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Gyáli Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Gyál, Kőrösi út 112-114.
Hétfő: 12:30 - 15:30 
Szerda: 12:30 - 17:45
Péntek: 08:00 - 12:00
Tel.: 06-29/540-930

Gyáli Járási Hivatal Okmányirodájának ügyfél-
fogadási rendje: 
Gyál, Somogyi Béla utca 2.
Hétfő: 07:00 - 17:00
Kedd: 08:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 20:00
Csütörtök: 08:00 - 18:00
Péntek: 08:00 - 16:00
Tel.: 06-29/540-977

Gyáli Rendőrőrs
Cím: Gyál, Kisfaludy utca 1.
Tel.: 06-29/560-485

FEGY-Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál
Gyál, Rákóczi utca 44. Tel.: 06-29/340-333

Gyál közigazgatási területén jelentkező közvi-
lágítási hibák bejelentése: Tel.: 06 29/540-930
Gyáli Polgármesteri Hivatal Portaszolgálat  
E-mail: kozvilagitas@gyal.hu

Gyál közigazgatási területén jelentkező úthi-
bák bejelentése: 
E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu

Képzőművész személyével bővült
a gyáli díszpolgárok köre

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep városi rendezvényén adták át a Gyál Díszpolgára  
Díjat, amelyet ezúttal Barth Károly szobrászművész vehetett át Pápai Mihály  

polgármestertől és Erős József alpolgármestertől.  
A díj olyan személynek adományozható, aki valamely kiemelkedően jelentős  

munkájával vagy egész életművével a településen, a megyében,  
országosan vagy nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett,  

valamint a település javára végzett önzetlen áldozatvállalása,  
továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.

A legtöbb, Gyálon található köztéri műalkotást 
Barth Károly ajándékozta a városnak, úgymint Kál-
vin János bronzból öntött mellszobrát, mely a Kál-
vin teret díszíti, ezen kívül 2004-ben Gr. Széchenyi 
István bronz mellszobrát, amely a Városi Egész-
ségügyi Központ előtt található. Az Őzikék szobor-
csoportot 2006-ban a Tulipán óvodának, Arany 
János mellszobrát a Közösségi Háznak, az Ötven-
hatos emlékművet a forradalom 50. évfordulóján 
adományozta a városnak, amely a Szent István té-
ren található. 

Szintén a művész alkotásai közé tartozik Ady End-
re és Zrínyi Miklós mellszobra, melyek a nevüket 
viselő általános iskolákban találhatók.

Barth Károly a gyáli díszpolgárok sorában a hete-
dik kitüntetett, korábban Szüts Szabó Istvánné, dr. 
Nagy Árpád (posztumusz), Takaró Károly, Gyime-
si István, Kovalik Józsefné, Pánczél Károly vehette 
át a város által alapított legrangosabb elismerést. 

Y

gyáli
mi
újság

Kiadja: Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár

Felelős kiadó: az Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár igazgatója

Főszerkesztő: Veres Sándor
Szerkesztők: Berki-Abonyi Tünde,

Suhajda Yvett
E-mail: szerkesztoseg@gyal.hu

Megjelenik havonta 8.500 példányban.
Terjesztéssel kapcsolatos információ, 

panaszbejelentés:
Gyál Városfejlesztési 

és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44. 

06-29/340-134
A terjesztő csak a postaládával, illetve a 

szóróanyagok elhelyezésére alkalmas 
egyéb eszközzel ellátott ingatlanok ese-
tében vállal felelősséget a terjesztésért!

Lapzárta: minden hónap 25. napja.

Közérdekű KözéletHivatal OktatásKölyöksarok SportEgészség GazdaságMagazin KERTvárosVallás ReceptKultúra SzabadidőInteraktív Hirdetés

KÖZÉRDEKŰ ELÉRHETŐSÉGEK
Városi Egészségügyi Központ
Gyál, József Attila utca 1.
Tel.: 06-29/540-880

24 órás Központi Orvosi Ügyelet
Tel.: 06-29/343-685

Védőnői Szolgálat
Gyál, Kőrösi út 136.
Tel.: 06-29/344-099 

Aranyág Gyógyszertár
Gyál, Kőrösi út 38.
Tel.: 06-29/540-830

Fagyöngy Gyógyszertár
Gyál, József Attila utca 2/a.
Tel.: 06-29/341-598

Gyál-Liget Patika
Gyál, Vecsési út 46.
Tel.: 06-29/344-123

Gyáli gyógyszertárak ügyeleti rendje:
2018. szept. 17-23-ig:  Aranyág Gyógyszertár
2018. szept. 24-30-ig:   Gyál-Liget Gyógyszertár
2018. okt. 01-07-ig:   Fagyöngy Gyógyszertár
2018. okt. 08-16-ig:  Aranyág Gyógyszertár
2018. okt. 17-21-ig:   Gyál-Liget Gyógyszertár

Kedves Olvasó!
Örömmel tájékoztatom, hogy a Gyáli Mi Újság szer-
kesztősége a szeptemberi lapszámtól új csapattal 
jelentkezik. 

Szerkesztő kollégáimmal, Berki-Abonyi Tündével és 
Suhajda Yvettel közös célunknak tekintjük, hogy az 
önkormányzat hivatalos lapját tényszerű, hiteles tar-
talommal, új lendülettel és új rovatokkal tegyük még 
színvonalasabbá, hogy azok is találjanak benne ked-
vükre való témát, akik eddig nem olvasták a lapot.

A város életében történt fontos események mellett 
szeretnénk programajánlókkal, egészségügyi, adózási, 
kertészeti tanácsokkal ellátni olvasóinkat, illetve nyere-
ményjátékokat és rejtvényrovatot is indítunk.

Bízunk benne, hogy munkánk eredménye hónapról 
hónapra elnyeri majd a kedves Olvasók tetszését!

Veres Sándor
főszerkesztő 
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Augusztus 20. az egyik 
legrégibb magyar ünnep-
nap: Szent István király 
napja, a magyar államala-
pítás, az állam ezeréves 
folytonosságának emlék-
napja. Egyben az új kenyér 
ünnepe is. 
Gyálon a tavaly felújított Szent Ist-
ván téren tartott városi rendez-
vényen részt vett Pápai Mihály, 
Gyál város polgármestere, Erős 
József alpolgármester, Rozgonyi 
Erik címzetes főjegyző, Gyimesi 
István nyugalmazott polgármes-
ter, városunk díszpolgára, Kova-
lik Józsefné városunk díszpolgá-
ra, számos intézményvezető és 
civil szervezeti vezető. A Gyál Vá-
rosi Fúvószenekar előadásában, 
Schmidt József karnagy vezénylé-
sével csendült fel a magyar nem-
zeti Himnusz, melyet követően 
Csomor Csilla színművész szava-
latát hallhatták az egybegyűltek. 

AUGUSZTUS 20.
a magyar államalapítás ünnepe 

Mint minden évben, ezúttal is Pá-
pai Mihály polgármester mondta 
az ünnepi beszédet, melynek fő 
mondanivalója: „Egynek minden 
nehéz, soknak semmi sem lehe-
tetlen.” -utalva arra, hogy ha egy 
közös csapatot alkot a város, ak-
kor sokkal több eredményt is tud 
felmutatni.

Az idei ünnepség keretében ismét 
átadásra került városunk legma-
gasabb rangú kitüntetése, a Gyál 
Díszpolgára Címet idén Barth Ká-

roly vehette át, erről külön cikk-
ben is beszámolunk (3. oldal).

Az augusztus 20-i ünnep kihagy-
hatatlan része a kenyéráldás. Az 
ünnep jelképe a nemzeti színű 
szalaggal átkötött kenyér, me-
lyet Káposztássy Béla atya, va-
lamint Gyimóthy Zsolt reformá-
tus lelkész szentelt. Az új lisztből 
készült kenyér az ünnepi asztal 
ékessége és jelképévé vált az ál-
lamiság ünnepének. 

Y

Az idei évben a második félévi építményadó, ipar-
űzési adó, gépjárműadó kötelezettségeiket 2018. 
szeptember 17. napjáig kell teljesíteniük. A fenti be-
fizetési határidő be nem tartása esetén a kiegyen-
lítés napjáig késedelmi pótlék kerül megállapításra. 

