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és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
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Szent István király ünnepi szentmiséjén hagyományosan azt az evangéliumi
részletet olvassuk, amely a házát homokra illetve sziklára építő két embert ha
sonlítja össze. Házasságban élők talán emlékeznek: ugyanezt gyakorta hall
hatjuk esküvők alkalmával, két fiatal közös életének megáldásakor. Miért?
Egy ország élete ugyanúgy, mint egy házasság: építkezés.
A példabeszéd első szereplője homokra
építkezik. Minden bizonnyal sokat fárad,
mire háza elkészül. Épít, falat rak, ácsol, és
viszonylag gyorsan látványos eredményt
ér el: mindenki láthatja és megcsodálhatja
házát. Dicsérik, sőt irigylik is sokan. A pél
dabeszéd nem mondja, hogy rossz ember
lenne, vagy felelőtlen. De az alapozással
mégsem törődik eléggé.
Sziklára építkező társa valószínűleg las
sabban halad. Először is azt gondolja át,
mi mindent ki kell bírnia az épülő háznak.
Gondol esőre, viharra, vagy esetlegesen
villámcsapásra, hogy mindezt kiállja majd
készülő háza. A kemény pénzeken megvá
sárolt igényes építőanyagokból sziklába
mélyített alapra kezdett építkezni.
Ám ekkor sokan rosszaílani kezdik, amit
csinál. Mi ez a luxus - kérdezik. Miért nem
halad már egyről a kettőre? Ennyi idő alatt, ennyi munkával akár három olyan
szép házat is felhúzhatott volna, mint amilyet a másik! Lehet, hogy csak lop
ja a napot, amíg amaz szorgalmasabb, ügyesebb, és korszerűbben dolgozik
- vélik mások. Minek ez az aggodalmas alapozás, minek ez végeláthatatlan és
hatalmas energiákat felemésztő felesleges munka? Hiszen ki nézi, mi van a ház
alatt - bólogatnak egyetértőleg. Mivel pedig emberünk sok pénzt beleölt
háza alapjába, háza sokkal szerényebb lett, mint társáé. Na tessék - gondolták erre - milyen csóró!
A történet folytatása ismert: nemsokára pusztító vihar érkezett, s a látvá
nyos, ám gyengén alapozott ház kártyavárként omlott össze.
Statisztikákból tudjuk, hogy a keresztény hit és a vallásos elköteleződés,
amely Szent István király országépítő tevékenységét, mentalitását megha
tározta, milyen szerény mértékben van jelen ma Magyarországon. Rendben
van színes ez a világ, más hitek és életfelfogások között a korábban oly
meghatározó szerepet betöltő kereszténység ma egyetlen színfolt a palettán.
De gondolkodtak mér azon, hogy nem mindegy, mi van helyette? Hogy
van-e helyette valami? Úgy értem, szilárd világnézet. Úgy értem, szilárd er
kölcs. Mert abban biztosan egyetértünk, hogy nem lenne mindegy, hogy az
m es.CS,aídjaínk életét vé9ülis a stabilitás, a boldogság, vagy a
í,""“ í»°9» »z országnak van-e emberi tartása egy gazda-
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Szent István király
Káposztássy Béla
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KÉRDEZŐ

Szita Róbert
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Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc

Pápai Mihály: a térség vezetői lettünk!
Városunk polgármestere szerint 1997 óta, évről-évre meg kell felelni a kor egyre komolyabb
kihívásainak és teljesíteni kell a nem kevés kötelezettséget is.

j
i*

Húsz évvel ezelőtt lett város Gyál, az 1997es történésekről és az azóta eltelt idő
szakról beszélgettünk polgármesterünkkel.
Polgármester Úr! Kitől származott a kez
deményezés, hogy Gyál város legyen?
Nyugalmazott polgármesterünkben,
Gyimesi Istvánban merült fel először, tőle
származik az ötlet, hogy pályázzunk a vá
rosi címre. 1995-öt írtunk, pályáztunk, de
az első „kísérlet” nem sikerült, mert bizo
nyos kritériumoknak még nem feleltünk
meg. Elődöm azt hangsúlyozta, hogy
azért legyünk város, mert akkor jobban
tudjuk érvényesíteni akaratunkat, képes
ségeinket. Akkoriban már volt középfokú
intézményünk, általános iskolánk, emele
tes házunk, vasútállomásunk, az infra
struktúra kezdett kialakulni, a lélekszámúnk lassan elérte a
20 ezret.
Annak ellenére, hogy nem sikerült, mégsem adták fel...
Nem bizony, Gyimesi István polgármesterünk töretlenül
hitt abban, hogy várossá válik Gyál, így aztán 1996-ban is
mét beadtuk a pályázatot, majd 1997-ben a parlament el
fogadta és megszavazta azt.
Felidézné azt a pillanatot, amikor arról értesült, hogy
már városlakó?
Azon a május végi napon épp dolgozni indultam, ami
kor értesültem róla. Valami előremutató élmény, kellemes,
de furcsa érzés fogott el, megéltem a jó hírt. Azóta is ben
nem lakik ez az érzés, hogy Gyál város. Tudtam, éreztem,
hogy még több feladatunk lesz, de büszke is voltam. Egy
ünnepség keretében az akkori belügyminiszter, Kuncze
Gábor adta át az okmányokat. Aztán az öröm első napjai
után visszacseppentünk a valóságba. Gyálon voltak ellen
drukkerek, akik azt mondták, hogy érdemtelenül kaptuk
meg a városi rangot, mert nem voltak szilárd útburkolatú
utak, mert szerintük az akkori fejlettségi szintünk nem ele
gendő a városi címhez. Nem foglalkoztunk az árnyékos ol
dallal, inkább sokat dolgoztunk. Egyre komolyabb kötele
zettségeink lettek, a kihívásoknak évről-évre meg kellett

...városként jobban tudjuk érvényesíteni
akaratunkat, képességeinket. Q ■)
felelnünk, útépítésekbe, csatornázásba, fejlesztésekbe, ok
mányiroda létrehozásba kezdtünk, emellett kistérségi köz
ponttá akartunk válni, kistérségi vezető szerepre töreked
tünk.
A huszadik születésnap sok mindenre alkalmas. Többek
között arra is, hogy megálljunk, mérleget vonjunk. Hogy
érzi, két évtized távlatából, sikerült a célokat elérni?
Úgy gondolom, igen. Töretlenül tart a munka az elmúlt 20
évben, aki itt dolgozott képviselőként vagy a hivatal dol
gozójaként, azok közül mindenki átérezte a feladatot, ho
gyan és merre kell haladni. Az elmúlt két évtizedben egy
re merészebb álmaink lehettek, lettek, egyre inkább kisvárosiasabb, kertvárosi képet mutatunk. A térség vezetői
lettünk, az agglomerációban található települések között

pedig a 4-5. helyen állunk a fejlődés, a fej
lesztés tekintetében. Persze a komoly ipa
rosodással jellemezhető Budaörssel, Tö
rökbálinttal nem tudjuk felvenni a versenyt,
igaz, hogy nincs is olyan problémánk, mint,
amit az M1/M7-es autópálya vagy éppen
az MO-ás okoz.
Akad még tennivaló is...
Teljesen természetes, hiszen az új és
újabb feladatok és azok teljesítése jelen
tik a jövőt, a fejlődést. Számos tenniva
lónk van még, parkosítanunk, csinosítgatnunk kell, szeretnénk jó levegőt beléle
gezni, fákat, bokrokat kell ültetnünk, de
ami igazán hiányzik az a közösség. 1936ban indult el a birtokok parcellázása, az
óta népesült be a város, melynek lakói sok
helyről érkeztek. Az a gond, hogy igazá
ból nincs identitástudata a gyáliaknak. Szemléletváltásra
lenne szükség, bár tudom, hogy ez elég nehéz, de komoly
törekvéseink vannak. Gyálon képesek tenni az emberek a
saját településükért. Ezt a mentalitást szeretnénk erősíte
ni helyi rendezvényekkel, különböző programokkal. Sze
rintem tudunk javítani az identitástudaton is, de, ha ez nem
belülről jön, akkor baj van. Ha a szomszéd levágja a füvet,
nekem is le kell vágnom. Ennek ellenére, azt gondolom,
hogy a gyáliak szeretnek itt élni.
LENDÜLETBEN GYÁL 2o17

MEGHÍVÓ
Gyál Város Önkormányzata nevében szeretettel meghívom Önt/az On által
képviselt szervezetet Szent István ünnepe és a keresztény magyar
óllamalapitas alkalmából 2017. augusztus 20. (vasárnap) de. 11.30 órakor
kezdődő városi ünnepségünkre.
Helyszín: Gyál, Szent István tér (Kopjafa)
Program:
10.00: Szentmise a Gyali Katolikus Templomban
11.30. Ünnepi köszöntő - Pápai Mihály po'gárrnester.
Kenyéráldás - Dr. Káposziássy Béla plébániai kormányzó. Gyimóthy Zsolt lelkész
12.30: Mazsorett felvonulás (Szent István tér - Somogyi Ec-'a utca - Kórós. ú: - Dcbo Kát ca utca)
13.00 Családi programok a Dobo-kertben
Az ünnepség közreműködői:
Galkö Balázs színész
Gyál Városi Fúvószenekar
Tórócsik Márta. Molnár Katalin, Pék László énekes
Pápai Mihály
pölgarmostor
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Álláspályázat, közbeszerzési eljárás lezárása
és kamerarendszer telepítése
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 18-án rendkívüli ülést tartott, melyen
a többi között székhely-bejegyzésről, közérdekű kötelezettségvállalásról és a Millenniumi parkhoz
történő kamerarendszer telepítéséről is döntött.
Pápai Mihály polgármester vezetésével
a testület - miután korábban a Pénz
ügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bi
zottság is megtárgyalta - hozzájárult
az FCC Magyarország Kft. által 100%os tulajdonrésszel létrehozni kívánt két
non-profit cég székhelyének és telep
helyének a 2360 Gyál, Körösi út 53. sz.
alatti bejegyzéséhez,
A képviselők - a Pénzügyi és Gaz
dasági Bizottság javaslatára - elfo
gadták az Erste Bank Hungary ZRt.
által adott közérdekű kötelezettség
vállalást. Ezután a Szociális és Egész
ségügyi Bizottság javaslatára ismé
telten kiírták a Gyáli Bóbita Bölcsőde
magasabb vezetői állásának betölté
sére vonatkozó pályázatot.
Ezután döntöttek a „Gyáli Tátika

Óvoda rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról, a 2017.
évi közbeszerzési terv 3. módosításá
ról, valamint a Millenniumi parkhoz

kamerarendszer telepítéséről is. A
képviselő-testület lapunk kézbesíté
sének napjaiban, augusztus 14-én is
rendkívüli testületi ülést tart.

