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Beszámoló a júniusi képviselő-testületi ülésről
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jú-
nius 26-án tartotta soros ülését, melyen a következő 
fontosabb döntések születtek:
• elfogadták Pápai Mihály polgármester beszá-

molóját a legutóbbi rendes ülés óta történt ese-
ményekről és a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról;

• módosították a 2014. évi költségvetési rendeletet 
(erről külön írásunkban olvashatnak);

• a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyám-
hivatala észrevétele alapján a szociális rendelet 
kisebb, formai módosítására volt szükség;

• a képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 
törvény alapján véleményezési jogkörében eljár-
va azt a javaslatot tette, hogy a Ceglédi Tankerület 
igazgatója Tábit Sarolta Pest Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Gyáli Tagintézmény intézményve-
zetői állásra vonatkozó pályázatát terjessze fel a 
miniszternek elbírálásra;

• újabb egy évre, változatlan összetételben meg-
választották a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 
tagjait;

• a FEGY Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
és az önkormányzat közötti együttműködést eddig 
több szerződés szabályozta. Most e megállapodá-
sok tartalmát egyetlen keretmegállapodásban rög-
zítették, melyet a képviselő-testület is jóváhagyott;

• a képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 
törvény felhatalmazása alapján a gyáli óvodák va-
lamennyi csoportjában engedélyezte, hogy a ma-
ximális létszámtól (25 fő) maximum 20 százalék-
kal eltérhessenek (30 fő);

• a képviselő-testület jóváhagyta a Polgármes-
teri Hivatal és az önkormányzat fenntartásá-
ban lévő önállóan működő intézmények közöt-
ti munka- és feladatmegosztás rendjéről szóló 
megállapodásokat;

• a képviselő-testület úgy döntött, hogy 500.000 fo-
rinttal támogatja a Gyáli Bartók Béla Általános Is-
kola fennállásának 30. évfordulója alkalmából ren-
dezendő ünnepséget;

• szükségessé vált a Gyáli Zrínyi Miklós Általános 
Iskolában az egyik kazán felújítása, melyre a kép-
viselő-testület 590.550 forintot biztosított;

• kiválasztották a Liliom Óvoda tervezőjét Bor Ta-
más tervező személyében bruttó 4,7 millió forint 
összegben;

• döntés született a Peremvárosi Horgásztó és Pihe-
nőparkhoz vezető út és az azt övező erdő kitakarí-
tásának támogatásáról 120.000 forint összegben;

• két forgalomszabályozási intézkedést is hoztak. 
Egyrészt a Bartók Béla utca páros oldalán a Kisfa-

ludy utcától „várakozni tilos” jelzőtáblát helyeznek 
ki „útpadkán történő várakozási tilalom” kiegészítő 
táblával. A korlátozás vasárnaponként 6 és 15 óra 
között lesz érvényben. Másrészt a Vasút utca-Kis-
faludy utca kereszteződésében a Vasút utca pá-
ros oldalán kihelyezett „megállni tilos” és „útpad-
kán történő megállási tilalom” táblákat 20 méterrel 
áthelyezik a Kisfaludy utca 1. szám alatti és a Vas-
út utca 15. szám alatti ingatlanok telekhatárának 
vonalába;

• a képviselő-testület döntött az Ibolya utca vízel-
vezetésének megoldásáról, melynek kivitelezésé-
re a Vitép ’95 Kft. ajánlatát fogadta el 1.272.500 
Ft+ÁFA összegben;

• a Mátyás király utca-Kőrösi út csatlakozásánál a 
közelben található áruház, és a vasútállomás el 
vannak szeparálva a Kőrösi út másik oldalának 
gyalogosforgalmától, ezért itt gyalogátkelőhelyet 
és labirint korlátos vasúti gyalogátkelőhelyet kel-
lene létesíteni. Ennek megtervezésére a TAN-
DEM Mérnökiroda Kft.-t választották ki 1.080.000 
Ft+ÁFA összegben;

• elfogadták a beszámolót a Települési Értéktár Bi-
zottság eddigi munkájáról;

• zárt ülés keretében döntöttek a Kiváló Gyáli Spor-
tolói Díj idei díjazottjairól.

A képviselő-testületi meghívók, előterjesztések, ha-
tározatok, és az ülések jegyzőkönyvei megtalálhatók 
a www.gyal.hu weboldalon. Gyál Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete éves munkarend szerin-
ti soros ülését a nyári szünet után, 2014. szeptem-
ber 11-én, csütörtökön 18 órától tartja a Városháza 
tanácstermében.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosság!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Gyáli Polgár-
mesteri Hivatal igazgatási szünet miatt július 21. 
és augusztus 1. között zárva tart. Az igazgatási 
szünet ideje alatt a hivatalban nem lesz ügyfélfo-
gadás, a halasztást nem tűrő anyakönyvi ügyek-
ben ügyfélfogadási napokon az ügyeletet ellátó 
munkatársunk elérhetőségéről a portaszolgálat 
ad felvilágosítást, valamint ezeken a napokon te-
lefonos ügyelet áll az Önök rendelkezésére.
A portaszolgálat telefonszáma: 29/540-930.
Megértésüket köszönjük!
      

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Az idejében felismert melldaganat 
gyógyítható!

A korai felismerés eszköze a  
mammográfiás szűrővizsgálat.

A Gyálon lakó 45–65 éves nők, akik utolsó 
mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év,  

meghívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy  
mikor várják őket a Flór Ferenc Kórházban 

(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 
telefonszám: 06 (28) 507-126) vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is a mammográfiás 
szűrővizsgálaton!

A szűrővizsgálat ingyenes.

Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Telefon: 06 (1) 465-3823

A lehetőség adott!                       Éljen vele!

2014. július 9-21.

Tájékoztató 
 Gyál Város Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetési rendeletének módosításáról

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2014. június 26-i ülésén fogadta el az önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rende-
letének módosítását. A rendeletmódosítás teljes terje-
delemben a www.gyal.hu honlapon megtalálható.

A rendeletmódosítás következtében a 2014. évi erede-
ti költségvetési előirányzat bevételi és kiadási összege 
3.576.288 e Ft-tal növekedett.
Bevételi oldalon a növekedés a következő tételekből 
tevődik össze:

•	 Költségvetési	támogatás,		
átvett	pénzeszköz:	 	 	 	132.787	e	Ft

•	 Felhalmozási	célú	támogatás		
értékű	bevétel:	 	 	 	365.353	e	Ft

•	 Működési	célú,	saját	bevételek:	 	 19.984	e	Ft
•	 Finanszírozási	bevételek:	 	 3.058.164	e	Ft

A	kiadási	tételek	növekedése	az	alábbi:
•	 Működési	kiadások:		 	 660.734	e	Ft
•	 Működési	célra	átadott	pénzeszköz:		 10.707	e	Ft
•	 Segélyezési	kiadások:	 	 33.494	e	Ft
•	 Felhalmozási	célú	kiadások:		 	365.353	e	Ft
•	 Finanszírozási	kiadások:	 	 2.506.000	e	Ft

Gyáli	Polgármesteri	Hivatal

Gyálon a szokásos éves tüdőszűrés 
2014. július 28-tól augusztus 26-ig lesz 

a Rákóczi utcai iskolában 
(Gyál, Rákóczi út 44-46.), 

melynek bejárata a Károlyi Mihály utca felől van.

A vizsgálat ideje naponta:

Hétfő, Szerda:    12.00 - 18.00
Kedd, csütörtök, Péntek: 08.00 - 14.00

A vizsgálat elvégzéséhez személyi igazolvány 
és TAJ kártya szükséges, valamint - ha van - az 
előző évben kapott tüdőszűrő igazolást vigyék 

magukkal a szűrővizsgálatra. 

A vizsgálat (orvosi beutaló nélkül) csak a 40 
év felettiek számára ingyenes, egyéb esetben 

1.700 Ft, melyet csekken kell befizetni 
a vizsgálat előtt.

Városi Egészségügyi Központ

Tüdőszűrés Gyálon
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Az önkormányzati ciklus vége felé közeledve városunk képviselői lapunkban is tájékoztat-
ják a Gyálon élőket városunkért végzett munkájukról.  Most Zabánné Nagy Gyöngyi 
(Fidesz), a 4. valamint Erős József (Fidesz), az 5. számú választókörzet önkormányzati 
képviselője ad számot tevékenységéről, az elmúlt évek fontosabb történéseiről.

