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Gyáli ÚjságÚj

Gyál városában az őszi lomtalanítás
- 2014. szeptember 20-án 

(az orvosi rendelő oldalán) 
és

- 2014. szeptember 27-én 
(a Spar felőli oldalon) lesz.

A lomokat a lomtalanítás napjain 
reggel 6 óráig kell kirakni, hogy az 
autó korai elhaladása miatt ne ma-
radjon hulladék az utcán. 
A gyűjtést követően kérjük az ingat-
lantulajdonosokat, tisztítsák meg 
és tegyék rendbe az utcafrontot az 
ingatlanuk előtt!

Őszi lomtalanítás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ELMŰ gyáli ügy-
félszolgálati irodája 2014. szeptember 1-től, 
megváltozott nyitva tartással fogadja ügyfeleit a 
közösségi házban.

A nyitva tartás az alábbiak szerint módosul:

Hétfő: 14-18
Csütörtök: 8-12

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a TIGÁZ ügy-
félszolgálat 2014. augusztus 1-től nem a közössé-
gi házban működik, hanem a gyáli Postán.

Az ügyfélszolgálat nyitva tartása a Postán:

Hétfő: 14-18
Szerda: 8-12

2014. szeptember 16-án (kedd), 18-án (csü-
törtök), 23-án (kedd) és 25-én (csütörtök) a 
használt gumiabroncsokat reggel 08.00 órától 
délután 13.00 óráig díjmentesen lehet leadni a 
Dobó K. u. 51. szám alatt. Háztartásonként ma-
ximum 4 db gumiabroncs adható le.

2014. szeptember 20-án (szombat) elektroni-
kai berendezéseket (elektromos és elektronikai 
eszközök, berendezések, valamint lemerült akku-
mulátorok) reggel 08.00 órától délután 13.00 órá-
ig díjmentesen lehet leadni a Víztorony területén. 

Hulladékot kizárólag gyáli lakosoktól tudunk át-
venni a meghirdetett időtartam alatt! Ezért az át-
vétel a lakcímkártya felmutatása után történik. Az 
összegyűlt hulladékok újrahasznosításra kerülnek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közterületre bár-
milyen nemű hulladékot kihelyezni tilos, az 
szabálysértési eljárást von maga után!

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Változás az ügyfélszolgálatok 
rendjében!

Gumiabroncs és elektronikai hul-
ladék begyűjtése

ELMŰ

TIGÁZ

Sokat változott a város, s benne az emberek is!
A környezetnek nevelő hatása van

Gyimesi István 1990-2010 között négy cikluson át 
vezette polgármesterként városunkat. A Magyar 
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével kitün-
tetett városvezetővel, Gyál díszpolgárával a nyug-
díjasként megélt elmúlt négy évről beszélgettünk.

- Hogyan telnek a nyugdíjas évek, polgármester úr?

- Nem panaszkodom. Nyárutó van, a feleségemmel 
nemrég egy hetet Tápiószentmártonban töltöttünk, 
ami azért érdekes, mert mintha csak gyáliak pihentek 
volna ott. Sok ismerőssel találkoztam, s sokat beszél-
gettem. Egyébként most kezdem megszokni a nyugdí-
jas életet. Sokáig ugyanúgy keltem, s indultam volna. 
De nem kellett, nem volt hova… Olyan ez, mint a lend-
kerekes autó. Viszi tovább a lendület… Szóval most 
kezdem megszokni, élem a nyugdíjasok életét, ami-
ben nagyon sok szépség van. Örülök az unokáimnak, 
most kezd nyiladozni az értelmük, egyre több dolog ér-
dekli őket, nagy öröm tanítgatni őket.

- És a kerékpározás?

- Az is megmaradt. Naponta-kétnaponta 10 kilométer 
az átlagom. Biciklizés közben azt is látom, hogy meny-
nyit változott a város. 90-ben még kicsúzlizott lámpá-
kat, elhanyagolt utcákat láttam, s arra is emlékszem, 
amikor a Petőfi utcából bokáig sárban lehetett csak ki-
kecmeregni. Ma már fényesre pucolt cipővel juthatunk 
el a buszhoz, bármelyik utcából! A környezet jelentő-
sen megváltozott, s ebben nagy szerepe van a min-
denkori képviselő-testület munkájának. Azt tapaszta-
lom, hogy ez a fejlődés töretlenül folytatódott az elmúlt 
négy évben, utódom, Pápai Mihály polgármestersé-
ge alatt is. Szépek az új épületek, parkok, egyre kul-
turáltabb a város képe. Kerékpározás közben zömé-
ben virágos kerteket, rendben tartott portákat látok.  
Nemcsak a környezet változott, hanem az emberek is!  
A Rákóczi utca egyik háza előtt az árokban nőtt egy 
szál kukorica, minden utam során megnéztem, meg-
van-e még, végigkísértem fejlődését, a címertől a ku-
koricacsőig. Megvolt. A következő nap is megvolt! 
Két-három évtizeddel ezelőtt ez még elképzelhetet-
len lett volna! A környezet hat az emberekre. Neve-
lő hatása van. 

- Véleménye szerint mi lehet Gyál további fejlődésé-
nek iránya?

- Polgármesterségem alatt, főleg annak első felében 
egyértelműek voltak a célok, feladatok. Alapvető szol-
gáltatásokat kellett biztosítani, közműveket építeni, 
hatalmas lemaradást behozni stb. Könnyű volt min-
denki által elfogadott, követhető célokat megfogal-
mazni. Az infrastrukturális fejlesztések mára nagyrészt 
befejeződtek, körbeértek. Ma már nehezebb jó célo-
kat megfogalmazni. Merre is van az előre? Mi történik 
a lelkekben? A helyi hagyományok megerősödése, a 
gazdag, szerteágazó civil közösségi élet azt mutatják, 
ebben is van előrelépés. 
A további fejlesztések arányait véleményem szerint 
úgy kell meghatározni, hogy megmaradjon Gyálból az, 
ami régen is szerethetővé tette, maradjon kertes, jó le-
vegőjű, kellemesen élhető kertváros, ugyanakkor va-
lósuljanak meg azok a fontos és szükséges fejleszté-
sek, amik modern várossá teszik. 
Jó kezekben látom Gyált, s azt gondolom, hogy a mos-
tani hozzáállás a jövőben is biztosítéka lehet szeretett 
városom további fejlődésének.

-i kis-
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Városunk polgármestere az elmúlt négy évről 
Pápai Mihály: „Mert én magam csak a munkában hiszek!”

Heteken belül véget ér a 2010-2014-es önkormány-
zati választási ciklus. A mostani időszak a számadás 
időszaka is. Pápai Mihályt, városunk polgármesterét 
a mögöttünk hagyott évek értékelésére kértük.

- Arról, hogy milyennek értékeljük mi, választópolgárok 
városunk elmúlt négy évét, október 12-én szavazatunk-
kal mondunk véleményt, amikor Gyál polgármesterére, 
a képviselő-testület tagjaira voksolunk, s döntünk a me-
gyegyűlés összetételéről is. Polgármester úr! Hogyan 
értékeli Ön a mögöttünk hagyott időszakot? 
- Választópolgárként is mindenképpen jó osztályzatot 
adnék. Látom a fejlődést, gyáliként nap, mint nap érzé-
kelem, hogy honnan hova jutottunk el az elmúlt négy év-
ben. Városvezetőként is büszke vagyok arra, amit vég-
hezvittünk, temérdek munkával, közösen, mi, gyáliak! 
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a magam mun-
káját, ötleteit is hozzátehettem ehhez, polgármesterként 
lehettem részese ennek az időszaknak.