Adatvédelmi felelős kerestetik!
A Gyáli Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztvise
lőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet Gyáli Polgármesteri Hivatal Szer
vezési és Ügyfélszolgálati Iroda adatvédelmi felelős mun
kakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozott ide
jű közszolgálati jogviszony 2019.02.25.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2360 Gyál, Körösi
út 112-114.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló
29/2012. (111.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltő
je által ellátandó feladatkörök: 29/2012. (111.7.) korm. rende
let 1. sz. melléklet 18. Törvényességi felügyeleti feladatkör
Ellátandó feladatok:
Adatkezelési feladatokkal összefüggésben: konkrét
ügyekben adatvédelmi segítséget nyújt az adatkezelés
sel összefüggő döntések meghozatalában, ellenőrzi az
adatvédelemre vonatkozó belső szabályok betartását az
egyes szervezeti egységeknél, a jogosulatlan adathozzá
férési lehetőségeket jelzi és ezek megelőzésére intézke
déseket javasol, külső szervek és személyek közérdekű
adatigénylését adatvédelmi szempontból felülvizsgálja és
a hivatal vezetőjével egyeztetve teljesíti, évente értesíti a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot
az elutasított kérelmekről és az elutasítás okáról, a köz
érdekű adatokat továbbítja honlapon történő megjele
nésre.
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
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- Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakkép
zettség,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
tv. (Kttv.) 84.-85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhe
tetlenség,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: adatvédelmi szak
jogász képesítés, adatvédelmi munkakörben szerzett 1-3
éves tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-a 45/2012.(111.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti
önéletrajz,
- a végzettséget, képesítéseket igazoló okiratok máso
lata,
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagá
ré foglalt személyi adatainak pályázati eljárással össze
függő kezeléséhez hozzájárul,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakor betolthetőségének időpontja: 2017. szeptember 18.
A palyazat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Nagy Erika aljegyző nyújt a 29/540-933-as telefonszámon.
* hn^aZat0k benyúJ’tásának módja: Kérjük feltüntetni
lös.

ra a munkakör megnevezését: adatvédelmi fele-

Áál K6rö“ ú", n|ÍM.)P°'9ármeSteri HÍVa'i’1 dmére 0360
A

^t0n a 9yalph@gyal.hu email címre,
-9 Jegyzöi Titkárságra.
A pálvázat6 b rahaKSanak határideÍe: 2017. szeptember 15.
palyazat további részletei elolvashatok a ww.gyal.hu-n!

Szita Róbert

s

Fotó: Bőrösök Kata és Kiséri-Nagy Ferenc

Csapatban dolgozva mindig könnyebb venni az akadályokat!
Az év köztisztviselője elismerésben részesítette Gyál Város Önkormányzata a nyugdíjba készülő
Pályi Lászlónét. A megtisztelő címet, a vele együttjárő gyönyörű oklevéllel és egy kis pénzecské
vel a köztisztviselők napján vehette át a díjazott.
A Gyáli Polgármesteri Hivatalban minden évben ju
talmazzák a kiemelkedő munkát végző, hosszú ideje a
városban, a városért dolgozó köztisztviselőket. Idén
a megtisztelő címet Pályi Lászlóné Borika érdemelte ki.
A hivatal pénztári munkatársaként lelkiismeretes, ál
dozatos munkával, elhivatottságával segíti a városve
zetés munkáját.
Pályi Lászlóné vagy, ahogy mindenki a Polgármes
teri Hivatalban ismeri, Borika 1977-ben érettségi
zett Fehérgyarmaton, majd az ottani ÁFÉSZ-irodában kezdett dolgozni. 1985-ben költözött Gyálra,
ahol 1993-ig a tanácson dolgozott pénztárosként,
majd egy könyvelőirodánál folytatta. Aztán 2007ben visszajött, már a Polgármesteri Hivatalba. 40
éve a szakmában dolgozik, most a NŐK 40 prog
ramnak köszönhetően a nyugdíj mellett döntött.
Jó döntés volt annak idején a szakmaválasztás?
Nem bántam meg, hogy a pénzügyi szakmát vá
lasztottam. Számomra nem száraz a pénzek, a szá
mok világa, mert mellette az emberi kapcsolatok is
mindig érdekeltek.
A pénzügyi területen is kialakulhatnak tartalmas em
beri kapcsolatok?
Mindenképpen. Szeretem a kollégákat, annak ellené
re, hogy mindig beosztott voltam, szerettem az em
berekkel is foglalkozni. Szerintem ki tud alakulni ezen a
szakterületen is jó és tartalmas emberi kapcsolat. A
kollégáimmal és a főnökeimmel is mindig igyekeztem jó
együttműködést ápolni. Szerencsésnek mondhatom
magamat, hiszen kiváló kollégák és mindig olyan jó ve
zetők vettek körül, akikre számíthattam, akik segítet
ték a munkámat. Közösen, csapatban dolgozva mindig
könnyebb venni az akadályokat, mint egyedül.
Valóban jó a főnök-beosztott viszony?
A főnök-beosztott viszonyt az odafigyelés teszi jó
vá, Dierra Éva tyúkanyóként vezeti a pénzügyi irodát.
A 10 fős csapat jó közösség, az „adósokkal” együtt
jó csapatot alkotunk, de nemcsak a főnököm, a mun
katársaim, a kollektíva is nagyon jó.

Meglepte az elismerés?
Eddig mindig tudtam, hogy ki kapja majd, hiszen én
számfejtem mindig a jubileumi javadalmakat, de most
én sem tudtam róla, így aztán valóban meglepetés
ként ért.
Szabadidejét mivel tölti a legszívesebben?
Ketten élünk a férjemmel, ha van időnk, utazgatunk,
2-3 éjszakás meleg vizes helyekre szeretünk eljutni,
emellett a családlátogatás is fontos számunkra. Egy
4 lakásos társasházban lakunk, szeretem a lakáshoz
tartozó kiskertet gondozni. A szabadidő tartalmas el
töltését egésszé teszi a kertészkedés, az ültetgetés,
a locsolás.
Már létezik terv a nyugdíjas évekre?
Decemberben megyek el nyugdíjba, 2 hónap fel
mentési idővel tervezek. A nyugdíjas éveimben a telet
mindig szeretném otthon töltöm, de a lényeg, hogy
szeretném hasznossá tenni magamat, igazából azon
ban nem tervezek.
És, ha már Borika megnevezte, kíváncsiak voltunk
a jelenlegi főnök, a pénzügyi irodavezető véleményé
re is. Dierra Éva 2007 óta dolgozik együtt Pályi Lászlónéval.
Borika nagyon sok elszámolási előleggel dolgozik,
béreket, közfoglalkoztatottakat fizet, 7 év alatt több
millió forint megy át a kezei között Évek óta 9 pénz
tárat vezetett, munkáját mindig becsületesen, igen
nagy forgalom mellett is mindig olyan hiba nélkül vé
gezte, ami elszámolás miatt következett volna be.
Nagyon kevés ilyen becsületes, szorgalmas, korrekt,
nagy tudású kollégám volt eddig, mint Borika. Na
gyon szeretem őt, és nagy szívfájdalmam, hogy el
hagy bennünket, de megértem a döntését. Nagyon
hiányozni fog - fogalmazott Dierra Éva.
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Diákmunkán a hivatalban és a városi cégeknél
A Nemzetgazdasági Minisztérium, a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai és
a járási/kerületi hivatalok munkaügyi kirendeltségei idén is meghirdették a nyári diákmunka programot,
melyhez Gyál Város Önkormányzata is csatlakozott.
Rozgonyi Erik címzetes főjegyzőtől lapunk megtudta, hogy
a program célja az volt, hogy a 16-25 év közötti nappali ta
gozatos diákok munkatapasztalathoz jussanak, emellett az
sem volt mellékes, hogy egy hónap alatt bruttó 95.000 Ftot kereshettek.
Fekete Zsolt Gergő, a XVIII. kerületi Karinthy Frigyes Gim
názium tanulójaként a Gyál Városfejlesztő- és Városüze
meltető Kft.-nél dolgozott.
Megrendeléseket néztem át, pályázatokat gyűjtöttem ki.
Szerettem a munkámat - válaszolta kérdésünkre, de azt is
hozzátette, hogy még a nyáron, augusztusban a családdal
külföldre mennek nyaralni, és az is előfordulhat, hogy jövő
re is visszatér a gyáli hivatalba vagy a városi céghez dol
gozni.
Szolnoki Katinka, a Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola üvegműves szakának 11. évfolyamos diákja testvérétől
értesült a lehetőségről.
A nővérem már dolgozott itt, jó tapasztalatai voltak, gon
doltam kipróbálom én is. Konkrétan irodai, pontosabban
szólva postai munkát végeztem, leveleket bélyegeztem, il
letve adatokat vittem fel - nyilatkozta lapunknak Katinka,

Tüdőszűrés Gyálon
A szokásos éves tüdöszűrés 2017. július 31tól augusztus 28-ig lesz a Rákóczi utcai isko
lában (Gyál, Rákóczi út 44-46.), melynek be
járata a Károlyi Mihály utca felől van.
A vizsgálat ideje
Hétfő, szerda: 12.00 - 18.00
Kedd, csütörtök, péntek: 08.00 - 14.00
A vizsgálat elvégzéséhez személyi igazol
vány, lakcímkártya és TÁJ kártya szükséges,
valamint - ha van - az előző évben kapott tü
dőszűrő igazolást vigyék magukkal a szűrő
vizsgálatra. Amennyiben a leletre szükség
van, saját névre kitöltött felbélyegzett vá
laszboríték ellenében 3 héten belül postán
megküldik.
A tüdöszűrés a felnőtt lakosság számára
ajánlott vizsgálat! A 40 év feletti lakosoknak
évente egy alkalommal ingyenes. 40 éves kor
alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgá
lathoz a vizsgálat díja 1.700 Ft, melyhez a
szűrőállomáson kapható csekk, befizetése
postán történik a vizsgálat előtt.
A 14-18 év közötti gyermekek szűrése in
gyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyi
latkozat szükséges (nyilatkozat az Egész
ségügyi Központ információs pultjánál elér
hető). A törvény által kötelezettek, illetve a
18 évnél idősebb tanulóknál (szakiskolai szak
mai alkalmassági vizsgálat), akiknek az okta
tási törvény ezt előírja, a vizsgálat természe
tesen ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg! A vizsgálat
alkalmas a TBC, illetve sok más tüdő-beteg
ség időben történő felismerésére!
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aki társaival együtt 6 óra munkát végzett nap mint nap, de
terepen is voltak már. A nyáron még szeretne dolgozni és
már azt is tudja, hogy egy palacsintázóban próbálja majd
ki magát.
A következő diákcsapat augusztus elején érkezett a Város
házára, jelenleg négy tanuló foglalkoztatását biztosítják.

