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Köszöntő
Minden alkalommal nagy 
örömmel tölt el, amikor 
egy-egy kiadvány köszön-
tőjének megírására kérnek.
Ezúttal örömöm azért tel-
jesedhet ki, mert egy igazi 
hiánypótló kiadványról 
van szó.
Gyál 1997 óta város. 
A település a rendszervál-
tás óta folyamatosan fejlő-
dik mind infrastrukturális, 

mind lelki tekintetben. A lelki fejlődés fontos ösz-
szetevője a hagyományok, a közös múlt megterem-
tése és annak ápolása. 

Ma már minden évben megvannak azok a csomó-
pontok, amelyek erősítik összetartozásunkat. Nem-
zeti ünnepeink, a városi gyermeknap, a nyári városi 
utcabál és fogathajtó fesztivál, a téli tárlat vagy az 
adventi rendezvénysorozat mind-mind beépültek a 
gyáliak gondolkodásába, időrendjébe.
A lelki tekintetben való fejlődés másik fontos 
összetevője a város folyamatosan fejlődő civil 
élete. Civil szervezetek nélkül a város nem fej-
lődhetne ilyen töretlenül. Ezúton is köszönöm 
nekik a rengeteg segítséget, amit számunkra 
nyújtanak, és azt, hogy eredményeikkel öregbítik 
városunk hírnevét.

Pápai Mihály
polgármester

Előszó
Kiadványunk célja, hogy a Gyálon működő ön-
kéntes társadalmi szerveződésekről, szervezetekről 
képet nyújtsunk. Munkánk során a városban fel-
lelhető összes, 56 civil szervezet adatait dolgoztuk 
fel (2012. szeptemberi állapot). Természetesen eny-
nyi szervezet „nem fér el” egy ekkora kiadványban, 
így válogatásra kényszerültünk, arra, hogy némely 
szervezetet részletesebben bemutassuk, míg mások 
csak a megemlítés szintjén vannak jelen. 

Füzetünk tematikus rendet követ. Külön fejezet-
ben mutatjuk be az életkori jellegű szervezeteket, 
a sportegyesületeket, a művészeti jellegű egyesü-
leteket, az alapítványokat, a szabadidő eltöltésével 
kapcsolatos civil szerveződéseket, illetve az egyéb 
szervezeteket. Felosztásunk önkényes, azonban ezt 
tartottuk a legcélravezetőbbnek.
Bízunk benne, hogy kiadványunk jó kiindulási alap 
lehet a város civil szervezeteinek megismeréséhez.

a Szerkesztők
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Életkorhoz köthető szervezetek
Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub

Solymári Béla Nyugdíjas  
Pedagógus Klub

A klubot Csík László alapította 1992. április 27-
én 27 fővel. Célja és ma már szlogenje „az aktív 
korból a nyugdíjas korba való átmenet segítése 
közösségi és kulturális foglalkozásokkal.” A lét-
szám a 20 év alatt 120 főre növekedett. Minden 
hónapban köszöntik az abban a hónapban szü-

Elődjét, a Nyugdíjas Pedagógus Csoportot 1988-
ban hozta létre a város első díszpolgára, Szüts Szabó 
Istvánné és Kárpáti Ferencné. 2000-ben váltak bejegy-
zett civil szervezetté. Tagjai az egykor vagy jelenleg is a 
városban dolgozó nyugdíjas pedagógusok és technikai 
dolgozók. Jelenleg több, mint 40 taggal működnek, 
aktív résztvevői a különböző városi rendezvényeknek.

Gyáli Ifjúsági Klub
2011 márciusában, Gyál városában, civil kezdemé-
nyezésként megalakult a Gyáli Ifjúsági Klub, mely 
elsősorban a 14-30 éves korosztályt célozza meg. 
Célja közösségszervezés és a fiatalok hasznos sza-
badidő eltöltése. Ennek érdekében klubüléseket, 
sportrendezvényeket, közösségépítő-napokat, bu-
likat szervez az egyesület.

Nyugdíjasok Helyi Képviseleté-
nek Közhasznú Egyesülete

A városban élő nyugdíjasok és nyugdíjas klubok 
képviseletét látja el a helyi önkormányzatnál, me-
gyei és országos nyugdíjas szerveknél. Segítséget 
nyújtanak tagoknak például segélyek, támogatási 
kérelmek, nyugdíjügyek, üdülési utalvány intézé-
sében. Összejöveteleik közösségformáló erejűek, a 
szabadidő hasznos eltöltését szolgálják. 
Az egyesület szervezi a Kistérségi Nyugdíjas Klu-
bok Találkozóját, az Idősek Világnapján tartott 
ünnepséget, Farsangi Bált és Szüreti Felvonulást, és 
népszerű programokat, mint pl. a „SZILVAMAG-
TÓL A LEKVÁROS BUKTÁIG” program, ahol 
ajándékba megkapják a kész lekvárt a résztvevők.