- Nézzük részletesebben az elmúlt évek fontosabb 
történéseit!
- Pontos leltárt az újságcikk terjedelme miatt aligha tu-
dunk készíteni, hiszen szinte nincs olyan része közös 
életünknek, ahol ne történt volna valami, ne léptünk vol-
na előre. Megpróbálok néhány olyan területet kiemelni, 
amelyek nagy hatással vannak életünkre, fontosak ab-
ban, hogy jól érezzük magunkat városunkban. Kezdjük 
egyik legnagyobb büszkeségünkkel, a városközponttal! 
Gyál huszonötezres lélekszámával mára középváros-
nak mondható. A helyben igénybe vehető szolgáltatá-
sok színvonalát is sokan megirigyelhetnék közeli és tá-
voli környezetünkben. De ennek a minden tekintetben 
fejlődő településnek nem volt kulturált központja. 

Régi adósságunk vált valóra, amikor 2013-ban  
átadtuk a pályázati forrásból és saját erőnkből 
megépített kulturált városközpontot, az elmúlt 

időszak legnagyobb beruházását.
A méltó városközpont megépítése még 2010-ben kez-
dődött. Az elmúlt évben befejeződött nagyberuházás-
hoz elnyert 800 millió forintos pályázati támogatás az új 
Városháza építésére, parkolók kialakítására, valamint a 
parkosítás egy részére lett volna elegendő. Számba vet-
tük anyagi lehetőségeinket, s saját, mintegy egymilliár-
dos erőnket hozzátéve a támogatáshoz építettük meg a 
vasút két oldalán a parkot, a trianoni emlékhelyet, meg-
újult a zöldségpiac, s a városközpontban 160 parkoló-
hely is létesült. Nagy öröm látni, hogy az emberek nem-
csak ügyes-bajos dolgaik intézése céljából keresik fel a 
területet, hanem sétáló, a padokon pihenő emberekkel, 
családokkal is lehet találkozni. Az új hivatali épület vég-
re az ott dolgozóknak is korszerű, komfortos munkakö-
rülményeket teremtett, de ami talán még fontosabb: az 
ügyeiket intéző állampolgárok sem azokat a méltatlan 
körülményeket tapasztalják, amiket a régi, zsúfolt város-
házán. Az épület a polgármesteri hivatal mellett a járási 
hivatalnak is helyet ad. Itt jegyzem meg, hogy az elmúlt 
évtizedek erőfeszítéseinek egyik legnagyobb elismeré-
seként Gyál 2013 januárjától járásközpontként működik.

- A polgárok közérzetét nagyban befolyásolja a közbiz-
tonság állapota is…
- A most véget érő önkormányzati ciklus kezdetén a la-
kosságszámhoz vagy az országos átlaghoz viszonyítva 
is nagyon kevés rendőr teljesített szolgálatot Gyálon, s 
ők is méltatlan munkakörülmények között. Noha a köz-
biztonság megteremtése elsősorban állami feladat, egy 
valamirevaló város nem engedheti meg magának, hogy 
ne vállaljon részt ebben. 

2011-ben saját költségvetésünkből új, korszerű, 
rendőreinknek és nem utolsó sorban az ügyfelek-

nek is kulturált körülményeket biztosító rendőrőr-
söt építettünk a városközpont tőszomszédságában. 
Ma már több mint húsz rendőr teljesít szolgálatot a vá-
rosban, s folyamatosan javulnak a munkájuk eredmé-
nyességét jelző mutatók.  A lakossági, civil szerepvál-
lalást is nagyon fontosnak tartjuk, ezért is támogatjuk 
többek között a FEGY Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület tevékenységét. Természetesen a közbizton-
ság terén sincs minden rendben városunkban. A közle-
kedési morál például csapnivaló! A következő években 
nagyobb odafigyeléssel kell őrködnünk azon, hogy ez 
a helyzet megváltozzon. Ebben a megerősített közte-
rület-felügyeletnek is fontos szerepet szánunk.

- Mi történt az egészségügyben?
- Az egyik legfrissebb beruházás a Városi Egészségügyi 
Központ felújítása volt. Szerintem kevesen gondolnák, 
hogy a központban csak az elmúlt évben több mint 188 
ezer ember fordult meg, ennek ellenére az elmúlt két 
évtizedben nem volt számottevő felújítás az épületben!  
A napokban fejeződött be a teljes korszerűsítés, amit 
szintén saját erőből sikerült megvalósítanunk. 

A nagy volumenű átépítés során teljes egészében 
megújult az épület, szinte csak a falak maradtak. 
Hőszigetelés készült, kicseréltük a nyílászárókat, 

az elektromos hálózatot, burkolatokat,  
a tetőt, s fontos új elemként mozgáskorlátozott lift 

is beszerelésre került.
Az egészségügy területén a szakorvosi ellátás további 
fejlesztése adja a következő évek legfontosabb feladatát. 
Folytassuk a fejlesztések sorát a bölcsődebővítéssel! 
Gyál egy fiatal, dinamikusan fejlődő város. A 260 millió 
forintos beruházáshoz 150 milliót pályázaton nyertünk, 
110-et pedig saját költségvetésünkből biztosítottunk. 
Duplájára emeltük a bölcsődei férőhelyek számát. 
A gyáli az ország egyik legkorszerűbb bölcsődéje!

- Térjünk át az oktatásra!
- A közigazgatás átszervezése a közoktatás átszer-
vezését is magával hozta. A közoktatási intézmények 
szakmai irányítása kikerült az önkormányzat hatáskö-
réből, de ez nem jelenti azt, hogy ne tartanánk kiemel-
ten fontos feladatunknak az oktatás ügyét! Az iskolák, 
óvodák épületének fenntartását továbbra is a város 
biztosítja, s ahogyan az elmúlt ciklusban is voltak ki-
sebb-nagyobb felújítások, a következő időszak tervei 
között is több projekt szerepel. Ilyen a Liliom és a Táti-
ka Óvoda teljes felújítása. Előbbinek már el is készül-
tek a tervei. 
Számos olyan eredményt is magunkénak tudhatunk, ami 
nem épületekben, beruházásokban mutatkozik meg. 

Nagy fegyverténynek tartom például,  
hogy Gyálon az elmúlt négy évben nem emeltük a  

gyermekélelmezés árát!
Eldőlt, hogy állami forrásból, saját erőnket hozzátéve 
épül meg a városi tanuszoda 2015-ben. Ez a létesít-
mény a gyáli óvodások, iskolások úszásoktatása mellett 
az itt élő felnőtteknek is rendelkezésre áll majd.
Folytassuk a környezetvédelemmel! A kommunális hul-
ladék elszállítása önkormányzati feladattá vált, nekünk 
kell gondoskodnunk róla. Egy 360 millió forintos pályá-
zati támogatásból többek között 3 db kukásautót, 700 db 
kerti komposztálót, egy komposztforgató berendezést 
vásároltunk-vásárolunk, s minden gyáli ingatlan külön 
szelektív hulladékgyűjtő edényt kap térítésmentesen. 
Azzal, hogy az önkormányzat vette át a hulladék-

szállítást, csökkent a szemétszállítás díja, s a  
csökkentett díj mellett többletszolgáltatást kap a 

lakosság, tavasztól őszig ingyenesen szállítjuk el a 
zöldhulladékot.