Az idei év február végén megküldött fizetési ér-
tesítőkhöz minden magánszemély adózó eseté-
ben mellékeltük a második félévi kötelezettségek 
teljesítéséhez szükséges készpénzátutalási meg-
bízásokat, csekkeket. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy Hivatalunk további 
fizetési értesítőt, a törvényi előírásoknak megfe-
lelően, az előző évekhez hasonlóan, október 31. 
napjáig küld, a hátralékkal, illetve túlfizetéssel 
rendelkező adózók esetében.

Kérjük Önöket, amennyiben a második félévi tel-
jesítéshez szükséges készpénzátutalási megbízá-
saik nem állnak rendelkezésre, úgy jelezzék azt a 
06-29/540-930-as központi számon, illetve sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjá-
nál, ügyfélfogadási időben.

Gyáli Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Iroda

A Köztisztviselők nap-
ja alkalmából idén nyá-
ron is átadták az Év 
Köztisztviselője Díjat 
a Gyáli Polgármesteri 
Hivatalnál. 
A hivatal vezetői az el-
ismerést minden évben 
annak ítélik, aki a leg-
többet tette és teszi a 
gyáli közigazgatásért. 
Ezúttal Polyák József-
né Icus részesülhetett 
az elismerésben, aki 
1987-ben kezdte meg 
a munkát a hivatal-
ban. Pályafutása elején 
igazgatási ügyintézőként, szervezési ügyintéző-
ként, majd a későbbiekben az akkori jegyző mun-
katársaként dolgozott, jelenleg pedig az Erőforrás 
gazdálkodási csoportot erősíti, Icus munkáját a lel-
kiismeretesség, a kitartás és a pontosság jellemzi, 
amelyet mindig széles mosoly kísér.
További munkájához jó egészséget és sikereket 
kívánunk!

Y

Tisztelt Adózók! Gratulálunk!

Gumiabroncs és elektronikai 
hulladékgyűjtés

Használt gumiabroncsok
A használt gumiabroncsok leadására 2018. októ-
ber 22-től október 26-ig (H-P),  8 óra és 13 óra 
között a Dobó Katica utca 51. szám alatti telephe-
lyen lesz lehetőség. Háztartásonként maximum 4 
db gumiabroncs adható le. Nagy méretű tehergép-
kocsi abroncsokat nem vesz át a begyűjtő cég. 
Hulladékot kizárólag gyáli lakosoktól tudnak át-
venni a fenti időtartam alatt, ezért az átvétel a lak-
címkártya felmutatása után történik. Az összegyűlt 
hulladékok újrahasznosításra kerülnek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közterületre bármi-
lyen nemű hulladékot kihelyezni tilos, az szabály-
sértési eljárást von maga után!

Elektronikai hulladék

Az elektronikai hulladékok leadására 2018. októ-
ber 27-én, szombaton 8 és 13 óra között lesz lehe-

tőség a víztorony melletti téren. Elektronikai hulla-
dék az akár még üzemképes vagy üzemképtelen 
elektromosan üzemeltetett eszköz. (hűtőgép, TV, 
informatikai, egyéb háztartási kis- és nagygép).  
A régi típusú úgymond „kibelezett” monitorok mű-
anyag háza NEM elektronikai hulladék.

Elektronikai hulladéknak minősül minden háló-
zati árammal vagy elemmel/akkumulátorral táp-
lált elektromos eszköz és azok tartozékai, alkatré-
szei és a kábelek. Törött, zúzott eszközöket (pl. TV, 
monitor) műanyag alkatrészeket (pl. porszívó gé-
gecső), kompresszortól megfosztott hűtőgépeket 
NEM veszünk át. NEM minősülnek elektronikai hul-
ladéknak: video kazetták, CD/DVD lemezek, nyom-
tató festékkazetták és patronok!

Gyáli Polgármesteri Hivatal

5
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Polgármesteri P STA
Tisztelt Polgármester Úr!

Elnézést kérek, hogy a facebook ol-
dalán keresem, de úgy hallottam, 
hogy többen is megkeresik itt. 
A problémám az, hogy havonta egy-
szer elszíneződött víz folyik a csap-
ból, kissé barnás, zavaros színe van. 
Problémát jelet a mosógépben ta-
lálható ruhaneműk tisztításánál, il-
letve mosogatáskor is.
Tudom, hogy az emberi szervezet-
re nincs káros hatással, de zavaró, 
hogy nem átlátszó, amilyennek len-
nie kellene.
Kérem, hogy próbáljon meg a vízmű-
vel egyeztetni, hogy a fennálló prob-
léma mihamarabb megoldódjon. 
Kisebbik lányom az új Tátika oviba 
fog járni, amely előtt elsétáltunk a 
múltkor, gyorsan épül, kérdezném, 
hogy térfigyelő kamerával is ellát-
ják-e az épületet? 
Bízom készséges válaszában és 
segítségében.
Munkájához jó egészséget kívánok! 

Köszönettel: B. István

Tisztelt B. István Úr!

Köszönettel megkaptam levelét. Az utóbbi napokban több, az Öné-
hez hasonló tárgyú levelet kaptam, melynek okán néhány napja fel-
vettem a kapcsolatot a DPMV Zrt. vezetőjével, Horváth Attilával. 
Előfordul, hogy az ivóvíz esetenként határérték feletti vasat tartal-
maz. A vas nem káros az egészségre, viszont a vízvezeték falán lera-
kódva főleg vas-hidroxid tartalmú sárgás-barna csapadék képződik, 
mely a víz elszíneződését okozhatja. Ez mosatással, mechanikai tisz-
títással eltávolítható. Esetenként előfordulhat időszakos vízlezárás, 
szerelés, vagy kisebb víznyomás-változás, melynek hatására ugyan-
csak leválhat a lerakódás és kis időre a hálózati víz sárgás színű lehet.
Tájékoztatom továbbá, hogy a szolgáltató a jogszabályi előírások, 
illetve önellenőrzési tervük szerinti gyakorisággal és módon ellen-
őrzik a szolgáltatott ivóvizet. A Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv szakemberei, valamint megbízott labor is 
rendszeresen vizsgálja az ivóvíz minőségét, melynek köszönhető-
en Gyálon a második negyedévben az értékek megfelelőek voltak.
Az ügyvezető úrral történt egyeztetésen megállapodtunk abban, 
hogy a jövő évben sort kerítünk a rendszer átmosására, hogy az Ön 
által említett kellemetlenségek megszűnjenek. 
Az óvodára vonatkozó kérdésére válaszolva, nem teljes egy év telt 
el a felújítás kezdete óta, októberre tervezzük az átadást. A megfe-
lelő védelmi berendezések kiépítését prioritásként kezeljük. Kame-
rarendszer, beléptető rendszer segíti majd a mindennapi munkát.  
További kellemes napot kívánok! 

Pápai Mihály
polgármester

A Gyáli Élet Program egyik hangsúlyos eleme a 
Gyáli Egyetemista Program, amelynek keretében 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányza-
ti Ösztöndíjban részesülők kiegészítő támoga-
tást kapnak az önkormányzattól. Azok részesülnek 
– utólag – további 25 000 Ft támogatásban fél-
évente, akik az adott tanulmányi félévet legalább 
25 kreditpont megszerzésével igazoltan teljesítet-
ték és a következő félévet megkezdték.

A jogosultsági feltételek meglétét a felsőoktatá-
si intézmény tanulmányi osztályának igazolásával 
kell bizonyítani, ami a gyakorlatban annyit jelent, 
hogy egyrészt a tanulmányi osztály által hitele-
sített leckekönyv-kivonatát, másrészt a hallgató 
(következő félévre szóló) felsőoktatási jogviszo-
nyának igazolását kell benyújtani a Gyáli Polgár-
mesteri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati 
Irodáján. 

A tavaszi félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban 
részesülők a támogatási igényüket – a rendelet ér-
telmében – szeptember 25. napjáig nyújthatják be, 
míg az őszi félév esetében a benyújtás határide-

Fontos dátum közeleg a felsőoktatásban tanuló  
gyáli hallgatóknak

Támogatja az önkormányzat a 
 gyáli egyetemistákat

je február utolsó napja. Végzős hallgatók esetében 
a jogosultság feltétele a diploma megszerzése, és 
annak bemutatása.

Bővebb felvilágosítást Pap Krisztina csoport-
vezetőnél kérhetnek az alábbi telefonszámon: 
06-29/544-141.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Gyáli
Egyetemista
Program

Téli rezsicsökkentés
Támogatást kaphatnak a nem gázzal vagy kizárólag árammal fűtő háztartások!

