
1

Gyáli ÚjságÚj 2014. május

Gyál Város Önkormányzatának kÖzéleti  és információs lapja

2014. május

Gyáli ÚjságÚj

II. GYÁLI UTCAZENEI 
      FESZTIVÁL

JÚNIUS 8.
A VÁROSKÖZPONTBAN

muzsikás
együttes

15.00 A MONGYÁLDÁST ZENEKAR KONCERTJE A GYÁLI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN

16.00-18.00 KÖRPANORÁMÁS VÁROSNÉZÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL TETŐTERASZÁRÓL

16.30-TÓL SZÍNPADI PROGRAMOK, FELLÉPNEK:
A GYÁLI KODÁLY ZOLTÁN ZENEISKOLA NÖVENDÉKEI, A GYÁL VÁROSI NÉPDALKÖR,
A PÖRÖG A GYÁLI SZOKNYA NÉPTÁNCEGYÜTTES, A GYÁL VÁROSI FÚVÓSZENEKAR

A MUZSIKÁS EGYÜTTES KONCERTJE UTÁN: 
UTCAZENEI MULATSÁG HAJNALIG

 4 HELYSZÍN - 4 ÉTTEREM - 4 ZENEI STÍLUS

19.00

Tisztelt 
Gyáliak!
Emelkedett, méltóságteljes 
emlékezésre és könnyedebb 
szórakozásra is lehetőséget 
adnak az elkövetkezendő 
hetek városi programjai.

Május 31-én a városi gyer-
meknap kínál tartalmas csa-
ládi időtöltési lehetőséget 
a sportpályán, június 2-án 
nemzetünk egyik legna-
gyobb tragédiájára emléke-
zünk a trianoni emlékműnél, 
június 8-án, pünkösdvasár-
nap pedig tehetséges gyáli 
művészeti csoportok, a Mu-
zsikás együttes koncertje, 
utcazenészek és sörsátrak 
várják az érdeklődőket a II. 
Gyáli Utcazenei Fesztiválon.

Tisztelettel hívok és sok 
szeretettel várok mindenkit 
ezekre a rendezvényekre! 
Tegyünk hitet együtt nemze-
ti összetartozásunk mellett 
a trianoni emlékműnél, talál-
kozzunk a gyermeknapon és 
az utcazenei fesztiválon, le-
gyünk büszkék értékeinkre! 

Találkozzunk, beszélges-
sünk, érezzük jól magunkat!

Pápai Mihály
polgármester
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Az új házszámtáblák  
kihelyezéséről
A közelmúltban több bejelentés is érkezett hivatalunkhoz, 
melyek szerint önmagukat az önkormányzat küldöttjeinek ki-
adók jutányos áron felszerelik a házakra az új házszámtáb-
lákat, amelyek ősztől úgyis kötelezők lesznek. 
Ezúton kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben Önök is 
ilyen megkeresést kapnak, azt haladéktalanul jelezzék a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal telefonszámán (29/340-101), és semmi-
képp se fizessenek a csalóknak!
Az új házszámtáblák elkészültek, és azokat a közeljövőben 
(legkésőbb nyár végéig) minden háztartásba eljuttatjuk. 
A házszámtáblákat az önkormányzat rendelte, és azokat saját 
költségén rakatja ki mindenhol az ingatlan tulajdonosa által meg-
jelölt helyre, tehát Önöknek ez semmiféle költséggel nem jár! 
A táblák felszerelését végző vállalkozó kérésre az önkor-
mányzattól kapott megbízási szerződéssel igazolja magát.
  Gyáli Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató 
Gyál Város Önkormányzatának 2013. évi 
zárszámadási rendeletéről
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. 
április 25-i ülésén fogadta el az önkormányzat 2013. évi zár-
számadásáról (beszámolójáról) szóló rendeletét. 
A rendelet teljes terjedelemben a www.gyal.hu honlapon 
megtalálható, száma 8/2014 (IV.29.).

Az önkormányzat 2013. évi bevétele 4.912.928 e Ft, melyek 
az alábbi tételekből tevődtek össze:
• Költségvetési támogatás:     942.843 e Ft
• Helyi adó bevételek:  1.364.154 e Ft
• Működési bevételek:  

(bérleti díjak, kamatbevételek,  
kapott támogatások)     385.015 e Ft

• Felhalmozási célú bevételek:    925.815 e Ft
• Intézmények és Polgármesteri  

Hivatal bevételei:      175.217 e Ft
• 2012. évi pénzmaradvány:  1.119.884 e Ft

Az önkormányzat 2013. évben 4.202.949 e Ft-ot költött az 
alábbi kiadásokra:
•	 Önkormányzat	működtetésére:	 851.807	e	Ft 

(közfoglalkoztatás, közvilágítás, BKV buszjáratok, va-
gyonbiztosítás, civilszervezetek támogatása, tagdíjak, 
Kistérség működéséhez hozzájárulás, tagdíjak, FEGY 
támogatás, bankköltségek, kamatkiadások, városüze-
meltetés, kötvény törlesztés)

•	 Beruházásokra,	felújításokra:	 1.336.938	e	Ft 
(Városközpont építése, Bóbita Bölcsőde bővítése, tele-
pülésrendezési eszközök felülvizsgálata, intézmény fel-
újítás, járda építés, útépítés, gyalogátkelőhely építése, 
tervkészítések, eszközbeszerzések)

•	 Segélyek	kifizetése:	 	 	 141.249	e	Ft
•	 Polgármesteri	Hivatal	működésére:	 	 385.383	e	Ft
•	 Intézmények	működésére:	 	 685.349	e	Ft
•	 Iskolák	működtetési	kiadásai:	 202.223	e	Ft
•	 Opciós betét:    600.000 e Ft

A	2013.	évi	pénzmaradvány	összege:	722.332	e	Ft,	amely	a	
2014. évre továbbvitt, felhasználható összeg.
   Gyáli Polgármesteri Hivatal

HÁT-TÉR
évzáró ünnepség és kiállítás

2014. június 12-én csütörtökön 16 óra 30 perckor
az Arany János Közösségi Házban.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket
a gyáli Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett

HÁT-TÉR foglalkozás évzáró ünnepségére 
és kiállítására.

A foglalkozásokat a Tátika Óvodába 
és a Bartók Béla Általános Iskolába

járó gyermekeknek tartottuk.

A kiállítás június 16-ig lesz megtekinthető.

Beszámoló az áprilisi képviselő-testületi ülésről
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2014. április 24-én megtartotta éves munkarend sze-
rinti soros ülését. 

Az ülésen a következő fontosabb döntések születtek:
• elfogadták Pápai Mihály polgármester beszámoló-

ját a legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés óta 
eltelt eseményekről és a lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról;

• elfogadták a város 2013. évi zárszámadását (erről 
külön írásunkban olvashatnak);

• a testület véleményezési jogkörében eljárva java-
solta, hogy a Ceglédi Tankerület igazgatója Bar-
tus Melinda a Gyáli Eötvös József Közgazdasági 
Szakközépiskola intézményvezetői állására vo-
natkozó pályázatát terjessze fel a miniszternek 
elbírálásra;

• elfogadták a 2013. évben lefolytatott belső ellen-
őrzésekről szóló éves összefoglaló jelentést;

• hozzájárultak 200 millió forint összegű likviditási 
hitel újrafelvételéhez július 1-től december 31-ig, 
egyben kötelezettséget vállaltak arra, hogy 2014. 
december 31-én az igénybe vett likviditási hitel 
összegét teljes mértékben visszafizetik. Ez mind-
össze hitelkeretet jelent. A rendelkezésre álló hi-
telkeret összegéért rendelkezésre tartási díjat fi-
zetnünk nem kell, költség csak akkor keletkezik, 
ha a hitelt igénybe vesszük. Minderre azért van 
szükség, mert az önkormányzat bevételei nem 
egyenletesen realizálódnak (különösen igaz ez a 
helyi adó bevételekre), a kiadások jelentős részét 
viszont havi rendszerességgel kell finanszírozni;

•	 a	testület	hozzájárult	a	Dél-Pest	Megyei	Víziközmű	
Szolgáltató	 Zrt.-vel	 korábban	 kötött	 bérleti-üze-
meltetési	szerződés	kiegészítéséhez;

•	 lezárták	 a	 véleményezési	 szakaszt	 Gyál	 Város	
Településrendezési	 eszközeinek	 megújításával	
kapcsolatban;

•	 elfogadták	az	Arany	János	Közösségi	Ház	és	Vá-
rosi	Könyvtár	2014-2020	közötti	időszakra	vonat-
kozó	továbbképzési	tervét;