Tisztelt Adózók!
Közelit a második félévi adókötelezettségek befizetésének határideje.
Az idei évben a második félévi építményadó, iparűzési adó, gépjármű
adó kötelezettségeiket 2017. szeptember 15. napjáig kell teljesíteniük.
A fenti befizetési határidő be nem tartása esetén a kiegyenlítés nap
jáig késedelmi pótlék kerül megállapításra. A késedelmi pótlék mérté
ke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegy
banki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
Az idei év február végén megküldött fizetési értesítőkhöz minden
magenszemeiy adózó eseteben mellékeltük a második félévi kötele
iktől teijesitesehez szükséges készpénz-átutalási megbízásokat,
üt -u csekk,eken feltüntetésre kerültek a befizetési határidők is.)
a7Eadő7rtuaht0rZaS0kf!Seteben (pL Sépjármü évközi vásárlása esetén)
hatáSní maM°-lf?anertesü|tek adófizetési kötelezettségükről. A

fizetés .,teK“''SSé9™SSfyeknél -

8

lásYaíkell eleaTff0 kÖ‘e'ezett adózóinknak továbbra is banki átuta-

törvényi előírásoknak megS^S'éltei
bér 31. „,piái9 kök, , hátralékkal!
zók esetében.

''T™ értesltö''a

készpénzátűta^ásTmegbízáTai^ ne m °n'k IÜ' teljesitéshez szükséges

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 12.30-15.30
szerda: 12.30-17.45
Péntek: 08.00-12.00
Gyáli Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Iroda

SzR-gyal.hu
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Fotó: Börcsök Kata és Kiséri-Nagy Ferenc

Öt éve adták át a gyáli rendőrőrs épületét
Annak idején dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium akkori parlamenti államtitkára, Dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő, Dr. Simon Tamás rendőr dandártábornok, Pest megye rendőrfőkapitánya
és Pápai Mihály, Gyál város polgármestere vágta át a szalagot az önkormányzati forrásból épült gyáli
rendőrségi épület átadási ünnepségén.
Az eseményen más, magas rangú rendőri vezetők, közéleti
személyiségek mellett részt vett Lajtár József rendőr ve
zérőrnagy, az Országos Rendőr-főkapitányság akkori gaz
dasági főigazgatója, országos főkapitány-helyettes is.
A biztonság, a közbiztonság megteremtése, fenntartása a
mindenkori állam egyik legfontosabb feladata, de kiveszik ré
szüket ebből más szervezetek, köztük az önkormányzatok is.
Gyál Város Önkormányzata is számos alkalommal adta ta
núbizonyságát annak, hogy kötelező feladatain túl, önként
vállalt feladatként is fontosnak tekinti az itt élők biztonságérzetének javítását. A polgárőrség segítése, a rendőrség fo
lyamatos támogatása alapítványi keretek között, vagy éppen
a rendőrségi épület rendelkezésre bocsátása mind-mind
olyan önkormányzati vállalások, amelyek bizonyítják ezt.
Gyált 1997-ben, idén 20 éve avatták várossá. A ma több
mint 26 000 lakosú település már hosszú ideje rendelke
zett saját rendőrőrssel. A régi őrsöt (Bajcsy-Zsilinszky ut
ca 41.) a képviselő-testület 1996-ban adta át a rendőrség
ingyenes használatába. A már akkor sem fiatal, 256,3 m2
alapterületű épületet 1997. január 1-jén vették birtokba a
rendőrök, mely az évek során teljesen elhasználódott, na
gyon rossz állapotba került. A képviselő-testület úgy döntött,
hogy nem éri meg az akkori épületet felújítani, ezért úgy
határoztak, hogy a rendőrség a Kisfaludy utca 1. szám alatt
található épületbe költözik, melyet 2012. július 10-én avattak
fel. A rendőrőrs új épületét 80 millió forintos költségvetés

ből, helyi vállalkozók bevonásával építtette az önkormány
zat, melyet bérbe ad a rendőrségnek.
A Gyálon szolgáló rendőrök magukénak érzik az épüle
tet, mi sem példázza ezt jobban, mint az, hogy a 2012-ben
megépített létesítmény ugyanolyan jó állapotban van, mint
amikor felavatták.
Fö támogató
Gyál Város Önk<ormónyzat
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A rendezvények
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95 esztendős hölgyet köszöntött
a város alpolgármestere

sportpálya

SPORTFESZTIVÁL

Családtagjai jelenlétében köszöntötte Gyál alpolgármeste
re, Erős József a 95 esztendős Szalagyi Jánosnét.
Az alpolgármester virággal és csokoládéval köszöntötte a
születésnapját ünneplő Erzsiké nénit, akinek tolmácsolta a
kormányfő jókívánságait is és átadott egy díszoklevelet. A
95 esztendős Erzsi néni szerint a munka és a család segített
neki, hogy megérje ezt a szép kort.
Jó egészséget és további boldog életet kívánunk Erzsiké
néninek szerető családja körében.
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Jubileum: együtt ünnepel az egész város!
Idén jubileumi évet ünnepelhetünk, melynek köszönhetően megújul a kétnapos rendezvénysorozat,
amely remélhetőleg tükrözi a korábbi évek hagyományait és idézi az ünnepek kellemes hangulatát.
Gyál várossá avatásának 20. évfordulóján együtt ünnepel az egész város. Népszerű hazai előadók,
izgalmas kísérő programok gazdagítják az eseményt.
A Lendületben GYÁL2017 ren
LENDÜLETBENGYÁL2*17
dezvénysorozat keretében Gyál
Város Önkormányzata és az
Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár szervezi a Városi
Születésnapi Utcabált, a Városi
Sportfesztivált és a Csillagfényes
Fogathajtó Fesztivált. Augusztus
25-én, pénteken és augusztus 26án, szombaton ismét remek han
gulatú családi program, sporto
lás, sztárfellépök egész sora, ki
rakodóvásár, kulturált vendéglá
tás várja a családok apraja-nagyját a gyáli sportpályán és a piac
téren.
Régi hagyomány Gyálon, hogy
a város születésnapját kulturális
és szórakoztató programsorozat
tal ünnepli. Ez alkalomból au
gusztus harmadik hetében adják
át a díszpolgári címet és köszön
tik azokat is, akik az elmúlt 20 év
ben sokat tettek a településért.
morista stand-up blokkja, valamint a
Az augusztus 25-i péntek este a
Kelemen Kabátban élő koncertjével
hangulatos és látványos fogathajtás
és NIKA fellépésével folytatódik. Az
sal kezdődik, melyet idén egy esté
est sztárfellépöje a minden korosz
re szerveztek a korábbi kétnapos he
tályban népszerű NEOTON FAMÍLIA
lyett, hiszen az aktív sportolni vá
lesz 90 perces élő koncerttel. A két
gyókra is kitüntetett figyelmet kí
napos rendezvény a nagy koncertet
vánnak szentelni. A fogatok mellett
követően sem ér véget, hiszen jón egy
egyéb szórakoztató programok is
valódi izgalmakkal teli show, melyet
várják a nézőket!
teljes titok övez, azonban annyi bizo
Az aktív sport szerelmeseit au
nyos, hogy lélegzetelállító fellépésre
gusztus 26-án, szombat reggeltől vár
számíthatunk. A koncertek szünetei
ják a sportpályára, ahol a sportágak
ben átadják a Kiváló Gyáli Sportolói
bemutatói mellett, nevezni lehet táj
Díjat és a “Bemutatom a városomat”
futásra, nordic walkingra, asztalite
videó-pályázat nyerteseinek jutalmát.
niszre, biliárdra és foci is lesz. Bemu
A várossal együtt 20 éves fiataljait is
tatót tartanak a karatésok és a maköszöntik, akik az utcabálon vehetik
zsorett csoport is. A 8 méter magas
át személyre szóló ajándékukat 16 és
EXTRA mászófalon egyszerre 3 fő
18 óra között, a színpad mellett.
mászhat a különböző nehézségű pá
Este 22 órától a tűzijátéké lesz a fő
lyákon, a rögzítők és a kezelősze
szerep, amellyel kapcsolatban az ed
mélyzet segítségével.
diginél is látványosabbat és színe
Az eredményhirdetés után kövesebbet ígértek a szervezők.
tezhet egy kis szusszanás, melyet kö
Az utcabálon kísérőprogramok is
vetően délután a piactéren nagysza
várják az érdeklődőket. Egy IGLU alatt
bású rendezvények kezdődnek.
úgynevezett bababirodalomban játsz
A fellépők sora 14.30-kor TOMPETI
hatnak a legkisebbek kisautókkal, épí
és Barátai koncertjével indul, majd a
tőkockákkal, hintalóval, kisházzal, mi
gyáli BEX együttes, Badár Sándor huni csúszdával, melyben egy animátor
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felügyel, és játszik a gyerekekkel. A
nagyobbakat arcfestéssel, csillámte
toválással, hennafestéssel és légvár
ral várják. A légvár, melyben csúsz
dás akadálypálya is található 8 órán
keresztül várja majd a gyerekeket,
hogy kifulladásig élvezzék a pálya
nyújtotta örömöket.
Újdonság, hogy a koncertek között
pólóágyú segítségével Gyál-pólókat
lőnek a közönségnek, illetve ingyene
sen osztják egész nap a különböző
formára hajtott lufikat a bohócok. A
tavalyi nagy érdeklődésre való tekin
tettel idén is, egy igazi helikopter szi
mulátor, a HAPPYCOPTER várja az ér
deklődőket 14 órától 19 óráig. A Mojitos pultnál alkoholmentes és alkoho
los italokkal lehet felfrissülni, illetve a
vecsési Borhálónak köszönhetően kü
lönböző hideg fröccsökkel hűthetik le
magukat az érdeklődök. Ezek mellett
válogathatunk kedvünkre a kirakodóvásáron kínált vásárfiákból és a finom
étkek közül is!
A programok ingyenesen látogathatóak! Kövesse az eseményeket a
Lendületben Gyál2017 facebook-oldalán, vagy a www.gyal.hu-n