A most kiragadott területek mellett számos más, fontos 
eredményt is elértünk. Zöldfelületek újultak meg, nagy-
szabású járdaépítés zajlott, 17 új buszvárót állítottunk fel, 
s sorolhatnám tovább. Itt mondom el, hogy még az idén 
négy utcában lesz aszfaltozás. 
Ha elszámolást készítünk, azt is el kell mondanunk, 
hogy nem sikerült minden tervünket megvalósítanunk. 
Gyál városkapujának szégyenfoltja, a Gyál-felső vas-
útállomás épülete és a környezet minősíthetetlen álla-
pota joggal irritál mindenkit. Az elmúlt években mindent 
megtettünk azért, hogy a város Budapest felőli kapuja 
megszépüljön. Maratoni, néha már-már kilátástalannak 
látszó tárgyalássorozat zajlott a MÁV Zrt-vel, s annak 
különböző, érintett szervezeteivel. Úgy tűnik, végre si-
ker koronázza erőfeszítéseinket. Mire a lapot kézbe ve-
szik az olvasók, nagy valószínűséggel a rekonstrukció-
ra szóló pályázat is kiírásra kerül.

- A materiális gyarapodás, az épületekben, utakban stb. 
mérhető fejlesztések után ejtsünk szót nem látható dol-
gokról is!
- Nagyon fontos, hogy Gyál megjelenésében egy fej-
lődő, színvonalas szolgáltatásokat nyújtó, teljes értékű 
életminőséget kínáló középváros. De ez csak az alap. 
Igazán várossá nem csak ettől lesz. Várossá, szerethe-
tő településsé az itt élők teszik. Lokálpatriotizmusukkal, 
a városhoz való kötődésükkel, azzal, ahogyan közössé-
gi életüket élik. Nagy öröm, hogy Gyál életét közössé-
gek, civil szervezetek sora szövi át. Az önkormányzat az 
elmúlt években is támogatta működésüket. Nagy figyel-
met fordítottunk hagyományaink megszilárdítására, vá-
rosi, közösségi eseményeink színvonalának emelésére. 

Mára már az év minden részében vannak olyan 
közösségi eseményeink, ünnepeink, ahol együtt, 

büszkén élhetjük meg azt, hogy gyáliak vagyunk!

- Polgármester úr! Hogyan foglalná össze első polgár-
mesteri ciklusát, az elmúlt négy évet?
- Ahogyan a beszélgetés elején már említettem, sikeres 
négy évet zártunk, de mi nem a sikerben akarunk süt-
kérezni. Jómagam csak a munkában hiszek! Mi a mun-
kánkat végeztük. A munkánkat, amivel a városban élők 
megbíztak bennünket. Tudom, nem sikerült 100 száza-
lékban megfelelnünk, de mi a tudásunk, erőnk legjavát 
adtuk ebbe, s bízom benne, hogy ennek kézzelfogható 
eredményei is érzékelhetőek.

Az eredmények közös munkánk eredményei.  
Nagy tisztelettel köszönöm mindenkinek,  

aki hozzátette ehhez a maga munkáját!  
Köszönöm városvezető társaimnak, a képviselő-
testület tagjainak, a polgármesteri hivatal veze-

tőinek, dolgozóinak, az intézményvezetőknek, az 
intézmények dolgozóinak, a civil szervezetekben 
tevékenykedőknek, minden gyálinak a városunk 

további fejlődése érdekében tett erőfeszítéseket! 
-i kis-
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Sportoló kiválóságaink

Befejeződött a Vecsési út felújítása

Megújult a Városi Egészségügyi Központ

A hagyományokhoz hűen idén is a Születésnapi Utca-
bálon adták át a Kiváló Gyáli Sportoló Díjakat. 
Bácsi Péter Európa-bajnok birkózó a mérhető teljesít-
ményei mellett magatartásával és életmódjával is pél-
daként állítható településünk közössége elé, ezért Gyál 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiváló 
Gyáli Sportoló Díjat 2008-ban és 2012-ben is részére 
adományozta. Az idei esztendőben a Vantaa-ban meg-
rendezett Európa-bajnokságon 80 kg-os súlycsoport-
ban aranyérmet nyert. Sportolói munkájának elismeré-
séül idén is Kiváló Gyáli Sportoló Díjban részesült. 
Kiss Sándor az FTC-Gyál és térsége Birkózóegyesü-
let vezetőedzője, az FTC Birkózó Szakosztályának 

Az Egészségügyi Központ kül-
ső-belső felújításának műszaki 
átadása 2014. július 23-án ered-
ményesen lezárult, ezzel a kivite-
lezés terv szerint befejeződött.
A megújult intézmény ünnepé-
lyes átadására 2014. szeptem-
ber 17-én 13:00 órakor kerül sor 
a felújított, teljesen megújult épü-
letben. Az átadáson beszédet 
mond dr. Zombor Gábor, egész-
ségügyért felelős államtitkár, il-
letve Pápai Mihály, városunk polgármestere. 
A beruházás mintegy 180 millió forintba került, melyet 
az önkormányzat saját forrásból biztosított. Az egész 
épület 20 cm vastag hőszigetelést kapott, az elavult, 
elkorhadt nyílászárók helyett hőszigetelt nyíló-bukó 
ablakok kerületek beépítésre. A tetőszerkezetet fel-
újítottuk, szigeteltük, liftet építettünk az épület bejára-
tához. Korszerű beteghívó és informatikai rendszert 
biztosítottunk egy zárt rendszerű TV hálózattal, mely 
a tájékoztatást segíti a napi rendelés folyamán, illetve 
információkat ad az aktuális szabadságolásokról, he-
lyettesítésekről. A rendszert összekötöttük a Délpesti 

A tervek szerint augusztus elejére lezárultak a Vecsési 
utat is magába foglaló 4602. jelű út felújítási munkálatai.
A munkák befejezése után a megrendelő Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt. bonyolításában eredményesen lezá-
rult a műszaki átadás-átvételi eljárás, a közlekedők 
birtokba vehették a felújított új útszakaszt.
A felújítás része Gyálon a Deák Ferenc utcai csatlako-
zásnál egy új gyalogos átkelőhely kiépítése, melynek 

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet la-
boratóriumával, mely lehetővé teszi, hogy a vérered-
ményeket még aznap lekérdezhessék a háziorvosok. 
A kivitelező kiemelt feladata volt a rendelések fo-
lyamatos biztosítása mellett történő munkavégzés, 
azonban sajnos elkerülhetetlenek voltak a kivitelezé-
si munkálatokkal együtt járó kisebb-nagyobb nehéz-
ségek, kellemetlenségek, ezért ezúton is köszönjük 
minden az intézményt igénybe vevő beteg türelmét 
és megértését.

