok az M0-s körgyűrűn. A nettó 9,7
milliárd forintba kerülő beruházás kivitelezője az EMWL
Autópálya Konzorcium volt, a projekt az Új Széchenyi
Terv forrásaiból, az Európai Unió támogatásával valósult meg.
Forrás: MTI, fotó: www.pestmegye.hu
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Új

Gyáli Újság

2013. szeptember

Városi utcabál és IX. Gyáli Fogathajtó Fesztivál
Augusztus 23-24-én rendezték meg
Gyál legnagyobb rendezvényét, a Városi Utcabált és IX. Gyáli Fogathajtó
Fesztivált.
Augusztus 23-án pénteken délután
kezdetét vette a IX. Gyáli Fogathajtó
Fesztivál a sportpályán. Az idén is nagyon sokan voltak kíváncsiak a kuriózumnak számító villanyfényes fogathajtásra, amivel rekordot is döntöttek
a gyáliak. (Erről lapunk 4. oldalán számolunk be.)
Szombaton délelőtt ismét a fogatosoké volt a főszerep, póni és félvér fogatok álltak rajthoz akadályhajtásban,
délután pedig mobilakadályokkal nehezített pályán, bravúrhajtásban.
Ismét sor került a hírességek versenyére is, városunkhoz kötődő olimpikonok, művészek, közéleti szereplők,
politikusok mérték össze tudásukat,
ügyességüket két műfajban is. Előbb
kettesfogattal, majd személygépkocsival teljesítették a pályát. Rajthoz
állt Pápai Mihály, polgármester; Pánczél Károly országgyűlési képviselő,
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alpolgármester; Farkas Ágnes olimpikon kézilabdázó; Faragó András színművész; dr. Szűcs Lajos, a Parlament
jegyzője, Pest Megye Közgyűlésének elnöke; Szőnyi Kinga, az Echo TV
szerkesztő-műsorvezetője és Kovács
Péter, a monori Toyota Kovács Autóház tulajdonosa is.
Idén ismét városunk polgármestere,
Pápai Mihály nyerte a versenyszámot,
a második helyen Farkas Ágnes, a harmadikon pedig Pánczél Károly végzett.
Számos kísérőprogram, többek között
nívós nép- és iparművészeti bemutatókat felvonultató kirakodóvásári kavalkád is tarkította a fesztivált.
Délután a piactéri utcabálon a fiatal
tehetségeké volt a színpad, fellépett
többek között a The Broken Strings,
koncertet adott a Madsen Modell és
a FolkFunk Superstars, majd pedig
fölcsendültek a régi nagy slágerek a
Neoton Família előadásában.
Az est fénypontja idén is a tűzijáték
volt, mely ez alkalommal is csodás, felejthetetlen élményt nyújtott.

Az utcabálon történt…
A Születésnapi Utcabálon, a hatalmas tömegben szinte minden évben előfordul, hogy egy-egy kisgyermek eltűnik. Ilyenkor a szülők
a rendezői sátorhoz szoktak menni, bemondatják a nevet, és eddig
minden alkalommal perceken belül meg is lett az elkallódó csemete. Idén azonban ez fordítva történt… Este 9 óra magasságában,
a Neoton Família koncertjének
kellős közepén a polgárőrök egy
5 éves kisfiút vittek a rendezői sátorhoz, aki az utcabál szervezőjének a következő szavakat mondta:
„Tessék bemondatni a mikrofonba, hogy elvesztek a szüleim!”.
A Neoton basszusgitárosa két
szám között ezt meg is tette, és
néhány percen belül jelentkeztek a színpadnál az elkóborolt
szülők…

Átadták a sportdíjakat
Az utcabál színpadán az idén sem
csak zenekarok jelentek meg. A közönség megismerhette a Nemzeti
Vágtán városunkat képviselő indulót (erről lapunkban külön is beszámolunk), külön köszöntötték a
Gyáli Baráti Kör Sportegyesületnél
tevékenykedő, születésnapját ünneplő Weimper István többszörös
olimpiai válogatott labdarúgót, s átadták a Kiváló Gyáli Sportoló Díjakat is. A rangos elismerésben 2013ban Márkus István galambász és
Váry Lili Adrienn boxoló részesült.