Büszke vagyok arra, 
hogy az Önök jóvoltá-
ból részese, személyes 
közreműködője lehe-
tek a 2010-2014 közöt-
ti időszak fejlődésének.
Az elmúlt négy évben 
az Ifjúsági Sport és 
Környezetvédelmi Bi-
zottság tagjaként vala-
mint az Egészségügyi 
és Szociális Bizott-
ság elnökeként veszek 
részt a képviselő-tes-
tület munkájában. 
Nagy eredménynek tar-

tom többek között, hogy 2009 óta minden évben bizto-
sítjuk a költségvetésben a HPV védőoltáshoz a szüksé-
ges pénzt. Mint ismeretes, létezik olyan három oltásból 
álló oltássorozat, ami védettséget ad a méhnyakrákot 
okozó HPV vírussal szemben. A városban élő 13 éves 
lányok 2013 óta a 13 éves fiúk térítésmentesen kapták 
meg a védőoltást. Továbbra is szorgalmazni és támo-
gatni fogok minden hasonló kezdeményezést és meg-
valósításának folyamatát.
Büszkeséggel és örömmel tölt el, hogy közel 250 mil-
lió forintból megújult a Bóbita Bölcsőde. Fontos volt, 
hogy ez a projekt megvalósuljon, így a gyáli kisgyer-
mekek korszerű, minden igényt kielégítő intézmény-

Az ősszel véget érő vá-
lasztási ciklus immár a 
harmadik, amiben mint 
önkormányzati képvi-
selő vehettem részt a 
város fejlesztésében, 
ügyeinek intézésé-
ben. A testület legna-
gyobb létszámú bizott-
ságának, a pénzügyi 
és gazdasági bizott-
ságnak az elnökeként 
a város pénzügyeivel, 
gazdálkodásával kap-
csolatos feladataim 
voltak elsősorban. 

Büszke vagyok arra, hogy Gyál Város Önkormányza-
tának gazdálkodását az elmúlt években is a stabilitás, 
kiszámíthatóság jellemezte, megbízható színvonalon 
működött az intézményhálózat, a különböző szolgál-
tatások, s közben olyan nagyszabású beruházásokat 
sikerült megvalósítanunk pályázati forrásokból, vagy 
éppen saját erőből, mint a városközpont fejlesztése, új 
rendőrőrs építése, bölcsődebővítés, intézmények fel-
újítása, járdaépítés és sorolhatnám. Az egészségügyi 
központ végéhez közeledő teljes felújítása is az itt élők 
életminőségének további javítását szolgálja. 
A körzetben megválasztott képviselők egyik legfonto-
sabb feladata az őt bizalmukkal megtisztelő választó-
polgárok érdekeinek képviselete. Jól ismerem az 5-ös 
választókörzetben élőket, örömeiket és problémáikat, 
hiszen azok a saját örömeim, problémáim is, mivel ott 
élek a családommal. 
A kisebb-nagyobb fejlesztések választókörzetemet sem 
kerülték el, járda épült például a Vecsési úton, s most 
zajlik az a város és a körzet számára is igen fontos nagy-
beruházás, amire hosszú évek óta vártunk. A Vecsési 
utat is magába foglaló út ugyan nem önkormányzati tu-
lajdon, így a felújítása sem a mi feladatunk, lehetősé-
günk volt, de az elhasználódásából, rossz minőségé-
ből adódó bosszúságot, hátrányokat mi szenvedtük el. 
Rengeteg munka, lobbizás, egyeztetés kellett ahhoz, 
hogy hosszas huzavona után végre megkezdődjön a 
teljes felújítás. Külön köszönöm Pápai Mihály polgár-
mester és Pánczél Károly országgyűlési képviselő, al-
polgármester uraknak, hogy mindig nagy odafigyelés-
sel képviselték a beruházás ügyét.
A munkálatok tehát jelen pillanatban is folynak. Telje-
sen megújul az útpálya, a padka, az ároképítés pedig 
sokat segíthet a csapadékvíz elvezetési problémákon. 

ben nevelkedjenek. Mivel városunkban a születések 
száma évről évre növekszik, a meglévő helységek 
mellett négy új csoportszobával és egy tornaszobával 
is bővült az intézmény. A bölcsődei férőhelyek száma 
106 főre emelkedett. 
Önkormányzati forrásból épült a 2012 júliusában át-
adott új rendőrségi épület Gyál központi részén, ami 
kulturált munkakörülményeket biztosít rendőreinknek.
2011 tavaszán kezdődtek a munkálatok a városköz-
pont modernizálásával kapcsolatban. Mindenfélekép-
pen mérföldkőnek nevezhető Gyál történetében ez a 
beruházás, hiszen településünk mára egy szép, mo-
dern és zöld központtal rendelkezik.
A fejlesztés során az önkormányzat épülete és a já-
rási hivatal is új épületbe került. Ennek köszönhető-
en a gyáli és a kistérségi lakosok számára is bővültek 
a közszolgáltatási funkciók, kulturáltabbakká váltak az 
ügyintézés körülményei.
Városunk új arculatát az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár épülete, a városközpontban 2012 júniu-
sában felállított trianoni emlékmű, székelykapu, és a ha-
marosan elkészülő felújított Városi Egészségügyi Köz-
pont teszi teljessé, amit szintén saját forrásból építünk.
A továbbiakban is élhető, 21. századi település fejlesz-
tése a cél, ahol a gyáli lakosok örömmel élnek, szere-
tik a várost, szeretik Gyált.

Zabánné Nagy Gyöngyi
önkormányzati képviselő
4. számú választókörzet

A beruházás részeként megújulnak a buszmegálló öb-
lök, s korszerű, biztonságos, középszigetes gyalogát-
kelőhely létesül a Vecsési út és a Deák Ferenc utca 
kereszteződésénél. Ezzel is a környéken élők régi, jo-
gos elvárása válik valóra.
Tudom, ott élőként magam is tapasztalom, hogy az 
építkezés sok bosszúsággal jár. Mindenkinek köszö-
nöm eddigi, s egyben kérem további türelmét! 
Az út megújulása után a jövő problémája a gyorshaj-
tás lehet. Magam is elkötelezett vagyok abban, hogy 
nagy odafigyeléssel tegyünk meg mindent az út biz-
tonságos használata és a mellette lakók nyugalmának 
biztosítása érdekében!
Ahogy az elején már említettem, 12 éve szolgálom a 
városban, s az 5-ös körzetben élőket önkormányzati 
képviselőként. A képviselőség sok munkát ad, de sok 
örömet is. Nagy öröm például találkozni, beszélgetni a 
választókkal, megismerni, hogy mi foglalkoztatja őket. 
Az elmúlt négy évben is sokan kerestek meg, s kérték 
segítségemet. Megtisztelő volt számomra, hogy hoz-
zám fordultak, s mindig igyekeztem legjobb tudásom 
szerint segítségükre lenni, akár egyéni ügyekről akár 
kisebb-nagyobb közösségek felvetéseiről volt szó. Kö-
szönöm, hogy ezt a megtisztelő feladatot elláthattam, 
köszönöm, hogy részese lehettem városunk, benne az 
5-ös választókörzet fejlesztésének, s remélem, hogy a 
jövőben lehetőségem lesz ezt a munkát folytatni.

Erős József
önkormányzati képviselő
5. számú választókörzet

Személyes kötődésem szeretett városomhoz

A körzetben élők problémái és örömei a 
sajátjaim is
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ÖKO projektnap a Bartókban
Iskolánk, a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola - ahogy 
ez egy Öko iskolához méltó -, fontosnak tekinti, hogy 
minél többet tegyünk környezetünk megóvásáért. Sze-
retnénk, ha udvarunk egyre rendezettebb, barátságo-
sabb, tisztább lenne.
Szeretnénk azt is elérni, hogy tanítványaink gondolko-
dásában, mindennapjaiban is helyet kapjon közvetlen 
környezetének védelme.
Földünk mind nagyobb problémája a fenntartható fej-
lődés megvalósítása. Szeretnénk felhívni a gyere-
kek, illetve szüleik figyelmét is a természet megóvá-
sára, a rendszeres testmozgás fontosságára, a helyes 
napirend kialakítására, az egészséges táplálkozás 
fontosságára. Ebben az esztendőben a Madarak és Fák Napja volt a 

központi témánk az ÖKO projektnapon. 
A Madarak és Fák Napjának célja, hogy különböző meg-
emlékezésekkel, rendezvényekkel a társadalom, különö-
sen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét 
kialakítsa, elmélyítse. Időpontja a hatályos természetvé-
delmi törvény szerint minden év május 10-e.
Klebelsberg Kunó 1931-es, időnként szinte irodalmi 
igényességgel fogalmazott rendeletéből kiderül, ezen 
a napon a tanító hagyományosan „szép, emelkedett 
és beható előadást tart a madarak életéről, a termé-
szet háztartásban való jelentőségéről, az ember gaz-
daságaiban, de lelkületében játszott szerepéről is”. 
A fákkal kapcsolatban az oktató „a fák jelentőségét fej-
tegeti”, a lényeg azonban az, hogy minden gyermek 
ültessen egy fát, mely fa „azután magával a gyermek-
kel növekszik, és így a gyermek lényéhez fűződik”.