Őszidő Nyugdíjas Klub
1992-ben 35 fővel alakult a nyugdíjas klub, 
melynek ma már 110 tagja van. Célja kikapcso-
lódást nyújtani tagjainak, segítségükre lenni az 
ügyes-bajos dolgaik intézésében és nagy figyel-
met fordítanak arra, hogy felhívják figyelmüket 
a nyugdíjasokat érintő rendeletekre, jogszabály-

okra, lehetőségekre, kedvezményekre. Idős, beteg 
társaikat rendszeresen látogatják, ha kell, segítik. 
Rendszeresen részt vesznek a település társadalmi 
rendezvényein, segédkeznek a város rendben tar-
tásában, szépítésében.

letetteket, valamint a névnapjukat ünneplő tag-
jaikat. Programjaik közé tartozik a gyógyfürdők 
látogatása, kirándulások a fővárosba és az ország 
városaiba, arborétumaiba, különböző nekik való 
fesztiválokra. Külön köszöntik a 80. életévüket 
betöltő társaikat.

Egyéb ilyen jellegű egyesületek: Gyáli Védőnői Szolgálat „BABA-MAMA” klubja
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Egyéb ilyen jellegű egyesületek: 
Gyáli Védőnői Szolgálat „BABA-MAMA” klubja



Sportegyesületek
APEX Optimista Sportegyesület
20 éve, 1992-ben alakult, korábban tájfutás és rá-
diós tájfutás sportágakban ért el eredményeket. 
Mára már az élcsapat a versenyzést abbahagyta és 
hobby sporttevékenységet folytat. Tájfutás, túrá-
zás, utcai futóversenyek, kerékpározás és női torna 

Gyáli Baráti Kör Sportegyesület
Az egyesület célja és feladatai: sportolási lehetősé-
get biztosítani Gyál és környéke polgárai számára, 
a sport minden szakágában. Szakosztályaik: labda-
rúgás, mazsorett, röplabda, asztalitenisz. Az egye-
sületben 300-350 fiatal sportol és közel 20 edző 
tevékenykedik. Az egyesület legeredményesebben 
működő szakosztálya a Gyáli Mazsorett Csoport, 
melynek megálmodója és létrehozója Bittera Zsu-
zsa tanárnő három gyermekkel kezdte a munkát 
2001-ben. A 10 éves jubileumra a létszámunk 61 
főre bővült, akik az ovis korosztálytól a középisko-
lásokig képviseltetik magukat. A mazsorett boton 
kívül pom-pont, zászlót, karikát és más eszközö-
ket is használnak. 2008-tól működik a fegyver és 
zászlóforgató fiú csoport, akik külön számokkal 
és a lányokkal közösen is szerepelnek. A csoport 
szakágában európai hírű, évek óta sikerrel képvi-
selik hazánkat nemzetközi versenyeken.

Gyál és Térsége Birkózók Egyesülete
Az egyesület 2009-ben a 
testmozgás, sportolás, a 
birkózó sport népszerűsí-
tése és a tehetséges gyáli 
fiatalok menedzselése cél-
jából alakult Szabó Ferenc 
vezetésével. Kiss Sándor 
és Gombos Gábor edzők 
tanítványai Magyarorszá-
gon és Európában (bronz 
érem és Junior VB 5. hely) 
is több alkalommal siker-
rel szerepeltek. A 2010-es 
és 2011-es évben a Felnőtt 
Országos Csapatbajnok-
ságról első helyezettként 
tértek haza.

az, ahol a gyáli fiatalok és idősebbek is rekreációs 
céllal sportolhatnak. 2011-ben 52 fő vett részt a 
programokon, a tagdíjfizetők száma 28 fő. Évente 
20-30 eseményen vesznek részt.