A IX. Gyáli Fogathajtó Fesztivál eredményei
Éjszakai hajtás, egyes fogat
1. Pőcze György
2. Scheik Olivér
3. Mráz László András

Kettes fogat, SZLV 2
1. Zólyomi László
2. Kalmár Zoltán
3. ifj. Taligás Menyhért

Éjszakai hajtás, SZLV 2
1. Csepelszigeti Zoltán
2. Berki Tibor
3. Bodnár Csaba

Póni fogat, SZLV
1. Borbély Ákos
2. Sándor Ferenc
3. ifj. Soóky Csaba

Egyes fogat, SZLV 1
1. Pőcze György
2. Scheik Olivér
3. Andorkó Géza

Kettes fogat CAN C2
1. Zólyomi László
2. Németh Richárd
3. Papp Zsolt Károly
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SZÜRETI FELVONULÁS,
VACSORA ÉS BÁL
2013. szeptember 20-án, pénteken

III. SZÜRETI FESZTIVÁL,

az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtárban
(Gyál, Kőrösi út 118-120.)

Programunkból:
16.00: Lovasok felvonulása hintókkal (gyerekeket is
várunk), indulás a közösségi háztól
17.30: Szüreti szórakoztató műsor a Színházteremben
18.30: Vacsora (szüreti egytál, készíti és szervírozza a
Gundel étterem vezető-oktató főszakácsa)
Vacsora csak előrendelésre biztosított!
A vacsora mellé idén is vendégünk
egy pohárka borra!
Jelentkezni szeptember 15-ig lehet,
a 29-263-261 telefonszámon.
BELÉPŐ
NINCS!

Élő zenéről BALÁZS gondoskodik.

Meghívó

IDŐSEK VILÁGNAPI
ÜNNEPSÉGRE
2013. október 1-jén
kedden, 14 órakor az
Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár Színháztermébe!
Ekkor köszöntjük a jelentkező jubiláló
házaspárokat is.
Köszöntőt mond:
Pápai Mihály polgármester
Fellépnek:
Berecz András énekes, mesemondó;
Pék László énekes;
Pálkerti Zsuzsanna zeneszerző,
énekes-előadó
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A FEGY naplójából
08.08. A Petőfi utcából telefonáltak ügyeletünkre,
hogy két sötét autó köröz a környéken és többször
megálltak a jelző háza előtt. A rendőrség segítségével kiderült, hogy két izraeli autóról van szó, akik a
Galopp Majort keresik és a GPS erre a címre vezette őket.

B

A Gyál és Térsége Birkózó Egyesület
és a Ferencvárosi Torna Club
birkózó szakosztálya
felvételt hirdet 6-10 éves
fiúk és lányok részére!

08.09. Rendőrségi segítségkérés érkezett központunkba a hajnali órákban, mert a vecsési és kőrösi út
kereszteződésében lévő „vendéglőben” verekedés
történt, egy súlyos sérült van a helyszínen. Ehhez az
eseményhez kapcsolható, hogy az Árpád utcában
egy hátba szúrt férfihoz kaptunk riasztást majd a későbbiekben a Gesztenye utcában történt gáz-riasztó fegyverből leadott lövések is ehhez az eseményhez kapcsolhatók. Szolgálatunk a teljes riasztható
létszámmal vett részt a rendkívüli esemény elhárításában, a rendőrséggel közösen.

Jelentkezését szeretettel várjuk helyben vagy az
edzőknél mobiltelefonon.
Elérhetőségek:
Kiss Sándor 06-20/574-9864,
Gombos Gábor 06-30/301-9166.
Cím: 2360 Gyál, Kisfaludy utca 36.