Osztályaink előzetes feladatokat kaptak: 
• e témakörben kellett termeik dekorációját 

elkészíteni,
• a természethez kapcsolódó dalt megtanulni,
• újra hasznosítható anyagok felhasználásával di-

vatos ruhát készíteni,
• 5-6 fős csapatokat kialakítani és számukra a Ma-

darak és Fák Napjához kapcsolódó menetlevelet 
készíteni.

A fenti feladatok véglegesítésére a nap első részében 
volt lehetősége az osztályoknak.
10 órától az alsó- és felsőtagozat gyermekei külön vál-
va folytatták a rendezvényen való részvételt.
Az alsó tagozatosok az udvari színpadon osztályonként 
előadták a „madaras-fás” dalaikat, majd bemutatták ru-
hakölteményeiket, természetesen méltatva a modell 
minden előnyös tulajdonságát. A műsorszámokat há-
romtagú zsűri értékelte: SZMK részéről: Ferentzi Zsolt, 
Gyáli Civilszervezetek részéről: Kovács Istvánné Aran-
ka néni  és iskolánk részéről: Zsigmondné Dörfler Judit.
Amíg az alsósok egymás produkcióit figyelték, addig 
a felsős csapatok az iskola egész területén különböző 

állomásokon mérték össze ügyességüket, bátorságu-
kat, feladatmegoldó képességüket, tájékozottságukat 
a fent említett témakörökben.
Programjainkat ebben az évben is, három civil szerve-
zet tisztelte meg, aktív részvételével és programjával: 
a Cukorbetegek Egyesülete, a Gyáli Kertbarát Kör és 
a Fogyasztóvédelem Gyáli Szervezete.
Az állomásvezetők érdekesebbnél, érdekesebb me-
netlevelekben gyönyörködhettek. 
A bátor résztvevők pedig megtudhatták milyen a vér-
cukor szintjük, mennyi a vérnyomásuk, s hogy miért 
fontos ezen adatok ismerete illetve, hogy mennyi az 
ideális értékük.
A kertbarátok segítségével magaságyást készítet-
tünk, amihez a megfelelő földet is ők biztosították il-
letve Vinnai Tibor képviselő úr. Az elkészült ágyásokat 
az általuk adományozott palántákkal ültettük be. A kert 
megépítésében és utógondozásában hathatós segít-
séget nyújtottak/nak iskolánk karbantartói.
Azt is megtudtuk, sőt megkóstoltuk milyen egy igazán 
egészséges menüsor – nagyon finom! 
S itt még nem ér véget az állomások sora, mert kol-
légáink is rengeteg érdekes meglepetéssel készültek: 
Célba dobhattunk almafára, az ökológiával kapcsola-
tos képeket rakhattunk ki, kézműveskedhettünk újra 
hasznosítható anyagokkal, „A természet csodái” cím-
mel rövid filmeket láthattunk, akadálypályán mérhet-
tük össze ügyességünket, mobiltelefon csúsztató ver-
senyt szerveztünk, szelektíven válogattuk a hulladékot 
egy váltóversenyben, táncházban roptuk a táncot.
Miután a felsősök végig járták az állomásokat, az al-
sósok kigyönyörködték magukat a divatbemutatón és 
dalfesztiválon, jöhetett a váltás. A nagyobbak dalol-
tak és divatbemutatóztak, a kicsik látogatták sorra az 
állomásokat.
A délutáni órákra sok tudással, élménnyel gazdagod-
va, s kisé fáradtan zártuk a napot.
Jövőre újra madarak, fák, virágok, természet!

Koszticsák Angelika  és Schettrer Henriette

Az ökológia a tudományoknak azon ága, 
amely az élettereket, az élőlények és a kör-
nyezet kapcsolatait vizsgálja. Görög erdetű ki-
fejezés: az oikosz=„lakás, ház, háztartás” és 
logosz=„tudomány” szavakból.

Az ökológia fogalma ma már több mint 100 éves 
múltra tekint vissza, de széleskörű elterjedésére 
csak az utóbbi egy-két évtizedben került sor. Eh-
hez természetesen szükség volt arra az aggasztó 
mértékű környezetszennyezésre és természetká-
rosításra, amelyek a közelmúltban egyre nagyobb 
nyilvánosságot kaptak. Nehéz is lenne szőnyeg 
alá söpörni a globális felmelegedéssel járó ano-
máliákat, a fajok pusztulását vagy az esőerdők el-
képesztő méretű kiirtását.
A természetvédelem, az ökológia vagy a környe-
zetvédelmi miniszter, mint fogalmak még 30-40 
éve is idegenül, csengtek, napjainkra azonban a 
hétköznapokban használatos szavainkká váltak. A 
hatékony természetvédelem, a még többé-kevés-
bé megmaradt természeti értékek megőrzése ma 
már elképzelhetetlen ökológiai ismeretek nélkül. 

Az ökológia magában foglalja:
• a helyes napirend és táplálkozási szokások 

kialakítását,
• az egészséges élelmiszerek megismerését és 

mind gyakoribb fogyasztását,
• a rendszeres testedzést,
• a tiszta, rendezett osztálytermeket, folyosókat,
• a szemetgyönyörködtető előkertet,
• a játékra, pihenésre is alkalmas rendezett 

udvart,
• és így tovább…

Bartókos a megye 
legjobb kémikusa
Perci Tamás  a Bartók iskola tanulója március 22-
én részt vett a Hevesy György Országos Kémia-
verseny Pest megyei fordulóján. Kitűnően sze-
repelt. A 7. évfolyamosok mezőnyében  az 1. 
helyen végzett. Elért eredménye alapján pedig 
bejutott az országos döntőbe.     
A  döntőre Egerben került sor. A háromfordulós 
versenyt  az Eszterházy Károly Tanárképző Főis-
kola  Kémia Tanszékén rendezték meg. Az írás-
beli feladatsor megoldására 120 perc állt ren-
delkezésre, ezt követte a laborgyakorlat, majd 
a szóbeli forduló, ahol egy ötfős vizsgabizottság 
előtt is bizonyítania kellett tudását. 
Végül  Tamás sok élményt és tapasztalatot gyűjt-
ve a 16. helyezett lett a 31 fős mezőnyben. 
Gratulálunk!

Tamás nem csak a  kémiában szerepelt eredmé-
nyesen. A Zrínyi Matematika verseny Dél-pest 
megyei döntőjében 6. helyezett  lett, míg a Lon-
don Bridge angol országos levelező versenyen 
is 6. helyezést ért el, és nem mellékesen a hete-
dikesek között idén a 2. legjobb helyesíró díja is 
az övé volt.
Sikereihez gratulálunk neki és felkészítő tanára-
inak: Schettrer Henriettának, Koszticsák Ange-
likának és Szabó Mártának! További sok szép 
eredményt, lendületet,  kitartást  és eredményes 
felkészülést, versenyzést kívánunk!
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Gyál büszkeségei
2014 márciusában Siófokon megrendezésre került 
az ESDU, azaz Europian Show Dance Union kvalifi-
kációs versenye, ahol a Jamland Hip-Hop Tánciskola 
gyáli stúdiójának diákjai a dobogó legfelső fokára áll-
hattak az MTV senior formáció kategóriában és ezzel 
sikeresen jogot szereztek arra, hogy Horvátországban 
Porecben megrendezésre kerülő világbajnokságon 
hazánkat képviseljék.
Májusban a csapatunk útnak is indult a világbajnokságra.
Azt hiszem minden versenyző diák nevében mondha-
tom, hogy óriási élményben volt részünk.
A versenyen 16 ország közel 8000 táncosa vett részt.
A gyáli BLÉRO CHIX formáció a világbajnokságon is a 
dobogó legfelső fokára állhatott, világbajnokok lettek.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülőknek, hogy 
mindig ott vannak és támogatják gyermekeiket ebben 
a sportágban. Valamint szeretnénk megköszönni a se-
gítséget Gyál Város Önkormányzatának is. 
Csapattagok: Vereb Vivien, Tóth Jenifer, Csoba Bettina, 
Nagy Nikolett, Hazuk Vanessza, Prikryl Ivett, Kozma Vi-
vien, Finkenzeller Fanni, Zsíros Viktória, Szőnyi Barba-
ra, Ferencz Panni, Németh Szabina, Mitsányi Réka.