gyal.hu
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Fotó: Börcsök Kata

Janza Katával és Dolhai Attilával ünnepelte

15. születésnapját a Közház
Az idén 15. születésnapját ünneplő Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár július 7-9. között a
Lendületben GYÁL 2017 rendezvénysorozat részeként szervezett háromnapos ünnepséget, melyen
több százan fordultak meg.
Remek hangulatban telt a három nap, bemutat
koztak a Közház saját csoportjai. Többek között
a Gyáli Fúvószenekar, a Musical Stúdió és a Ka
leidoszkóp Színpad. A látogatók meghallgat
hatták a Romano Glaszo együttest, a Hangmüvelök zenekart és a vastapssal jutalmazták Jan
za Kata és Dolhai Attila közös fellépését.
Az első nap a képzőművészetek jegyébent telt,
nyílt alkotónapot tartott a Gyáli Képzőművész
Egyesület, majd a Gyáli Téli Tárlat egyik szakmai
zsűrijének tagja, T. Nagy Katalin művészettörté
nész nyitotta meg a kiállítást Fazonigazítás cím
mel. A kiállítás július végéig volt megtekinthető
a Közösségi Ház Kamara termében.
A második nap a zenéről és a táncról szólt és Orbán Re
gina ritmikus gimnasztikával nyitotta meg, majd a Romano
Glaszo folklór együttes varázsolta el a közönséget. Akik le
maradtak július 1-én a Gyáli Fúvószenekar remek koncertjéről,
annak lehetősége volt az eseményen meghallgatni őket. Az
est fénypontja Janza Kata és Dolhai Attila közös műsora
volt, melyre nagyszámú nézőközönség gyűlt össze. Ferge
teges előadásukat követően Pápai Mihály polgármester kö
szöntötte a születésnapos közösségi házat, dolgozóit, akiket
a színpadra szólított.
A polgármester beszédé
ben elmondta, hogy az
i ,
anyagi feltételek, melyet az
''-r
Önkormányzat biztosít min
í\
*
J
den évben a ház működé
.i
séhez, csupán materiális ja
vak. A programokat, a ház
A
lelkét az ott dolgozók és
munkájuk teszi teljes egészszé. A színpadon álló ősz- jjf^j
szes munkatárs közös mun
kájának köszönhetően valósulhatnak meg olyan színvonalas
események, mint amilyen ennek a három napnak a gazdag
programja is volt. Ezt követően Gazdik István, a közösségi
ház volt igazgatója és Ljubimov Krisztina megbízott igaz
gató közösen felvágták a születésnapi tortát. A zenei nap
a Hangművelö zenekar hangulatos koncertjével zárult.
A harmadik nap a
színház és irodalom
jegyében telt, a ki
sebbeket Arany me
sékkel várta a Szekér
Színház, humoros
meséiken jól szóra
koztak a fiatalabbak
és az idősebbek
egyaránt. A Gyáli
Kaleidoszkóp Szín

pad nagy sikerrel, telt házzal mutatta be az Abigél című da
rabot. A három napos fesztivál zárásaként a Gyáli Musical
Stúdió hatalmas sikerrel mutatta be legújabb, Anconai sze
relmesek című zenés előadását.
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AZT A RAGY©<S@JÁT!”

Dallal köszöntjük 20 éves városunkat
2017. szeptember 9-én, szombaton 15 órakor
Gyálon az Arany János Közösségi Házban
Fellépnek:
a Kovács István Pál Dalkör énekesei,
az Öszidő Nyugdíjas Klub énekkara,
a Kaleidoszkóp Színpad tagjai Farkas Évi vezetésével
Zene: Dél-pesti Régió cigányzenekara
Oláh Attila prímás vezetésével,
Petrik Balázs zongoraművész
Rendező művészeti vezető: TOLNAI MARI
Szünetben tombola
Belépőjegyek a helyszínen válthatók: 700.- Ft. (pártoló tagoknak:300.-Ft).
A műsort Gyál Város Ónkormányzata, az Arany János Közösségi Ház,
a Dankó Rádió, a NEA, valamint a Gyöngyi Virágbolt támogatja.
A helyszín megközelíthető:
M3 metró Határ úti megállótól 294E, a Boráros tértől pedig 55 autóbusszal.
Mindenkit szeretettel várunk és jó szórakozást kívánunk!
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Kétbodonyban jártak a másodikosok
Az idén a Bartók iskola 2.a és b osztályai erdei iskolába indultak. A két osztályfőnök
rencné és Halászné Sashegyi Marian mellett lelkes fiatal kollégánk, Joó Orsolya és ön entes szülők
kísérték a közel negyven gyermeket. Május 25-27. között a Cserháti Erdei Iskolába látogattunk el Két
bodonyba.
Az erdei iskolában egyetlen pillanatra sem unatkoztunk. Játsz
va, tapasztalva szereztünk sok-sok ismeretet. Az érkezés nap
ján meglátogathattuk a mini állatkertet, ahol rengeteg új és
már eddig ismert állattal találkozhattak a gyerekek. A rend
hagyó környezetismeret órán sok új információt tudhattak
meg az állatokról. Találkoztunk különböző fácánokkal, pá
vákkal, őzikével, kenguruval, lámával, emuval, de olyan ház
táji állatokkal is, mint a tyúkok, kacsák, libák, kecskék, lovak.
A következő program a csónakázás volt, ahol csónakon
utazva nézhettünk körbe a tavon. Óriási élmény volt ez gye
reknek, felnőttnek egyaránt. A tiszta, friss levegő, a pici he
gyi ösvények szemet gyönyörködtető látványt biztosítottak

mindenki számára. A falu tájházába is ellátogattunk, ahol játszva-mesélve ismerkedhettünk meg a régi szokásokkal, hagyómányokkal. Itt a honismeret nem tantárgy volt, hanem csu
pa mese, csupa játék, az élő népviselet csupa szín és virág,
A nap még ezzel a programmal sem ért véget, hiszen vissza
érve a szállásról bőrből készítettünk ajándéktárgyakat. Az
utolsó napon pipiskét sütöttünk a gyerekekkel. Ök maguk for
mázhatták meg a madár formájú édességet, amelyet ebéd
után meg is kóstolhattak. A sok szervezett programon túl
még rengeteget sétáltunk, játszottunk a szabadban. Egy ak
tív, élményekkel teli kirándulás részesei lehettünk, amelyet so
ha nem feledünk.

Bartókos tantestület a Korda Filmstúdióban
A tanév végéhez közeledve az osztálykirándulások után a bartókos tantestület is kirándulást szerve
zett. Az idei úti cél a 2007-ben épült, európai viszonylatban is nagy és igen modern filmstúdió volt,
ahol idegenvezető segítségével tekinthettek be a filmes világ mindennapjaiba.
Az első helyszín a Korda em
lékkiállítás volt. Itt sokat meg
tudhattunk Korda Sándor éle
téről, aki külföldön igen nagy
és sikeres filmes karriert futott
be még az 1930-as években.
Többek között megtudhattuk
róla azt is, hogy olyannyira
volt különc, hogy nem volt
hajlandó lakást bérelni, min
dig szállodában lakott és volt
egy "fejlövése", hogy csakis
egyféle zakót, kétféle inget és
egyféle cipőt volt hajlandó vi
selni. Úgyhogy ebből volt is
neki pár...
Ezután a tárlat következő részében a mozgókép történe
tébe engedtek betekintést.
Itt megnézhettük a filmes jelmezeket is pl. a Magyar Vándor
című filmét. Innen elérkeztünk a filmes trükkök, optikai csa
lódások világába. Az effektek non plus ultráját is megismer
hettük. A GA zöld háttér helyére a számítógép egy perc alatt
bármit odatesz. Ha zöld kabátban ülsz rá akkor te vagy a test
nélküli motoros, vagy tiéd Harry Potter láthatatlanná tévő kö
penye. És ezután jöttek a külső helyszínek. .. A világ egyik
legnagyobb New York díszlete itt található, ami többek kö
zött a Hellboy forgatása miatt épült. Egy másik helyszínen,
középkori város házait, valamint a Borgiák nálunk is forgal
mazott film díszleteit, helyszíneit láthattuk. És persze min
dent hungarocellből... a legutolsó apró részletekig kidolgozva.
Döbbenet. Ha nem fogtuk volna meg, nem hittük volna el,
hogy minden, amit látunk egy darab festett hungarocell.
Sok helyre tilos volt bemenni. Ezek egy most folyó forgatás
kellékei, helyszínei voltak. Talán később ezek is látogathatók
lesznek majd. Összességében nagyon kellemes és élmé
nyekkel teli kirándulás volt, amelynek záróakkordjaként a Pátyon található Gastland Hotel Étterem és Konferenciaköz
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pontban ebédelhettünk, mert Gyálon jó pedagógusnak lenni,
és jó lenni a Bartók Béla Általános Iskola dolgozójának is. Kü
lön köszönjük a Monori Tankerületnek, hogy anyagi támoga
tásával segített megvalósítani kirándulásunkat.