•	 lezárták	 a	 „Buszvárók	 létesítése,	 felújítása”	 tárgyú	
közbeszerzési	eljárást,	melynek	győzteseként	a	VAL-
COL	Kft.-t	hirdették	ki	13.236.360	Ft	+	ÁFA	összeggel;

•	 eldöntötték,	hogy	a	Gyáli	Ady	Endre	Általános	Is-
kola	 udvarán	9	db,	míg	a	Gyál	 vasútállomás	 te-
rületén	 4	 db	 nagylevelű	 hársat	 ültetnek	 bruttó	
258.570	Ft	összegben;

•	 elfogadták,	 hogy	 a	 „Gyál,	Deák	Ferenc	 utca-Ve-
csési	 út	 gyalogátkelőhely	 terve	 középszigettel”	
elnevezésű	 egyesített	 terv	 építtetőjeként	 a	 köz-
világítási	terv	felülvizsgálatára,	esetleges	átdolgo-
zására	szerződést	kötnek	a	korábbi	tervezővel;	

•	 elbírálták	a	civil	szervezetek	pályázatait,	illetve	a	sport	
célú	pályázatokat	(erről	külön	írásunkban	olvashatnak);

•	 a	testület	zárt	ülés	keretében	döntött	a	Gyáli	Köz-
oktatásért	Díj,	 illetve	a	dr.	Pusztai	Lajos	emlékdíj	
odaítéléséről.

Gyál	Város	Önkormányzata	éves	munkarend	szerin-
ti	soros	ülését	2014.	május	29-én	tartja	a	Városháza	
tanácstermében.	A	képviselő-testületi	előterjesztések,	
illetve	döntések	a	www.gyal.hu	honlapon	olvashatók.
	 	 	 	 	 	 	
	 Gyáli	Polgármesteri	Hivatal

Immár hagyománnyá vált városunkban, hogy a Föld Nap-
ja alkalomból szemétszedési akció kerül megrendezésre.
Idén április 26-án, szombaton került erre sor, de a vá-
ros három általános iskolájában már 25-én, pénteken 
elkezdődött a szorgos munka, ugyanis a gyerekek is-
kolájukat és azok környezetét e napon takarították ki.
A rossz, esős idő ellenére az akció sikeresen zárult, 
közel 70 résztvevő vett részt, akik a város belső utcá-
it tisztították meg.
A szervezők közül a Gyál Városfejlesztési és Városüze-
meltetési Nonprofit Kft. idén kesztyűvel, mellényekkel, 
zsákokkal, frissítőkkel, szendvicsekkel és szállítóautók-
kal, az A.S.A. Magyarország Kft. konténerekkel és azok 
ingyenes befogadásával, Gyál Város Önkormányzatá-
nak Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottsága pe-
dig 100.000 forinttal támogatta az akciót.

Föld Napja 2014

Szeretnék köszönetet mondani minden résztvevőnek 
és szervezőnek, hogy pénzt, időt és energiát fordítot-
tak erre a nemes célra. Bízom benne, hogy ez a szel-
lemiség megmarad az év többi napján is, és ha min-
denki odafigyel a saját portájára és tisztán tartja az 
utcát, akkor szebb, tisztább, élhetőbb városunk lesz.

Vinnai Tibor
Gyál Város Önkormányzata

Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottságának elnöke
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A képviselő-testület április 24-i ülésén döntött a helyi sporto-
lók, sportszervezetek, illetve civil szervezetek támogatásáról.

Helyi sportolók és sportszervezetek támogatása a 2014. évben:
Gyál és Térsége Birkózó Sportegyesület  500.000 Ft
Gyáli Baráti Kör Sportegyesület   2.150.000 Ft
Gyáli Sport-Horgász SE    100.000 Ft
Teszák Estilla Dorina és Teszák Nándor (birkózás) 50.000 Ft
Jónás Dorottya (tenisz)    30.000 Ft
Adamecz József (birkózás)   80.000 Ft
Mester Milán (birkózás)    30.000 Ft
Váczi Milán (kézilabda)    30.000 Ft
Váczi Dániel (kézilabda)    50.000 Ft
Fodor Tamás (birkózás)    80.000 Ft
Farkas Kitti Beáta (ritmikus gimnasztika)  80.000 Ft
APEX Optimista Sportegyesület   100.000 Ft
Jakab Réka Mária és Jakab Luca Katalin (karate) 30.000 Ft
Bácsi Péter (birkózás)    400.000 Ft
Fodor Péter (birkózás)    30.000 Ft
Kulcsár Zalán (úszás)    30.000 Ft
Sanbon SE     300.000 Ft
Kainz György (crossmotor)    30.000 Ft
Zsiba Péter (karate)    30.000 Ft
Májer Norbert (pályamotorozás)   30.000 Ft
Kutvölgyi Andrea (futás)    40.000 Ft

Pap János és Pap Dorottya (karate)   60.000 Ft
Tóth Noa és Tóth Lea (karate)   60.000 Ft
Prémium Gyáli Asztalitenisz SE    200.000 Ft
Ujj Dávid Bence (jégtánc)    50.000 Ft
Bróda Richárd (tenisz)      30.000 Ft
Peremvárosi Horgászok Egyesülete   200.000 Ft
Lurkó Gyerekfoci Egyesület   200.000 Ft

Helyi civil szerveződések támogatása a 2014. évben:
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének 
Közhasznú Egyesülete   210.000 Ft
Egymásért Mozgássérültek Gyáli Egyesülete  160.000 Ft
Civilek a Környezetünkért Egyesület  200.000 Ft
Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub  280.000 Ft
Cukorbetegek Egyesülete Gyál   230.000 Ft
Őszidő Nyugdíjas Klub    280.000 Ft
Gyáli Kertbarát Kör    300.000 Ft
Gyáli Képzőművészek Egyesülete   200.000 Ft
Kertváros Fúvószenekari Egyesület   380.000 Ft
Gyál Városi Népdalkör    160.000 Ft
Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli Szervezete 120.000 Ft
Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub  100.000 Ft
Kovács István Pál Dalkör    380.000 Ft

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Helyi sport- és civil élet támogatása

Korszerű autóbuszok Gyálon!
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) megrende-
lése nyomán a VOLÁNBUSZ Zrt. új járműparkkal ve-
szi át az autóbuszos közösségi közlekedési feladato-
kat a Budapest forgalmában is fontos szerepet betöltő 
egyes agglomerációs vonalakon. A BKK és a VOLÁN-
BUSZ alacsonypadlós, klimatizált MAN és RÁBA-
VOLVO buszokkal magasabb színvonalon szolgálja ki 
a főváros és az agglomeráció 11 településének lakóit. 
Az új járműveket 2014. április 4-én, Budapesten adták 
át hivatalosan a közlekedési társaságoknak, a menet-
rend szerinti forgalomban április közepétől találkoz-
hatnak velük az utasok.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Fővárosi Ön-
kormányzat megállapodása alapján a Budapesti Köz-
lekedési Központ közbeszerzési pályázatot indított 
a feladat ellátásra, melyet a VOLÁNBUSZ Zrt. nyert 
meg 8+2 évre. A 2014 februárjában megkötött szerző-
dés értelmében a megújult szolgáltatás első körben a 
péceliek számára elérhető idén áprilistól, a 169E vo-
nalon. A további tíz agglomerációs vonalat (Budake-
szi, Budaörs, Diósd, Gyál, Halásztelek, Nagykovácsi, 
Remeteszőlős, Solymár, Szigetszentmiklós és Török-
bálint) ütemezett időpontokban, június végéig veszi 

át a VOLÁNBUSZ. Az új buszok városunkban a 84E, 
89E, 94E, 294E autóbuszok vonalán és az éjszakai já-
ratokon közlekednek majd.

Az új autóbuszok minden korszerű igénynek megfelel-
nek: a járművek teljes hosszukban alacsonypadlósak, 
kamerarendszer működik bennük, a komfortos utazást 
légkondicionáló szolgálja. Az akadálymentes közleke-
dést kihajtható rámpa is segíti. A Rába-VOLVO autó-
buszokat a továbbfejlesztett, csökkentett kibocsátású 
Euro V EEV motorral szerelték fel. A MAN járműveket 
a közösségi közlekedésben Magyarországon először 
megjelenő, Euro VI normának megfelelő motorral és a 
környezetterhelés csökkentéséhez is hozzájáruló, leg-
korszerűbb automata sebességváltóval gyártották le.