Gyáli Polgármesteri Hivatal 

fizikai kialakítása meg is történt, 
azonban a gyalogátkelőhely fel-
festésére még nem került sor. 
Az új gyalogátkelőhely forga-
lomba helyezése hatósági eljá-
rás keretében történik, mely a 
szükséges világítás megépítése 
után zárulhat le, ami folyamat-
ban van. Várhatóan szeptember 
végén vehetik majd birtokba a 
gyalogosok az elkészült új gya-
logátkelőhelyet, ami nagymér-
tékben növeli majd a közlekedés 
biztonságát.
Ezúton is köszönjük minden ked-

ves közlekedőnek az útépítés ideje alatti kellemetlen-
ségekkel, elkerülhetetlen közlekedési nehézségekkel 
szemben tanúsított megértését és türelmét, továbbá 
kérjük, hogy továbbra is mindenki figyelmesen közle-
kedjen a helyenként megváltozott, új közlekedési vi-
szonyoknak megfelelően.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Diákmunkán a Polgármesteri Hivatalban
Tavalyi ígértünkhöz híven, ebben az évben is biztosí-
tottunk munkalehetőséget a diákok számára. Hatósá-
gi szerződés született a Pest Megyei Kormányhivatal 
Dabasi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsé-
gével, melynek köszönhetően júliusban 5 fővel, au-
gusztusban pedig 8 fővel gazdagodhatott a hivatal 
munkaerő kapacitása. „A nyári diákmunka elősegíté-
se 2014” elnevezéssel központi munkaerő-piaci prog-
ram indult, melynek keretében legfeljebb 2 hónap idő-
tartamra, napi 6 órás foglalkoztatásban dolgozhattak a 
diákok. A programhoz idén is csatlakozott a Gyáli Pol-
gármesteri Hivatal. A 16-25 év közötti, nappali tagoza-
ton tanulói, hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok 
beleláthattak a hivatali élet mindennapjaiba. 
A programot városunk polgármestere, Pápai Mihály is 
kiemelten támogatja, hiszen átmenetet képez a tanu-
lói lét és a munka világa között, mely kiváló lehetősé-
get biztosít a tapasztalatszerzésre, a munkaadói oldal 
megismerésére. 

A diákok valamennyi iroda adminisztrációs munkáit vé-
gezték. Az iktatás, postázás, adatkezelés folyamatai-
ba is betekintést nyerhettek. Számítógépes programok 
segítségével diagrammokat, táblázatokat, kimutatáso-
kat készítettek. Köszönetet érdemelnek a diákok azért, 
hogy munkájukkal megkönnyítették a hivatali dolgozók 
feladatait. A munkaügyi ellenőrzés alkalmával mindent 
rendben találtak.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Szabadfogású Szakvezetője. 2013-ban és 2014-ben 
irányításával a gyáli leány és fiú csapat országos baj-
nok lett. Növendékei Diákolimpiákon, Országos Csa-
patbajnokságon, Magyar Bajnokságon, Felnőtt Csa-
patbajnokságon kiváló helyezéseket értek el.
Gyálon immár 70-80 kisbirkózó pályáját egyengeti. 
Pályáján eltökélten tett hitet a tisztességes, kitartó és 
becsületes munka mellett, melyre a keze alatt felnövő 
generációkat is neveli. Ennek a fáradhatatlan és ered-
ményekben gazdag munkának elismeréséül idén Ki-
váló Gyáli Sportoló Díjban részesült. 

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Gyáli ÚjságÚj

Bácsi Péter
Európa-bajnok 

birkózó Kiss Sándor
birkózóedző
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Hazánk az évezredek során megszámlálhatatlan 
tudományos, kulturális, sport stb. teljesítménnyel 
gazdagította az emberiség kultúráját. 
Egy 2013-ban született kormányrendelet szerint 
most zajlik ezen értékek azonosítása és szakterü-
letenkénti rendszerezése a Hungarikumok Gyűjte-
ményében, a Magyar Értéktárban valamint a kül-
honi, ágazati, megyei, tájegységi és települési 
értéktárakban.
Nemzeti kultúránknak részei mindazok az értékek 
is, amiket mi, gyáliak hoztunk létre. Joggal lehe-
tünk büszkék eredményeinkre, mindazokra a kima-
gasló teljesítményekre, amik hozzánk, gyáliakhoz 
köthetők! A gyáli települési értéktár létrehozása jó 
lehetőséget kínál arra, hogy megismerjük, számba 
vegyük, rendszerezzük helyi értékeinket.
A gyáli települési értéktárat egy olyan listaként kell 
elképzelnünk, amiben rövid indoklással, rendsze-
rezve szerepelnek mindazok a kimagasló teljesít-
mények, tárgyi és szellemi javak, amelyeket hely-
ben hoztunk létre.
Ez a lista csak akkor lehet teljes, ha együtt készít-
jük! Várjuk magánszemélyek, civil szervezetek, in-
tézmények, közösségek javaslatait! Az Ön ismere-
teire, ötleteire is számítunk!
A helyi értéktárba kerülésről Gyál Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének határozata értel-
mében a helyi értéktár bizottság feladatait is ellátó 
oktatási és kulturális bizottság dönt. 
Az alábbi rendszerezést gondolatébresztőnek 
szánjuk.
1. Épített és táji környezet
Épített környezeti értékek (épületek, épített terep-
tárgyak stb.), természeti-táji értékek (parkok, ta-
vak, növények, állatok stb.), indusztriális értékek 
(kisipari, ipari termékek stb.).
2. Helyi hagyományok, értékhordozó, értékte-
remtő rendezvények, műhelyek
Hagyományok (nem feltétlenül konkrét helyhez, 
időhöz köthető történések), rendezvények (városi 
rendezvények stb.), szellemi műhelyek (magán-
személyekhez, szervezetekhez köthető folyamatos 
értékápoló/értékteremtő tevékenységek).
- Pl: Gyáli Téli Tárlat stb.
3. Közösségek tevékenysége
Civil közösségek (jogi személyiséggel rendelkező 
szervezetek, szervezeti kultúrájukkal, teljes tevé-

kenységükkel, jogi személyiséggel nem rendelke-
ző kezdeményezések stb.), egyéb szervezetek (in-
tézmények, gazdasági szervezetek stb.).
- Pl: FEGY-Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, Gyál és 
Térsége Fúvószenekari Egyesület stb.
4. Művészeti értékek
Konkrét művészeti alkotások.
- Pl: Fegyó Béla: Gyál a jövő városa című festmé-
nye, trianoni emlékmű és székelykapu stb.
5. Gyűjtemények
Gyűjtemények (közgyűjteményi intézmények, ma-
gánkézben lévő gyűjtemények állománya stb.).
- Pl: az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár dokumentumállománya stb.
6. Történeti értékek
Hiedelmek, mondák, történetek, illetve múltbéli ér-
tékteremtő szellemi teljesítmények.
- Pl: a Jálics család szőlőkultúrája stb.
7. Kimagasló teljesítmények
Kimagasló teljesítmények (konkrét személyek 
konkrét sport-, tudományos, közéleti, humanitárius 
stb. teljesítményei).
- Pl: Bácsi Péter birkózó sportban elért eredmé-
nyei, Kisgyörgy Aladár közösségépítő tevékenysé-
ge stb.
8. Dokumentumok
Konkrét könyvek, egyéb kiadványok.
9. Személyek, életutak
Olyan élő vagy már nem élő személyek, akiknek 
egész életútja példaként állítható a közösség elé 
(díszpolgárok stb.).
10. Jelképek
Városunk, közösségeink jelképei.
- Pl: Gyál zászlaja, Gyál címere stb.
11. Egyéb értékeink
Máshova nem sorolható értékeink.