08.15. A Polgármesteri Hivatal ügyelete jelezte,
hogy egy négyéves kislány felügyelet nélkül bóklászik a Zsóka fagyizó előtt. Szolgálatunk kiderítette,
hogy a kislány a Nyár utcában lakik és a szomszédoktól rendszeresen kéreget, mivel a „szülők” börtönben vannak. A kislány hivatásos nevelőszülőknél
lett elhelyezve.
08.23. Cserbenhagyásos ütközés történt a víztoronynál. Egy személygépkocsi lovas kocsiba rohant,
ahol személyi sérülés is történt, majd segítségnyújtás nélkül elmenekült a helyszínről. A rendőrség az
elkövetőt rövid idő alatt elfogta.
Tisztelettel felhívnánk olvasóink figyelmét,
hogy fokozottan vigyázzanak értékeikre,
tudják, alkalom szüli a tolvajt.
Például, ha több napig nincsenek, otthon kérjék
meg a szomszédot, ismerőst,
hogy ürítse naponta a postaládát!
Ne spóroljunk a kültéri világításon sem!
Amennyiben tanácsra, segítségre van szüksége,
kérjük, hívja központunkat!
Minden gyanús eseményt amit észlelnek,
azonnal jelezzék felénk!
Minden jelzést kivizsgálunk!
Hajdu Attila

Szeretettel várjuk a gyáli
nyugdíjasokat, időseket!

24-órás ügyeleti központunk
telefonszáma:

Szervező: Nyugdíjasok H.K.Kh. Egyesülete
Telefonszám: 06-29/263-261

06-29-340-333

A képen Bácsi Péter, gyáli Európa-bajnok birkózó szerepel.

Szentjánosbogár Katolikus
Családi Napközi Hálózat
A Gyáli Horgász Egyesület

gyermek
horgászversenyt
rendez

2013. október 5-én
szombaton,

a Fundy I. számú tavon!
Nevezni a helyszínen
reggel 07:00-ig lehet.
Információ:
Szilvási Károly
06-70-333-6244.

Tisztelt Szülők!
Várjuk jelenkezésüket Mária Családi
Napközinkbe!
Korunk hatalmas problémája, hogy a szülőknek hamar vissza kell menni munkahelyükre, így gyermekeik ellátása nehezen megoldható. A gyermek természetes közege a család, ezért hozzuk
létre Családi Napközinket, amelyben gyermekek napközbeni ellátását biztosítjuk, szűk, családi
környezetben.
Az ellátás díja 15.000 forint/hónap.
Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket,
keressenek minket az alábbi elérhetőségen:
Telefon: 06-30/828-38-74,
e-mail: szjbcsana@gmail.com
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GYÁLI EÖTVÖS JÓZSEF
KÖZGAZDASÁGI
SZAKKÖZÉPISKOLA