(forrás: bkk.hu)

„Első számú szívszerelmem továbbra is Gyál marad!”
Pánczél Károly:

Mint lapunkban is 
beszámoltunk róla, 
az április 6-án tar-
tott országgyűlési 
képviselőválasztá-
son Pánczél Ká-
roly nagy fölénnyel 
végzett az első he-
lyen a Pest megyei 
11. számú egyé-
ni választókerület-
ben. Városunk al-
polgármesterét az 
elmúlt évtizedekről 
és jövőbeli tervei-
ről is kérdeztük.

- Alpolgármester úr! Teljesen megszakad a kapcsolata Gyállal?
- Természetesen nem! Noha választókerületem némiképpen 
átalakult, városunk már nem tartozik hozzá, itt Dr. Szűcs La-
jos barátom indult, s nyerte meg a választást, én gyáli ma-
radok s igyekszem segíteni, amiben tudok. Őszig alpolgár-
mesterként is szolgálom a várost.
- Miért csak őszig?
- Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényben na-
gyon szigorú összeférhetetlenségi szabályokat alkottunk. Arra 
van lehetőségem, hogy őszig együtt lássam el országgyűlési 
képviselői és települési képviselői, illetve alpolgármesteri fel-
adataimat. Természetesen csak az egyik, a kisebb, alpolgár-
mesteri tiszteletdíjat veszem fel ebben az időszakban.  Aztán 
lezárul egy meghatározóan fontos szakasz az életemben, mert 
az önkormányzati választáson a vonatkozó összeférhetetlen-
ségi szabályok értelmében már nem lehetséges az indulásom.
- Mik voltak ennek az Ön és városunk életében is megha-
tározó szakasznak a fontosabb mérföldkövei?
- Az első mérföldkő az 1990-es, első szabad önkormány-
zati választás volt. Barátaimmal akkortájt alapítottuk a helyi 
Fidesz-csoportot, s sikeresen szerepeltünk a választáson. 
Jómagam is mandátumot szereztem. Létrejött az önkor-
mányzatiság, létrehoztuk az új önkormányzat intézmény-
rendszerét.  Mozgalmas, lelkesedéssel és munkával, felada-
tokkal teli időszakként éltem meg azokat az időket. 
Gyimesi István polgármester úr 1993-ban jelölt az alpol-
gármesteri tisztségre, onnantól még szorosabb munkakap-
csolatban dolgoztunk együtt. Munkamegosztásunkban az 
oktatással, kultúrával kapcsolatos feladatokat kaptam. Meg-
tisztelő és felemelő közös tevékenységünk, barátságunk év-
tizedeiből számtalan emlékképet őrzök.  
Mindenképpen fontos mérföldkőnek tartom az 1997-es esz-
tendőt is, amikor Gyál városi címet kapott. Bőven volt fel-

adat, megoldandó probléma. Büszke vagyok arra, hogy ré-
szese lehettem a teljes közmű-infrastruktúra kiépítésének, 
annak, hogy címzett állami támogatásból közösségi ház 
épült, új óvodát, városközpontot adtunk át, felújítottuk, fej-
lesztettük, bővítettük az intézményrendszert, s még hosszan 
sorolhatnám az elért eredményeket. 
Parlamenti képviselőként is igyekeztem Gyál ügyét a lehető 
legeredményesebben képviselni. Ennek csak a közelmúlt-
ból említeném néhány elemét. 2012-13-ban a megítélt uniós 
pályázati támogatáson túl 70 millió forint önerő támogatást 
is sikerült megszereznünk a városközpont fejlesztéséhez. 
2013-ban az önkormányzatok adósságkonszolidációjának 
részeként az első ütemben adósságunk 40 százaléka he-
lyett a 60 százalékát vállalta át az állam, ami az adott évben 
azt jelentette, hogy 60 millió forinttal kevesebbet kellett tör-
lesztésre fordítanunk. A szemétszállítás zökkenőmentes át-
alakítására 78 millió forint támogatást kaptunk 2013 végén. 
A legfrissebb eredmény már idei, 2014-ben született ugyanis 
kormánydöntés arról, hogy 2015-re tanuszoda épül Gyálon, 
amit nemcsak a gyerekek használhatnak, hanem minden la-
kos. Több mint két évtizedes vágyunk válik ezzel valóra.  
- Az építményekben, vezetékek, utak kilométereiben 
mérhető materiális természetű fejlődés szemmel látha-
tó, de mi ment végbe a helyi társadalomban, az itt élők 
városunkhoz való viszonyában, a lelkekben ez alatt?
- Megerősödött a helyi társadalom, a művészet, kultúra, 
sport, a hagyományok és új kezdeményezések terén is sok, 
városunkon túlmutató értékkel büszkélkedhetünk, civil kö-
zösségek szövik át Gyál életét.
A rendszerváltás környékén még elmaradott agglomerációs 
alvóvárosnak számító Gyál mára szerethető, jó életminősé-
get biztosító, fejlődő, életerős kertvárossá ébredt. Olyan te-
lepüléssé, amit egyre többen tekintenek otthonuknak. 
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a magam munkáját is 
hozzátehettem ehhez. Gyönyörű volt ez a huszonöt év! Ami-
kor 1990-ben a Fidesz fiatal, lelkes csapatával ismeretek hiá-
nyában, vegyes érzelmekkel, s némi félelemmel elindultunk, 
nem gondoltuk volna, hogy idáig jutunk. Büszke vagyok azok-
ra az eredményekre, amiket mi, gyáliak, közösen elértünk. 
Köszönöm azt a sok támogatást, szeretetet, amit itt kaptam.
Dabas-Ráckeve térségének országgyűlési képviselőjeként 
dolgozom ugyan, de az első számú szívszerelmem továbbra 
is Gyál marad! Nem is lehetne ez másképp, hiszen „ősgyáli” 
vagyok, már édesanyám is ide született, ideköt az eddigi éle-
tem, munkám, továbbra is itt élek majd, ide fogok hazajönni! 
A választási eredmények alapján elmondható, hogy teljesült, 
amit Pápai Mihály polgármester úr fogalmazott meg: a jövő-
ben ketten képviseljük majd Gyált az Országgyűlésben, Dr. 
Szűcs Lajos, az itt megválasztott képviselő, s jómagam, aki 
itt élek.

gi
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Bemutatjuk Dr. Szűcs Lajost, városunk képviselőjét
Úgy ismeri Gyált, mint egy jó barátot

Mint lapunkban már beszámoltunk róla, Dr. Szűcs La-
jos, a FIDESZ-KDNP jelöltje nyerte az országgyűlési 
képviselők választását a Gyált is magába foglaló Pest 
megyei 7-es számú választókerületben. Városunk or-
szággyűlési képviselőjét eddig életútjáról, Gyállal kap-
csolatos élményeiről és terveiről is kérdeztük.

- Képviselő úr! Kezdjük egy rövid bemutatkozással! 

- Dr. Szűcs Lajos vagyok, az Országgyűlés képviselő-
je, jegyzője, Pest Megye Közgyűlésének elnöke, férj, 
s két csodálatos leány édesapja. Jogi végzettséggel, 
valamint közművelődés-pedagógia és igazgatásszer-
vezői diplomákkal rendelkezem. Vecsésen nőttem fel, 
oda jártam iskolába. Édesanyám ma is ott él. Iskolás 
koromtól sportoltam, kézilabdáztam, ma teniszezem. 
Első alkalommal 2001-ben, időközi országgyűlési vá-
lasztáson nyertem egyéni képviselői mandátumot. 

- Miért ebben a választókerületben indult?

- Egyetlen mondatban: azért, mert ezt a nagyszerű vá-
rost saját szememmel láttam reményteli kisgyermek-

ből szerethető kamasszá, és felnőtt, önálló ember-
ré válni. Idestova már negyedik évtizede, hogy szinte 
minden nap tanúja vagyok az állandó változásnak. 
Vecsésen születtem és jártam iskolába, majd Ócsá-
ra hívott egy barna szempár. Gyál mindig útba esett – 
része volt az életemnek. Az elmúlt években ez a kap-
csolat még erősebb lett. A korábbi Dabas központú 
választókerület (melynek képviselője voltam 13 éven 
át) története ezer szálon kapcsolódott Gyálhoz. A me-
gyei önkormányzat térséggel kapcsolatos feladatai is 
számosak voltak.  Olyan ügyekről van szó, amelyek-
től mindannyiunk sorsa függ: az agglomerációs kö-
zösségi közlekedés, a járásközpontok kialakítása, az 
itt szolgáló rendőrök számának emelése, a városköz-
pontok újjáépítése, a közútfejlesztés, a munkahelyte-
remtés, a repülőtér és az M0 térségének kiemelt fej-
lesztési programja Péceltől Szigetszentmiklósig, és 
persze a sport támogatása. Például, egy tanuszoda 
építése Gyálon 2015 szeptemberéig. Ezért döntöttem 
úgy, hogy vállalom a jelöltséget, amikor egy teljesen új 
választókerületet hoztak létre Gyál, Felsőpakony, Ve-
csés, Üllő, Gyömrő, Maglód, Ecser, Pécel települések-
ből. A közösen elvégzett munka, az évtizedek tapasz-

A mandátum átvételekor

talatai miatt, s nem utolsó sorban azért, mert az itt élő 
emberekkel annyi személyes élmény kapcsol össze. 
A böllérfesztivál, a fogathajtó verseny, vagy akár csak 
a gyáli horgásztavon eltöltött idő. Nagyon sok felejthe-
tetlen pillanat. 