GYÁL-I Postagalambsport 
Egyesület

A Márkus István által vezetett postagalamb-
ász egyesület a 90-es években alakult. Az elmúlt 
években több nemzetközi sikert tudhatnak maguk 
mögött, rendszeres résztvevői a maraton verse-
nyeknek, galambjaik a nagy európai versenyeken 
dobogós helyezéseket értek el.
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Sportegyesületek
Integrál Motoros Klub
Az 1970-es években, mint „MHSZ” alakult meg 
és a jelenlegi motocross pályán tartotta edzéseit 
és versenyeit. 1998-ban, mint közhasznú egyesület 
folytatta tevékenységét. Fő célja, hogy fiatalokat, 
gyerekeket oktasson és versenyeztessen a magyar 
bajnokságban és nemzetközi versenyeken. Több 
magyar bajnok versenyzőjük mellett Soóky Zsolt 
személyében Európa-bajnoki pontszerzővel is 
büszkélkedhetnek.

Prémium Gyáli Asztalitenisz 
Sportegyesület

Az egyesület 2009-ben alakult a helyi amatőr asz-
taliteniszezők kezdeményezésére. Az alapítók el-
határozása, hogy itt helyben is minél többen meg-
szeressék ezt az igen népszerű sportot. A kezdeti 
amatőr sporttevékenységből, mára egy jól működő 
egyesület alapjait sikerült lerakni és azóta sok helyi 
fiatal és sportszerető felnőtt csatlakozott hozzájuk. 
Minden évben megrendezik a Prémium kupát 
egyéni és páros számokban. 2009 novemberében a 
helyi általános iskolások első versenyével mutatkoz-
tak be, amit rendszeressé téve, évente nagy sikerrel 
rendeznek meg négy korcsoportban. 2011-ben 
kistérségi versenyükkel is hozzájárultak a városunk 
régiós szerepének erősítéséhez a sport területén is.

Peremvárosi Horgászegyesület
1995-ben az autópálya építése során keletkezett 
bányató hasznosításáért alakult az egyesület. Az 
önkormányzat támogatásával a felelős minisztéri-
um Halászati vízterületté nyilvánította. A környe-
zetet védve az egyesület munkájuknak eredménye-
ként lett szép és karbantartott az egykori bányató 
és környezete. A város peremén az M5 autópálya 
mentén található Horgásztó és Pihenőpark hor-
gászok, családok, iskolák , óvodák és munkahelyi 
közösségek kirándulóhelye lett.

Sanbon Kyokushin Karate  
Egyesület Gyál

A Kyokushinkai Karate sport már 1985 óta jelen van 
Gyál életében. Az egyesület célja a Magyar Tradici-
onális KYOKUSHIN karate szemléletének és moz-
gásanyagának az elsajátítása, rendszeres sportolás, 
testedzés, versenyzés biztosítása, az ilyen irányú igé-
nyek felkeltése, edzőtáboroztatás, felüdülés biztosítá-
sa, minőségi versenysport és szabadidősport. Az egye-
sület feladata a cél érdekében életkortól függetlenül az 
egészséges életmódra nevelés, ifjúsági sporttevékeny-
ség szervezése és az utánpótlás kinevelése, versenyek, 
találkozók, sport és egyéb rendezvények szervezése, 
nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása.

2004-ben alakult, hogy a gyáli lovasokat, fiatalokat 
és a gyáli hajtókat szakmailag támogassa és a lo-
vassportokat népszerűsítse a lakosság körében. Az 
egyesület az egyik szervezője a minden évben meg-
rendezésre kerülő Fogathajtó Fesztiválnak, melyre 

Gyáli Lovassport Egyesület

Egyéb ilyen jellegű egyesületek: 
A-56 Postagalambsport Egyesület, DOJO NO. 1. Judo Club, Duplo FC, 
Gemini Team Lövészegylet, Gyál Sport- Horgász Egyesület, Lurkó Gyerekfoci Egyesület
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az ország minden pontjáról érkeznek hajtók, világ-
bajnokok részvételével. Láng Zoltán, az egyesület 
tagja 2009-ben a világbajnokság részvevője volt, 
míg ifj. Scheik József a négyes fogathajtók között 
szerepelt a világbajnokságon 2010-ben. 