2360 Gyál, Erdősor u. 65.
Tel.: 29/340-112 Fax: 29/340-952

Érettségi utáni tandíjmentes
szakképzések nappali és esti
tagozaton
KÖZGAZDASÁG
Pénzügy-számviteli ügyintéző
(OKJ : 54 344 01)
Vállalkozási és bérügyintéző
(OKJ: 54 344 02)
Pénzügyi termékértékesítő
(OKJ:54 343 01)
ÜGYVITEL
Irodai asszisztens (OKJ: 54 346 01)
LOGISZTIKA
Logisztikai ügyintéző (OKJ: 54 345 01)
KERESKEDELEM
Kereskedő (OKJ: 54 341 01)
Szakképzéseink tandíjmentesek a 23ik életévét be nem töltött, első szakképzésre jelentkező érettségizett számára,
költségtérítésesek a korábban érettségizett felnőttek számára.
Érdeklődni: mindennap 8.00-15.00-ig,
a 29/346-451; 29/340-112 számokon vagy
az eniko.dobai49@gmail.com címen.
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Apróhirdetés
Apróhirdetés
Apróhirdetés
hirdetés
hirdetés
hirdetés
KÁRPITOS javítást, restaurálást,
motor ülés javítást vállal. Speciális heverők, franciaágyak készítése. Kainz Ferenc aranykoszorús KÁRPITOS mester. Gyál,
Károlyi M. u. 84. Telefon:
06-20/401-6810, 06-29/702-877
DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
Bontás nélkül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli szennyvíz,
csapadékelvezetőrendszer tisztítása. Házakban, lakásokban,
éttermekben, gyárakban, intézményekben. Watermatic KFT |
Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524
LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST
nyújtok GYÁLON és BUDAPESTEN
beszédhibás, óvodás- vagy iskoláskorú gyermekeknek. Ha gyermeke olvasás vagy írás nehézségekkel küzd (diszlexia, diszgráfia)
és segítségre van szüksége, hívja a 06-20/522-4478-as számot.
A vizsgálat ingyenes.
MATEMATIKA Álatlános és középiskolások korrepetálását,
érettségire, pótvizsgára történő felkészítését - több évtizedes gyakorlattal, referenciákkal
- otthonában vállalom. Telefon:
06-30/952-3720
Villanybojlerek vízkőtelenítése
(kisebb áramfogyasztás, hos�szabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek
javítása, hidrofor javítás és ingyenes állapotfelmérés. Telefon:
06-30/417-2317.
KERTI TAVI halak, vízinövények, haltápok, tókezelő szerek
és technikák széles választéka
várja! DÍSZSÜGEREK, akváriumok és felszereléseik, fagyasztott és lemezes haleledelek.
Szakértő tanácsadás, akár már
a kezdetektől! Gyál, Kőrösi út
178. (Petőfi - Kőrösi sarok) Tel.:
06-70-505-11-77, www.sugerfan.hu
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PARKETTÁS vállal, mindenféle
padló és parketta lerakást, csiszolást, lakkozást, javítást. Környezetbarát (szagtalan) lakkal,
porszívós gépekkel. Hívjon bizalommal! Tel.: 06-70- 505-1177
PSZICHOLÓGUS Gyálon és
Kispesten, Határ úti megállótól
5 percre: nevelési kérdések/elakadások, szorongásos zavarok, beilleszkedési nehézségek,
óvodai/iskolai kudarcok, családon belüli konfliktusok. Tel.:
20-997-35-01
Gyermekfelügyeletet vállal fejlesztő-gyógypedagógus kertes családi házban, 2 éves
kortól. Játék, kézműves és
egyéb foglalkozások. Félnapra,
egésznapra! Ellátással, megbeszélés szerint! Érdeklődni:
06-30/9909-866.
Duguláselhárítás,
központi porszívó szerelése, víz,
gáz, fűtés rendszerek tervezése és kivitelezése. Telefon:
06-30/9340-937.
Mosógépek, hűtőgépek javítása garanciával, szombaton is.
Whirpool, Samsung, LG, stb.
Gallai szervíz Telefon:
30/307-9794, 30/461-6019.
Bútor készítés – konyhabútorok - szobabútorok, polcok
– fürdőszobabútorok. Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy színválasztékban.
Egyedi elgondolások megvalósítását is vállalom. Érdeklődni lehet a 06-20-244-5315-ös
telefonszámon.

Vállalok víz-gáz-központifűtés és
padlófűtés szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek,
tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes
tüzelésű kazánok bekötését és
ehhez kapcsolódó munkákat.
Szur Sándor 06-20/412-6511

ANGOL MAGÁNÓRÁK (60
perc) anyanyelvűekkel, rendkívül kedvező áron, itt Gyálon.
Felnőttek és iskolások gyakorolhatnak angolul társalogni. Segítünk az angol nyelvtanban is.
Kezdőket is fogadunk.
Érdeklődni: 06-30/938-9709

VÍZ- GÁZ ÉS FŰTÉSSZERELÉS fűtési rendszer beszabályozása. GÁZ BIZTONSÁGTECHNIKAI FELÜLVIZSGÁLATA (5 évenként kötelező) Fég
készülékek javítása, karbantartása. Ingyenes tanácadás! Telefon: 20/933-9844, 30/950-6833
www.energiatakarekosfutes.hu