Magyarország Kormánya 2018. július 26-i ülésén ar-
ról döntött, hogy a téli rezsicsökkentésben koráb-
ban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtés-
től eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is 
egyszeri természetbeni támogatásban részesülhet-
nek a fűtési költségek viselésével összefüggésben. 

A kizárólag elektromos fűtés móddal rendelkező 
háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
A téli rezsicsökkentés egyszeri, természetbeni tá-
mogatásának igényléséhez 2018. október 15-éig, 
háztartásonként egy kérelem nyújtható be a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási és Szo-
ciális Igazgatási Irodáján, ügyfélfogadási időben. 

(Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (1) bekez-
dése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott beje-
lentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendel-

kező személyek közössége értendő.) A kérelmeket 
az önkormányzat összesíti és továbbítja az igénye-
ket a Belügyminisztérium részére, aki a Kormány 
elé terjeszti, majd elutalja az önkormányzatoknak a 
szükséges támogatási összegeket. Az önkormány-
zat ezt követően – előre láthatólag az év végén - 
minden jogosult háztartás esetében gondoskodik a 
12 ezer forintnak megfelelő, kérelemben megjelölt 
típusú tüzelőanyag biztosításáról. Ennek formájáról 
a későbbiekben tájékoztatjuk az érintetteket.
Az igénybejelentéshez szükséges nyomtatvány 
elérhető: a Gyáli Mi Újság szeptemberi számának 
mellékleteként, a www.gyal.hu-n, valamint a Pol-
gármesteri Hivatal Szociális Irodáján és portáján. 
Felhívjuk a Tisztelt Igénybejelentők figyelmét, hogy 
a fenti határidő jogvesztő, 2018. október 15-e után 
téli rezsicsökkentés támogatás irányú kérelem nem 
nyújtható be. 
   Gyáli Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS

Gyál Város Önkormányzata ünnepséget rendez
az Idősek Világnapja alkalmából

2018. október 2-án, kedden 14 órakor
az Arany János Közösségi Ház és Városi 

Könyvtárban.

Várjuk azon szépkorú házaspárok jelentkezését, 
akik idén ünneplik házasságuk 50., 55., 60., 65., 
70. évfordulóját. A jubilálók fogadalomtételére 

anyakönyvvezető előtt kerül sor 
az ünnepségen.

Jelentkezésüket szeptember 25-ig várjuk a
06-29/540-968 telefonszámon.

OktatásHivatal
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Két fiatal sportolót díjaztak Manók költöztek Gyálra
Gyermeknevelést segítő eszközöket telepített az önkormányzat Hagyománnyá vált, hogy a várossá avatás tiszteletére szervezett utcabálon elismerés-

ben részesülnek azok a kiválóságok, akik Gyál hírnevét öregbítik a sportéletben.  
Idén a Kiváló Gyáli Sportolói Díjat Keresztes Kristóf kajakozónak és Karacs Dániel lab-
darúgónak ítélte a képviselő-testület, melyet Pápai Mihály polgármester és Vinnai Ti-

bor önkormányzati képviselő, az Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke adott át.

Gyál Város Önkormányzata és a Plukkido, egy Fe-
lelős Innováció díjas magyar tervezőcsapat együtt-
működésének köszönhetően a gyereknevelést 
segítő és a szabad levegőre csábító eszközöket te-
lepítettek a város több pontján. A program célja a 
szülő és kisgyermek közti nézeteltérések feloldása: 
a játszótéri civakodás, a hazaindulás körüli nehéz-
ségek, a szülőtől való elválás, az óvodába való reg-
geli érkezés, öltözés, csoportba kerülés.

Pápai Mihály polgármester elmondta, hogy a prog-
ramot Gyál összes óvodájához, illetve egyelőre 
két játszótérhez (Árpád téri játszótéren, valamint 
a Gyáli Millenniumi Parkban található játszótéren) 
helyezték ki. Az egyedileg Gyálra tervezett posta-
ládákban több játékos kaland vár a kicsikre, többek 
között egy helytörténeti kaland is, amely Gyálról 
szól. A helytörténeti kalandban a város címerében 
található sárkány is megjelenik.

A színes postaládákban az IDEKI manói rendszere-
sen cserélődő, a gyerekeknek szóló üzeneteket he-
lyeznek el, melyek különböző kalandra hívják őket. 
A gyerekek fantáziavilágának megszólításával kí-
nál segítséget a szülők/kísérők számára egy-egy 
nehéz helyzet kezelésében. A leveleket pszicholó-

gus és szociálpedagógus szakemberek írják. A szü-
lők gyakorlatot szerezhetnek abban, hogy otthon 
vagy nyaraláskor is használhassák a módszert. A 
Plukkido szerzői által írt leveleket az Önkormány-
zat munkatársai rendszeresen cserélik a postalá-
dákban, hogy a gyerekeknek és szüleiknek újabb 
kalandokkal biztosítsák a változatosságot.

A program a családok számára ingyenes, a megva-
lósítás költségeit Gyál Város Önkormányzata állta.
A szülők a játszótereken, illetve óvodákban kihe-
lyezett tájékoztató táblákról tájékozódhatnak, ho-
gyan működik pontosan az IDEKI.

Y

Játékos várakozási idő a hivatalban
Gyermekrészleg kialakításával kívánja az ügyfelek 
és gyermekeik kényelmét elősegíteni a Gyáli Pol-
gármesteri Hivatal. Az épület földszintjén kisasztal, 
székek, krétatábla, színes ceruzák, kifestők, mese-
könyvek és gyermekjátékok segítségével foglal-
hatják le magukat az ügyfelekkel érkező gyerme-
kek az ügyintézés időtartama alatt. 
A fejlesztő játékok összeállításában Lendvay-Kiss 
Anita, a Gyáli Liliom Óvoda intézményvezető-
je nyújtott segítséget. A hivatal vezetőinek célja, 
hogy az ügyfelek minden alkalommal elégedetten 
távozzanak ügyeik intézése után. 
Összességében elmondható, hogy a városvezetés 
szemléletében egyre inkább a gyermekközpontú 
település kialakítása érvényesül, hiszen az elmúlt 
időszakban több, a gyermekek érdekeit előtérebe 
helyezett kezdeményezés valósult meg számos 
olyan szolgáltatással, amelyre ugyan kötelezettsé-
ge nincs az Önkormányzatnak, mégis úgy gondol-
ják, hogy ezek a gyerekek testi-lelki fejlődését po-
zitív irányba befolyásolják.

T

A mindössze 16 esztendős Keresztes Kristóf, 
egész korán, már négy éves korában elkezdett 
úszásoktatásra járni szülei indíttatására. 

2012-ben a Ferencvárosi Torna Club Kajak-kenu 
szakosztályában kezdte el kajakozási pályafutá-
sát. Lelkiismeretességét mutatja, hogy minden 
reggel és délután tartott edzésen részt vesz. 

2015-ös országos bajnokságon az idősebb kor-
osztály között ötödik, saját korosztályában má-
sodik helyezést ért el. 

2015-ben érte el első kiemelkedő eredményét 
Gergely Dominikkal korosztályos 1000 és 4000 
méteres távon, melyen Országos Bajnoki címet 
szereztek. 

2017-ben sikerült kvalifikálnia magát az Ifjúsá-
gi Olimpiai Fesztiválra, ahol korosztályos 100 és 
200 méteren első helyezést ért el. 

Hosszú távú terve a 2024-es felnőtt olimpiára ki-
jutni és legalább pontszerző helyen végezni.

Karacs Dániel 11 évesen kezdett el futballozni 
Gyálon, ahol több mint három évig játszott, majd 
Vecsésre igazolt. 

Tizenhét évesen elkezdett futsallozni is az FTC-
nél, hamar tudta hasznosítani a kispályán szer-
zett tudását, és mindössze egy év után az után-
pótlás válogatottat erősítette futsalban, majd 
kitartásának köszönhetően a felnőtt válogatott-
ba kerülhetett. 

Eközben nagypályán is egyre sikeresebb lett, 
először az akkor NB3-as Újbudába igazolt, itt 
több mint három évig játszott, ezt követően és 
ma is az NB3-at veretlenül megnyerő, jövő évtől 
NB2-es bajnokságban induló Monorba igazolt. 

Folyamatos fejlődését, alázatát a sport iránt, ki-
tartását és legfőképpen tehetségét látva felfi-
gyelt rá az ismét élvonalban játszó MTK. 

Az elkövetkező két évben Dánielnek lehetősége 
lesz beverekedni magát a csapatba, amiben na-
gyon bízik.