Művészeti jellegű egyesületek
Kertváros Fúvószenekari Egyesület

Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület

Az egyesület célja a gyáli fúvószenekar – amely 
1998-ban alakult a Kodály Zoltán Zeneiskola nö-
vendékeiből – munkájának elősegítése, támogatása, 
a gyáli zenei élet felpezsdítése. A fúvószenekar fon-

Az egyesület 2008 előtt kezdte meg működését. 
Célja a néptánc és népzenei értékek felkutatása, 
megőrzése; a népi hagyományok minél szélesebb 
körben való megismertetése; táncházak, táncszín-

Kovács István Pál Dalkör
Az egyesület 2008-ban alakult, de 2004 óta szervezi a 
havonta megrendezésre kerülő „…AZT A RAGYO-
GÓJÁT!” műsor-sorozatot. A műsorokkal helyben te-
remtenek kulturálódási lehetőséget a helyi és kistérségi 

1986-ban alakult az egykori Szabadság MGTSZ 
patronálásával. A népdalkör megalapítója Csizmadia 
Benedek, aki a szervezésében és az elindításában is 
igen nagy szerepet vállalt. Az alapító emlékének tisz-
teletére a népdalkör 20. évfordulóján indították út-
nak a Népdalkörök Tavaszi Találkozója címet viselő, 
évente megrendezésre kerülő rendezvényt, Benedek 

Gyál Városi Népdalkör
naphoz igazodva. A népdalkör 24 tagból álló vegyes 
kórusként indult, a magyar népdalok, hagyományok 
megismerése és megismertetése volt a cél. Települé-
sünk lakossága igen sokrétű, az ország minden tájáról 
érkeztek a főváros vonzása miatt. Szülőföldjük ha-
gyományát, dalait magukkal hozták, így megismer-
kedhettek szinte az egész ország néphagyományával.

tos szerepet tölt be a város életében, minden városi 
ünnepségen közreműködik. A zenekar jelenleg 25 
főből áll, minden korosztály képviselteti magát. Az 
egyesület elnöke Schmidt József karmester.

házak szervezése; élő nemzetiségek hagyományai-
nak őrzése és a nemzetek közötti kapcsolatok ápo-
lása. Az egyesület a néptánc és néphagyományok 
tisztelőinek, szeretőinek fórumává kíván válni.

civil szervezeteknek, elsősorban a nyugdíjas közönség-
nek. A magyar nóták, dalok, operettek előadói többnyi-
re teltházas közönséget vonzanak a rendezvényeknek 
otthont adó közösségi házba, szombat délutánonként.
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Egyéb ilyen jellegű egyesületek: Gyáli Képzőművészek Egyesülete



Alapítványok
Alapítvány a Tulipán Utcai Óvodáért Tátika Óvoda Gyermekekért Alapítvány
2008-ban azzal a szándékkal jött létre, hogy az 
oda járó gyerekek személyiségfejlődését elősegít-
se. Az alapítvány forrást biztosít a korszerű, vál-
tozatos készségfejlesztő játékok beszerzésére, az 
udvari játékok folyamatos bővítésére. 

Az alapítvány célja a kiskorú óvodás gyermekek 
személyiségének fejlesztése és komplex támogatása. 
Az alapítványnak ennek érdekében feladata a tevé-
kenységek feltételeinek megteremtése, mely kere-
tében a teljes személyiségformálás történik. A sze-

Rodostó Alapítvány
A Zrínyi Miklós Általános Iskola alapítványa 
1996 óta működik. Célja, hogy anyagi segítséget 
nyújtson az iskola tanulóinak a tanulmányi, sport 
és kulturális tevékenységek folytatásához. Támo-
gatja az iskolai hagyományok ápolását, az iskolai 
tanulók kulturális, sport és művészeti rendezvé-
nyeit. Segíti a nehéz anyagi körülmények között 
élő tanulók iskoláztatását, a tehetséges tanulók 
versenyeken való részvételét, versenyek szervezését 
és lebonyolítását. Fontos feladata az iskolai könyv-
tár bővítése, sporteszközök vásárlása, javítása.

Az óvodai rendezvények színvonalas megvalósítá-
sának lehetőségét anyagilag támogatja. A szociáli-
san rászoruló gyerekek támogatását a kuratórium 
bírálja el a szülők írásos kérése alapján.

Az alapítvány 1992-ben jött lére azzal a céllal, hogy a település polgárait arra 
ösztönözze, hogy minél többe tegyenek annak fejlődésért, gyarapodásáért és 
korszerűsödéséért. Az alapítvány jutalmazza azokat a személyeket vagy cso-
portokat, amelyek az adott évben olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtotta, 
amely a település polgárainak közérzetét, életfeltételeit javította.