                                                         Detty 
sportvezető

A HÁT-TÉR évzáró rendezvényéről

Nagy örömünkre szolgált, hogy a június 12-én megtar-
tott Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett HÁT-TÉR 
prevenciós foglalkozás évzárója sikeresen zárult. 
Az évzáró ünnepségnek az Arany János Közösségi 
Ház adott helyet. Ezúton is szeretnénk megköszönni 
a Közösségi Ház vezetőségének és minden munka-
társának a nagyon rugalmas és abszolút pozitív hoz-
záállást, példa értékű volt. Nem tudjuk eléggé hang-
súlyozni, hogy olyan lehetőséget kaptak a gyerekek, 
amely által egy új arcukat mutathatták meg. Minél több 

ablakot nyitunk meg a világra a gyermekeknek, annál 
könnyebben veszik az élet akadályait. Örökre szó-
ló látvány és élmény volt a gyermekek szemét néz-
ni, amikor nekik tapsoltak a nézőtéren, és átvehették a 
saját maguk által készített mesekönyvet és előadhat-
ták a táncot, amire hetek óta lázasan készültek. Ezek 
a boldog gyermekszemek mindenről beszéltek. Ezért 
vagyunk hálásak minden segítőnek, aki ezen, preven-
tív és aktuálisan fellépő társadalmi igény kivitelezésé-
hez hozzájárult. Támogatóink voltak: Kárpáti és társa 
asztalosműhely, Cservenák Géza Méterárubolt, ERKÁ 
BT, Ágoston Bizcard nyomda, SZ és M 97 Kft. Külön 
megemlíteném a Van Hova nyugdíjas klub lelkes tag-
jait, akik a kiállításhoz készítették a papírvirágokat. 
A következő tanévben, és még reméljük sok-sok éven 
át folytatjuk a Tátika Óvodában és a Bartók iskolában 
ezt a programot. Nagy terveink vannak, azon vagyunk, 
hogy ezek a tervek valósággá váljanak. 
Mottónk: „Ma teremtjük meg a holnapot.” 
Azt gondoljuk nem kell magyarázni. Mindenkinek 
egészségben gazdag és kellemes nyarat kívánunk! 

„Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ

Célba talált a segítség
Tavaly, 2013-ban megosztottam Önökkel a bánato-
mat, és adójuk 1%-át kértem, hogy segíteni tudjunk 
egy 18 éves teljesen tehetetlen fiatalembernek és 
szüleinek.
Nem tudom miért, de nem segítettek. Összesen 
10.000 forintot kaptunk. 

Most örömömet is megosztom Önökkel.
Pápai Mihály polgármester úrhoz fordultunk segít-
ségért és halló fülekre találtunk. 
Megkaptuk a támogatást. Sikerült ezt a szuper eme-
lő szerkezetet beszerezni.
Köszönjük a polgármester úr közbenjárását! 
Június 5-én megkapták az emelőt Harazin Ferencék.

Vörös Józsefné és Regéczi Béláné
Egymásért Mozgássérültek Gyáli Egyesülete

Kiss Kata Zenekar koncert
és táncház

augusztus 2. 1900

Belépő: 800 Ft.
gyáli közház

A Kiss Kata Zenekar egyedi módon ötvözi a magyar népzenét a pop, a rock és jazz műfaj elemeivel, 
a népzenei feldolgozások mellett pedig a saját dalaik is nagy népszerűségnek örvendenek a közönség kö-
rében. A több száz sikeres koncert, az itthoni és a nemzetközi sikerek is azt bizonyítják, hogy a „kisskatás” 

hangzásvilág értéket és magas minőséget hordoz a kulturális rendezvényeken. 
Koncertjeiket népviseletbe öltözött néptáncosok színesítik, a produkció fontos eleme a közönség interak-

tív módon történő bevonása a műsorba népi játékokkal és spontán táncházzal.

Három a párom
zenés kabaré

Szereplők: 
Győri Péter
Szabó Anikó
Mikó István

Augusztus 30. 2000

Gyáli Közház

Belépő elővételben 1.500 Ft, 
a helyszínen 1.800 Ft.
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Az I. világháború befejezése 
után, 1920. június 4-én a szeren-
csés győztesek Trianonban ítéle-
tet hirdettek ki. Darabokra tépték 
az ezeréves Magyarország tes-
tét. Minden környező állam részt 
vett a nagy osztozkodásban.
Ám ha mesterségesen szétvá-
lasztani lehet is, elszakítani nem!
Az Országgyűlés négy évvel ez-
előtt törvényt fogadott el a nemze-
ti összetartozás melletti tanúság-
tételről. A törvény elfogadásával 
kinyilvánította, hogy „a több állam 
fennhatósága alá vetett magyar-
ság minden tagja és közössége 

Városi megemlékezés a nemzeti  
összetartozás napján

része az egységes magyar nem-
zetnek, melynek államhatárok fe-
letti összetartozása valóság, s 
egyúttal a magyarok személyes 
és közösségi önazonosságának 
meghatározó eleme”.
Június 2-án, a gyáli trianoni em-
lékhelyen egyszerre emlékeztünk 
nemzetünk egyik legnagyobb tra-
gédiájára, ugyanakkor hitet tet-
tünk a törvényben megfogalma-
zottak mellett is!
Részt vett a rendezvényen Pápai 
Mihály, Gyál város polgármeste-
re, Pánczél Károly országgyűlési 
képviselő, alpolgármester, Babák 

László Mátyás, a Pest Megyei 
Kormányhivatal Gyáli Járási Hi-
vatalának vezetője valamint Gyi-
mesi István nyugalmazott polgár-
mester, városunk díszpolgára is.
Köszöntőt Pápai Mihály mon-
dott, majd dr. Takaró Mihály Ma-
gyar Örökség Díjas irodalomtör-
ténész tartott beszédet. A Gábos 
Tünde népdalénekes közremű-
ködésével zajlott bensőséges 
megemlékezés koszorúzással fe-
jeződött be, azt követően a kö-
zösségi házba vonultak az em-
lékezők, ahol dr. Takaró Mihály 
tartott előadást.

2014. július

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara  2014-ben 
is megrendezte a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt 
(SZKTV), kibővítve ezt az Országos Szakmai Tanul-
mányi Versennyel (OSZTV), melyek országos döntő-
jére „VII. Szakma Sztár Fesztivál” elnevezéssel 2014. 
április 14-16-a között Budapesten, a Hungexpo Vásár-
központ G és F pavilonjában került sor.
A versenyek célkitűzése a gyakorlatigényes, „fizikai” 
szakmák – beleértve a ráépülő, magasabban kvalifi-
kált szakmákat is − társadalmi presztízsének és von-
zerejének növelése a szakmatanulás népszerűsíté-
se révén, „A jó szakma felér egy diplomával” szlogen 
jegyében.

Az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjén 
harmadik helyezést ért el a 21 esztendős, gyáli Kalo-
csa Máté. 

- Melyik iskolába jártál?
- A Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskolába jártam, 
ahol érettségire épülő szakmát (épületgépész-techni-
kus) tanultam 2 évig. Idén kellett volna technikusi vizs-
gát tennem, de mivel a versenyen továbbjutottam, és 
a szakmai modulokból vizsgáztam, így mentesültem 
az év végi technikusi vizsga alól. 