Álláslehetőség
a Gyáli Bartók Béla Általános Iskolában!
nárokSszemélyéb<0lf9áÍnl<at tanít0, magyar és ének szakos ta'
70fJelen,tkeZéSí' me'y ^rtalmazza az önéletrajzot és a végema,lben vá,,uk a
bantaíl?'
lehetöség9el várjuk és keressük Azt a kar
ban^2n ’ n fer,etne a Gyáli Bartók Béla Általános IskoláemaH c mém h Jf TtkeZéSeket öné|etrajzzal várjuk iskolánk
email címere: bartok.gyal@gmail.com

iel?nSS'r0ltk3?™nkáS
™nka,érsatVáf
hetösés megadáséval a portán
telefonszár"0"- *• ele''

Joó Orsolya, gyal.hu
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Fotó: Börcsök Kata

Vakáció a nyári napköziben
Ezen a nyáron, a szokásos forgó beosztásnak megfelelően az Ady Endre Általános Iskola szervezte
meg és bonyolította le a nyári napközit a gyáli általános iskolás gyermekek számára.
A héthetes „gyermekvigyázó" programra közel hatvan család tartott igényt a három iskolából. Két csoportra való olyan
kisdiák jelentkezett, akiknek szülei napközben dolgoznak, s
nincs annyi szabadság, közeli rokon, hogy egész nyárra megoldott legyen a gyermek felügyelete.
Az Ady iskola tartalmas, élményekkel teli, vidám napokat
biztosított a résztvevőknek. A sportjátékok, a kirándulások,
a fagyizás, a kézműves foglalkozások igazán kedveltek, szórakoztatóak voltak A Tabajdi Mezítlábas Parktól a Margitszi
getig, a játszóháztól a bowlingpályáig sokféle program szí
nesítette a vakációs napokat.
A nyári napközit Gyál Város Önkormányzata finanszírozta 1,5
millió Ft értékben, mely a napközis munkát vállaló pedagó
gusok tiszteletdiján túl a kirándulások, a programok anyagés buszköltségét, belépő jegyeket, minden egyéb költséget
magában foglalt. A gyermekcsoportokat közösségi szolgála
tos volt adys középiskolások is segítették, kísérték. Az Ady
iskola FB-oldalán folyamatosan töltődött képekkel egy album
a nyári napközis történésekről, az iskolában töltött vidám va
kációról!

Kilencedik osztályig jár ingyenesen a tankönyv
Lassan aktuálissá válik az iskolaszerek és a tanköny
vek beszerzése; az eduline.hu utánajárt, kik kaphat
nak ingyen tankönyvet a 2017/2018-as tanévben.
2017 szeptemberétől az elsőtől a kilencedik évfolyamig min
den diák automatikusan ingyen tankönyvet kap, ezt nem kell
külön igényelni - írja az az eduline.hu. A 9. évfolyam fölött a rá
szorulóknak jár az ingyenesség, közéjük tartoznak a tartósan
beteg, sajátos nevelési igényű (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista
vagy halmozottan fogyatékos), három- vagy többgyermekes
családban élő, nagykorúak és saját jogukon iskoláztatási tá
mogatásra jogosult, rendszeres gyermekvédelmi kedvez
ményben részesülő, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás
keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban ré
szesülő fiatalok.
Az ingyenességhez a következő igazolásokra van szükség:
tartósan beteg diákok, szakorvosi véleményt, az emelt szin
tű családi pótlékról szóló igazolást, a sajátos nevelési igényű
tanulók a szakértői véleményt, a nagycsaládosok és a nagy
korúak a családi pótlék összegéről szóló igazolást, a rend
szeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők az erről
szóló határozatot, a nevelésbe vett vagy utógondozói ellá
tásban részesülő diákok pedig a gyámhatósági határozatot,
igazolást csatolják a kitöltött űrlaphoz. Érdemes az adott is
kolában érdeklődni arról, pontosan milyen dokumentumok
szükségesek az ingyenes tankönyvellátás igényléséhez.
Idén szeptembertől iskolakezdési csomagot kapnak az első
tagozatos gyáli gyermekek az Önkormányzattól. A település
ezzel igyekszik átvállalni a családok tanévkezdéshez kapcso
lódó anyagi terheit. A Gyáli Iskolakezdési Programot még feb
ruárban szavazta meg a képviselő-testület, melynek köszön
hetően 3 millió forint támogatási összeget ítéltek meg a leendő
elsősök részére. Szeptembertől több mint 300 gyáli gyermek
jut így füzetekhez, írószerekhez és más hasznos iskolai fel-

szereléshez, a csomagokat a gyáli pedagógusok véleménye
zése alapján állította össze az önkormányzat. Mindemellett a
korábbi évek kialakult gyakorlatának megfelelően idén júni
us 1-töl szeptember 30-ig ismét lehetőség van beiskolázási
segély iránti kérelem benyújtására a Gyáli Polgármesteri Hi
vatalhoz, melynek keretében 8.000 Ft támogatásban része
sülnek mindazok, akik a jogosultsági feltételeknek megfelelnek.

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;
szeptember 7-én 18 órától és
október 5-én 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

Irodűlipi ipádon
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Színpadról a Velencei-tóra
A Civilek a Környezetünkért Egyesület (CIKE) négy éve támogatja a Gyáli Bartók Béla Általános
Iskolában a tanév kezdetétől heti rendszerességgel működő HÁT-TÉR programot. Közel 30 gyermek
és számos felnőtt segítő vett részt a munkában, melynek fő célja, hogy megmutassa a gyermekek
nek, mindenki jó valamiben, értéket képvisel személyével a közösségben, szükség van rá.
A gyerekek nagy izgalommal in
dultak június 4-én, az Összetar
tozás napján, mert sokan közü
lük most lépték át először éle
tükben az ország határát. Cé
lunk az volt a kirándulással,
hogy megismertessük tanuló
inkkal a régi Magyarország azon
részét, melyhez annyi híres ma
gyar történelmi és irodalmi sze
mélyiség és helyszín kapcsoló
dik. Az első két nap bebaran
goltuk Kelet-Felvidék déli ré
szét. Jártunk Rozsnyón, ahon
nan 1706-ban II. Rákóczi Ferenc jj'./jj
kormányozta a fennhatósága
alatti országrészt, megmásztuk
a Füleki vár bástyáját, városnézés ke
retében megkerestük Rimaszombat
magyar emlékhelyeit, megcsodál
hattuk az Andrássy-család gyönyö
rű Betlédi kastélyát és Andrássy
Franciska szecessziós mauzóleumát.
Ellátogattunk a Madách-család régi
otthonába, ahol a múzeumként mű
ködő kastélyban megismerkedhet
tünk az író fő művével, Az ember tra
gédiája című drámával is. Ezután rö
vid sétát tettünk, hogy felkeressük a
nagy író sírhelyét, amelyet meg is ko
szorúztunk. Tovább indulva felkeres
tük Krasznahorka várát, de sajnos
még nem sikerült teljesen helyreállí
tani a tűzvész óta, így csak kívülről
tudtuk megnézni. Ebből a magas
ságból gyönyörű kilátás tárult elénk.
A programokkal teli napok végén já
tékos feladatokkal idéztük fel az az
napi élményeket. A gyerekek fárad
hatatlanságát mutatta, hogy minden
este még volt energiájuk egy foci-
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meccsre a szálláson. Június 6-án ne
héz szívvel indultunk hazafelé, de
tudtuk, hogy most következik a ki
rándulás legizgalmasabb napja. Ta
lálkoztunk a rimaszombati Tompa Mi
hály Református Gimnázium hete
dikes diákjaival, akikkel barátságos

focimeccset játszottunk és közösen
elültettük az összetartozás fáját. Ez
után tovább utazva kirándulásunk
másik nagyon várt helyszínét keres
tük fel az egyedülálló Dobsinai jég
barlangot. Megnéztük Kassa törté
nelmi belvárosát, II. Rákóczi Ferenc
sírhelyét, ahol szintén koszorút he
lyeztünk el történelmünk egyik ki
magasló személyiségének hamvainál.
Fáradtan, de élményekkel tele elin
dultunk hazafelé.
Szeretnénk kifejezni köszönetünket minden kollégának, aki nagy se
gítségünkre volt a kirándulás lebo
nyolításában, a szülőknek, hogy tá
mogattak ebben a programban min
ket és elengedték gyermekeiket, a
gyermekeknek, a figyelmes érdeklő
désért. Jó lenne, ha minden hetedi
kes diákunk eljuthatna ezekre a hely
színekre, hogy megismerje tágabb
hazánkat is.

Noszlopi Rita Zsuzsanna - gyal.hu

Fotó: Börcsök Kata

Ki tud többet Gyálról?
Kérjük, bekarikázással jelölje a helyes
választ!
1. Ki adta át a millenniumi zászlót
2000-ben városunknak?
1. Pokorni Zoltán oktatási miniszter
2. Göncz Árpád köztársasági elnök
X. Orbán Viktor miniszterelnök
2. Melyik család volt Gyál és környé
kén a legnagyobb birtokos a XIX. szá
zadban?
1. gr. Dégenfeld
2. Jálics
X. gr. Károlyi
3. Milyen eseményhez kötődött a mil
lenniumi zászló átadása 2000. au
gusztus 20-án?
1. A kopjafa avatása
2. Szent István szobrának avatása
X. Az Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvár átadása
4. Kiről nevezték el azt a helyi önkor
mányzati díjat, amivel az egészségügy
és a szociális ellátás területén kima
gaslót alkotók tevékenységét ismeri el
az önkormányzat?
1. Gyál védőszentjéről,
Szent Györgyről
2. Dr. Fandl János főorvosról
X. Dr. Pusztai Lajos főorvosról
5. Ki volt az, aki először létesített is
kolát az uradalmi cselédek gyermeke
inek Gyálpusztán?
1. gr. Károlyi László
2. Kisgyörgy Aladár
X. Jálics Géza
6. Mi létesült a mai benzinkúttal szem
beni üzlet mögött Gyálszőlőn a 20-as
években?