Gyálért Alapítvány

mélyiségfejlesztéssel párhuzamosan a természet- és 
környezetvédelem fontosságának tudatosítása már 
óvodás korban. A kirándulások, táboroztatások 
mellett sok közösségi programot szerveznek, pél-
dául Alapítványi Bál és Gála, Családi nap, Farsang.
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Egyéb ilyen jellegű egyesületek: 
Bartók Alapítvány, Együtt a Liliom Óvodáért Alapítvány, Eötvös József Alapítvány a gyermekekért, 
Gyál Város Közbiztonságért Közalapítvány, Gyáli Keresztény Nevelésért Alapítvány, Gyáli Muzsi-
káért Alapítvány, Ifjú Szívek Alapítvány, Városi Gyermekgondozónők a Bölcsődéért Egyesület



Egyéb társadalmi szervezetek Szabadidő eltöltésével kapcsolatos egyesületek
Cukorbetegek Egyesülete

Fogyasztóvédelmi Egyesület  
Gyáli Szervezete

Gyáli Kertbarát Kör

1993. április 23-án alakult. Dr. Major László 
kardiológus kezdeményezte az egyesület létre-
hozását, akkor 50 fővel kezdték. Jelenleg 71 fő a 
tagság létszáma. 
Fő feladatuk a város cukorbetegeinek érdekkép-
viselete, segítségnyújtás abban, hogy a betegek 
együtt tudjanak élni betegségükkel. 
Havonta egyszer tartanak egyesületi gyűlést, 
minden alkalommal vérnyomás és vércukorszint 
méréssel egybekötve, valamint orvosi előadást 
hallgatnak meghívott szakorvosoktól, a cukorbe-
tegség szövődményeiről, annak megelőzéséről.

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület tagja-
ként kistérségi szinten tevékenykedik. Az egye-
sület a fogyasztóvédelmi jogok érvényesítését és 
a fogyasztók védelmét célozza meg. A panaszo-
sok tájékoztatása, tanácsadás, felvilágosítás a fel-
adatuk, valamint a felnőtt lakossági tájékoztatók 
mellett több helyi iskolában tartanak felvilágosító 
előadásokat az egészséges életmód és táplálkozás 
ismertetése céljából.

A kör számos programot szervez és részt vesz a 
központi ünnepségeken, valamint a közösségi ház-
ban szervezett rendezvényeken. Havonta egy alka-
lommal klubnapot tart, ahol az aktuális közérdekű 
tájékoztató után szakmai előadások, virágkötészeti 

Civilek a Környezetünkért Egyesület
2006-ban alakult. Összefogásuk alapja a mentális 
és természetes környezet védelme. Tevékenysége-
ik az alábbiakban foglalhatók össze: települési kö-
zösségek társadalmi, kulturális fejlődése; ifjúságot 
segítő programok támogatása, létrehozása; esély-
egyenlőség megteremtését biztosító civil össze-
fogás létrehozása; a civil szerveződések működési 
feltételeinek javítása, a tevékenységek koordináci-
ója és kiemelt feladatként a természeti környezet 
védelme és a kulturális értékek felélesztése, meg-
őrzése, új értékek megteremtése.

Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület tagjaként 
kistérségi szinten tevékenykedik. Az egyesület a fo-
gyasztóvédelmi jogok érvényesítését és a fogyasztók 
védelmét célozza meg. A panaszosok tájékoztatása, 
tanácsadás, felvilágosítás a feladatuk, valamint a fel-
nőtt lakossági tájékoztatók mellett több helyi isko-
lában tartanak felvilágosító előadásokat az egészsé-
ges életmód és táplálkozás ismertetése céljából.

bemutatók, tavasszal virághagymák, virágmagok, 
növények stb. csereberéje zajlik. Elmaradhatatlan a 
farsangi batyus bál, az anyák napi köszöntés kedves 
óvodások színes műsorával. Minden évben megren-
dezik a hagyományos Terménybemutató Kiállítást.
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Egyéb ilyen jellegű egyesületek: 
Egymásért Mozgássérültek Egyesülete, Gyáli Kertvárosi Polgári Kör, 
POSZEIDON Víz Alatti és Felszíni Mentő Egyesület

Egyéb ilyen jellegű egyesületek: 
AnyaEgylet gyáli és gyálkörnyéki anyák és családok Egyesülete, Északi Őrjárat Túramotoros Klub, 
Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete, Gyáli Polgárok és Vállalkozók Egyesülete (Arizona Club),
Obsitosok Kulturális és Szabadidős Egyesülete



„Európa a polgárokért” program

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott 
ennek a projektnek a költségeihez.

Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, 
és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban 

foglaltak bárminemű felhasználásáért.