Kölyöksarok Sport
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A vastagbélrák gyakorisága az 50 és 70 év közöt-
tiek körében a legmagasabb - mondta az embe-
ri erőforrások minisztere. Kásler Miklós elmond-
ta, hogy ősztől vastagbélszűrési programot indít a 
kormány; a célcsoport részvételi aránya várhatóan 
40 és 50 százalék között lesz.
Népegészségügyi szempontból sikerről akkor lehet 
beszélni, ha a részvételi arány eléri az 50 százalékot, 
de a cél a 70 százalék feletti részvétel - fűzte hozzá.
Először székletvizsgálatot végeznek, majd - ha 
szükséges - vastagbéltükrözést - mondta. Évente 
mintegy 7 500 vastagbélrákos beteget regisztrál-
nak Magyarországon.

A Polgármesteri Kabinet által hirdetett júniu-
si Apák napi facebook-nyereményjátékra apák 
és gyermekeikről készült közös fotókkal lehetett 
pályázni.

A nyereményjátékra közel száz fotó érkezett, me-
lyek közül véletlenszerű sorsolással választották ki 
Brunn Tamást és kislányát, Lilit.

A miniszter szerint ez a szám nagyon magas, és 
évente mintegy 5 000-en bele is halnak a beteg-
ségbe. Ha a szűrés sikeres lenne, akkor több ezer 
életet lehetne megmenteni - mutatott rá.
Magyarországon a kolonoszkópos laborok száma 
kétszáz felett van, a programban ezek közül 50 
vesz részt. A személyi háttér is biztosított: kétszáz-
nál több orvos a szükséges számú asszisztenssel 
dolgozik majd a szűrésben.
A programról az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
nyújt majd tájékoztatást.

Forrás: MTI

A nyertes pár jutalma 60 fotóból álló portfólió, me-
lyet a Gyáli Millenniumi Parkban készített róluk egy 
profi fotós. 
Lili és édesapja élvezték a közös fotózást, a legjobb 
képek a város facebook oldalán is megtekinthetők.
A kabinet minden hónapban különböző tematiká-
jú nyereményjátékot hirdet Gyál város facebook ol-
dalán, melyet ezért is érdemes figyelemmel kísérni.

Y

Ősztől indul az ingyenes 
vastagbélszűrési program

Apák napi nyertesek Megkezdődött a tanév
Óvoda-, és iskolakezdési csomagot 

kaptak a gyáli gyermekek
Idén mintegy 250 ovis kapott ajándékot abból az 
alkalomból, hogy kiscsoportosként megkezdi az 
óvodát, illetve közel 210 diák részesült iskolakez-
dési csomagban a városban. Az összesen 5,5 mil-
lió forint értékű kezdőcsomagokat az önkormány-
zat saját költségvetéséből állta, mellyel a családok 
óvoda,- és iskolakezdéssel járó teendőit, kiadásait 
kívánja megkönnyíteni. 
A 2017-ben bevezetett Gyáli Élet Program egyedül-
álló támogatási rendszer az országban, amelynek 
keretében az önkormányzat a születéstől az óvo-
da- és iskolakezdésen keresztül, figyelmet szen-
telve a középiskolásoknak és egyetemistáknak, a 
házasulók programon át, egészen a „szépkorig” 
figyelmet szentel a polgároknak. Ezen élet prog-
ram része a Gyáli Óvodakezdési és Iskolakezdési 
Program, amelynek köszönhetően a gyáli pedagó-
gusokkal egyeztetve állították össze a csomagok 
tartalmát. A tanszercsomagban minden eszköz 
megtalálható, amely az első osztály megkezdésé-
hez szükséges. Az ovis csomagokat kék és piros 
színű hátizsákban kapják a gyerekek, amelyben tö-
rölköző, lepedő, ágyneműhuzat, tornaruha, színes 
ceruzakészlet, zsírkréta és gyurma található.

Brunn Tamás és kislánya, Lili

OktatásEgészség
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Interaktív

Erős József alpolgármester át-
adja az óvodakezdési csomagot
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„Apa! Olyan jó itt lenni, boldog vagyok!”
-gyáli gyermek Forma-1 Magyar Nagydíjon

A 7 éves Guzmics Zoltán 
Ádám nővérével 4 éves 
kora óta látogatja az autó-
sport rendezvényeket és 
nagy szenvedélye a szimu-
látorokon való játék. Édes-
apja sokat mesélt neki a 
Forma-1 pilóták pályafutá-
sáról, így a minimum éltkori 
határ betöltésével Zolika is 
elkezdett gokartozni. 

2018. július 29-én a kisfiú álma 
valóra vált, a magyar himnusz 
ideje alatt kedvenc Forma-1 piló-
tája, Sebastian Vettel előtt állha-
tott, a 2018-ban indult F1 Future 
Stars Programnak köszönhető-
en, mely lehetőséget nyújt gyer-

meknek a pilóták felkíséréséhez 
a rajtrácsvonalhoz. 
„Lehetetlen valóra vált, az elkép-
zelhetetlen megtörtént, hét éves 
gyáli kisgyerek álma megvaló-
sult. Ez egy csoda nekünk, hogy 
megtörtént. Mondtam a kisfaim-
nak, bátran álmodj, ugyanis min-
den lehetséges annak, aki hisz.” 
– mesélte újságunknak a kisfiú 
édesapja.

Az élményt még szebbé vará-
zsolja Zolika új sapkájának törté-
nete, melyet személyes Charles 
Leclerc-től kapott. A monacói 
autóversenyző a futamot meg-
előzően ígéretet tett, hogy sap-
káját a verseny után nekiad-
ja a kisfiúnak, mely sajnálatosan 
nem a vártak szerint alakult, így 

a pilóta idő előtt elhagyta a ver-
seny helyszínét. A család keres-
te, de már nem találta, így kissé 
szomorúan távoztak. Másnap az 
édesapa váratlan ötletéből faka-
dóan a közösségi médián keresz-
tül felkereste Charles Leclerc-t, 
aki visszaírt és elmondta, a 
Hungaroringről szállására veze-
tett útján végig a kisfiúra gon-
dolt. Előre egyeztetett időpont-
ban és helyszínen végül Zolika 
átvehette személyesen a pilótá-
tól sapkáját, ahol közös kép ké-
szítésére és gokart sisakjának 
dedikálására is lehetőség ada-
tott. A gyáli kisfiú nagy örömmel 
és büszkeséggel viseli az életre 
szóló élményhez köthető sapkát.

T

Sokan még mindig bizonytalanok, hogy ha lakást, házat, irodát stb. albérletbe adnak 
ki, a keletkező jövedelem után hogyan kell adózniuk. Nekik, próbálunk most segíteni.

Ki lehet a bérbeadó? 

Ingatlant az ingatlan tulajdo-
nosa, vagy haszonélvezője ad-
hat bérbe. Abban az esetben, ha 
több tulajdonosa van az ingat-
lannak, akár minden tulajdonos 
a tulajdoni hányada szerint le-
het bérbeadó. Általában azon-
ban a tulajdonostársak megálla-
podnak egymás között és csak 
az egyik szerepel bérbeadóként.

Kell-e adószám? 

Ha ingatlant adunk bérbe, ak-
kor nem szükséges a NAV-tól 
adószámot kérni, azonban ami-
kor irodát cégnek adunk bérbe 
a további nehézségek elkerülése 
végett ajánlott adószámot kér-
ni, mivel a cégek jobban szere-
tik költségeik között a számlák 
elszámolását, mint adószám hi-
ányában a nyugták elfogadását.

Jövedelem megállapítása 

A bérbeadásból származó jö-
vedelmet az önálló tevékeny-
ségre vonatkozó szabályok sze-
rint kell megállapítani. Miután az 
éves bevételt megállapítottuk, 

azaz összeadtuk az év során ki-
adott és a bérlő által megfize-
tett számlákat, illetve az általunk 
megírt nyugtákat, a költségeket 
kell megállapítani ahhoz, hogy a 
jövedelem számolható legyen.
A költségek megállapítá-
sának többféle módszerét 
választhatjuk.