1. srandfürdö
2. étterem
X. községháza
7. Ki adta át Gyimesi István polgármesternek a város kulcsát 20 évvel ez
előtt, a várossá avatási ünnepségen?
1. Kuncze Gábor belügyminiszter
2. Dr. Schmidt Géza, a Pest Megyei
Közgyűlés elnöke
X. Horn Gyula miniszterelnök
8. Mit jelképez a város címerében a
szőlőfürt és az akácfaág?
1. A község Gyál -szőlőből és Gyál-ligetből jött létre.
2. Régen a település fő terméke a ke
ményfa és a bor volt.
X. A fehér homoki szőlő oltványoknak
akácfa volt az alanya.
9. Hány hektoliter vizet tudtak tárolni a
Jálics kastély tornyában?
1. 400
2. 300
X. 50
10. Milyen stílusban épült
a Jálics kastély?
1. szecessziós
2. neoreneszánsz
X. eklektikus
11. Ki volt az a
személyiség, aki
posztumusz (ha
lála után) kapta
meg a Gyál Dísz
polgára Címet?
1. dr. Nagy Árpád
2. Solymári Béla
X. Szüts Szabó
Istvánné
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A BOLTI VÁSÁRLÁS
VÉGÖSSZEGÉBŐL
kedvezményt adunk a kivágott
kupon átadása esetén (kivéve
rendelésre érkezett csomag).

\

ÉRVÉNYES 2017.12.31.
Diéta Pont * 2360 Gyál, Körösi út 38.

13. Megközelítőleg hány lakosa van vá
rosunknak?
1.17000
2. 25200
X. 34000
+1 Mikori keltezésű a köztársasági el
nök Gyált várossá nyilvánító rendelke
zése?
1.1997. augusztus 20.
2.1997. júliusi.
X. 1997. október 23.
A hibátlan megfejtéseket beküldők kö
zött értékes tárgynyereményeket sor
solunk ki, melyeket az augusztus 26-i
városi ünnepségünkön adunk át.
Beküldési határidő: augusztus 21.
A megfejtéseket postai úton a Gyáli
Polgármesteri Hivatal címére (2360
Gyál, Körösi út 112-114.), elektronikus
módon pedig a gyalph@gyal.hu email
címre várjuk.

Generáli: országszerte személyesen
Újabb képviseleti pont nyílik Gyálon

Q
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12. A polgármesterrel együtt jelenleg
mennyi tagja van Gyál Város Önkor
mányzata Képviselő-testületének?
1.12
2.16
X. 15
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Az ország egyik legkiterjedtebb tanácsadói és képviseleti háló
zatának bővítésével Gyál lakói mostantól még könnyebben tájé
kozódhatnak a személyre szabott igényeket kielégítő biztosítási
és megtakarítási lehetőségekről, a Generáli Biztosító ugyanis
megnyitotta legújabb képviseletét a településen. A társaság cél
ja, hogy az ország valamennyi járásában jelen legyen, hiszen a
cég filozófiája szerint a személyes tanácsadást semmi sem pó
tolhatja.
A képviseleti pontokon a Generáli Biztosító lakossági biztosításai
mellett a Generáli Önkéntes Nyugdíjpénztár, a Generáli Egészségés Önsegélyező Pénztár, az Európai Utazási Biztosító és Europ Assistance biztosítási megoldásai is elérhetőek.
Az új képviselet címe: 2360 Gyál, Körösi út 13.
Képviseletvezetö: Deguly István, +36 20 366 1650

GENERAL!
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Qyál gondozott, rendezett település
A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. egyik legmeghatározóbb nyári tevékeny
sége a park- és a zöld terület gondozása.

I

A gyáliak lépten, nyomon
láthatják, hogy szép szám
ban megnövekedett a zöld
terület, ami kertváros lévén
nem is csoda - ezekkel a
szavakkal kezdte a témát
megvilágítani lapunknak Zsigovits Gábor, a városi cég
ügyvezetője, akitől azt is
megtudtuk, hogy elsősorban
az értékek eredeti állapo
toknak megfelelő fenntartá
sa, valamint a közparkok és
az újonnan létesült parkok
gondozása, a zöld területek
kaszálása és a Vecsési út és
a Körösi út környékének rendben tartása a cél.
Fontos nekünk, hogy aki Gyálra érkezik, lássa, hogy ebben
a kisvárosban jó a közösség, gondozott, rendezett településen
élnek itt az emberek. Azt gondolom, hogy céljaink elérése
érdekében pedig a folyamatos munkaerő-, és munkaeszköz, illetve gépfejlesztés is elengedhetetlen. Minőségi munkát
ugyanis csak megfelelő gépekkel, eszközökkel lehet ellátni.
Régebben volt olyan munka, ami akár egy hétig is eltartott,
ma ez már egynapos tevékenység. A park- és kertgondo
zással kapcsolatban igyekszünk mindenhová eljutni, minden
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igényt kielégíteni - tette hozzá Zsigovits Gábor. A cégveze
tő azt is elmondta lapunknak, hogy a nyári intézmény-felújí
tási munkák jól, időarányosan haladnak, augusztus végére
mindenhol végeznek, bár nehezíti a feladatvégrehajtást, hogy
a pályázatok kapcsán zajlik a hőszigetelés- és nyílászáró cse
re az intézményekben.
A határidők pontos betartása érdekében szükséges a kor
rekt együttműködés a kivitelezőkkel, és a szeptemberi isko
lakezdés előtt a nagytakarítás is megfelelő egyeztetést igényel
majd.

\

-

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Várjuk a jelentkezőket azonnali kezdéssel karbantartó
munkakör betöltéséhez:
Szakmai képesítés előnyt jelent:
- festő
- burkoló
- lakatos
- kőműves
- villanyszerelő
A jelentkezéseket az alábbi címen lehet benyújtani:
2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
info@varosuzemeltetes-gyal.hu

Kertész-karbantartó munkatársat keresünk!
Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzat
Gyöngyvirág Szociális Szolgálata kertész-karbantartó
munkatársat keres a Borostyán Nappali Szolgálat, Bu
dapest Címer u. 88. szám alatti telephelyére.

Személyre szabott diéta
(amelyhez érvényes orvosi szakvélemény minden esetben szükséges)

Tejmentes
----- —_______
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Menü

Gluténmentes
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Diabétesz

ATOM

Lakcózmentes

abbi diéták

Az állás betölthető 8 órában, illetve megváltozott
munkaképességű munkavállaló esetén 4-6 órában is.
Jelentkezni lehet munkanapokon: 8-16 óra között
a 06-1 297 0057 telefonszámon vagy személyesen
Budapest, Marosvásárhely utca 6-8 szám alatt.
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SzR - Király László

Terménykiállítás
- immár harmincötödször!
A Gyáli Kertbarát Kör vezetősége és tagsága
minden érdeklődőt és jelentkezőt szeretettel
meghív a 2017. szeptember 7-10-ig tartandó
35/TERMÉNYKIÁLLÍTÁSÁRA"!
t

í

A Gyáli Kertbarát Kör ve
zetősége és tagsága minden érdeklődőt és jelentkezöt szeretettel meghív a
2017. szeptember 7-10-ig
tartandó 35."TERMÉNYKIÁLLÍTÁSÁRA"!
Nevezni lehet saját ter
mesztésű zöldséggel, gyü
mölccsel, befőttel, sava
nyúsággal és különleges
virággal. A termények le
adása: szeptember 7.-én
/csütörtökön/ reggel 8.00és 10.00-óra közötti idő
ben történik. A jelentkezők
tüntessék fel a kiállítandó
termény nevét, és a jelentkezőről egy fényképet is kérünk!
Ezzel az eseménnyel közösen lesz a SZÉP KERTEK pá
lyázat eredményhirdetése és a díjak átadása is.
A kiállítás megnyitója 2017. szeptember 7-én 13.30 orakor
lesz.
A kiállítást megnyitja és a díjakat átadja Pápai Mihály,
Gyál város polgármestere.
Kiállítás helyszíne: Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár /2360.Gyál, Körösi út 118-120/
Kiállítás megtekinthető 2017.szeptember 7-től-10-ig, csü
törtökön 13.30-18.00 között, péntektől vasárnapig 8.0018.00 óráig.

Mwóhirdet^^,
Villanybojlerek vízkötelenítése (kisebb áramfogyasztás, hosszabb élettartam), villanysze
relés, háztartási gépek javítása, hidrofor javítás
és ingyenes állapotfelmérés. Telefon: 0630/417-2317
Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, dip
lomás nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek,
nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés,
korrepetálás is. Tel.: 06-70/933-8181.
Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával,
szombaton is. Whiripool, Samsung, LG, stb.
Gallai szerviz Tel.: 30/307-9794. 30/461-6019.

.
!

ANGOL MAGÁNÓRÁK (60 perc) anyanyelvüekkel, rendkívül kedvező áron. itt Gyálon. Fel
nőttek és iskolások gyakorolhatnak angolul
társalogni Segítünk az angol nyelvtanban is
Kezdőket is fogadunk. Érdeklődni: 06-30/9389709, 06-29/340-878.
Vállalok víz-gáz-központifütés és padlófűtés
szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek. tűzhelyek, konvektorok, vízmelegí
tők javítását, cseréjét. Vegyes tüzelésű kazá
nok bekötését és ehhez kapcsolódó munká
kat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.
Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés es ké
szülékcsere, duguláselháritás. központi por-

Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc

®

A NAPRA FORGÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
MUNKATÁRSAKAT KERES AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE!
KERTÉSZETI MUNKATÁRS.......................
Feladatok:
ültetés, növényápolás, aru-osszekeszites
Munkavégzés helye: Szigetszentmiklós - dísznövénykertészet
RAKTÁRI CSOMAGOLÁS
Feladatok:
címkézés, csomagolás, display hajtogatás,
kézi- és gépi anyagmozgatás (targoncazas)
Munkavégzés helye: Gyál - logisztikai raktárak

Munkavégzés körülményei:
•
•
.

teljes munkaidős munkarend
hosszú távú munkalehetőség
munkába szállítás, vagy munkába járás támogatása

Elvárások:
•
megbízhatóság, rugalmasság
•
pontos, precíz munkavégzés
fizikai állóképesség
•
•
teljesítményorientált hozzáállás

Napra Forgó
Nonprofit Közhasznú Kft

A munkakörök betöltésénél előnyt jelent a hasonló mun
kakörökben szerzett tapasztalat, valamint targoncavezetői
jogosítvány ill. tapasztalat.
Megváltozott munkaképességű
munkavállalók jelentkezését is várjuk!
Érdeklődjön, jelentkezzen a 06-20/366-3993-as, vagy a
06-23/520-683-as telefonszámon munkaidőben 8-16 óra
között. Jelentkezését leadhatja a megpályázott mun
kakör megnevezésével azoneletrajz@napra-forgo.hu
email címre is.