Legyen Ön is részese a gyáli települési értéktár 
létrehozásának! Javaslatait a Gyáli Polgármes-
teri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. levélcímen vagy 
a kozadat@gyal.hu e-mail címen várjuk novem-
ber 2-ig.

Gyál, 2014. szeptember 5.

Helyi Értéktár Bizottság

Legyen Ön is részese a helyi értéktár létrehozásának!
Tisztelt Gyáliak!

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Gyál Város Helyi Választási Bizottsága (HVB) az alábbiakról tájé-
koztatja a Tisztelt Választópolgárokat:
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. októ-
ber 12. napjára kitűzött általános választásán, valamint a nemze-
tiségi képviselők ugyanezen napra kitűzött választásán a HVB a 
jogszabályi feltételeknek megfelelő helyi önkormányzati képvise-
lőjelölteket, polgármesterjelölteket, nemzetiségi képviselőjelölte-
ket és kompenzációs listákat a törvény által megadott határideig 
nyilvántartásba vette. A képviselő-, ill. polgármesterjelöltek sza-
vazólapon szereplő sorrendjének sorsolását is elvégezte a HVB, 
mely már csak az esetleges visszalépések miatt módosulhat.

I: EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEK KÉPVISELŐJELÖLTJEI
Az egyes egyéni választókerületekben a képviselőjelöltek szava-
zólapon szereplő sorrendje a következő:

1. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET:  
1. Jóri Ferencné MSZP-DK, 2. Nyirán András FÜGGETLEN,  
3. Czotter Ferenc László FIDESZ-KDNP, 4. Mák Attila János JOBBIK

2. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET:  
1. Darabánt Mihály JOBBIK, 2. Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna 
FIDESZ-KDNP, 3. Szécsényi István MSZP-DK

3. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET:  
1. Lamberg-Liszkay Tiborc MSZP-DK, 2. Bácsi Péter FIDESZ-
KDNP, 3. Lakos Péter JOBBIK

4. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET:  
1. Zabánné Nagy Gyöngyi FIDESZ-KDNP, 2. Karap Erzsébet 
MSZP-DK, 3. Helméczy Árpád JOBBIK

5. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET:  
1. Vetési Gyula JOBBIK, 2. Erős József FIDESZ-KDNP, 3. Heincz 
László MSZP-DK

6. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET:  
1. Lázár Sándor FÜGGETLEN, 2. Német Zoltán MSZP-DK,  
3. Viszmeg György JOBBIK, 4. Nagy József Elek FIDESZ-KDNP

7. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET:  
1. Vinnai Tibor FIDESZ-KDNP, 2. Szabó István JOBBIK, 3. End-
re Dávid  MSZP-DK

8. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET:  
1. Véghné Bágya Ildikó MSZP-DK, 2. Fa Zsuzsanna FIDESZ-
KDNP, 3. Szabó Ágnes JOBBIK

II: POLGÁRMESTERJELÖLTEK
Külön szavazólap szolgál a polgármester választására, a polgár-
mesterjelöltek sorrendje e szavazólapon a következő:
1. Lakos Péter JOBBIK
2. Pápai Mihály FIDESZ-KDNP
3. Végh Tibor MSZP-DK

III: NEMZETISÉGI KÉPVISELŐJELÖLTEK
Két nemzetiség helyi önkormányzati képviselőinek választására 
kerül sor október 12. napján, a jelöltek sorrendje esetükben:

ROMA
1. Varga Richárd Roland „LUNGO-DROM”     
2. Izsa Istvánné „ LUNGO-DROM”    
3. Jakab József  „LUNGO-DROM”

ROMÁN
1. Nagy Attila BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET  
2. Nagy Péter BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET  
3. Fehér Szabolcs BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET  
   
IV:  KOMPENZÁCIÓS LISTÁK
A HVB a jelölő szervezetek által állított kompenzációs listákat is 
nyilvántartásba vette. A kompenzációs listákra külön nem szava-
zunk, az arra szolgál, hogy a töredékszavazatok ne vesszenek el, 
hanem általuk három képviselői mandátum kerül betöltésre. 
Városunkban kompenzációs listát állított (a sorrend a bejelentés 
időrendjében):
- FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDE-
MOKRATA NÉPPÁRT
- MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
- JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM.

Helyi Választási Iroda

Horgászverseny 
gyermekeknek!  

A Gyáli Horgász Egyesület szeretettel vár 
minden 6 – 14 éves gyermeket a

2014. október 4-én tartandó horgászversenyére!
Helyszíne: Gyál,  Fundy I. tó

Program:
07:15 – 07:30  sorsolás

07:30 – 07:45  helyfoglalás
07:45 – 08:00  etetés

08:00 – 12:00  verseny
12:00 – 12.30  mérlegelés

12:30 - 13:00  eredményhirdetés

Nevezés:
Nevezési díj: 1.000 Ft. 

Nevezni 2014. október 3, 18:00-ig a
Zsuzsi horgászboltban (Gyál, Kőrösi út 150.) lehet.

Felvilágosítás Szilvási Károlytól az egyesület 
ifjúsági és versenyfelelősétől kérhető a 

06-70-333-62-44  telefonszámon.
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Rendhagyó ünnepség 
augusztus 20-án
A hagyományoktól eltérően idén nem a Templom té-
ren, hanem az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár színháztermében került sor az augusztus 20-
ai ünnepségre. A Gyál Városi Fúvószenekar előadásá-
ban, Schmidt József karnagy vezénylésével csendült 
fel a magyar nemzeti Himnusz. 
Az eseményen ünnepi beszédet mondott Pápai Mi-
hály, Gyál város polgármestere. Beszédében kihang-
súlyozta: „Szent István szellemében szeretnénk vá-
rosunkat és az országot is továbbépíteni.”
Az augusztus 20-ai ünnep kihagyhatatlan része a ke-
nyéráldás. Az aratás után hagyományosan Szent Ist-
ván-napra sütötték az új búzából készült első kenyeret. 
Az ünnep jelképe a nemzeti színű szalaggal átkötött 
kenyér volt, melyet Hefler Gábor atya, római katolikus 
lelkipásztor szentelt. A kenyér az életet, a megélhetést 
és az otthont szimbolizálja. A nemzeti színű szalaggal 
átkötött kenyérrel fejezzük ki, hogy az élet és a haza 
összekapcsolódik. Az új lisztből készült kenyér az ün-
nepi asztal ékessége és jelképévé vált az államiság 
ünnepének. Az ünnepségen verset és prózát mondott 
Cs. Németh Lajos színművész. Polgármesterünk és 
Hefler atya közösen szegték meg az új kenyeret. 
Az ünnepséget a Szózattal zárták a fúvósok. 