A legegyszerűbb módszer, 
amikor a költséget a bevétel 
10%-aként  határozzuk meg. Ezt 
akkor érdemes alkalmazni, ami-
kor az adott ingatlannal kapcso-
latban az év során jelentős költ-
ségeink nem merülnek fel.
Ha költségeink jelentősek, és/
vagy az ingatlan értékes, akkor 
érdemes tételes költségelszá-
molást választani. 
Ebben az esetben elszámol-
hatók a fenntartásra fordított, 
számlával és szerződéssel iga-
zolt költségek, az ingatlan éves 
elszámolható értékcsökkenése 
(az ingatlan igazolható építési, 
vásárlási költség 2-6%-a). 
     
Ha a bérbeadó más településen 
ingatlant bérel, akkor az általa 
megfizetett díj levonható a kéz-
hez kapott bevételből.

Adóterhek

A jövedelem egyúttal a szemé-
lyi jövedelemadó alapját is ké-
pezi. A jövedelemadó mértéke 
15%.

Ez évtől kezdődően a bérbe-
adásból származó jövedelmet 
további adó nem terheli. 
A jogalkotó lemondott továb-
bi 14%-nyi u.n. egészségügyi 
hozzájárulásról annak érdeké-
ben, hogy 2018-tól minél több 
bérbeadónak érje meg a legális 
bérbeadás.

Végül egy megjegyzés 

Javaslom az adóteher végigszá-
molását bérbeadás esetén.
Elharapózott ugyanis a NAV-
nál történő névtelen bejelentés. 
Elegendő, hogy a bérlő egyszer 
kicsit hangosabban ünnepelje 
névnapját, a „jószomszéd” már-
is tollat ragad és feljelenti, az in-
gatlan tulajdonosát. 

Az eltitkolt jövedelem adóján 
túlmenően, ilyenkor bírságként 
és pótlékba az egyébkénti adó 
dupláját kell befizetni.

Adózási kisokos
Garasné dr. Péczer Klára adószakértő tanácsai

Magazin Gazdaság



Születésnapi 
utcabál

Immár hosszú évekre visszatekintő hagyomány Gyálon, 
hogy az augusztus 20-át követő szombaton nagyszabású 

utcabállal ünnepeljük városunk születésnapját.  
Így volt ez idén is, augusztus 25-én, szombaton remek 

programokat, finom ételeket, italokat és természetesen jó 
társaságot talált, aki kilátogatott a piactérre,  

a város 21. születésnapi bulijára.

Kasza Tibi koncertjében 
ezúttal sem csalódott a 
közönség, ahogy várható 

volt, nem csak a lábunk-
ban, de rekeszizma-
inkban is jelentkezett 
némi izomláz vasár-
nap reggelre.

A tűzijáték előtt Dányi Bianka, a 
Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művé-
szeti Iskola növendéke, tanárai, 
Zabán László és Hauser Antal kíséretével több 
mint tízezer ember előtt elénekelte el Oláh 
Ibolya Magyarország című dalát.

Az Utcabálon a Lurkó Gyermekfoci Egyesület felnőtt és U14-es lab-

darúgócsapatok idei sikereit is elismerték. Pápai Mihály polgármes-

ter gratulált a 2017/18-as bajnokságban nyújtott teljesítményekhez.  

A Lurkó felnőtt csapata első helyezést ért el a negyed osztályú baj-

nokságon, ezzel feljutottak a harmad osztályba. Az U14-es csapat pe-

dig második lett. Kemény Norbert, az U14-es csapat vezetőedzője, és 

a felnőtt csapat tagja következetes és céltudatos edzői munkájával 

neveli, erősíti a gyáli csapatokat.

Az AB/CD zenekar 
nem először járt nálunk

15www.gyal.hugyáli mi újság14
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Ősszel a különböző termények 
betakarítása mellett még szám-
talan egyéb tennivalónk akad. 
Ha tavasszal már korán szeret-
nénk salátát fogyasztani, kezd-
jük el az áttelelő saláta vetését. 
Tavaszi szedésre, fogyasztásra a 
spenót-, és a sóskamagot is most 
kell elvetni. Ha tél végén majd 
ezeket műanyag fóliával, fátyol-
fóliával letakarjuk, akkor a sza-
badföldinél jóval hamarabb lesz 
friss spenótunk, sóskánk. Most 
célszerű elültetni a téli sarjadék-
hagyma kis sarjhagymáit. Gon-
dosan előkészített talajba 20 cm 
tő- és 50 cm sortávolságra ves-
sük ezeket. Ha tél végén majd 
ezt is takarjuk, akkor egész ko-
rán lesz zöldhagymánk, amiből 
a piacon is szívesen vásárolnak. 
A leszedett gyümölcs, szőlő és 
zöldség egy részét célszerű téli-
re tárolni, hogy a friss kertésze-
ti termékek megjelenéséig saját 
gyümölcsöt, szőlőt, zöldségfé-
léket fogyaszthassunk. Csak ép, 
egészséges, száraz termést rak-
tározzunk. Tárolásra csak szá-
raz, fagymentes, jól szigetelt és 

kis ablakokkal ellátott, könnyen 
szellőztethető pince vagy kam-
ra alkalmas. A gyümölcsöt, a 
zöldségféléket rekeszekben, lá-
dákban helyezhetjük el. A sző-
lőt legjobb huzalra, vagy rúdra 
felaggatva tárolni. A zöldség-
féléket és a gyümölcsöt, szőlőt 
ne tegyük egy helyiségbe, mert 
utóbbiak átveszik az erős szagú 
zöldségfélék szagát (káposzta, 
burgonya stb.) A korai káposztát 
palántázzuk ki a frissen előkészí-
tett talajba. Folyamatosan szed-
jük a csemegeszőlőt és az őszi 
almát és körtét. Öntözzük a friss 
telepítésű szamócát. A sövényt 
nyessük vissza a kívánt nagyság-
ra és formára. A lakásban hajta-

tandó virághagymákat cserépbe 
tehetjük, de még hagyjuk őket 
egy darabig a szabadban. Az el-
virágzott gladiólusz, kána és dá-
lia gumóit szedjük fel, tisztítsuk 
és tároljuk. Folytassuk az évelők 
telepítését. Ültessünk árvács-
kát, százszorszépet. Az esős idő 
előtt vágjuk le és szárítsuk a szá-
raz kötészetre alkalmas virága-
inkat. Bimbózzuk és fattyazzuk 
a krizantémot. Az örökzöldeket 
és a gyepet (leginkább az új ve-
tést) száraz időjárás esetén ön-
tözzük folyamatosan. Folytas-
suk a téli salátafélék vetését a 
növényházban.

Király László
a Gyáli Kertbarát Kör elnöke

Legyen öröm a KERT!

LACI bácsi kerti tanácsai

 Helyszín: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
(2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.)

Időpont: 2018. október 19. (péntek) 13.00-óra. 
A NEVEZÉSI LAP 2018. szeptember 10-től 30-ig vehető át, 

a verseny összes információs dokumentumával, 
az Arany János Közösségi Ház recepcióján, vagy 

a Kertbarát Kör székhelyén (2360 Gyál, Bogáncs köz 4/1). 

A jelentkezési határidő, és a nevezési díj befizetése: 
2018. szeptember 30. 18.00 óra.

A borverseny megrendezését szakmailag és anyagilag 
támogatja: Gyál Város Önkormányzata. 

A rendezvény fővédnöke Pápai Mihály polgármester.
További felvilágosítás: Gyáli Kertbarát Kör. 

2360 Gyál, Bogáncs köz 4/1., E-mail: gyalikertbarat@gmail.com
Telefon: 06-30/859-2662, 06-29/263-343

Üdvözlettel: Király László

II. Gyál és térsége „amatőr szőlősgazda” BORVERSENY!

SZÍVmelengető

Gyáli Római Katolikus Plébánia

Szentmise: 
kedd, péntek - 7.00

szombat - 18.00
vasárnap - 9.30

Október 14. 10.00 óra: Bérmálás, szentmise

Rózsafüzér: szombat - 7.00
Közös szentségimádás: csütörtök - 18.00

Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Szent István utca 34-36.

Tel.: 06-29/340-513
Web: www.gyalikatolikusegyhaz.hu

Gyáli Református Templom
Szeptember 14. 18.00 óra: Keresztkérdések 

tanfolyam indul
Szeptember 16. 10.00 óra: Istentisztelet, 

gyülekezeti ebéd
15.00 óra: Evangélikus Istentisztelet

Szeptember 23. 10.00 óra: Istentisztelet
Szeptember 30. 10.00 óra: Istentisztelet

Október 7. 10.00 óra: Istentisztelet
15.00 óra: Evangélikus Istentisztelet
Október 14. 10.00 óra: Istentisztelet

Elérhetőségek:
  Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.