A kiállításra várjuk a lakótársak jelentkezését!
E-mail cím: gyalikertbarat@gmail.com
Telefon: 70/509-6722, 70/344-1935, 29/263-343.
Személyesen minden hónap utolsó csütörtökjén 14 órá
tól tartunk konzultációt a Közösségi Házban.

szívó szerelés, csatorna szerelés. Tel.: 0630/9340-937.
Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek (sze
mélygépkocsi. motor) felvásárlása készpénz
ben, azonnal. Tel.. 06-70/419-0330 Csongrá
di István.
Pótvizsgára felkészítés és korrepetálás Gyá
lon matematikából, történelemből, magyar
ból 20/527-7701.
Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, szemé
lyi hitelek, passzív BAR listásoknak is a legru
galmasabban. Csongrádi István 06-70/4190330.
Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése,
javítása. Papp Zoltán 2360 Gyál. Egressy utca
73. Tel.: 70/233-30-47.
GYERMEKNEVELÉS és PÁRKAPCSOLATI ta
nácsadás. Székely Anikó családmediátor 0620/217-6771.
Eladó Gyálon az Akácfa utca mellett egy 956
m2 külterületü telek. Villany bevezethető. Ára:
3,4 millió Ft. Tel: 06-20/334-8629.
23. kerületi cukrásztermelö üzembe keresünk
tészta posztra cukrász vagy pék kollegát. Ki
emelt bérezés és utazási támogatás. Jelent
kezés telefonon: 06-20/983-8923 vagy e-mailben- rendeles@cukraszat.hu
23 kerületi cukrásztermelö üzembe keresünk

takarítót napközbeni, illetve műszak végi ta
karításra. Kiemelt bérezés és utazási támoga
tás. Jelentkezés telefonon: 06-20/983-8923
vagy e-mailben: rendeles@cukraszat.hu
23. kerületi cukrásztermelö üzembe keresünk
áruszállító kollegát, sütemények szállítására.
Kiemelt bérezés és utazási támogatás. Je
lentkezés telefonon: 06-20/983-8923 vagy emailben: rendeles@cukraszat.hu
23. kerületi cukrásztermelö üzembe keresünk
árupakoló kollegát, sütemények összekészitése szállításra feladatkörre Kiemelt bérezés és
utazási támogatás. Jelentkezés telefonon: 0620/983-8923 vagy e-mailben: rendeles@cukraszat.hu
Gyógymasszázs, relaxáló masszázs otthoná
ban. Ar: 2000 Ft/fél óra. Rugalmas időbeosz
tás. Gyálon ingyenes kiszállás. Tel.: 06-70/2562955. wvvw.masszazsotthon.hu
Eladó Erdély egyik legszebb részén Szovátától 11 km-re a híres Vérmezőben a Pisztrángos
tavaktól kb. 1 km-re 2 db építési telek. Az egyik
4200 m2. 6 darabban megosztva, ára egyben
10 Millió forint. A másik egy 2800 m2-es köz
vetlen vízparti telek, ára 9 Millió forint. Tel.:
06-20/3348-629.
Gyálon eladó 2 szobás ház, plusz szoba, kony
ha. pince, tárolók, garázs. Főútvonal mellett,
legjobb helyen van. Buszok, vonatok, sok üz
let pár percre van. Ingatlanos ne hívjon! 0620/270-9971.
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Kotyabarát töltőállomássá vált a gyáli MOL-benzinkút
A Mól Nyrt. azért találta ki, hogy kisállatokat is beenged a benzinkutak légkondis pihenőibe, hogy a
gazdáknak ne kelljen a forró autóban hagyniuk a kutyáikat.
-

A vállalat közleménye szerint az intézkedés a 450
Mol-partner töltőállomásra vonatkozik, melyek kö
zött a gyáli is megtalálható és egész évre szól, de mint írták - a kisállatoknak és gazdáiknak a nyári hó
napokban van a legnagyobb szükségük a pihenésre a
légkondicionált helyiségekben. A feltételek azonosak
a kisállatbarát helyek házirendjével: a töltőállomások
közösségi tereibe egészséges és megfelelően nevelt,
oltással ellátott és szobatiszta, pórázon, táskában
vagy kézben tartott kutyával, saját felelősségre lehet
betérni - írták. Hozzátették, hogy a forgalmasabb
utak mentén július közepétől kisállat-felszerelést például pórázt vagy etetőtálkát - is árulnak. A köz
lemény idézi a Mól Magyarország kiskereskedelmi ve
zetőjét, Orosz Andrást, aki a felelős állattartás jelen
tőségét hangsúlyozta és hozzátette, hogy a kutyák
fogadásával szeretnék könnyebbé tenni az utazást
az év legmelegebb időszakában.

A FEGY JÚLIUSI NAPLÓJÁBÓL
Július 02.: Éjjel 3 óra után ébredtek hatalmas zajra a
Széchenyi utca lakói. A Dobó Katica utcai buszmegállóba
ugyanis egy személyautó csapódott, teljesen letarolva a
várót és a kidöntve a táblát. A kiérkező járőrszolgálatunk az
erősen ittas elkövető helyszínen tartásában, majd a helyszín
biztosításában nyújtott segítséget. Csak a szerencsén mú
lott, hogy a baleset éjszaka történt, így nem várakozott
senki a megállóban és személyi sérülés nem történt az üt
közéskor.
Július 04.: Fényes nappal, jól belátható kereszteződés
ben ütközött két autó a Vak Bottyán utcában, ahol az egyik
kocsi az útról lesodródva az oldalára borult és kidöntött
egy lámpaoszlopot. A kocsiból három kisgyermeket kel
lett kórházba szállítani, járőreink a helyszín biztosításában
nyújtottak segítséget. A baleset oka ezúttal is az elsőbbség
meg nem adása volt.
Július 16.: Az Akácfa utcából érkezett segitségkérés, hogy
egy személy az ereit felvágva öngyilkosságot kísérelt meg.
A helyszínre siető járőreink a pontatlan cím miatt hosszasan
keresték a helyszínt, majd a sérült elsősegélyben részesí-
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tésében vettek részt, amíg a mentőszolgálat a helyszínre
nem érkezett. Az elkövetőt szerencsére súlyosabb sérülé
sek nélkül szállították kórházba. Mindig kérjünk segítsé
get, ha problémákkal küzdünk, az élet eldobása sosem je
lenthet megoldást.
Július 23.: A Károlyi Mihály utcában történt baleset,
amelyben egy fő magasból leesve súlyos, életveszélyes sé
rüléseket szenvedett, ezért mentőhelikopterrel kellett kór
házba szállítani. Járőreink a helyszín lezárásában, a heli
kopter a leszállásakor a helyszín biztosításában nyújtottak
segítséget.
Július 24.: A délelőtti órákban érkezett segítségkérés az
egyik gyáli sörözőből, ahol elszabadultak az indulatok két
férfi karókkal esett egymásnak, mint utóbb kiderült, szerelelryifél,tés miatt A he|yszínre érkező járőrünk a rend
őrökkel közösen próbálta lecsillapítani az indulatokat. A
verekedésben a felek egyike fejsérülést szenvedett, ezért
ke ett szállítani- a másikuk pedig a rendőrségen
adhatott szamot cselekedetéről.

Jóga Gyáion!
Gyere és próbáld ki!
Hívj a részletekért!
INGYENES BEMUTATÓ ÓRA
a Purusa Jóga-szigeten, szeptember 2-án, 15 órátóll

Jelentkezés:
Bordás Klári 06 70 242 27 35
Honlap: jogasziget.hu
16
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A FEGY elérhetősége: 06/29 340-333
Összeállította: Kelecsényi Gábor

|

gyal.hu

Semmelweis-nap Gyálon
i

A Semmelweis nap a magyar egészségügy napja és egyben legnagyobb ünnepe, melyet július 1-én
tartanak országszerte. Gyál Város Önkormányzata nevében, Pápai Mihály polgármester és Erős József
alpolgármester levélben köszöntötte a gyáli egészségügyben dolgozókat, gyógyszerészeket, bölcsődei
dolgozókat, idősgondozókat.
A polgármester levelében kifejtette, hogy az egészségügy
ben dolgozók helytállása, együttérzése és mosolya nélkül
az intézményrendszer csak egy személytelen nagyüzemi
szolgáltatás lenne. A gyáli orvosok, asszisztensek, védőnők,
kisgyerekgondozók, idősgondozók és patikusok napról nap
ra mérhetetlen fizikai és lelki erőről tesznek tanúbizonyságot,
amiért köszönettel tartozunk.
Az évről évre egyre inkább csökkenő érdeklődés és lét
szám miatt idén a városvezetés úgy határozott, hogy a kö
zös ünnepség helyett minden érintettnek személyre szóló le
velet és ajándékot juttat el.
Isten éltesse az egészségügyben dolgozókat!