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Gasztronómiai Lovagrendek 
I. Kárpát-medencei Lovagi Tornája
Gyál Város Önkormányzatának jóvoltából az idén első 
alkalommal került megrendezésre a Szabadtűzi Lo-
vagrend szervezésében a Gasztronómiai Lovagren-
dek Kárpát-medencei Lovagi Tornája „A Kárpát-meden-
ce Gasztronómiai Bajnoka” címért. A résztvevő hazai 
és külhoni csapatok egy-egy tájegység jellemző ételso-
rát készítették el. A zsűriben ismert művészeket, Nádas 
Györgyöt, Ihos Józsefet, Hajas Lászlót, Ernyey Bélát 
és Balaton Dórát köszönthettük. A szakmaiságra Ványi 
László mesterszakács, a visegrádi Thermál Hotel séf-
je ügyelt. 

A rendezvény királykisasszonyaként Kármán Dalmát, az 
idei Miss International Hungary győztesét köszönthettük!
A nagy sikerű rendezvényen készült ételkülönlegességek-
ből a közönség is kóstolhatott. A magas színvonalú lova-
gi torna első és második helyezettje az ismert mestersza-
kácsokat, neves éttermek, szállodák séfjeit felvonultató 
Fehérasztal Lovagrend egy-egy csapata lett, ezért is kü-
lönösen nagy dicsőség, hogy a Szabadtűzi Lovagrend 
Rendvédelmi Főkapitányságának polgárőr egysége színe-
iben induló gyáli lovagok: Sedró Pál, Romfa Dániel, Nagy 
Gergelyés Jakucs János szerezték meg a harmadik helyet.
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A kétnapos rendezvényt idén is hosszas előkészület és nagy várakozás előz-
te meg. Az augusztus 22-én este megrendezett egyedülálló látványosságot 
nyújtó villanyfényes fogathajtásra most is nagyon sokan voltak kíváncsiak a 
sportpályán. Gyál kivilágított füves sportpályája újra megtelt szemet gyönyör-
ködtető fogatokkal, lovasokkal. Másnap, 23-án az ünnepélyes megnyitót kö-
vetően ismét a fogatosoké volt a főszerep, póni és félvér fogatok álltak rajt-
hoz akadályhajtásban, délután pedig mobilakadályokkal nehezített pályán, 
bravúrhajtásban. 

Sor került a hírességek versenyére is, mely minden évben a nap egyik fő att-
rakciójának számít, így volt ez idén is, nem csoda hát, hogy hamar megtelt 
a sportpályán felállított akadálypálya környéke. Farkas Ágnes olimpikon ké-
zilabdázó, Bácsi Péter kétszeres Európa-bajnok birkózó, dr. Szűcs Lajos or-
szággyűlési képviselő, Pápai Mihály polgármester, Pánczél Károly ország-
gyűlési képviselő, alpolgármester is részt vett az eseményen.

Színvonalas színpadi programokkal folytatódott a kétnapos ren-
dezvény a piactéren. Az utánozhatatlan hangulatról többek kö-
zött a Sheepskin és a Madsen Modell együttes gondoskodott. 
A gyerekek sem maradtak szórakozás nélkül, ugrálóvár, pónik, fi-
nom fagyik és vattacukor várta őket, a felállított standokon pedig 
kedvükre nézelődhettek, vásárolhattak a fesztiválra ellátogatók.
Az est fénypontja Horváth Charlie és zenekara volt, akik más-
félórás fergeteges koncerttel szórakoztatták az egybegyűlteket. 
Égre festett tűzijátékkal ért véget a rendezvény, mely minden 
tekintetet a magasba vonzott. 

Születésnapi UtcabálX. Gyáli Fogathajtó Fesztivál és
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A Gyáli Lurkó Gyermekfoci Egyesület  pest megye legjobb U14-
es csapataként kitüntetéseket vehetett át a Pest Megyei Labda-
rúgó Szövetségtől. 
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Horgásztábor „2014”  a FUNDY-Tónál
Ha nyár akkor szünet az iskolában, ha szünet akkor 
horgásztábor. Már hagyomány, hogy júliusban egy 
héten keresztül ingyenes horgásztábort szervez a 
Gyáli Horgász Egyesület a Fundy-tó mintegy 1,5 ha 
területén.
A program célja, hogy a városunkban élő gyerekekkel 
megismertesse a horgászat örömeit, bemutatva ezen 
keresztül a vízi élővilágot, annak szeretetére és meg-
óvására nevelve ifjú horgászainkat. Ebben a törekvés-
ben az egyesület tagjai, valamint több szülő is egy-
re lelkesebb partnerek, hiszen ők látják a leginkább, 
mennyire fontos dolog, hogy a gyerekeknek értelmes, 
a természet értékeit becsülő kikapcsolódási alternatí-
vákat lehessen nyújtani. 
Az önzetlen lehetőségnek köszönhetően az érdeklődés 
idén is nagy volt, közel 80 résztvevő gyermeket regiszt-
ráltak, így a létszám szülőkkel, nagyszülőkkel, testvé-
rekkel, segítőkkel együtt jóval meghaladta a 130 főt. 
A gyermekek a vízparton nagyon sok mindent megta-
nulhattak a horgászatról, az egyesületi tagok és se-
gítőik nagy türelemmel mutatták meg számtalanszor 
a különböző csomózási technikákat, a horgászbot fel-
szerelését, a csali horogra tételét, a bedobást és még 
rengeteg dolgot amit csak a gyakorlatban tud igazán 
elsajátítani a kis horgász. 
A fákon fennakadt damilok, szerelékek levétele, az ösz-
szeakadások kibogozása is jelentős munkával járt, hi-
szen ezek folyamatosak voltak, főként az első napokban. 
Csütörtökön a közösségi házban a kisebbek filmről ta-
nulhatták meg, hogy régen miként is halásztak, mit is 
jelent a rapsic kifejezés. Tudásukról játékos szellemi 
vetélkedőben adhattak számot. 
A vetélkedő levezetését és a sok nyüzsgő gyerek fi-
gyelmének folyamatos lekötését ismét  egy kiváló pe-
dagógus, Kati néni végezte. A nagyobbakat szakkép-
zett mentősök tanították a gyakorlatban, hogy mi is a 

teendő sérülések esetén. Így a közösségi házban az 
egy négyzetméterre jutó „ellátott betegek” létszáma 
hamar rekordot döntött.  A nap végén mindenki a hor-
gászathoz szükséges kellékeket kapott ajándékba - a 
helyi horgászbolt adományaként - amiket már a más-
napi versenyen használhattak is. 
A pénteki verseny nagy izgalommal indult, hiszen ki-
sorsolták a helyeket a horgászati versenyre. A sok-
sok gyakorlatban elsajátított tudásnak köszönhetően 
önállóan, hatalmas lelkesedéssel kezdték a nagy ho-
ho-ho-horgászok a versenyt. A szervezők a gyerekek 
sikerességét és élményeik gazdagítását figyelembe 
véve a héten végezték a telepítést is.
Nagyszerű eredmények születtek a versenyen és óri-
ási élményekkel gazdagodtak gyermekeink halfogás-
tól függetlenül.
A verseny eredményhirdetése után minden résztvevő 
gyermek emléklapot kapott. Öröm volt nézni a csillo-
gó szemű gyerekeket. Majd minden résztvevő a tábor 
lezárásaként egy segítő kezű szakács által készített 
paprikás krumplival kaphatott új erőre, a gyermekek  
mesélhették egymásnak és a szülőknek élményeiket. 
Reméljük, hogy a gyermekhorgászaink sok szép na-
pot töltenek még el a vízparton.