Tel.: 06-29/340-531, Web: www.gyaliref.hu

A gyáli Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub 
tagjai fontosnak tartják, hogy hazánk természeti 
és kulturális értékeit felfedezzék. A társaság elnö-
ke, Prémné Nógrádi Veronika idén is tartalmas ki-
rándulást szervezett, amelynek keretében Boldog 
Brenner János és Boldog Batthyány-Strattmann 
László életútja mellett a rönöki Szent Imre templo-
mot is megismerhettük.
Rönök, az osztrák határ mellett fekvő kis település 
azért is volt érdekes számunkra, mert korábbi pol-
gármestere, Hegyi László mutatta be nekünk, aki 
1997-ig feleségével, Katalinnal együtt Gyálon élt és 
tanított. 
Már az Árpád-korban állt itt templom államalapí-
tó királyunk fia, Szent Imre tiszteletére. A későb-
bi épület gyakran cserélt gazdát, és az idők során 
annyira leromlott az állapota, hogy 1898-ban egy 
viharos szél felemelte a tetőt, és a lehulló téglada-
rabok több embert megsebesítettek. Az életveszé-
lyesnek nyilvánított épületet ekkor bezárták, de az 
1902-es helyreállítást követően 1951-ig ismét a hí-
vek rendelkezésére állt. 
Az ötvenes évek elején ugyan már nem volt taná-
csos templomba járni, de az akkori plébános még 
két nyelven misézett a határtól néhány méterre álló 
épületben. A hatalom nem nézte jó szemmel a te-
vékenységét, ezért Kőmíves János atyának a sek-
restye ajtaját a szögesdrót-kerítésnek támasztva 
kellett Ausztriába menekülnie a letartóztatás elől. 
A templomot  bontásra ítélték, de a helyi szakem-
berek nem vállalták a munkát.

Gyáli pedagógusok látogatása 
a rönöki templomban

Jómagam Gyálon nőttem fel, itt élek, de gyerek-
ként sok időt töltöttem Rönök környékén a roko-
naimnál, és emlékeimben még úgy él ez a temp-
lom, hogy egy fa ágai tekintenek ki a tető romjai 
közül. Ezért is volt számomra érdekes, hogy 1990-
ben magyar-osztrák összefogással elkezdődött a 
templom újjáépítése „MENTSÉTEK MEG A SZENT 
IMRE TEMPLOMOT!” jelszóval. A torony kereszt-
jét II. János Pál pápa áldotta meg szombathelyi 
szentmiséjén 1991-ben. Az újjáépült templom 1992 
óta folyamatosan működik, és várja az érdeklődő 
látogatókat.

Kovács Istvánné 
nyugalmazott pedagógus

KERTvárosVallás
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Aprók kertje – mindent a gyermekekért 

Gyakran mondjuk: a gyermek a legnagyobb kincs. A 
mai gyermekek lesznek a holnap szülői, a következő 
generáció adja tovább az anyanyelvet, a kulturális 
örökséget. Aki felelősen gondolkodik e téren, tud-
ja, hogy a gyermek szellemi gyarapítása egyaránt 
feladata a családnak, az óvodának, az iskolának, a 
könyvtárnak, a művelődés házának is. A közmű-
velődés egyik alapvető feladata a gyermekes csa-
ládoknak szervezett színvonalas szórakoztató, fej-
lesztési programkínálat biztosítása. Fontos kérdés, 
hogy a városban hogyan segítjük a gyermekek fejlő-
dését, szórakoztatását, művészeti nevelését, fontos 
továbbá a városi intézmények munkájának össze-
hangolása e téren. A minőségi programkínálatért a 
Közház Aprók kertje címmel programfüzért állít ösz-
sze, amelynek fő célja, hogy a gazdag magyar kul-
turális örökséget közel hozzuk a gyermekekhez, az 
őket nevelő szülőkhöz és pedagógusokhoz. Az Ap-
rók kertje sorozatban rendszeres gyermekszínházi, 
bábfilmes előadások, játszóházi-, könyvtári-, tánc- 
és mozgásművészeti foglalkozások rajzpályázatok, 
meglepetések, élmények várják a gyáli gyermeke-
ket és szüleiket. A program keretében hamarosan 
a Magyar Népmese Színház adja elő a Szóló szőlő, 
mosolygó alma, csengő barack című népmesét. Az 
előadásra jegyek és a további gyermekszínházi elő-
adásokra bérletek a Közházban megvásárolhatók. 

A következő generáció

A közművelődés egyik legmunkaigényesebb te-
rülete a 14–25 év közötti korosztály részére meg-
felelő programok szervezése. Fontos, hogy az új 
nemzedék stabil jövőképpel rendelkezzen, képes 
legyen célokat kitűzni maga elé. A Közház megfe-
lelő keretet kíván teremteni, hogy az új nemzedék 
olyan aktív társadalmi réteg legyen, amely fele-
lősséget érez magáért, Gyálért, tágabb környeze-
téért. A fiataloknak ezért olyan programokra van 
szükségük, amelyek kellő információt és segítsé-
get biztosítanak számukra ahhoz, hogy a jövőben 
képesek legyenek önálló és felelősségteljes dönté-
sek meghozatalára. Ilyen foglalkozások lehetnek az 
úgynevezett rendhagyó történelemórák, ahol egy-
egy, a történelem nagy pillanatait megélt gyáli pol-
gár visszaemlékezését hallgathatják meg, és a ge-
nerációs ívre felépített várostörténeti kutatásba 
kezdhetnek a fiatalok. Számukra a Közház hama-
rosan filmnézési és filmkészítési lehetőséget biz-
tosít, melynek következtében értőbb, tudatosabb 
médiahasználat alakulhat ki. Kifejezetten a 14-25 év 

közötti korosztálynak, velük közösen klubkoncer-
teket szervezünk. Hosszabb távon szeretnénk be-
vonni a fiatalokat virtuális, öntevékenységet bemu-
tató netes felületek kialakításába, szerkesztésébe. 
Szándékunkban áll létrehozni egy ifjúsági közmű-
velődési kerekasztalt, ahol a fiatalokkal együtt 
rendszeresen megbeszélhetnénk a generáció szá-
mára legfontosabb közös ügyeinket. Szívesen fo-
gadjuk a fiatalokat programjainkon, ahol közösségi 
szolgálatot, önkéntes tevékenységgel kapcsolatos 
támogatást adnának a gyáli közösségeknek.

A Népmese Napja a Könyvtárban

Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án 
ünnepeljük a Népmese Napját. Az Arany János Kö-
zösségi Ház és Városi Könyvtár – igazodva az okta-
tási intézmények programjához – 2018. szeptember 
28-án, pénteken, 10 órai kezdettel – különleges me-
senapot rendez. A nap célja, hogy az óvónők, a pe-
dagógusok, a könyvtárosok és a mesével foglalkozó 
szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és 
felnőttek ezen a napon különös figyelmet fordítsa-
nak mind a magyar, mind más népek meséi felé. Az 
idei évfordulón –az előző évekhez hasonlóan – Ka-
rácsonyi Lászlóné, Ibolya néni előadásában hallgat-
nak meg a gyerekek egy magyar népmesét, kedvük 
szerint mesekönyveket nézegethetnek, továbbá szí-
nezésre is lesz lehetőség. Erre az alkalomra várjuk 
óvodás csoportok jelentkezését a könyvtárba.

Országos Könyvtári Napok

A nagyközönségnek szánt szakmai napon – 2018. 
október 3-án, 13 órakor – könyvtárunk vendége 
lesz Nyulász Péter író, aki a Helka - A Burok-völgy 
árnyai című könyvéről, s a történet második felvo-
násáról, a Ciprián - a Balaton hercege című kötet-
ről szóló előadást fog tartani 9-10 éves olvasóknak. 
Nyulász Péter bemutatja a regény keletkezésének 
körülményeit, valamint a regényhősök kalandos út-
vonalát végigkövetve vetít képeket a történet me-
sébe illő, valódi helyszíneiről, a Balaton környéké-
ről, a Bükkről, az Alföldről. 

Az Országos Könyvtári Napok ideje alatt, szept-
ember első hetében ingyenes beiratkozással vár-
juk régi és új olvasóinkat, valamint a későn vissza-
hozott könyvekre elengedjük a késedelmi díjat. A 
programhéten családi társasjátékozás, diavetítés 
is várja az érdeklődőket. Éljen a lehetőséggel, hisz 
anyanyelven olvasni jó!