- Mennyire ismerte Gyált? 

- Amennyire egy jó barátot ismerni lehet. Ezt képle-
tesen és valóságosan is értem, Pápai Mihály polgár-
mesterrel ugyanis rendkívül szoros a munkakapcso-
latunk, és Pánczél Károly országgyűlési képviselővel 
is rengeteg feladatot oldottunk meg közösen. Hosz-
szan lehetne sorolni mindazokat, akikkel együtt dol-
goztunk a város és a térség fejlődése érdekében. Kü-
lön kiemelném, hogy Pest megyében majd két éven 
át tartó munkával készítettük elő a következő évtized 
fejlesztéseit. Aki a tervezésben részt vett – képvise-
lő, vállalkozó, vagy magánember – az joggal mond-
hatja el, hogy nem csak azt látja, hogy honnan jöttünk, 
de azt is, hogy milyen lehetőségek állnak előttünk, és 
mit kell tennünk a kedvező irányú változás érdekében. 
Egyébként személyes meggyőződésem, hogy a vá-
lasztókerület dinamikus fejlődés előtt áll, amennyiben 
megbirkózunk az ugyancsak átlagosnak nem mond-
ható kihívásokkal. Ez a feladat számomra rendkívül 
inspiráló, érdemes érte küzdeni. 
Mint már mondtam, láttam felcseperedni a nagyközsé-
gi, majd 1997-ben városi rangot elnyert Gyált. Sokan 
gondolják, hogy egyszerű alvóváros, mert nem isme-
rik a történetét, és ezért nem tudják róla, hogy már a 
’70-es években is állandóan mozgásban volt a telepü-
lés, ipari termelő, majd egyre több kereskedelmi vállal-
kozással, és folyamatosan növekvő lakónépességgel. 
A rendszerváltás után a változás persze felgyorsult, a 
lakosság közel felével nőtt, lakónépessége ma a 23 
ezer főt is meghaladja.
Aki meg akarja érteni a város fejlődését, figyelembe 
kell vennie, hogy mennyire megváltozott a világ az el-
múlt évtizedek során. Sokkal gyorsabb, bizonytala-
nabb attól, hogy minden mozgásban van: az áruk és 
a közjavak, új vállalkozások jöttek a kereskedelemben 
és az iparban. Többet és messzebbre utazunk a mun-
ka, az iskola, vagy a hétköznapok ügyes-bajos ügyei 
miatt. A közösségek is megváltoztak – kevesebb idő 
jut egymásra, de éppen ezért nagyra értékeljük az ott-
hont, a nyugalmat és a biztonságot. Az emberek egyre 
több erőt és energiát fektetnek be a család jövőjének, 
biztonságának megteremtésébe, és ha összeadjuk 
ezt az erőt, az sokat segíthet a közösségen. Ráadásul 
a felszín alatt hihetetlenül sokszínű a város. A csalá-
dok és a vállalkozások, a településrészek – és nekünk 
minden egyes kihívásra és lehetőségre, az egyes te-
lepülésrészek sajátos problémáira és fejlesztési lehe-
tőségeire választ kell adnunk, ami egy húszezres vá-
rosban nem csekély feladat. 

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt 

a trianoni békediktátum évfordulója, 
a nemzeti összetartozás napja tiszteletére 

rendezett városi megemlékezésre.

A rendezvény programja:

2014. június 2. (hétfő) 

17.00 óra: 
Megemlékezés a városközpontban, 

a trianoni emlékműnél.
Köszöntőt mond: 

Pápai Mihály, 
Gyál város polgármestere

Emlékező beszédet tart: 
Dr. Takaró Mihály irodalomtörténész

Közreműködik: 
Gábos Tünde népdalénekes

18.00 óra: 
Dr. Takaró Mihály irodalmi estje 

Trianon jegyében 
az Arany János Közösségi Ház 

és Városi Könyvtárban
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Választási tájékoztató
Az Európai Parlament 21 magyarországi képviselő-
jének választását Köztársasági Elnök Úr 2014. má-
jus 25. napjára tűzte ki. E választás során 8 párt-
listára szavazhatunk. Magyarország területe e 
választás alkalmával egy választókerületet alkot, 
azaz minden településen ugyanazon listákra ad-
hatjuk le szavazatunkat. A választásnak sem érvé-
nyességi, sem eredményességi küszöbe nincs, az 
a 21 jelölt lesz Európai Parlamenti képviselő, akinek 
a jelölő szervezetére a legtöbb szavazat érkezett.
Az országgyűlési választáshoz kapcsolódóan kiala-
kított szavazókörök megegyeznek az Európai Par-
lamenti választás szavazóköreivel, azaz városunk 
területén a választójog 18 szavazókörben gyakorol-
ható. Szavazni reggel 6.00 órától este 19.00 órá-
ig lehet. 
A szavazóköri névjegyzék módosítására három 
esetben lehetőség van:
 1. Átjelentkezés: aki a szavazás napján 
az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő 
helyen, de Magyarországon tartózkodik, átjelentke-
zésre irányuló kérelmet terjeszthet elő, legkésőbb 
2014. május 23-án 16.00 óráig a helyi választási 
irodához.
 2. Mozgóurna igénylése: ha a választó-
polgár egészségi állapota vagy fogyatékossága, il-
letve fogva tartása miatt a szavazóhelyiségben nem 
tud megjelenni, mozgóurna iránti kérelmet terjeszt-
het elő május 23-án 16.00 óráig annál a helyi vá-

lasztási irodánál, amelynek szavazóköri névjegy-
zékében szerepel, ezt követően a szavazás napján 
15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságnál. 
 3. Külképviseleti névjegyzék: aki a sza-
vazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti 
névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet ter-
jeszthet elő legkésőbb 2014. május 17-én 16.00 
óráig a helyi választási irodánál. 
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtha-
tók elektronikusan: a www.valasztas.hu honlapon 
vagy a www.magyarorszag.hu  honlapon keresztül, 
továbbá levélben vagy személyesen.
Ismételten hangsúlyozzuk, hogy valamennyi kére-
lem benyújtása esetén minden adat pontosan, a 
személyi okmányokban feltüntetettek szerint szere-
peljen, mert az attól való legkisebb eltérés is a kére-
lem elutasítását vonja maga után. 
Amennyiben a választással kapcsolatban kérdés 
merül fel, a Gyáli Polgármesteri Hivatal munkatársai 
készséggel állnak rendelkezésre (tel: 06/29/540-930). 
Ha kizárólag a kérelem formanyomtatványára van 
szüksége, azt letöltheti a www.valasztas.hu honlapon, 
ill. beszerezheti személyesen a Polgármesteri Hivatal 
portaszolgálatán, míg a választási értesítő elvesztése 
esetén, valamint a névjegyzékhez kapcsolódó kérel-
mek benyújtásával kapcsolatban ügyfélfogadási idő-
ben keressék Veress László igazgatási ügyintézőt (tel: 
29/540-956).

Helyi Választási Iroda

Az Új Gyáli Újság korábbi számá-
ban már utaltam arra, hogy szeret-

nénk minél több polgártársunkat be-
vonni a kertészkedésbe. Ennek egyik 

eseményeként nemes versengésre hívunk mindenkit 
a „legszebb kert és utcarészlet” cím elnyerésére. Ez a 
kifejezés jól tükrözi azt a szemléletünket, amely a szű-
kebb és tágabb környezet egységét hirdeti.
A versenyben résztvevők kertjét és utcarészletét füg-
getlen szakmai zsűri bírálná el, akik a szöveges érté-
kelést képi megjelenítéssel is alátámasztanák. 
A versenyre jelentkezni lehet a gyalikertbarat@gmail.
com e-mail címen vagy közvetlenül minden hónap 
utolsó csütörtökén 14 órától a kertbarátok rendszeres 
havi összejövetelén a közösségi házban.
Azt tervezzük, hogy a remélt sikeres versenyév után a 
későbbiekben már több kategóriában hirdetnénk ver-
senyt a kertészkedés különböző területén. 