- Hogyan jutottál el a versenyre, milyen kihívások-
nak kellett megfelelni?
- A versenyre már tavaly kellett jelentkezni az isko-
lámban, mivel a jelentkezési határidő január 3. volt. 
A versenyre való felkészülésben, szakmai tanárom, 
Szekeres István segített. Először egy elődöntő került 
megrendezésre a Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra egyik termében. Ekkor az „Épületgépész szakmai 
feladatok”, valamint az „Épületgépészeti elektromos 
szerelések és irányítástechnika” modulokból kaptunk 
egy vizsgafeladatlapot. Ezután a következő forduló az 
előválogató volt, ami a Szily Kálmán Műszaki Szakkö-
zépiskolában lett megrendezve 2014. február 28-án. 
Itt a „Épületgépészeti munka-, tűz-és környezetvédel-
mi feladatok”, „Épületgépészeti csővezeték-szerelés”, 
„Épületgépészeti rendszerismeret”, „Épületgépészeti 
elektromos szerelések és irányítástechnika”, „Épület-
gépészeti szakmai feladatok” modulokból kellett gya-
korlati, valamint szóbeli vizsgákat tennem. 
A döntő előtt két héttel ( 2014. március 24. ), be kellett 
adnunk két példányban, lefűzve, egy általunk írt üzle-
ti tervet, valamint elektronikus formátumban (.pdf) is 
be kellett küldenünk. Következett a döntő, ahova már 
csak 5 ember jutott be az országból. A döntő három 
napig tartott (2014. április 14-16.) a Hungexpo G és F 
pavilonjában. Az első napon, a „Épületgépészet szak-
mai feladatok” modulból volt vizsga, ahol a feladatom 

egy gázkészülék, 
egy mosdó, vala-
mint egy wc fel-
szerelése szere-
lőfalra, bekötése, 
vízvezeték háló-
zat és lefolyórend-
szer kiépítése 
volt. Erre 240 perc 
állt rendelkezé-
sünkre. A második 
napon „Épületgé-
pész szakmai fel-
adatok” modulból 
a vizsgafeladatom 
egy Grundfos szivattyú, valamint Hertz szelepek se-
gítségével kellett egy áramlási kört beszabályoznom. 
„Üzleti terv ismertetése, válaszadás a kérdésekre” 
modulnál a már előre beadott üzleti tervemet kellett 
megvédenem egy prezentáció segítségével, majd ez-
után a vizsgáztatók üzleti tervemmel kapcsolatos kér-
déseire válaszolnom, végül „Vezetési és szervezési is-
meretek” modulból kellett szóbeli vizsgát tennem. Erre 
a 3 modulra 240 perc állt rendelkezésünkre. A harma-
dik napon, a záróünnepség, valamint az eredmény-
hirdetés került megrendezésre. Ekkor vehettem át az 
Oklevelemet és a bronzérmet, valamint a technikusi 
vizsga alól mentesítő igazolásomat. Ezen a rendezvé-
nyen Orbán Viktor miniszterelnök úr, valamint Parragh 
László is gratulált, és kezet fogott velem. 2014. júni-
us 3-án a Parlamentbe is meghívták a döntősöket egy 
emléklap átvételére, ahol Kövér László és Parragh Ist-
ván ismét gratulált és kezet fogott velem.

- Mik a terveid a jövőt illetően?
- A jövőben szeretnék tovább tanulni az épületgépé-
szet területén valamelyik egyetemen és bízom benne, 
hogy a versenyért kapott pluszpontoknak köszönhető-
en sikerül felvételt nyernem.

Gyáli az ország harmadik legjobb technikusa
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II. GyálI UtcazeneI FesztIvál
Vidám forgatag a II. Gyáli Utcazenei 
Fesztiválon

Gyál önkormányzata tavaly határozta el, hogy 
nagyszabású szabadtéri kulturális programmal 
is emlékezetessé teszi a városközpont átadását. 
A sikeres programból mára hagyomány lett, jú-
nius 8-án, pünkösdvasárnap ismét fesztiválhely-
színné alakult a városközpont. 
A II. Gyáli Utcazenei Fesztivál programja kora-
délután, a református templomban kezdődött, 
ahol a MonGYÁLdást zenekar adott koncertet. 
A városközpontban felállított színpadon fellép-
tek a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékei, a Pörög a Gyáli Szoknya Néptánc-
együttes, a Gyál Városi Népdalkör és a Gyál Vá-
rosi Fúvószenekar is. 
A színpadi programok sorát a Muzsikás Együttes 
koncertje zárta, de ezzel nem ért véget a rendez-
vény, a büfésátrakban, négy helyszínen utcaze-
nészek, a vidám forgatagban pedig gólyalába-
sok, tűzzsonglőrök szórakoztatták a nagyszámú 
közönséget. 

Pápai Mihály polgármester a rendezvényen a város 
nevében elsimerő oklevelekkel köszönte meg azon 
helyi vállalkozók erőfeszítéseit, akik üzletük csino-
sításával nagyban hozzájárultak a városkép szebbé 
tételéhez.
Elismerő oklevelet kapott: 

Ács Ferenc, 
Regdony Ferenc, 
Hajas Zsuzsanna, 

Kormanik Orfeusz és  
Kelevajda György.

2014. július
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„A belém vetett bizalom 
nem volt hiábavaló.”

Prohászka László Máté: 
AZ ÖREG KŐMŰVES

Az ünnepi Könyvhétre jelent meg: 

Tejútra néző terasz
Gyáli sportbüszkeségeinket bemutató népszerű rova-
tunk egy újabb cikkel bővül. Ezúttal egy tehetséges 
súlyemelőt szeretnénk megismertetni olvasóinkkal.
Mernyó János 1971-ben született, törzsgyökeres gyá-
li lakos, általános iskolai tanulmányait is itt végezte. 
Itt élnek barátai, ismerősei, szülei és testvére is.

- Hogyan kezdtél el sportolni?
- Sportszeretetem már gyermekkorban megmutatko-
zott. 12 évesen már a gyáli labdarúgóknál fociztam, 
egészen 15 éves koromig.
1988-ban kőműves szakiskolai tanulmányaimat foly-
tattam, ahol akkori testnevelés tanárom ösztönzésére, 
aki már valószínűleg akkor látta bennem a lehetséges 
tehetséget, elkezdtem a súlyemelést. Hamar kiderült 
számomra és edzőm számára nyiladozó tehetségem 
a súlyemelésben. Már ebben az évben a BKV Elő-
re Sport Egyesülethez kerültem. Első edzőm Pál Jó-
zsi bácsi segítségével fejlesztettem erőmet és a súly-
emeléshez szükséges nagy akaraterőt. Későbbiekben 
Baczakó Péter egykori olimpiai bajnok keze alá kerül-
tem. Elért eredményeim bizonyították edzőim számá-
ra, hogy a belém vetett bizalom nem volt hiábavaló.

- Mik voltak ezek az eredmények?
- 1993-2003 között ötszörös felnőtt Magyar Bajnok 
voltam, országos csúcstartó lökésben.
1997-ben Világkupa győztes.
Több nemzetközi versenyen értem el első helyezést 
85 kg-os súlycsoportban szakításban: 155 kg lökés-
ben: 200 kg.
2007-től már Masters versenyeken indultam, Masters 
VB.I. helyezéseket értem el.

- Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
- A sportteljesítményeim közül a legbüszkébb a 2000-
ben Svájcban megrendezett versenyen elért 1. helye-
zésemre vagyok. A versenyen részt vett dr. Schmitt 
Pál az akkori svájci-magyar nagykövet, későbbi Köz-
társasági Elnökünk is. Dr. Schmitt Pál személyesen 
adta át nekem az első helyezésért járó díjat. Ez nagy 
megtiszteltetés volt számomra.

- Hol tart most a pályafutásod, mik a legfrissebb 
eredményeid?
- Ez év márciusában a BKV Előre Sport Egyesületben 
megrendezett Masters versenyen, ahol a SEDE (Súly-
emelők Első Darts Egyesülete) színeiben indultam, 
szintén első helyezést értem el, ami azért tölt el nagy 
örömmel, mert 2011. márciusában éppen versenyre ké-
szültem és edzés közben egy sportbaleset következ-

tében leszakadt a négyfejű combizmon, amit komoly 
helyreállító műtéttel kellett visszavarrni. Ez másfél évre 
visszavetette a sportkarrieremet. Gyógyulásom után 
szinte a nulláról kellett elkezdenem újra edzeni.
Szintén az idén Kazincbarcikán megrendezett Euró-
pa Bajnokságon 85 kg-os súlycsoportban mint Mas-
ters versenyző ismét átvehettem az első helyezésért 
járó aranyérmet.

- A súlyemelésen kívül mivel foglalkozol?
- Magánéletemben építési vállalkozó vagyok a Gyá-
li Ipartestület tagja. A vállalkozást még édesapám in-
dította el, akitől nagyon sok mesterfogást tanulhattam 
el. Édesapám nyugdíjba vonulása után átvettem a sta-
fétabotot. Teljes körű úgy mondd A-Z-ig terjedő építé-
sekkel is foglalkozunk. A válság bekövetkezte engem 
is nagyban érintett és visszavetett, de ugyan sok ne-
hézség és munkanélküliség árán is, de fent tudtam 
tartani a vállalkozásomat, míg sajnos sok hozzám ha-
sonló kisvállalkozó tönkre ment.