Nem tudja eladni ingatlanát? Mi
eladjuk! Nem találja álmai otthonát? Mi megtaláljuk! Bérbeadna,
vagy albérletet keres?
Mi segítünk! Megbízható szakmai, jogi háttér, díjmentes,
banksemleges hiteltanácsadás.
DUNA HOUSE 30/832-1051

65 éves dohányzó, bottal,
elektromos
kerekesszékkel
járó nyugdíjas élettársat keres, aki hozzá is költözne. Érd.:
70/509-8590

Ivóvíztisztító és PVC padló
szaküzlet. Ady Endre utca 97.,
371-886, angyalviz.hu

S.O. Bt Bútoráruház kínálatából:
Ildikó sarokülő 69.800 Ft-tól

Heverő 12.800 Ft-tól

10%

kedvezmény az üzletben
található bemutató bútorokra!
Az akció visszavonásig érvényes!

Gyál, Kőrösi út 90.
Telefon: 06 (29)340-701
Nyitva tartás: K-P: 9-16, Szo: 9-12 óráig

ÚJ HÁZTÁJI BAROMFI BOLT NYÍLT
Gyál-felsőn a Piroska és Ibolya utca sarkán!
PULYKA, KACSA, FÜSTÖLT TERMÉKEK,
MINDEN NAP FRISS ÁRU.
Nyitva tartás:
hétfő: zárva
kedd - péntek: 7-17
szombat: 7-12
vasárnap: zárva

OLASZ és OROSZ privát
nyelvórák Gyálon, diplomás
nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak,
pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is. Tel.: 06-70/933-8181
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ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
GYÁL, KŐRÖSI ÚT 118-120.

Natre Pintér Katalin és
Navago Vágó Éva

OMAH SZIRMAIE”
ÉS
„ISTENEMBER SZÜLET
ja
című kiállítás megnyitó

DAL- és NÓTAMŰSOR
a sorozat 100. előadása
Gyálon az Arany János Közösségi
Házban
2013. október 12-én, szombato
n egész nap

2013. október 5-én,
r
szombaton 18 órako
an
ázb
a gyáli közh
A kiállítás háziasszonya:
Lőrincz Gabriella
Közreműködik:
ANU MAURI együttes
tő:
A kiállítás megtekinthe
-ig
2013. október 20

Kövess minket a Facebookon is!

Hétfő

„…AZT A RAGYOGÓJÁT!”

10.00 órától baráti találkozó
11.30 órától daltanulás
13.00 órától ebédelési lehetőség
a Közházban
(1000.- Ft) a Medison étteremből
15.00 órától műsor, fellépnek a ven
dégek és a dalkör énekesei, kísér Látó Imre és
cigányzenekara

A délelőtti program díjtalan!
Az ebédigényt előre jelezzék
a 70/558 85 01 telefonszámon!

RE ND SZ ER ES PR
OG RA M JA IN K

Kedd

Szerda

www.facebook.com/gyalikozhaz
Íratkozz fel hírlevelünkre,
hogy havonta értesülj
aktuális programjainkról:

www.gyalikozhaz.hu

16.30-17.30
Akrobatikus
roki
17.30-18.30
Mély
relaxáció
19.00-20.00
Nippon
Zengo

Csütörtök
8.00-10.00
Baba-mama
Klub

Péntek

Szombat

9.00-10.00
Mély
relaxáció

10.00-11.00 10.00-10.45
10.00-12.00
Pöttöm
Idős torna
Latin kondi
torna
11.00-12.00
CBE torna

16.30-17.30 16.30-17
.30
Akrobatikus Akrobatik
us
roki
roki
17.30-18.30 18.00-19.00
17.00-18.00
Nippon
Pilates
Pilates
Zengo
18.30-19.30 19.00-20
.15
Női torna
Callanetics
19.30-20.30
20.15-21.15 19.30-20.30
Rázzunk
Rázzunk
Latin kondi
együtt
együtt

16.30-17.30
Akrobatikus
roki

18.30-19.30
Női torna