Emellett nagy érdeklődéssel várjuk az általános isko-
lások köréből a „Föld Napja” tiszteletére meghirdetett 
rajzpályázatra beérkező pályaműveket is.
Ez évi programunkhoz kapcsolódóan bizakodásra ad 
okot az a fokozott érdeklődés, amely az iskolák részé-
ről megnyilvánul például iskolakert - bemutatókert lé-
tesítéséhez a szakmai segítség, vagy a tagok által fel-
ajánlott kertrészlet felajánlása természetismereti órák 
megtartására. A kivitelezés folyamatban van.
Az eddig leírtak alapján akkor lennénk igazán boldo-
gok, ha nemes céljainkhoz, többek között az „Éden-
kert Magyarország, építsük együtt!” mozgalmunkhoz 
minél több fiatal, gyermek és fiatal felnőtt csatlakozna.
A hobbikertészkedésnek, – gazdálkodásnak – közvet-
len gazdasági haszna mellett nagy a jellemformáló ha-
tása is.

Gyócsi Zoltán
a Gyáli Kertbarát Kör tagja

Versenyre hívnak a kertbarátok

Környezettudatos foglalkozások az Adyban

Ezüst minősítést kapott 
az Ady színjátszóköre

Jane Goodall 1960-ban kezdte meg korszakalkotó pá-
lyafutását a Gombe Nemzeti Parkban, Tanzániában. 
A csimpánzokon végzett kutatásai megváltoztatták az 
állatvilágról alkotott elképzeléseinket. 1977-ben alapí-
totta non-profit szervezetét az állatvilág kutatásáért, a 
természet védelméért és az oktatásért, a környezeti 
nevelésért: ez a Jane Goodall Intézet, amelynek szer-
vezetei az Anktartisz kivételével a világ összes konti-
nensén megtalálható.
A magyarországi intézet 2006-ban alakult, közhasznú 
szervezetként. Fő profiljuk a környezeti nevelés, azzal 
a céllal, hogy iskolás korú gyerekekkel megismertes-
sék a környezet-, állat- és természetvédelemmel kap-
csolatos tetteik jelentőségét. 
2014. április 3-10. között a Gyáli Ady Endre Általános 
Iskola alsó tagozatos tanulói részesei lehettek ennek 
a környezettudatos programnak a Jane Goodall Inté-
zet bevonásával. Az Újratáska programmal az intézet 
munkatársai a nejlonzacskók használatának vissza-
szorítását, és a vászontáskák elterjedését igyekeznek 
elősegíteni.
Az előadók egy interaktív előadás során megismer-
tették a gyerekeket a nejlonzacskók előállítása so-
rán keletkező, és használatuk után évszázadokon át 
fennmaradó, az élővilágra sok szempontból káros ha-

Az Ady Endre Általános Iskola színjátszó szakköre, a 
Kata-pult Színpad április 25-én ezüst minősítést ka-
pott a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó 
Találkozón. Az általuk bemutatott előadás címe: Egy-
szer élünk! A darabot a kamaszok élethelyzeteire épü-
lő improvizációk alapján írta és rendezte Fábiánné 
Szálkai Gabriella. A téma nagyon aktuális, a fiatalok 
életében manapság gyakran összemosódik a virtuá-
lis és a való világ. Az előadás azt a kérdést járja kö-
rül, hogy valóban mindent tudunk-e a másikról néhány 
kattintás után. 

Zádori Judit, a rendezvény főszervezője (Nemzeti Mű-
velődési Intézet Pest Megyei Irodája) a következőket 
írta a darabról: 

„Köszönettel tartozunk az előadásért, s a 
jelenlétért. Erős hatással volt rám ez az élet-
ből merített játék, megcsapott a félelem szele, 
éreztem a valós veszélyt.”

tásokkal, melyek pénzben nem is mérhetők. Majd kör-
nyezetbarát alternatívát mutattak, adtak. Az előadás 
után minden tanuló kapott egy vászontáskát, ezzel is 
biztatva a textilből készült táskák használatára. 
A jó hangulatú foglalkozásokon ezt a szatyrot egye-
divé varázsolták színes textilfestékkel a kreatív kis 
ügyes kezek. Reméljük, hogy ezentúl minden kis adys 
viszi magával az itt készített vászontáskáját, ha a csa-
ládja vásárolni indul.

Arató Zoltánné
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Randevú a költészettel
Kitavaszodott és ismét randevút adtak egymásnak a 
versek és az írott szó szerelmesei a közösségi ház 
színháztermében.
A Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub szervezi 
hagyományosan, most éppen 10. alkalommal a költé-
szet napi megemlékezést. 
Az évfordulóhoz méltóan színvonalas kiállítást tártak 
az érdeklődők elé: képekkel, írott szóval a jubiláns köl-
tők, írók életéből, az előző évek műsorainak szereplő-
iről és a közönségként résztvevőkről. 
Mi sem mutatja jobban, hogy városunk lakói, a civil 
szervezetek tagjai mennyire szeretik a magyar iroda-
lom kincseit, mint az, hogy éveken keresztül maratoni 
hosszúságú versmondás, felolvasás folyt a késő esté-
be nyúlóan.

Az idén sikerült igazán pergő, zenével, énekkel fűsze-
rezett műsort összeállítani Dókáné Bodor Magdolna 
és Kovácsné Aranka közreműködésével.
A szereplők színes skáláját jelzi az óvodások, a kis-
iskolások részvétele, Dóka Attila saját megzenésíté-
sű vers-előadásai. A hivatásos művészeket hagyo-
mány szerint Farkas Évi színművésznő képviselte a 
sok amatőr verskedvelő között. Verset mutatott be 
Gyimesi István nyugalmazott polgármesterünk, Gaz-
dik István közházigazgató, akinek előadásában még 
latin nyelven is elhangzott Janus Pannonius egyik 
epigrammája. Nálunk debütált dr. Sándor Tamás, az 
önkormányzat irodavezető helyettese, aki a mindig ak-
tuális Nem elég! című Váci Mihály verset mondta el 
egy középiskolai élményétől indíttatva.
Nagyon kellemes délutánt töltöttünk együtt, gyarapod-
va sok átélt érzelemmel, tudással. Az irodalmi TOTÓ 
kitöltése is ezt bizonyította, mert az asztalnyi ajándék-
könyv mind gazdára talált a sikeres megfejtők között.

Reméljük, még sok ilyen felemelő élményben lehet ré-
szünk az elkövetkező években is. A költészet, a zene, 
a művészetek gazdagítják a lelket, közelebb hozzák 
az embereket egymáshoz, hogy lebonthassuk a fala-
kat és hidakat építhessünk közös jövőnk felé. 
Ehhez szolgál útmutatóul elődeink bölcsessége.

Hiszem, ma is igazak Reményik Sándor sorai:
        „Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,
          Vigyázzatok: a nyelv ma szent kehely.
          Ki borát issza: Élet borát issza,
          Előre néz s csak néha – néha vissza – 
          S a kelyhet többé nem engedi el!”
S, hogy ezt betölteni – küldetés!

Nagy Sándorné
klubtag

 „...AZT A RAGYOGÓJÁT!”

A Kovács István Pál Dalkör születésnapi „...Azt a 
ragyogóját!” műsorának fergeteges fináléjáról ké-
szítette a fotót Börcsök Kata, a remek fotós. Kö-
szönjük a résztvevőknek, hogy velünk ünnepeltek.

A dalkör következő előadása

2014. június 14-én, 
szombaton 17.30-kor lesz

a közház díszudvarán.

Fellépnek a dalkör énekesei,
ENDRŐDI ÉVA vendég táncdalénekes,

és a tánckar. 
A műsoron tánc, tombola.

Zene: Pálkerti Zsuzsanna és Falusi Ferenc.