Ezúton szeretném megköszönni minden résztvevő 
gyermek és szüleik nevében a tábor által nyújtott él-
ményeket, a példa értékű önzetlenséget a Gyáli Hor-
gász Egyesületnek, a FUNDY-tó vezetésének, a tá-
bor lebonyolítását segítőknek, Soós Itvánnak, Szilvási 
Károlynak, Necsevné Szabó Katalinnak, az Arany Já-
nos Közösségi Ház és Városi könyvtárnak, Gyál Város 
Polgármesteri Hivatalának, Pápai Mihály polgármes-
ter úrnak és a „Zsuzsi” Horgászboltnak.

Dancs Erika

 A horvátországi XI. Mazsorett Európa-bajnokságon és 
I. Világbajnokságon ismét remek eredményeket szer-
zett a gyáli csapat és öregbítette Gyál város hírnevét.
Idén először rendeztek Mazsorett Világbajnokságot, 
amely a XI. kontinensviadal is volt egyben, így dupla 
erővel kellett helytállni a viadalon, amelyet a horvátor-
szági Porecben tartottak augusztus 28-31. között. 
A csodaszép tengerparti városban 14 ország több ezer 
versenyzője mérte össze a tudását. Érkeztek csapa-
tok például Csehországból, Lengyelországból, Olasz-
országból, sőt, Dél-Afrikából is.
Az Eb/Vb-n összesen 16 magyar csapat képviseltette 
magát. A nívós versenyről a gyáli mazsorettek sem hi-
ányozhattak. Ez volt a hatodik alkalom, hogy kivívták a 
jogot a nemzetközi versenyen való részvételre. A gyá-
liak közül összesen 29-en versenyeztek cadett, junior 
és senior korcsoportban színpadi és menettánc pro-
dukciókban egyaránt.
A gyáliak egész nyáron a nagy megmérettetésre ké-
szültek, edzőtáboroztak, feláldozva a nyári szünetüket 
is. A csapat ezúton szeretné kifejezni háláját Gyál Város 
Önkormányzatának. A hivatal támogatása nélkül nem 
jött volna létre a kiutazás. Jó néhányan most jártak éle-
tükben először külföldön, így mindannyian életre szó-

Világbajnoki 
ezüstérmes a Gyáli 
Mazsorett Csoport!

A közös munkának köszönhetően az alábbi ered-
mények születtek a XI. Mazsorett Európa-bajnok-
ságon és I. Világbajnokságon:

-Senior show kategória: II. hely (világbajnoki 
ezüstérem!),
-Pompon cadett duó: VII. hely (Aczél Viktória - Kutas 
Nóra),
-Botos senior mini formáció: XI. hely,
-Pompon senior csapat összetett verseny 
(menettánc+színpadi): XII. hely,
-Pompon junior csapat összetett verseny 
(menettánc+színpadi): XIII. hely.

ló élményeket szereztek. Köszönet továbbá a szorgal-
mas gyerekeknek, a segítőkész szülőknek és a csoport 
edzőinek, Bittera Zsuzsának és Kőrös-Nyiri Dórának.

munkabérét, a kirándulások költségeit, valamint kéz-
műves eszközök és játékok beszerzését. A Gyá-
li Tankerület 80.000 forint összegben járult hozzá a 
támogatáshoz.
Reméljük a résztvevő gyermekek számára élmények-
kel teli feltöltődést, kikapcsolódást nyújtott a nyári nap-
közi az Adyban.

Arató Zoltánné
igazgatóhelyettes

Nyári napközi az Adyban
A tanév végén sok szülőben felmerült a kérdés, hogy 
hogyan fogják biztosítani gyermekük felügyeletét, nyá-
ri programjait a szünidő időtartama alatt. A nyári szü-
net ideje alatt a szülők munkavégzése miatt jelentke-
zik az igény a gyermek napközbeni ellátására. Ebben 
segít a nyári napközi Gyálon, melyet az idén az Ady 
Endre Általános Iskola szervezett és bonyolított június 
16. és augusztus 08. között. 
A nyolc hét alatt a gyerekek sokat játszottak, 
kézműveskedtek, sportoltak. Volt élménytadó kirándu-
lás a Margitszigeten, a Természettudományi Múzeum-
ban, jártak a Normafánál és a Hajógyári sziget játszó-
terén is. A kánikulában a hűsítő fagyizás sem maradt 
el. A vakáció napjai így változatosan és tartalmasan 
teltek a résztvevő gyerekek számára. A pozitív élmé-
nyekről egy aszfaltrajz is tanúskodik, melynek kis ké-
szítője ezt a címet adta: „Egy boldog nyár.”
Mindehhez Gyál Város Önkormányzata 1.000.000 
forint támogatást nyújtott, mely fedezte a nevelők 
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„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
DAL és NÓTAMŰSOR            

 
2014. október 19-én, vasárnap 15 órakor

DALOK, TÁNCOK A NAGYVILÁGBÓL
 címmel a Kovács István Pál Dalkör rendezésében, 

Gyálon a közházban
színes, énekes-táncos kavalkád keretében.

 
Fellépnek:

Szilágyi Sándor és Miklós Szilvia erdélyi páros;
Goussous Majna Mária (Mesi) 

és Boros Gerzson Dávid
marokkói - magyar énekes páros;

Gál Bence és Tóth Melinda 
standard táncosok Halásztelekről;

a vecsési német nemzetiségi iskola tánccsoportja;
a térség és a dalkör énekesei. 

Zene: Látó Imre cigányzenekara
és Pálkerti Zsuzsanna.

 
Szünetben tombola!

A GYÁLI MUSICAL STUDIO
FELVÉTELT HiRDET!

Felvételt hirdet a Gyáli Musical Studio 
énekelni és szerepelni vágyó fi atalok számára 

14 és 35 év kor között!
Ha rajongsz a színházért 

és kipróbálnád magad egy lendületes 
jókedélyű zenés színjátszó csapatban, 

gyere el szeptember 13-án 13.00 órakor
és mutasd meg tehetséged!

-Beszédtechnika
-Ének hangképzés

-Improvizációs gyakorlatok
-Színpadi mozgás

Érdeklődni lehet a gyáli Közházban
Gyál, Kőrösi út 118-120.

www.gyalikozhaz.hu

EGYENESEN 
KANADÁBÓL

A GYÁLI 
KÖZHÁZBA!
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08.15. A környéken lakók kértek segítséget a gyáli 
vízmű épületéhez, mert betörést észleltek és az elkö-
vető vélhetően még az épületben van. Szolgálatunk 
a rendőrséggel és az ott lévőkkel közösen kisseb haj-
sza után elfogta, K. Tamás gyáli lakost. Köszönjük a 
segítséget!

Az orvosi ügyeletről kértek segítséget, mert egy it-
tas férfit több alkalommal kiküldtek a rendelőből, de 
mindig visszamegy, ordibál és fenyegetőzik. Járőre-
ink a paciens „gyógykezelését” átvették az ügyelettől, 
majd eltávolították az intézményből.