Merre tart a Közház?
Bretus Imre a közösségi ház igazgatója

Idén 84 versenyző, kísérőkkel együtt 110 fő telje-
sítette a Fussunk a sportcsarnokért Gyál város 21. 
születésnapi kihívását. Az új tájfutó térkép a hosz-
szabb pályákon idén a Kapocs utcai erdőbe is be-
vezette a mezőnyt. 

Tíz kategóriában futva, gyalogolva, nordic bot-
tal és babakocsiban teljesítették a távot a kihívást 
vállalók, akik között nem csak gyáliak voltak, 10 fő 
más településről érkezett. A legfiatalabb verseny-
ző mindössze három hónapos volt, akit a dobogó 
legfelső fokára „tolt” álmában az anyukája, a leg-
idősebb versenyző pedig 76 évesen teljesítette a 
távot. A térkép, a pontok és a pályák a rajt pilla-
natáig titokban maradtak Hegedűs Ábel orszá-
gos versenybíró és Sávai Mária az Apex Optimista 
Sportegyesület elnöke jóvoltából.

A versenyen elektronikus időmérés volt min-
den ponton. Néhány forgalmas helyen a ponto-
kat a Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub 
tagjai őrizték. A gyáli Cukorbetegek Egyesülete 
nordicos egységeivel szinte lehengerelte a rövid 
technikás pályát. A polgármesteri hivatal dolgo-
zói besöpörték a leghosszabb gyalogos kategó-
ria érmeit. 

A díjakat Pápai Mihály polgármester adta át, első 
ízben azon az óriási dobogón, amely idén készült 
el, a részben már felújított sportpályák között.  
A helyezetteknek egyedi érmet, oklevelet és egy 
helyi vállalkozás által felajánlott tárgyjutalmakat 
osztottak a városi szülinapi versenyen.

Y

Születésnapi tájfutás

Eredmények:
Barna futó, hosszú pálya
1. Szekeres Árpád
2. Andrási Balázs
3. Rontó Zoltán

GYALogos hosszú
1. Papp József
2. Bencsik Zsófia
3. Bencsik Gáborné

Kék pálya - férfiak
1. Kaján László
2. Andrási Lajos
3. Nagy Csaba

Kék pálya - nők
1. Hajnal Kitti
2. Tóthné Beskid Ráhel
3. Ormosné Surányi Katalin

Senior gyalogos
1. Szalainé Nagy Orsolya
1. Diera Éva
2. Szabó Józsefné

Zöld technikás futó pálya 
- férfiak
1. Pető Nimród
2.Juhász István
3. Budavári Tamás

Zöld technikás futó pálya 
- nők
1. Andrási Katalin
2. Sziki Ágnes
3.Miskolci Erzsébet

Nordic
1. Bakóné Bagdi Csilla
2. Pacsirta Miklósné
3. Kristóf Mátyásné

Lila pálya
1. Paróczai Gergely
2. Bakó Levente
3. Pető Nimród

Gyalogkakukk pálya - nők
1. Nagy-Horváth Flóra
2. Nagy-Horváth Blanka
3. Míg-Patai Zsófia

Gyalogkakukk pálya - férfi 
győztes: Nagy-Horváth Leó

Sárga rövid pálya - férfiak
1. Oláh Lajos István
2. Bagdi Gyula
3. Oláh Máté Szabolcs

Sárga rövid pálya - nők
1. Erősné Gyenes Irén
2. Zsigovits Gáborné
3. Pető Lelle

Mini és babakocsis pálya  
- fiúk
1. Bakó Vilmos
2. Kovács Benjámin
3. Nagy-Ráday Bertalan

Mini és babakocsis pálya 
- leány
1. Bakó Júlia
2. Sziráki Adél

Kultúra Sport
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finomat, olcsón, gyorsan

TÚRÓGOMBÓC
Elkészítési idő: 50perc

Hozzávalók 4 személyre:

1/2 kg túró
1 csipet só
10 dkg búzadara
2 tojás
1 késhegynyi szódabikarbóna
20 dkg zsemlemorzsa
1 evőkanál étolaj
2 dl tejföl
5 csomag vaníliás cukor

Elkészítés: 

A túrót alaposan összetörjük, az étolajon aranyra 
pirítjuk a zsemlemorzsát. A túrót egy keverőtálba 
tesszük, hozzáadjuk a tojásokat, egy csipet sót, 
a búzadarát és a szódabikarbónát. 

Az alapanyagokat
alaposan összegyúrjuk és hűtőszek-
rényben 30 percig állni hagyjuk, majd 
kivesszük és kisebb gombócokat 
formázunk belőle. 

Mielőtt a gombócokat formázni 
kezdenénk, egy közepes mé-
retű fazékba vizet és 1 teás-
kanál sót öntünk és forralni 
kezdjük. 

A megformázott gombó-
cokat a forrásban lévő 
vízbe rakjuk és amikor 
feljönnek a víz tetejére 
(kb. 5 perc), szűrőka-
nállal kiszedjük és a pi-
rított zsemlemorzsába 
forgatjuk. 

Vaníliás cukorral kike-
vert tejföllel tálaljuk.

Jó étvágyat kívánunk!

REJTVÉNY

1.

2.

3.

5.

4.

6.

A helyes megfejtést beküldők közül egy szeren-
csés nyertes Gyál-ajándékcsomagot nyerhet! 
Nem kell mást tennie, mint helyesen megfejteni a rejt-
vényt, majd a szerkesztoseg@gyal.hu elektronikus  

1.  Kinek a nevét viseli az 1983. évtől működő gyáli Alapfokú Művészeti Iskola?
2.  1997. július elsején milyen rangot kapott településünk? 
3.  Mi Gyál város szlogenje? 
4.  Melyik gyáli intézmény udvarán található Barth Károly szobrászművész, Gyál város díszpolgárának 
 alkotása, az „Őzike csoport”? 
5.  Kinek a tiszteletére avatott Gyál Város Önkormányzata 2012. augusztus 20-án emléktáblát a Szent 
 István utca-Bercsényi utca sarkán?
6.  Közigazgatásilag mely településhez tartozott Gyál 1944. december 27-ig. 

levelezési címre beküldeni vagy zárt borítékban a  
Gyáli Polgármesteri Hivatal (2360 Gyál, Kőrösi út 
112-114.) portájára eljuttatni. 
Beküldési határidő: 2018. szeptember 28.

Fotópályázatunkra olyan 
képeket várunk, amelyek 
Gyál város értékeit, szép-
ségeit mutatják be. Be-
küldési határidő minden 
hónap lapzárta, legköze-
lebb: szeptember  25. 

Az adott hónapban be-
küldött felvételek közül 
a zsűri által legjobbnak 
ítélt megjelenik a követ-
kező Gyáli Mi Újságban.

A képeket digitális for-
mátumban várjuk a 
szerkesztoseg@gyal.hu 
címre, min. 2 MB. max. 6 
MB terjedelemben. Eset-
leg postán (2360 Gyál, 
Kőrösi út 112-114.)

A hónap FOTÓJA  fotópályázat a városról

Feladvány: Hogy hívják a Gyál-felső vasútállomáson kiállított műemlék mozdonyt?

ReceptInteraktív

21www.gyal.hu

Peremvárosi Horgásztó
és Pihenőpark

Vágány Zoltán fotója
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08.07.
A Báthory közhöz vonultak tűzoltóink, ahonnan 
avartűz miatt érkezett jelzés. A kivonuló kollégáink 
a tüzet megfékezték.

08.11.

A Károlyi Mihály utcából érkezett segítségkérés, 
ahol egy idős hölgy nem ad életjelt magáról, az in-
gatlanba a rokonok nem tudnak bejutni. Kiérkező 
járőreink segítettek a házba bejutásban, az ott lakó 
nénit szerencsére életben találták, de azonnali or-
vosi ellátásra volt szüksége.

08.15.

Késő este kaptunk bejelentést a Bem József ut-
cából egy balesetről. Kiérkező járőreink a teme-
tő közelében megtalálták a balesetet szenvedett 
járművet, amely az útról lesodródva többször meg-
pördült és az úttesttől jelentős távolságra állt meg. 
A jármű - erősen ittas - vezetőjéhez és utasához 
mentőt kellett hívni, emellett rendőrségi intézke-
dés is történt.