A Gyáli Ipartestület 2014. április 28-án tartotta a tiszt-
újító közgyűlését. Az eseményen meghívott vendég-
ként részt vett Pápai Mihály Gyál város polgármes-
tere, Gyimesi István nyugalmazott polgármester, 
városunk díszpolgára, valamint Németh László az 
IPOSZ elnöke. 
Karikás Pál, a Gyáli Ipartestület elnöke beszámolt a 
2013. év munkájukról, melyben elmondta, hogy az elő-
ző évet is nyereséggel zárták, mely nyereség az aláb-
bi munkákból adódott: szolgáltatások, oktatás, biztosí-
táskötés, bérbeadás, valamint vállalkozásokból. 
A vállalkozások nagy részét a SAUFLON Cl Kft.,  Vá-
rosüzemeltetési Kft. rendelte meg, valamint az önkor-
mányzattól közbeszerzési pályázatokon nyert mun-
kák. Intézmények felújítása, karbantartása, tisztasági 
festések, csatornabekötések, valamint járdafelújítás, 
munkájukkal a megrendelők elégedettek voltak. 
Értékelték az előző négyéves ciklust is, melynek ered-
ményeit minden évben a közgyűlési beszámolók tar-
talmazták. Összességében az elmúlt 4 év alatt az 
ipartestület tagjai a városközpont építésénél 300 millió 
forint értékű munkát végzett, valamint tagjai kivitelezé-
sében készül a Városi Egészségügyi Központ felújítá-
sa, mintegy 180 millió forint értékben. 
Következő év tervei közt szerepel a honlapjuk meg-
újítása, nagyobb súlyt fektetnek a szakmunkáskép-
zésre mesterek ajánlásával, valamint pályaválasztás-
ra és pályaorientációra. A Pest Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamarával megújítják az együttműködésüket, 
megállapodásuk szerint közvetítik szolgáltatásaikat hi-
tel, pályázatfigyelés, szakemberajánlás, valamint ka-
marához kerülő hatósági feladatokat. A Pest megyei 
Területfejlesztési Programban, mely 2015-2020-ig tart, 
a PMKIK–ra háruló feladat megvalósítására a PMKIK 
számít a megye járási körzeteiben működő ipartestü-
leteire, köztük a Gyáli Ipartestületre is. 
Majd ezt követően Lovas Sándorné a Felügyelő, El-
lenőrző és Etikai Bizottság elnöke értékelte az ipar-
testület 2013. évi pénzügyi és gazdasági eredményét, 
eredményességét, pénzügyi és működési teljesítését. 
Az elhangzottak után hozzászólások következtek, 
ahol Pápai Mihály polgármester is kifejtette vélemé-
nyét a szakmunkásképzés fontosságáról. Elisme-
rően beszélt az ipartestület tagjai által végzett mun-
kákról, valamint tájékoztatást adott az elkövetkező 
évre tervezett beruházásokról, melyben szintén szá-
mít az ipartestület tagjaira és az önkormányzattal való 
együttműködésre.
Németh László, Ipartestületek Országos Szövetségé-
nek elnöke az elhangzottakat értékelve, példaértékű-
nek tartotta a Gyáli Ipartestület és az önkormányzat 
együttműködését, melynek eredményeként a helyi vál-
lalkozók is részt tudnak vállalni a város fejlesztésében. 

Továbbiakban szintén kiemelte a szakmunkásképzés 
fontosságát, majd beszámolt az IPOSZ helyzetéről, 
működéséről és az érdekképviseleti tevékenységéről 
valamint további sok sikert kívánt az ipartestületnek. 
Az Ipartestület Alapszabálya alapján idén, a 40 éves 
kisipari-vállalkozó munka elismeréseként Czotter Fe-
renc alelnök, emléklapot és aranygyűrűt adott át Ka-
rikás Pálnak, a Gyáli Ipartestület elnökének, aki 1973 
óta végzi szolgáltatását rádió-televízió szerelői vala-
mint kereskedői szakmában.
Ezt követően a társadalmi tisztségviselők választá-
sa következett a 2014-2018-as időszakra. A szavazás 
eredményeként, az alábbi tagok lettek tisztségviselők:
Elnök: Karikás Pál.
Elnökség tagjai: Badics Ferenc, Czotter Ferenc, Illés 
László, Pribék Ferenc.
Felügyelő, Ellenőrző és Etikai Bizottság tagjai: Botlik 
Zoltán, Kainz Ferenc, Kasza János Györgyné, Lovas 
Sándorné, Németh Sándor.
IPOSZ küldött: Kalmár Róbert. 
A megválasztott tisztségviselők megköszönték a bizal-
mat a tagságnak, akik továbbra is segítik az ipartestü-
let munkáját.

Közgyűlés az ipartestületben
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A TV2-n április 13-án rajtolt a „Nagy Vagy!” családi-is-
kolai vetélkedő, aminek már az első adásában szur-
kolhattunk a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola 10 fős 
vegyes korosztályú csapatának. A középdöntőn Gö-
rög Zita modell-színésznő közreműködésével sikere-
sen továbbjutottak kék pólósaink az elődöntőbe, amit 
május 11-én, vasárnap a reggeli órákban fognak leve-
títeni. Szurkoljunk továbbra is a gyáliaknak!

Az izgalmas több fordulós ügyességi versenyt már-
cius 30-án az érdi Sportcsarnokban rendezték meg. 
Az ország, sőt a Kárpát-medence különböző pontjai-
ról érkezett 24 iskola csapata mérkőzött meg egymás-
sal. Ha az elért eredményt még nem is, de annyit már 
elárulhatunk, hogy büszkék lehetünk a zrínyisek ott 
nyújtott teljesítményére. A több, mint 100 fős lelkes és 
hangos gyáli szurkolótábort Janicsák István, a Z’Zi La-
bor együttes énekese erősítette.
A bátor és kitartó csapat tagjai: Juhász Laura, Szabó 
Krisztián 4. osztályos, Szabó Melinda, Varga Dzseni-
fer, Gégény József 7. osztályos, Dzimba Tibor 8. osz-
tályos tanulók, Ábel Szilvia, Gazsó Csabáné, Csong-
rádi István szülők és Tövisháti Tamás testnevelő.
A hetekig tartó edzéseken a cserejátékosok is aktí-
van részt vettek: Urbán Katalin, Molnár Kevin, Juhász 
Anna, Piti Róbert, Dóczi Magdolna, Lázár Csaba. 
Felkészülésünket és a versenyen való részvételünket 
támogatták: Pápai Mihály polgármester, Rodostó Ala-
pítvány, Williams Televízió, Éden Park Étterem, An-
tal Kft. Zöldség-gyümölcs Vegyeskereskedés, Péksüti 
Sütőipari Kft., AdventureSport. 
Köszönjük mindenkinek az aktív közreműködést!

Fülöp Vanda, szervező pedagógus

Április 24-én a Gyáli Ady Endre Általános Iskola ren-
dezésében került sor a városi szépolvasás versenyre. 
A három gyáli általános iskola olvasást szerető alsó 
tagozatos diákjai közül a legszebben, legpontosab-
ban és legkifejezőbben olvasó tanulók képviselték 
intézményüket.

Eredmények:

2.évfolyam
1.hely Szalai Alexandra Zrínyi
2.hely Nagy Viktor  Zrínyi
3.hely Berna Attila  Bartók
4.hely Baranyai Gábor  Zrínyi
5.hely Csikós Fanni  Ady
6.hely Martyin Bence  Ady

3.évfolyam

1.hely Roik János  Bartók
2.hely Búza Barnabád  Ady
3.hely Romhányi Krisztofer Zrínyi
4.hely Kovács Fanni  Ady
5.hely Horváth Katalin  Zrínyi
6.hely Péter Júlia  Ady

4.évfolyam

1.hely Baráth Emília  Ady
2.hely Fazekas Nikolett Ady
3.hely Czifra Róbert  Zrínyi
4.hely Kapcella Kitti  Ady
5.hely Duka András  Zrínyi
6.hely Majoros Máté  Ady

Gratulálunk a helyezetteknek és az őket felkészítő 
tanítóknak!

Arató Zoltánné

Városi szépolvasás verseny
04.17. A délutáni órákban fatolvajok döntöttek fát a nagy-
feszültségű felsővezetékre, az Autóker Logisztika mögöt-
ti erdős területen, jelentős anyagi kárt okozva. Járőreink 
a három önkéntes felsővezeték „karbantartót”, S. Lász-
ló, K. András, D. Balázs gyáli lakosokat tetten érte és a 
szakértelmük fejlesztése céljából a rendőrségnek átadta. 
A „zárthelyi” vizsgát a gyáli őrsön rendezték meg. Továb-
bi alkalmazásukról a bíróság fog dönteni.

Lakossági bejelentést kaptunk a kora délutáni órákban, 
hogy egy erősen ittas férfi fekszik az árokban, a Tulipán 
utcában. Járőreink felszólítására a válasz az volt, hogy 
csak egy stabil pontot keresett az életében. A szédülés 
enyhülése után, bizonytalan, de annál fürgébb léptekkel 
otthonába távozott.