- Mik a jövőre vonatkozó céljaid?
- Egyrészt vállalkozásom fejlesztése. Nagyon szeret-
ném vállalkozásomat tovább építeni és még több gép-
pel és emberi erőforrás növelésével megrendelőim 
legnagyobb megelégedésre dolgozni.
Másik célom, hogy a sportot tovább folytassam és sze-
retném a 40-44 éves korosztályban, ahol jelenleg ver-
senyzem a Masters lökés világcsúcsot megdönteni. 
A saját karrier folytatása mellett már nem csak a ma-
gam fejlesztése a cél, másik nagy tervem, hogy a 
mostani fiataloknak továbbadva tudásomat utánpótlás 
versenyzőket neveljek ki, a többi súlyemelőtársam ak-
tív közreműködésével.

Gratulálunk az eddig elért eredményeidhez és sok 
erőt és kitartást kívánunk a továbbiakban!

Az idei Könyvhét alkalmából jelent meg Prohászka 
László Máté: Tejútra néző terasz című hetedik verses-
kötete. Az évtizedekig újságíróként, nívó díjas lapszer-
kesztőként dolgozó költő több mint húsz éve Gyálon 
lakik. Tervei közt többek között jövőre válogatott ver-
seit szeretné megjelentetni.

A Hét Krajcár Kiadó Prohászka új könyvét így méltatta:
„...utánozhatatlan eredetisége mélyen lényében van, 
ahogy benne van a lemásolhatatlan tájban, akár Pest-
erzsébet, akár Gyál egy-egy külvárosi utcarészletében 
a hasonlíthatatlan egyszeriség, hogyha azt igazi költő 
látja és láttatja.”

Idős kora ellenére Prohászka László Máté a kert sze-
relmese. Mint mondja: „nehéz mesterség, akár a köl-
tészet. A szépségért, a szeszélyes időjárás miatt meg 
kell küzdeni szárazsággal, minden szál gyommal”.

De hozzászokott a küzdelemhez, az alkotás is küz-
delem. Egyedül Laokoónként kell viaskodni az értel-
metlenség kígyóival. A mai kor zűrzavara, a benne élő 
ember sorsa minden csak nem idillikus. Tele ellent-
mondással, féligazsággal. De mikor volt nem az? 

Kötete mottójában Márai Sándort hívja segítségül:
„ A művész dolga, hogy veszély és válság pillanatában 
az emberek lelkiismerete legyen.”

Még akkor is, ha visszhangtalan falak veszik kör-
be. Rövid eszmefuttatásunk után, jó szívvel ajánl-
juk Prohászka László Máté: Tejútra néző terasz című 
verseskötetét. 
A gyáli közösségi ház könyvtárából is kikölcsönözhető!

Hiába sikálta kezét, arcát,
mész, téglapor eltömte bőre pórusait.
Nem titkolhatta foglalkozását.
Pedig szerszámai:
kalapács, fándli, kanál, simító,
zsákba kötve,
sufniban szendergett.

Egykor sürgés-forgás jellemezte a konyhát.
A gyerekek türelmetlenül emelgették
az edények fedőit.
„Mi az ebéd?”
„Soká lesz kész?”
-Süvített kérdésük dárdája.

Most, kihűlt gáztűzhelyen,
magányos lábosban,
paprikás krumpli maradékba
belefagyott a füstölt kolbász is.

Egyedül ült a konyhaasztal mellett.
„Ökör iszik magában!”
- Mésztől, cementtől, téglaportól
csikorogtak gondolatkerekei.

„Na, Isten, Isten!” - koccintott az üveggel.
S hogy kiitta, földhöz vágta poharát.
„Csak ennyi?”... - s hangja elfulladt, 
mintha fal omlott volna rá.
Üvegcserepek,
akár est egén a csillagok,
pisla életgyertyái sercegve égtek.

Zárva lesz a könyvtár!
Tisztelt Látogatók!

Könyvtárunk július 29. és augusztus 
20. között zárva tart!
Nyitás: augusztus 21. csütörtök.

Arany János Közösségi Ház  
és Városi Könyvtár
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„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
dal-és nótaműsor 

 2014. augusztus 9-én, szombaton 17.30-kor
 a gyáli közösségi ház díszudvarán

 Fellépnek a dalkör énekesei és
 BEREZNAI ROLAND

vendég énekes
Zene: LÁTÓ IMRE és cigányzenekara
Szünetben közös éneklés, tombola.

A Gyáli Kertbarát Kör minden érdeklődőt szere-
tettel meghív 2014. szeptember 12-15-ig tartandó 

„TERméNYkIÁLLíTÁsÁRA”!

Nevezni lehet saját termesztésű zöldséggel, 
gyümölccsel és különleges virággal. 

A legszebb konyhakert, díszkert és utcarészlet pá-
lyázatra szintén várjuk a lakótársak jelentkezését!

E-mail cím: gyalikertbarat@gmail.com
Telefon: 70/344-1935, 29/263-343, 70/509-6722
Személyesen minden hónap utolsó csütörtökén 

14 órától a közösségi házban.

Újra és utoljára vizsgázott a Gyáli Eötvös József Köz-
gazdasági Szakközépiskolában a Szolnoki Főisko-
la által akkreditált felsőfokú szakképzésen végzettek 
csapata.
A Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépis-
kolában működő, a Szolnoki Főiskola által akkreditált 
felsőfokú szakképzésekre (FSZ) 2005-től folyamato-
san volt minden évben jelentkező Gyálról, Budapest-
ről és Budapest vonzáskörzetéből. A tanulni és nem 
csak „papírt” megszerezni vágyó fiatalok tapasztalhat-
ták meg ezeknek a szakképzéseknek az értékét, szín-
vonalát, minőségét. A záró szakvizsgákon végzőseink 
2006 óta minden évben az országos átlag fölötti, ki-
emelkedő teljesítménnyel távoztak az Eötvösből, és 
tudásukat értékelő munkahelyeken, egyetemeken, fő-
iskolákon találhatták meg számításaikat a továbbiak-
ban. Ezért is kaptuk meg a Szolnoki Főiskola Bázisis-
kolája címet. 
A jelenleg hatályos törvényi jogszabályi változások he-
lyezték át ezt a szakképzést az egyetemek, főiskolák 
hatáskörébe országos szinten.
Ezért vizsgázott most az iskolában az utolsó felsőfo-
kú szakképzésen végzettek csapata az Adóigazgatási 
szakügyintéző (OKJ: 55 344 01 0010 55 01) szakkép-
zésen. Remekül teljesítettek: 86% -os jó (4) átlagtelje-
sítménnyel végeztek a záró szakvizsgán. Vannak  kö-
zöttük jelessel, jóval végző kismamák, de olyan is, aki 

Előző alkalommal megbeszéltük, hogy az egyéni vál-
lalkozóvá válást azzal kell kezdeni, hogy – ha nincs – 
a Kormányzati portálon ügyfélkaput kell nyitni, és le 
kell tölteni az „Egyéni vállalkozói tevékenység meg-
kezdésének bejelentése” nevű nyomtatványt.

3. Nyomtatvány kitöltése 

Az első oldallal sok baj nincsen, hiszen a személyes 
adatokat kéri beírni. Gond csak akkor keletkezik, ha 
most derül ki, – mert hónapok után először elő vettük 
– hogy a személyi igazolványunk pld. lejárt, vagy nem 
találjuk a lakcím kártyánkat, vagy az adókártyánkat.
Ilyenkor először az okmányokat kell pótolni!

A második oldalon kell megadni a cég székhelyét, illet-
ve a gyakorolni kívánt fő tevékenységet.
Javaslom először a tevékenységeket eldönteni. Ezen 
az oldalon a fő tevékenységet kell beírni  a további te-
vékenységeket a „B” mellékleten lehet felsorolni. Elő-
ző alkalommal említettem az „Önálló vállalkozók te-
vékenységi jegyzékét”. Innen kell kiválasztanunk a 
gyakorolni kívánt tevékenységeket. Ez a jegyzék tar-
talmazza a telephely illetve tevékenységi engedéllyel 
illetve a nélkül gyakorolható tevékenységeket.
Ha ilyet választunk akkor a székhelyen illetve telephe-
lyen (A betétlap) akkor kezdhetjük meg a munkát, ha 
az engedélyt megkaptuk. Erre vonatkozóan a negye-
dik oldalon nyilatkozni is kell.

Ha nem saját tulajdonú ingatlanba alapítjuk a vállalko-
zást, szükség lesz a bérleti szerződés egy példányára.   
A további oldalakon az iratőrzés helyéről, az összefér-
hetetlenségről, valamint arról, hogy kérjük-e vállalko-
zói igazolvány kiállítását, vagy elegendő a hivatalos 
határozat a vállalkozó lét igazolására.