08.23. Az éjjeli órákban kaptunk lakossági bejelen-
tést, hogy a Bem J. utcában, egy fiatal férfi fetreng 
az árokban. Az orvosi ügyelet és a rendőrség közös 
megállapítása szerint alkohol és drog hatása alatt 
van az egyén. Ruházatában drognak tűnő anyagokat 
találtak. A mentők kórházba szállították, a rendőrség 
az eljárást megindította.

08.29. Frontálisan ütközött össze két gépkocsi a Kő-
rösi úton este fél tízkor. Egy súlyos, életveszélyes ál-
lapotban lévő sérült személyt, a tűzoltók feszítő-vágó 
segítségével szabadítottak ki az összeroncsolódott 
autóból.

Ha csatlakozik a 24-órás ügyeleti központunkhoz, 
szolgálatunk riasztás esetén díjmentesen, (függetle-
nül a riasztások számától) perceken belül a helyszín-
re érkezik és intézkedik. A részletekről az alábbi elér-
hetőségeinken érdeklődjön.

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: 8:00–15:00-ig a 29/346-451; 29/340-112 számo-

kon vagy az eniko.dobai49@gmail.com címen. 

JELENTKEzÉs:
Jelentkezéseket korlátozott számban, érkezési sorrendben, pos-

tán vagy személyesen fogadunk. amennyiben nem tud azon-
nal személyesen jelentkezni, akkor lehetősége van, hogy telefo-

non regisztráljon, ez esetben a helyet fenntartjuk Önnek, és 8 nap 
áll rendelkezésére, hogy személyesen behozza a jelentkezéshez 

szükséges iratait, illetve azok másolatát. 
Jelentkezés beiratkozással személyesen: 

augusztus 26-29-ig  az iskolarendszerű szakképzésre 
és szeptember 26-ig a felnőttképzésre, 

minden nap 8:00 – 15:00 óra között.

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/tanév; modulzáró vizs-
ga (9db): 2 eFt/modul; záró szakmai vizsga: 45 eFt.

KEDVEzMÉNYEK: regisztrációs díj nincs, havi részletfizetési 
lehetőség biztosított, EUROPass  és diákigazolvány, családi 
pótlék/árvaellátás, kismama/munkanélküli kedvezmény -5 eFt/

hó, jogosultság egészségbiztosítási ellátásra.

GYÁLI EÖTVÖS JÓZSEF 
KÖZGAZDASÁGI 
SZAKKÖZÉPISKOLA

Rendőrségi felhívás!
A Rendőrség keresi a képen látható személyeket, illetve más ügyben az alább látha-
tó kerékpárok tulajdonosait. Aki bármilyen információval tud szolgálni, kérjük keres-
se fel a gyáli rendőrőrsöt személyesen, vagy a 06-29/340-107-es telefonszámon!
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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.

VAN GYÁLON!
1997 óta

PVC Padló
és 2002-től

Ivóvíztisztító
Szaküzlet.

Az Ady Endre utca 97-ben.
www.pvcpadlo.hu és www.roviz.hu

06 29 341-886

Dinamikusan fejlődő gyáli kisvállalkozásunk irodai
adminisztrációs területre munkavállalót keres

(fejlődőképes pályakezdők jelentkezését is szívesen fogadjuk).

Amit elvárunk:
• terhelhetőség • irodai programok felhasználói szintű ismerete •

érdeklődő hozzáállás • használható angol nyelvtudás előnyt jelent

Amit kínálunk:
• érdekes, sokoldalú munka • könnyen megközelíthető munkahely •
kulturált, igényes munkakörnyezet • versenyképes, időben érkező

fizetés • szakmai fejlődési lehetőség • jó munkakollektíva.

A jelentkezést fényképes önéletrajzzal, kizárólag e-mailben várjuk
(allas@kronekft.hu), a szakmai gyakorlat részletes bemutatásával,

valamint a nettó bérigény megjelölésével.

Magyarország egyik vezető környezetvédelmi vállalata 
gyáli telephelyére keres rakodó munkatársakat.

Feladatok:
 • szilárd és nem veszélyes hulladékgyűjtésben- és szállí- 
  tásban való rakodási részvétel

Elvárások:
 • befejezett 8 általános iskolai végzettség
 •  OKJ gépkezelői bizonyítvány előny
 •  hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat előny
 •  megbízhatóság

Előny:
 •  gépkezelői jogosítvány 3627 /  4213 csoportra  

Munkavégzés helye:
Gyál külterülete 
A napi munkába járás saját gépkocsival történik, amelyhez a 
cég anyagi hozzájárulást biztosít. 

Kérjük, küldje önéletrajzát a fi zetési igény megjelölésé-
vel az alábbi címre:
.A.S.A. Magyarország Kft. Toborzás, 2360 Gyál, Kőrösi út 53. 
e-mail: cv@asa-hu.hu

Reméljük, hirdetésünk felkeltette érdeklődését, és hama-
rosan munkatársaink között üdvözölhetjük Önt is!
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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.

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

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. 

Matematika, magyar, történe-
lem magántanítást vállalok. 
Telefon: 06-20-527-7701.

Olasz és orosz privát nyelvórák 
Gyálon, diplomás nyelvtanártól. 
Korrekt áron, kezdőknek, nyelv-
vizsgázóknak, pótvizsgára fel-
készítés, korrepetálás is. Tel.: 
06-70/933-8181

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. 

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.

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

Idős személy ápolását és takarí-
tást vállalok. Tel.: 06-70/551-7175

Eladó Gyál-felső, Kolozsvári utca 
elején, forgalmas helyen, 30 évig 
Jara húsbolt volt, saját tulajdo-
nú 54m2-es üzlet egyedi mérők-
kel, földalappal együtt. ár meg-
egyezés szerint. Érdeklődni: 
70/270-8311.

Szakképzett eladót keresünk 
számítógépes gyakorlattal. 
06-20/378-5752

TŰZIFA tölgy, bükk, akácfa kony-
hakészre aprított: 14.000 Ft/öm-
lesztett m3 (11.000 Ft+ÁFA). Ház-
hoz szállítás megoldható: vagy 2 
öm3 (10-12 mázsa) 28.000 Ft, vagy 
4 öm3 (20-24 mázsa) 56.000 Ft. 
06-70/616-3226, 06-70/579-3318.

Laptop, számítógép karbantartás, 
archiválás, telepítés, takarítás, 
optimalizálás. 06-20-951-6023

Emlékmentés. Családi kame-
rás felvételeit Blu Ray-re, vi-
deokazettáit DVD-re, magnó-
kazettáit, képeit, fotófilmjeit 
CD-re írjuk. www.bokorfoto.hu / 
06-20-951-6023.

Esküvői fotó-videó utósze-
zoni áron 25.000 forinttal ol-
csóbban (akár HD-ben, Blu 
Ray-en is) Csak felvétel készí-
tés szerkesztés nélkül, DVD-n 
vagy merevlemezen átadva fix 
45.000 Ft. www.bokorfoto.hu / 
06-20-951-6023.
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Hirdetésfelvétel: 06-29/541-644

Helyreigazítás!
Lapunk előző számában helytelenül jelent meg, 
hogy dr. Piszker Éva 10 éven át vállalta a gyáli idő-
sek otthona betegeinek gondozását. Valójában 15 
évig végezte az idősek gondozását.
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