04.21. Egy autós jelezte központunk felé, hogy a Strabag 
telep előtt lévő közlekedési lámpa, mely az út felújítása 
miatt lett felállítva, nem működik. 
A berendezésből, vélhetően a benne lévő ólom után, ki-
elégíthetetlen vágyat érző, környezet tudatos elkövetők, 
ellopták a természetre igen veszélyes akkumulátorokat.

04.28. Lakossági jelzés szerint, a Bocskai utcában egy 
egyén, házszám táblakészítő kisiparosnak adja ki magát 
és hatezer forintot kér egy házszámért, előre.
Egy házszámot vélhetően soha nem fog elfelejteni, ez a 
Kisfaludy utca 1. (Rendőrség).

Amennyiben tanácsra van, szüksége kérjük, hívja köz-
pontunkat! Minden gyanús eseményt, amit észlelnek, 
azonnal jelezzék felénk! Minden jelzést kivizsgálunk!
Ha csatlakozik a 24-órás ügyeleti központunkhoz, 
szolgálatunk riasztás esetén díjmentesen, (függet-
lenül a riasztások számától) perceken belül a hely-
színre érkezik és intézkedik. A részletekről az aláb-
bi elérhetőségeinken érdeklődjön.
Felhívjuk a figyelmet, amennyiben becsapják, meg-
lopják, vagy megtámadják, minden esetben te-
gyenek feljelentést a rendőrségen, vagy értesítsék 
ügyeleti központunkat a 340-333-as számon, szolgá-
latunk minden esetben segíteni fog az eljárás meg-
indításában. Kérjük fokozottan figyeljenek környeze-
tükben élő idős, beteg, egyedül élő embertársaikra!

Hajdu Attila

24-órás ügyeleti központunk 
telefonszáma: 
06-29-340-333

A FEGY naplójából

2014 januárjában megkereste intézményünket Balla 
Zoltán a HAVI Logistics Kft DC Managerre, hogy irodai 
bútorokat és egyéb tartozékokat ajándékozna cége is-
kolánknak. Előre egyeztetett időpontban személyesen 
találkoztunk, körbevezetett az irodákban, megmutatta 
az ajándékba szánt darabokat.
Két hét elteltével megérkezett az első bútorszállít-
mány, íróasztalok, tárgyalóasztalok, virágtartók, majd 
ezt követte még kettő.
Ezúton szeretnénk az iskola tanárai és diákjai nevé-
ben megköszönni Balla Zoltánnak, a HAVI Logistics 
Kft. DC managerének és cégének a nagyvonalú támo-
gatását, melyet iskolánknak ajánlott! 
További munkájukhoz sok sikert kívánunk!

az Eötvös József Szakközépiskola 
tanárai és diákjai

Irodabútorokat kapott 
az Eötvös iskola

„NAGY VAGY” Gyál!
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Amit még érdemes tudni a 2013. évi 
jövedelemadó bevalláshoz
A 2013. évi jövedelmek bevallásának végső elsősorban a 
magán embereket érintő határideje – május 20 – közel van.

Nézzünk pár olyan jövedelmet, amiről azt gondolná az em-
ber, hogy nem kell bevallani.

Ingó vagyontárgy értékesítése
Egyik neuralgikus pontja a jövedelemszerzésnek és beval-
lásnak. A jogalkotó két féle ingó értékesítést ismer:
- üzletszerűen, gazdasági tevékenységként végzett 
ingó-értékesítés,
- nem üzletszerű ingó vagyontárgy értékesítés.

Mindkét esetre igaz, hogy évi 600.000 forint bevételig nem 
kell bevallani az ingóságok értékesítéséből származó bevé-
telt. Ha 600.001 forintot szereztünk a teljes összeget be kell 
vallani.
Ez alól kivétel csak akkor van, ha a nem üzletszerű értéke-
sítésből származó jövedelem 200.000 forintot nem haladja 
meg.
Az üzletszerű tevékenységként végzett ingó értékesítés ösz-
szevonás alá eső jövedelemként adózik, és így a 16% Szja-n 
túl a jövedelem 78%-a után 27%-os egészségügyi hozzájá-
rulást (EHO-t) is fizetni kell.
A nem üzletszerű ingó értékesítés különadózó jövedelem és 
csupán 16% Szja terhet visel.
Egy megjegyzés. Az adóhatóság folyamatosan vizsgálja és 
gyűjti az információt a különféle aukciós portálokról. Rászállt 
a „vaterázókra”. Előszeretettel próbálja bizonyítani az üzlet-
szerűséget. Annak érdekében, hogy el lehessen dönteni mi 
üzletszerű és mi nem álljon itt a törvény szövege:

„Gazdasági tevékenység: valamely tevékenység üzletszerű, 
illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, 
amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredmé-
nyezi, és annak végzése független formában történik.”

Egyszerűsített (alkalmi) foglakoztatás
Jelentős gondot okozhat az egyszerűsített foglalkoztatás 
után kapott munkabér bevallása.
Fontos tudni, hogy ezt a jövedelmet csak akkor kell bevalla-
ni, ha az 1 napra eső bér meghaladja a 4510 forintot.
Ebben az esetben is csak a 4510/nap feletti jövedelemrészt 
kell az adóbevallásba beállítani és annak 16%-át adóként 
megfizetni.
Ne feledjük, hogy a közfoglalkoztatás keretei között kapott 
jövedelmet „normális” munkabérként kell bevallani.

Önkéntes pénztári számla javára fizetett támogatói adomány
Az önkéntes pénztári számlákon jóváírt munkáltatói támo-
gatói adományok 2013-tól adókötelesek, be kell vallani ösz-

szevont jövedelemként és az összeg 78 százaléka után 27% 
EHO-t kell vallani és megfizetni.

Egy-két formai kérdés
Ne feledjük aláírni a bevallást. Ha a NAV által kiküldött kéz-
zel kitöltött garnitúrát használtuk, akkor elegendő az első ol-
dalt aláírni.
Ha a számítógépes papír takarékos kitöltést választottuk, 
akkor nem csak az első oldal alján lévő vonalon, hanem az 
utolsó oldalon is. Ennek hiányában jó esély van arra, hogy 
lesz egy felesleges utunk, és nem biztos, hogy a környező 
NAV kirendeltségre.

A bevallás egy példányát kell posta útján ajánlott levélben az 
illetékes NAV igazgatóságához megküldeni. Fontos: a be-
vallás alapját képező igazolásokat nem kell postára adni.
Ha a NAV küldött borítékot érdemes abban feladni a beval-
lást, mert akkor bizonyosan az állandó lakhely szerint illeté-
kes Adóigazgatósághoz érkezik.
Ha valaki nem kapott a NAV-tól bevallás garnitúrát és borí-
tékot, akkor kénytelen bevallását normál borítékban feladni.

Városunkban állandó lakcímmel rendelkezők részére hasz-
nálható cím:
Nemzeti Adó és Vámhivatal (13)
Budapest 1449

Lehetőség van kirendeltségen „leadni” a bevallást. Ezt csak 
akkor javaslom, ha csekken kívánja megfizetni az adókat 
és nem áll rendelkezésére sárga csekk, mert ebben az idő-
szakban már a nagy tömeg miatt hosszas várakozásra le-
het számítani.

Garasné dr. Péczer Klára
adószakértő

A több mint húsz éves múlttal rendelkező 
Garasos Könyvelő Iroda 

vállalja egyéni és társas vállalkozások, 
őstermelők, alapítványok és egyesületek 

számítógépes könyvelését, adó- TB 
ügyeinek intézését, teljeskörű képviselettel 

és anyagi garanciával.
Magánszemélyek adóbevallását elkészítjük, 
ingatlanok értékesítésekor tanácsot adunk.

Kapcsolatfelvétel: 
Telefon: 06-29/340-468

E-mail: garasos@garasoskft.hu

T K

I

Heverő 12.800 Ft-tól

 Ildikó sarokülő 69.800 Ft-tól

Gyál, Kőrösi út 90.
Telefon: 06 (29)340-701

Nyitva tartás: K-P: 9-16, Szo: 9-12 óráig

kedvezmény az üzletben 
található bemutató bútorokra!10% Az akció visszavonásig érvényes!