A továbbiakban az adózással kapcsolatos döntéseket 
kell meghozni. Elsőként az ÁFA-val kapcsolatosan kell 
jelölni. El kell dönteni, hogy bejelentkezünk-e az Áfa 
körbe vagy sem. Abban az esetben, ha az éves vár-
ható bevétel meghaladja a 6 millió forintot és nem kü-
lönleges a tevékenység, kötelező az Áfa alkalmazása. 
Ilyenkor érdemes az általános szabályok szerinti adó-
zás választani. 

Ha csekély – 6 millió alatti - éves bevételre számítunk 
érdemes az alanyi adómentességet választani és nem 
forszírozni az Áfát. 

Következő eldöntendő kérdés a jövedelemadózás.
Választani kell:

a záróvizsga jelesét egyik szomszédos település ön-
kormányzata által aláírt munkaszerződésével együtt 
tudhatja már magáénak.
„A gyermek szeme a jövő tükre. Jaj annak, aki elhomá-
lyosítja.” (Juhász Gyula)
Fénylő, csillogó szemű fiatalok távoztak tőlünk újra 
2014. június 20-án.

Dobai Enikő
a Szolnoki Főiskola által megbízott 

FSZ szakképzési  felelős

•	 hagyományos,	vállalkozói	jövedelemadó,
•	 átalányadózás,
•	 kisadózó	(KATA-s)		vállalkozás	között.	

A	 hagyományos	 vállalkozói	 jövedelemadózás	 lénye-
ge,	a	számlával	igazolt	bevételek	és	kiadások		külön-
bözete	után	10%	Szja-t	kell	fizetni,	a	maradék	haszon	
után	 további	 16%	Szja	 és	 14%	EHO	fizetési	 kötele-
zettség	van.	A	járulékkal	terhelt	vállalkozói	jövedelem	
kivét	kiadásnak	számít.

Az	átalányadózás	elsősorban	a	termelő	és	szolgálta-
tóiparban	 dolgozó	 kis	 bevételű	 vállalkozásnak	 ajánl-
ható.	A	bevétel	80%-át	tekinti	a	törvény	költségnek	a	
nem	nyugdíjas	vállalkozó	esetében,	a	nyugdíjas	költ-
ségátalánya	 75%,	 azaz	 a	 bevétel	 20	 illetve	 25%-a	
után	fizeti	meg	a	16%-os	Szja-t.

Természetesen	az	u.n.	főállású	vállalkozó	mindkét	for-
mában	megfizeti	a	minimálbér	utáni	járulékokat.
A	KATA-s	vállalkozási	formát	akkor	érdemes	választani,	
ha	az	éves	bevétel	nem	haladja	meg	a	6	millió	forintot	
és	ha	 több	megrendelő	veszi	 igénybe	a	szolgáltatást.	
Amennyiben	évi	1	millió	 forintot	meghalad	egy	évben	
egy	megrendelő	felé	a	számlázás,	akkor	a	mindkét	fél-
nek	jelentési	kötelezettsége	keletkezik	és	ezt	követően	
magyarázkodásra	kényszerülhet	az	adóhatóság	előtt.

A	főállású	vállalkozó	ebben	az	adózási	formában	havi	
50	ezer	forint	adót	fizet,	az	öregségi	nyugdíjban	része-
sülő	és	a	mellékfoglalkozású	havi	25	ezer	forintot.
Esetükben	 külön	 járulékfizetési	 kötelezettség	 nincs,	
azonban	 az	 egészségbiztosítási	 ellátásuk	 alapja	
81.300	forint,	és	szolgálati	idejük	számításánál	egy	év	
csak	9,5	hónapot	számít.					

A	kitöltés	után,	az	ügyfélkapun	keresztül	kell	eljuttatni	
a	Járási	Hivatalhoz	a	bejelentést.
Remélem	nem	„köveznek”	meg	az	Okmányiroda	mun-
katársai,	 de	 javaslom	a	 beküldést	 követően	 3-4	 nap	
után	telefonon,	vagy	személyesen	érdeklődni.	
Ezt	azért	is	érdemes,	mert	az	esetleges	hibákat,	hiá-
nyosságokat	személyesen	javítani,	vagy	pótolni	lehet,	
amiben	tapasztalatom	szerint	az	ott	dolgozók	készsé-
gesen	segítenek.
Egyúttal	megkapható	a	vállalkozást	jelző	adó,	KSH	és	
nyilvántartási	szám.

A	következő	alkalommal	ejtünk	szót	a	társas	vállalko-
zás	alapításának	lépéseiről.

Garasné	dr	Péczer	Klára
adószakértő

Az Eötvösben végeztek A vállalkozóvá válás útjai II.

A Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú 
Egyesülete 2013.évi egyszerűsített beszámolója (e Ft)

Éves bevétel:  761  Kv. Támogatás:   360
Magán sz. tám:  140  Tagdíjak:   99
Tagi befiz.:  162  Össz. Kia. és ktg:     753
Kh.tev.:   57  Eredmény:   8

Közhasznú felhasználás: Közszolgálati szerződé-
sünk  a 2011.évi CLXXXIX. (Mötv.) 13.§ (1),1991.évi 
XX.trv.121§. alapján.

Működési költség, Kistérségi Nyugdíjas Találkozó,
Hagyományok: Óév búcsúztató, Farsang, Szüre-
ti fesztivál, Márton nap, Egészségügyi tájékoztató, ki-
rándulások, fürdő látogatások, Idősek Világnapja, Ju-
biláló házaspárok ünnepe.
Rendezvényeink városi szintűek, nyitottak és bárki  ál-
tal látogathatók. 
A vezetőség karitatívan, ellenszolgáltatás nélkül látja 
el feladatát!
Köszönjük a támogatást KINAMÉ kft-nek, Kissné V. A-nak!   

NYKE vezetése
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06.07. Este kilenc órakor kért intézkedést a rendőr-
ségtől szolgálatunk egy dühöngő egyénhez. A fér-
fi az élettársát egy sörösüveggel leütötte, majd tá-
madólag lépett fel polgárőreinkkel szemben is ,de 
ez a kísérlete kudarcba fulladt. A támadót a rendőr-
ség előállította.

06.17. Üzemi szarka elfogásához kért segítséget a 
rendőrség szolgálatunktól. A keresett személy egy 
raktárközpontból mobil telefonokat tulajdonított el. 
Az akció sikeres volt.

06.20. Délután kért segítséget a rendőrség, mivel 
egy férfi késsel támadt egy nőre majd elmenekült. 
A keresés eredménytelen volt, de a férfi személy-
azonosságát sikerült megállapítani.

06.22. Személyi sérüléssel járó baleset történt a 
Tulipán és a Vak Bottyán utca kereszteződésében. 
Két személygépkocsi ütközött össze, egy személyt 
a mentők kórházba szállítottak.

06.24. Egy idős néni kért segítséget az esti órákban, 
mert három férfi behatolt a lakásába és pénzt köve-
teltek tőle. A további intézkedést a rendőrség átvette.

06.25. Illegálisan kivágott fát, (mintegy 10-12 köb-
méternyi) fedeztek fel járőreink a gázfogadó állo-
más környékén. Mivel frissen vágottak voltak a fák, 
így figyelő szolgálattot szerveztünk az erdőben. 
Az erdőben toltött éjszaka eredményes volt. A haj-
nali órában megjelent két fő gépkocsival a kivágott 
fáért. Járőreink az erdőben töltött éjszaka után úgy 
gondolták, hogy nem zavarják meg őket a rakodás-
ban, majd csak akkor amikor a teljes mennyiség 
gépkocsin lesz. Az elkövetők a munka fáradalmait 
a gyáli őrsön pihenték ki.

06.27. Trükkös ereszcsatorna szerelők járják vá-
rosunkat. A csel, felajánlják, hogy tízezer forintért 
kicserélik a csatornát, majd a „munka” végeztével 
közlik, hogy ez az ár egy méterre érvényes. A tulaj-
donos természetes felháborodását látva fenyege-
tőznek, próbálják megfélemlíteni a tulajdonost.
Kérjük, ha hasonlót tapasztalnak, azonnal jelezzék!