08.25.
Lakástűz miatt érkezett riasztás a Gárdonyi Géza ut-
cából, a lakóingatlanhoz tartózó tárolóhelyiségben 
keletkezett tűz a tetőre is átterjedt. A kivonuló járőre-
ink és tűzoltóink – a fővárosi hivatásos egységekkel 
közösen – a lángok továbbterjedését megakadályoz-
ták és a tüzet eloltották. Személyi sérülés szerencsé-
re nem történt, a gyors beavatkozásnak köszönhe-
tően a tűz nem érte el az épület további helyiségeit.

Kelecsényi Gábor

FEGY-napló

Emlékszik még rá? 
Városunk múltja és jelene

Városunkban 1982. májusában nyitotta meg ka-
puit a bölcsőde. Gyál Város Önkormányzata 2013-
ban teljesen felújította és kibővítette az intézményt 
mintegy 250 millió forint értékben. A bölcsőde 
épületének területét a duplájára növelték, új búto-

rokat, játékokat szereztek be. Az új épületrészben 
tornaszobát alakítottak ki, a régi szárnyat moder-
nizálták, a teljes ingatlant akadálymentesítették. 
A bővítés során 4 új csoportszoba, tornaszoba és 
modern sószoba került kiépítésre.

T

Infóvonal: 06-70/356-2346│ www.eotvoscirkusz.com 
Facebook: Cirkusz Eötvös │ Cirkuszpénztár nyitva: 10-18 óráig                                         

SZÜKSÉG ESETÉN: EXTRÁN FŰTÖTT SÁTORRAL!!!

FEGY Helytörténet Hirdetés

22 gyáli mi újság

Beke Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint 
augusztusban 5 haláleset és 10 házasságkötés történt 

városunkban.

Házasságot kötött:
08.03:  Tóth Tibor és Szalai Melinda 
 (férjes név: Tóthné Szalai Melinda);
08.04:  Farkas Norbert és Makra Krisztina Piroska 
 (férjes név: Farkas Krisztina Piroska);
 Horváth Kálmán és Horváth Erzsébet;
08.10:  Tőrincsi Krisztián és Kiss Viktória 
 (férjes név: Tőrincsi-Kiss Viktória);
 Szilágyi Mikló Attila és Szücs Viktória Ildikó 
 (férjes név: Szilágyi-Szücs Viktória Ildikó);
08.11:  Pálos György és Kovács Erzsébet Mária;
08.18:  Horváth Csaba és Nagy Eszter 
 (férjes név: Horváth-Nagy Eszter);
 Pénzes Kornél és Felvinci Mónika 
 (férjes név: Pénzes Mónika);
 Batki Csaba és Zsolnai Edit 
 (férjes név: Batki-Zsolnai Edit);
08.31:  Pongó Mihály és Ilasik Gyöngyi 
 (férjes név: Pongó Gyöngyi).

Augusztus 29-én 8 felnőtt és 3 gyermek tette le 
az állampolgársági esküt.

Anyakönyvi hírek

Közélet
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Vállalok víz-gáz-központifűtés és 
padlófűtés szerelést, csaptele-
pek, wc-k, gáz és villanybojlerek, 
tűzhelyek, konvektorok, vízme-
legítők javítását, cseréjét. Ve-
gyes tüzelésű kazánok bekötését 
és ehhez kapcsolódó munkákat. 
Szúr Sándor 06-20/412-6511.

Villanybojlerek vízkőtelenítése 
(kisebb áramfogyasztás, hosz-
szabb élettartam), villanyszere-
lés, háztartási gépek javítása és 
ingyenes állapotfelmérés. Tele-
fon: 06-30/417-2317. 

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

Gyógymasszázs, frissítő talp-, 
elektro-, nyirokmasszázs ottho- 
nában! www.masszazsotthon.hu 
Tel.: 06-70/256-2955. 

Mi bánt? Gyere, mesélj, hogy 
könnyebb legyen elviselni, meg-
oldani! – segítő beszélgetés 
mentálhigiénés szakemberrel 
Gyálon, vagy Budapesten. Tel.: 
06-20/564-0606. (Tóthné Éva)

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

ANGOL MAGÁNÓRÁK (60 perc) 
anyanyelvűekkel, rendkívül ked-
vező áron, itt Gyálon. Felnőt-
tek és iskolások gyakorolhat-
nak angolul társalogni. Segítünk 
az angol nyelvtanban is. Kezdő-
ket is fogadunk. Érdeklődni: 06-
30/938-9709, 06-29/340-878.

Gyálon eladó 2 szobás ház, plusz 
szoba, konyha, pince tárolók, garázs. 
Főútvonal mellett van, legjobb he-
lyen. Ugyanitt eladó több jó állapotú 
bútor (szekrények, ülőgarnitúra stb.) 
Érdeklődni lehet: 06-20/270-9971.

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

Víz, gáz, fűtésszerelés, ké-
ményszerelés és készülékcsere, 
duguláselhárítás, központi por-
szívó szerelés, csatorna szerelés. 
Tel.: 06-30/9340-937.

Sérült, törött, hitellel terhelt gép-
járművek (személygépkocsi, mo-
tor) felvásárlása készpénzben, 
azonnal. Tel.: 06-70/419-0330 
Csongrádi István.

Pótvizsgára felkészítés és kor-
repetálás Gyálon matematiká-
ból, történelemből, magyarból. 
20/527-7701.

Autóhitel ügyintézés, biztosí-
táskötés, személyi hitelek, pasz-
szív BAR listásoknak is a legru-
galmasabban. Csongrádi István 
06-70/419-0330.

Apróhirdetés

HirdetésHirdetés
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Az ADR Logistics Kft. 2000-ben alakult, fő profi lja a veszélyes és különösen érzékeny áruk logisztikája. 
Megalakulása óta rendkívül dinamikusan fejlődik, ennek következményeként új munkatársakat keres

Raktáros / Áruellenőr
munkakörbe nappalos és éjszakás műszakba.

FELADATOK: 
• áruk be-, kitárolása tárhelyre PDA eszköz igénybevéte-

lével
• áru összekészítés, csomagolás
• anyagmozgatás
• áruátvételben és kiadásban való részvétel
• raktári rend biztosítása
• esetlegesen áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzése

ELVÁRÁSOK: 
• minimum szakmunkásképző végzettség
• targoncavezetői jogosítvány (OKJ)
• raktárosi munkakörben szerzett tapasztalat
• jó állóképesség, fi zikai terhelhetőség
• együttműködési készség
• csapatmunkára való hajlandóság

AMIT KÍNÁLUNK: 
• Stabil céges háttér
• 1 műszakos munkarend (állandó nappalos VAGY állandó 

éjszakás)
• Dinamikusan növekedő, sikeres csapat
• Hosszú távú munkalehetőség
• Versenyképes fi zetés

Kérjük, vegye fi gyelembe, hogy tömegközlekedéssel nem 
megközelíthetőek telephelyeink! 
Gyáli telephelyünkre Budapestről a bejárást céges autóbusz-
szal biztosítjuk. 

ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE (I):
• Fizikai, Segéd, Betanított munka
• Anyagmozgatás, Rakodás
• Szakmunka
• Raktáros, egyéb raktári szakmunka
• Szállítás, Beszerzés, Logisztika
• Raktározás, Készletezés
• Teljes munkaidő

SZÜKSÉGES TAPASZTALAT: 1-3 év szakmai tapasztalat

SZÜKSÉGES NYELVTUDÁS: Nem igényel nyelvtudást

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Gyál 

JELENTKEZÉS:
+36-20/771-7650 telefonszámon, illetve e-mailben 
az info@adr-logistics.hu címen.



PROGRAMAJÁNLÓ

SZÜRETI BÁL
A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

SZEPTEMBER 15.
15.00 ÓRÁTÓL

- a szürethez kapcsolódó bemutatók
- zenés szüreti felvonulás

- szüreti bál a Magic Duóval

Belépő nincs, a rendezvény díjtalan!

A Nyugdíjasok Helyi Képviseletének 
Közhasznú Egyesülete szervezésében

Író vagy? Költő vagy?
Vagy „csak” szereted az irodalmat?

Akkor szeretettel várunk az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár 

olvasótermébe az 
Irodalmi Szalon következő találkozóira:

október 11-én 18 órától és
november 8-án 18 órától.

Ha vannak új írásaid, hozd el őket!
Kellemes estét ígérünk, 

melynek fényét te is emeled, ha eljössz.
Várunk szeretettel: Farkas Évi színművész 

és a könyvtárosok

Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár gyalikozhaz.hu