S.O. Bt Bútoráruház kínálatából:
FODRÁSZAT

- KREATÍV TRENDI FRIZURÁK CSÚCSMI-
NŐSÉGŰ HAJÁPOLÓ TERMÉKEKKEL
- SPIRÁLDAUER 
- BRAZIL KERATINOS HAJKIEGYENESÍTÉS
FÉNYES , EGYENES, KÓCMENTES HAJ 
KÁROSODÁS NÉLKÜL

- ÁLLÓ ÉS FEKVŐ SZOLÁRIUM 
ÚJ CSOKICSÖVEKKEL
- TESTBARNÍTÓ FÚJÁS 
UV MENTES BARNULÁS, 
1 NAP ALATT CSODÁLATOS 
BARNA BŐR

MARIANN
MŰKÖRÖM

SZOLÁRIUM
FITNESZ TEREM

ÚJDONSÁ
G

- MŰKÖRÖM 
- JAPÁNMANIKŰR 

AZ ERŐS 
TERMÉSZETES 
KÖRMÖKÉRT

- FÜLBELÖVÉS, PIERCINGEK

BEJELENTKEZÉS: 06-29/317-677  
FELSŐPAKONY, RADNÓTI UTCA 22.
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Jancsi és Juliska Óvoda

Idén is várjuk szeretettel óvodánkba a gyerekeket 
2,5 éves kortól!

 
Családias környezet, kis létszámú csoport, egyénre sza-

bott fejlesztés, komplex foglalkozások, angol, úszás, 
néptánc, füvesített udvar és sok-sok törődés, hogy felké-

szülten mehessenek a gyerekek az iskolába.

Gyál, Rákóczi Ferenc utca 69.
Telefon: 06 29/340-625

www.facebook.com/esjuliska.jancsi

Hetente k
ézműves

 foglalkoz
ások

Pedagógusoknak kedvezmény!

HOBBY és KREATÍV 
bolt nyílt Gyálon!

Cím: Gyál, Kolozsvári utca 3.
Telefon: 06-29/340-526

Faebook : Gyáli Kreatív és Papírbolt

Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 7-17-ig
Szombat: 9-12-ig

A hirdetés felmutatója 
ajándékot kap!

Hirdetésével 
a kultúrát 
támogatja!

Hirdetésfelvétel:
06-29/541-644
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apró apró apró

hirdetés

apró apró apró

hirdetés hirdetés hirdetés

KÁRPITOS javítást, restaurálást, 
motor ülés javítást vállal. Speci-
ális heverők, franciaágyak készí-
tése. Kainz Ferenc aranykoszo-
rús KÁRPITOS mester. 
Gyál, Károlyi M. u. 84. Telefon: 
06-20/401-6810, 06-29/702-877
Scnet termékpartner.

D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S ! 
Bontás nélkül, 0-24-ig! Épüle-
ten belüli és kívüli szennyvíz, 
csapadékelvezetőrendszer tisz-
títása. Házakban, lakásokban, 
éttermekben, gyárakban, intéz-
ményekben. Watermatic KFT | 
Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524

AnGOL MaGánóráK (60 
perc) anyanyelvűekkel, rend-
kívül kedvező áron, itt Gyálon. 
Felnőttek és iskolások gyakorol-
hatnak angolul társalogni. Se-
gítünk az angol nyelvtanban is. 
Kezdőket is fogadunk. 
Érdeklődni: 06-30/938-9709, 
06-29/340-878

VÍZ- GáZ ÉS FŰTÉSSZErE-
LÉS fűtési rendszer beszabá-
lyozása. GáZ BIZTOnSáG-
TECHnIKaI FELÜLVIZSGáLa-
Ta (5 évenként kötelező) Fég 
készülékek javítása, karbantar-
tása. Ingyenes tanácsadás! Te-
lefon: 20/933-9844, 30/950-6833 
www.energiatakarekosfutes.hu

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

Villanybojlerek vízkőtelenítése 
(kisebb áramfogyasztás, hosz-
szabb élettartam), villanysze-
relés, háztartási gépek javítá-
sa, hidrofor javítás és ingyenes 
állapotfelmérés. 
Telefon: 06-30/417-2317. 

20 m2 ÜZLETHELYISÉG KIaDó
Gyálon, a Kőrösi úton. Telefon:
06-70/312-9928

nem tudja eladni ingatlanát? Mi 
eladjuk! nem találja álmai ottho-
nát? Mi megtaláljuk! Bérbeadna, 
vagy albérletet keres? 
Mi segítünk! Megbízható szak-
mai, jogi háttér, díjmentes, 
banksemleges hiteltanácsadás. 
DUnA HOUSE 30/832-1051 

Bútor készítés – konyhabú-
torok - szobabútorok, polcok 
– fürdőszobabútorok. Ked-
vező árakkal, rövid határidő-
vel, nagy színválasztékban. 
Egyedi elgondolások megva-
lósítását is vállalom. Érdeklőd-
ni lehet a 06-20-244-5315-ös 
telefonszámon. 

Márkás mosógépek garanciá-
val, 58.000ft-tól, használt ké-
szülék beszámítás, 10 km-en 
belül ingyenes házhoz szállítás!
2360 Gyál Vecsési út 89.
Műszaki outlet, Tel.:0629/341-717

Duguláselhárítás, központi por-
szívó szerelése, víz, gáz, fűtés 
rendszerek tervezése és kivitele-
zése. Telefon: 06-30/9340-937.

Ivóvíztisztító és PVC padló 
szaküzlet. ady Endre utca 97., 
341-886, angyalviz.hu

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

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

LAPTOPOK GARAncIÁvAL, 
már 39.990ft -tól, 2360 Gyál, 
Vecsési út 89. Tel:0629/341-717
Műszaki outlet

Sérült, törött, hitellel terhelt gép-
járművek (személygépkocsi, mo-
tor) felvásárlása készpénzben, 
azonnal. Tel.: 06-30/259-3260 
Csongrádi István

Autóhitel ügyintézés, biztosítás-
kötés, személyi hitelek, pasz-
szív BAR listásoknak is a legru-
galmasabban. Csongrádi István 
06-30/259-3260

MATEMATIKA Általános és kö-
zépiskolások korrepetálását, 
érettségire, pótvizsgára törté-
nő felkészítését – több évtize-
des gyakorlattal, referenciákkal 
– otthonában vállalom. Telefon: 
06-30/952-3720

TŰZIFA AKCIÓ! Akác: 2250/q, 
tölgy: 2150/q, bükk: 2150/q. 
Igény szerint hasogatva is + 
200/q. Rendelésfelvétel: H-SZ-ig 
7-17 óráig. Tel.: 06-30/639-2577.

Cserépkályha, kandalló, bel és 
kültéri kemencék kerti konyhák 
teljes körű kivitelezését válla-
lom Gyál és környékén. Érdek-
lődni személyesen: Gyál, Klap-
ka Gy. utca 30. vagy telefonon: 
06-70/363-3485. 
Web: kalyhaepites.com

Fodrászt keresek ! 
Évek óta működő bejáratott üz-
letbe. Fix fizetés + borravaló. 
Tel.: 06-20/928-8605 

FAKIVÁGÁS-KERTRENDEZÉS 
fakivágás, kertrendezés, kert-
építés, füvesítés, gyepszőnye-
gezés, zöldhulladék szállítás, 
MINDEN AMI KERT! Valamint 
KISEBB-NAGYOBB KŐMŰ-
VESMUNKÁT vállalunk. Tel.: 
06-20/417-9369

Kiszámítható jövedelemmel, la-
kásbiztosítási szerződések köté-
sére, minimum érettségivel ren-
delkezők jelentkezését várom. 
Önéletrajzot: trenyijutka@gmail.
com vagy délutánonként a 
06-70/336-8317-es számon 
hívjon.

Matematikából magánta-
nítás Gyálon mindenkinek. 
06-20/527-7701.

Ház eladó Gyál központi részén. 
624 m2-es bekerített telken, 3 
szobás felújítandó, téglaépítésű 
családi ház, 25 m2-es jó állapo-
tú melléképülettel eladó. Villany, 
fúrt kút van. Ár: 11 millió forint. 
06-70/593-9667

Vállalkozás keres, autóval ren-
delkező takarítónőt a gyáli rak-
tártelepre, heti kétszer. 
Tel.: 06-20/561-9805

Apróhirdetés  Apróhirdetés  Apróhirdetés



  Városi Gyermeknap
      Gyálon

Május 31.
szombat, 10 órától

a sportpályán

19.00 Király Viktor
Népi játékok és vetélkedők | Körhinta és ugrálóvár 

Könyvsátor | Arcfestés | Henna festés | Gyöngyfűzés 
Rendhagyó rajzóra | FEGY járműbemutató 

Gyáli Nagycsaládos Egyesület 
kézműves foglalkozása

A rendezvény 
ingyenes!

SZÍNPADI PROGRAMOK
Nippon Zengo bemutató | Kyokysu karate bemutató

Kaleidoszkóp Színpad előadása
A Gyáli Mazsorett Csoport előadása

Panni és a kutyusok - gyermekkoncert
Kis Kata Zenekar | Bűvészműsor