Hajdu Attila

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

A FEGY naplójából

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

Érettségi utáni tandíjmentes középfokú, emeltszintű 2 éves 
szakképzések fiataloknak nappali tagozaton, költséghatékony 

esti képzésekként  felnőttek számára

KÖZGAZDASÁG
Pénzügy-számviteli ügyintéző (OKJ : 54 344 01) 
Vállalkozási és bérügyintéző (OKJ: 54 344 02)

LOGiszTiKa
Logisztikai ügyintéző (OKJ: 54 345 01)

KereSKeDelem
Kereskedő (OKJ: 54 341 01)

szakképzéseink tandíjmentesek a 23-ik életévét be nem töl-
tött, első szakképzésre  jelentkező érettségizett számára, költ-

ségtérítésesek a korábban érettségizett felnőttek számára.   
Érdeklődni: a szünidő alatt szerdánként 8:00–15:00-ig a 

29/346-451; 29/340-112 számokon vagy az 
eniko.dobai49@gmail.com  címen. 

JELENTKEzÉs:
Jelentkezéseket korlátozott számban, érkezési sorrendben, pos-
tán vagy személyesen fogadunk. amennyiben nem tud azonnal 
személyesen jelentkezni, akkor lehetősége van, hogy telefonon 
regisztráljon, ez esetben a helyet fenntartjuk Önnek, és 8 nap áll 
rendelkezésére, hogy elpostázza vagy személyesen behozza a 

jelentkezéshez szükséges iratait, illetve azok másolatát. 
a jelentkezés folyamatos, utolsó határidő: augusztus 25.

a JELENTKEzÉsHEz szÜKsÉGEs iRaTOK:
• a Gyáli Eötvös József Közgazdasági szakközépiskola saját 

jelentkezési lapja,
• a középiskolai érettségi bizonyítvány,

• nyelvvizsga-bizonyítvány (ha van), 
ECDL-bizonyítvány másolata (ha van),

• 1 db igazolványkép (iskolai személyi anyag),
• oktatási azonosító,

• személyi igazolvány, lakcímkártya és TaJ szám.

FELNŐTTEK szÁMÁRa a KÉPzÉsi iDŐPONT: 
kedd és csütörtök 15 -20 h.

FELNŐTTEK KÉPzÉsi DÍJa: 110 eFT; modulzáró vizsga 
(9db): 2 eFt/modul; záró szakmai vizsga: 45 eFt.

KEDVEzMÉNYEK: regisztrációs díj nincs, havi részletfizetési 
lehetőség, EUROPass  és diákigazolvány, családi pótlék/ár-
vaellátás, kismama/munkanélküli kedvezmény -5 eFt/hó jogo-

sultság egészségbiztosítási ellátásra.

GYÁLI EÖTVÖS JÓZSEF 
KÖZGAZDASÁGI 
SZAKKÖZÉPISKOLA

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
MESTEREK BOLTJA

sZERELVéNY sZAkÜZLET
GYÁL, HUNYADI ÚT 5.

TELEFON: 29/345-500

23 éVE A LAkOssÁG 
sZOLGÁLATÁBAN

MOSDÓK, WC-K, 
SZERELVÉNYEK,
RÉZCSÖVEK, 
IDOMOK,
SZELEPEK

Víz-, gáz-, központifűtés-,
klímaszerelés, tervezés, 
teljes körű kivitelezés.

Telefon: Papp Gyula 20/9451-071, 
Ifj. Papp Gyula 20/331-4930.

A Gyáli Tulipán Óvoda  
óvodapedagógust felvesz!

Feltétel: óvodapedagógusi oklevél, 
szakmai alkalmasság, 
erkölcsi bizonyítvány, 
szakmai önéletrajz.

Pályázat benyújtható e-mailban az intéz-
ményvezetőnek címezve 

az elérhetőség megadásával:
tulipan.titkarsag@upcmail.hu

Kedves Gyáliak!
A gyáli r. katolikus Caritas csoport 2013. novembertől 
végzi tevékenységét. Több esetben volt ruha- és  élel-
miszerosztás, valamint rászoruló családok segítése.

Felhívást teszünk közzé a lakosság felé! 
Rászoruló gyermekek és családok megsegítésére is-
kolakezdési akciót indítunk!
Az Önök segítségével megkönnyíthetjük a nehéz hely-
zetbe került családok gyermekeinek iskolakezdését!

Segítségüket több módon tehetik meg:
Pl. augusztus 17-ig egy-egy füzettel többet vásárolnak 
a Kőrösi út 90 sz. alatti NYOMTATVÁNY boltban,  a 
„SZÁSZ-udvarban”, ahol e célú vásárlásból 20% ked-
vezményt kapnak. Az adományt az eladó összegyűjti 
a Caritás célra kihelyezett dobozba.
Bármilyen felajánlását le tudja adni a r.katolikus temp-
lomban, a vasárnapi mise után;
Fél 11-től 11 óráig. Római Katolikus Plébánia Gyál, 
Szent István u. 36. Szívesen fogadunk használható ál-
lapotban lévő iskolai felszereléseket, pl.: táska, tolltar-
tó, kötelező olvasmányokat is.

Pénzügyi adományt a
GYÁLI KERESZTÉNY NEVELÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

64400044-1041969-00000000 számú, 
Alsónémedi és Vidéke Takaréknál vezetett számlára 

befizetve tehetik meg, 
kérjük tüntessék fel: 

„A GYÁLI CARITÁS JAVÁRA”.

A felajánlott adományokat a gyáli általános iskolák segít-
ségével a rászoruló gyermekek számára fogjuk eljuttatni.  

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!

„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívé-
ben, ne kedvetlenül, vagy kényszerből, mert a jókedvű 
adakozót szereti az Isten.” 2Kor 9:7.

Köszönjük a támogatását!

Elérhetőségünk: www.webdsg.eu
R.Katolikus Plébánia 

Gyál, Szent István u.36.
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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 Nyitva tartás:
H:    07:00 - 18:00
K-P: 07:00 - 17:00
SZ:   08:00 - 12:00

Gyál-felső, Kolozsvári utca 3.
Tel.: 29/340-526, 20/205-4000

Webáruház: www.apen.hu

                    Gyáli Kreatív és Papírbolt

 · Minden típusú utalvány elfogadása
      · Előre elkészített iskolacsomagok
          · Szép Kártya beváltóhely
           · Diplomakötés/könyvkötés
              · Cégtábla - Reklámtábla
                      · Bélyegző készítés azonnal
                   · Névjegykártya
                      · Szórólap
                        · Színes nyomtatás
                          · Fax
                            · Laminálás
                             · Fotónyomtatás
         · 100 m2-en

Gyáli 
Kreatív és 
Papírbolt

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:
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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. 

Pótvizsgára felkészítés mate-
matikából Gyálon (megbeszé-
lés szerint más tantárgyakból 
is), telefon: 06-20/527-7701

CSErÉPKáLyHa, kandalló, bel 
és kültéri kemencék kerti kony-
hák teljes körű kivitelezését vál-
lalom Gyál és környékén. Ér-
deklődni személyesen: Gyál, 
Klapka Gy. utca 30. vagy telefo-
non: 06-70/363-3485. 
Web: kalyhaepites.com

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. 

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

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 

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

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

Eladót keresünk számítógépes 
gyakorlattal. 06-20/378-5752

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

Bács megyében, Duna menti 
faluban Géderlakon, igényesen 
felújított 77 m2-es, 2 szobás, 
gázkonvektoros, alacsony re-
zsijű azonnal beköltözhető ház 
eladó. Irányár: 2,5 millió Ft. 
Érdeklődni: 06-30/420-5886

Már nem használt, illetve roncs 
autóját is megvásárolom 5.000 - 
5.000.000 forintig! Ingyenes forga-
lomból kivonás és kiszállás a hét 
minden napján! 06-70/433-0123

ASzTAloS Egyedi ajtók, abla-
kok, bútorok, fa garázsok, tera-
szok, tetők készítését vállalom. 
06-30/499-0732

lAkáSFElújíTáS Víz, gáz, kő-
műves, burkoló, parkettás munkát 
vállalunk. 06-20/324-6186

Apróhirdetés  Apróhirdetés  Apróhirdetés

Hirdetésével
a kultúrát
támogatja!

Hirdetésfelvétel: 06-29/541-644



VÁROSI UTCABÁL
X.FOGATHAJTÓ FESZTIVÁL

és

augusztus 22-23.
gyáli sportpálya - piactér

koncert

A GASZTRONÓMIAI LOVAGRENDEK 

I. KÁRPÁT-MEDENCEI LOVAGI TORNÁJA,

„A KÁRPÁT-MEDENCE GASZTRONÓMIAI 

BAJNOKA” CÍMÉRT

A részletes programot lapunk 
augusztusi számában adjuk közre.