All That Jazz: gyáli fúvósok nagy sikere
Július 1-én nagy sikerű koncertet adott a Gyál Városi Fúvószenekar és vendég zenekara, a Ratty Jazz
Bánd az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban. A városban közkedvelt fúvószenekar a
Lendületben Gyál 2017 rendezvénysorozat keretében szervezte meg a koncertet.
A repertoárjukon lévő 85 műből ezúttal 12 populáris szá
mot játszottak, köztük a Louis Armstrong: What a wonderful world, Hello Dolly, Felkelő nap háza, Michael Jackson
Billie Jean.
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A műsor második felében, a Közösségi Ház mediterrán
udvarán a szenzációs hangú Lőrincz Adrienn és együttese a
Ratty Jazz Bánd játszott a közönségnek. Akik ott voltak
nagy élménnyel térhettek haza. Sokan tudják, hogy a Gyál
Városi Fúvószenekar a gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola ze
nekaraként alakult meg 1998-ban. 2007-től az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtár saját csoportjaként mű
ködik a közösség. A mintegy 25 tagú együttes kb. 50 műből
álló repertoárján indulók, komoly- és könnyűzenei feldol
gozások, magyar szerzők művei szerepelnek. A 10-30 év
közötti, Gyálon, illetve a kistérség más településein élő ze
nészekből verbuválódott zenekar rendszeres szereplője vá
rosi ünnepségeknek, a település és a kistérség fesztiváljainak,
szabadtéri eseményeinek, s évente több alkalommal ad ön
álló koncertet a közösségi házban.
Aki nem tudott részt venni a koncerten, július 8-án, a Kö
zösségi Ház 15 éves szülinapi programján ingyenesen meg
hallgathatta a fúvószenekart.
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Jegyek válthatók a helyszínen vagy Gyáton az Ancsa virág boltban és
igényelhetők az ancsavirag@t-online.hu vagy a 70/365-4890 telefonszámon
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Európa-bajnoki címet szereztek a gyáli mazsorettek
A július 6-9 közötti hétvégén ért véget a XIV. IÁM Majorette-Sport Európa-bajnokság és a Merry Majo
rette Európa Kupa, melyet idén Bulgáriában, Albenában rendeztek meg. A Gyáli Tűzmadarak Mazsorett
Csoport tagjai időt és energiát nem kímélve készültek ebben a hőségben is a megmérettetésre, melyen
nagyon sikeresen szerepeltek.
A négynapos verseny ideje alatt az
alábbi eredményeket, díjakat söpörték
be a gyáli büszkeségek: Vada Virág és
Varga Ágnes twirling teen Európa-bajnokok lettek, Varga Ágnes a dobogó
3. fokára léphetett fel a twirling teen
solo kategóriában, a Cadett mix mini
kategóriában Európa-bajnoki 2. helye
zést, junior mix miniben ezüst minősí
tést, junior pom összetett csapatban
Európa-bajnoki 2. helyezést, a junior
Show Nagycsapat ezüst minősítést ért
el, míg junior bot duóban a Vada Viola,
Panna-Krizsán Mercédesz duó a 8. he
lyet szerezték meg.
A csoporttól szinte már megszokot
tá vált a siker, hiszen az utóbbi évek
ben minden rangos versenyről igen
szép eredményekkel térhettek haza,
melyhez nagy mértékben hozzájárul a
csapat vezetője, Kőrös-Nyíri Dóra, va
lamint Tóth Nikoletta és Erdősi Kinga
oktatók áldozatos munkája. A „mazsik”
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megalakulása óta részt vesznek Gyál
nagyobb rendezvényein, a várossá ava
tás ünnepén és a gyermeknapon is
visszatérő szereplők. A város civil szer
vezeteivel is jó kapcsolatot ápolnak,
több szervezet műsorain is fő fellépők.

A Gyáli Tűzmadarak Mazsorett Cso
port egész évben várja a lelkes spor
tolni vágyók jelentkezését, melyet a
csoport vezetőjénél Kőrös-Nyíri Dórá
nál lehet megtenni a +36 30 501 0939es telefonos elérhetőségen.

Kovács Márk Emléktoma - hatodszor
Július 1-jén hatodik alkalommal rendezték meg a Kovács Márk Emléktornát Gyálon, a sportpályán.
Kovács Márk (1982-2012) éveken át a
gyáli Lurkó Gyerekfoci Egyesület edző
jeként tevékenykedett, emellett pestimreiként a XVIII. kerületi Helytörté
neti Gyűjtemény muzeológusaként és
múzeumpedagógusaként dolgozott. A
mindig mosolygós, jókedvű, közked
velt fiatalt harmincadik születésnapját
követően néhány nappal, tragikus hir
telenséggel szólította el az értelmet
len halál.
Az idei felnőtt emléktornán rekord
létszámú, tizenegy csapat vett részt
elsősorban Gyálról, de érkeztek ven
dégek többek között a fővárosból, és
Vecsésről is. A torna megnyitóján Vargyas Csaba, az Inter-VM Trans csapatkapitánya átadta a vándorserleget
Márk szüleinek, majd egy rövid meg
emlékezést követően két pályán egy
szerre indult útjára a labda. Az ese
ményt megtisztelte jelenlétével Pápai
Mihály, Gyál polgármestere is, aki több
mérkőzést is végigizgult a focistákkal
közösen.
A rendkívüli izgalmakkal tarkított két
csoportkor után, melyben nüanszok
döntöttek a csapatok között, késő dél
utánra már csak négy csapat maradt

versenyben. Az első elődöntő
ben a tavalyi győztes Inter-VM
Trans heroikus, feszült hangu
latú mérkőzésen 1-0-ra győz
te le a Szigeti Veszedelem24 b
együttesét, míg a másik elő- |
döntőben a rendes játékidő Jf
nem hozott gólt, így a Los
Amigos büntetőkkel kereke
dett felül a Vörös Skorpió csa
patán. A bronzmérközésen
ugyancsak gól nélküli döntet
len született, büntetőrúgások L
után került a Vörös Skorpió já
tékosainak nyakába a bronzérem. A fi
náléban az újonc Los Amigos és a cím
védő Inter-VM Trans csapott össze. Az
amigók sima, 3-0-s győzelmet arattak,
így hozzájuk került a vándorserleg!
amit egy évig őrizhetnek. A torna gól
királya 8 találattal Gál Roland, a Sza
movár játékosa lett.
A díjátadón a résztvevők egyönte
tűen állapították meg, hogy nemcsak
a csapatok és a kilátogatok létszámá
ban, hanem színvonalában is az idei
volt az eddigi legjobb Kovács Márk
Emléktorna. A győztes Los Amigos
csapattagjai: Darvasi Zolt, Dávid Péter,
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Kucsera Tamás, Matyi Mátyás, Nagy
Roland, Szatmári István, Szatmári Zsolt,
Tamás Ferenc, Veibl Viktor.
Az utánpótlás csapatok számára
(Ull, U14) kiírt VII. Kovács Márk Em
léktornára előre láthatólag kora ősszel
kerül sor.
A szervezők ezúton köszönik meg
az emJéktorna megszervezéséhez nyúj
tott támogatást a Budapesti Egyete
mi Atlétikai Clubnak, a Gyáli Baráti Kör
Sportegyesületnek, az Éremgyár Kftnek, a KroxDesign Stúdiónak, illetve a
omory Lajos Pedagógiai és Helytör
téneti Gyűjteménynek.
Dr. Sándor Tamás szervező
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Kiss Szofi: életem legjobb kűrje volt!
A címben szereplő igazságot a korábban Gyálon élő Kiss Szofi nyilatkozta a 17. FINA Vizes Világbajnok
ság szinkronúszás egyéni technikai számának selejtezőjében bemutatott fantasztikus programja után.

!

i

A vizes világbajnokság nyitó napján
szóló rövidprogramban nagyszerűen
szerepelt Kiss Szofi, aki Oláh Ibolya
Magyarország című dalára adta elő kűr
iét, amire 787579 pontszámot kapott.
Szofi a 13. helyet szerezte meg, és csak
nagyon kevés hiányzott a döntőbe ke
rüléshez. Szofit a döntőben is láthattuk,
hiszen előúszóként talán még bravúro
sabban szerepelt.
Aztán a huszadik helyen zárt a szink
ronúszó párosok szabadgyakorlatanak

tőbe a Schwarcz Anettel alkotott duó
sem.
Rendkívül lelkes és kitartó volt a kö
zönség a Városligetben, hiszen a ma
gyar párost a július 18-án 19 órakor kez
dődött programban 42 induló közül
negyvenedikként szólították, így már
fél 11 is elmúlt, amikor az emelvényre
állt a hazai kettős. A fináléba kerülés
hatalmas bravúrnak számított volna, hi
szen ekkor az utolsó döntős helyen álló
franciáknak 83,600 pontjuk volt - a ma-

jesítményt célozták meg. A magyar duó
óriási ováció közepette vonult be, ez
úttal komolyzenére mutatta be kürjét.
A közönség már az első pillanattól
kezdve ütemes tapssal biztatta a ket
tőst, amely most is elképesztő üdvri
valgás közepette fejezte be, és végül
79,8333 pontot kapott.
„Nagyon elégedett vagyok, de azért
kicsit bosszant, hogy nem lett meg az a
bizonyos nyolcvan pont, pedig mindent
megtettünk, kihoztuk magunkból a ma
ximumot, azt gondolom, jóval többet
érdemeltünk volna” - tette hozzá Kiss
Szofi. A páros szabadprogramban a du
óknak három percük (plusz/mínusz 15
másodperc a zene függvényében) volt
arra, hogy minél kreatívabb gyakorla
tot mutassanak be, a lehető legtöbb
elemmel. A párosok tagjainak minél in
kább szinkronban kell lenniük egymás
sal, de lehetőségük van különböző eme
lésekre, dobásokra is. A bírák ezt köve
tően a művészi benyomás, a végrehaj
tás, illetve a nehézség alapján pontozták
a kűrt. Más rokon sportágakkal ellen
tétben itt nem egy előre meghatáro
zott nehézségi szintű gyakorlatot mu
tatnak be a versenyzők, hanem a '‘me
net közben” bemutatott elemek, illetve
azok kivitelezése határozzák azt meg.
Forrás: mszusz.hu és 24.hu
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HIRDETÉS
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gyógyír

Kristályvirág
Optika

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

is a, havi ajándékokéit!

Jl minőségi futásért

Részletek az üzletben és a facebookon.

2360 Gyál, Vecsési út 32.
Tel/fax' 06-29/544-340. 544-341.
e-mail: gyogyir2004@gmail.com
www. allatorvosgyal. hu

Aktuális akcióink:
1. Kereteink akár 50%
kedvezménnyel
2. AJÁNDÉK
1 pár Hoya egyfókuszú
szemüveglencse komp
lett szemüveg készítése
esetén Red&Mad és
Inflecto kereteinkbe

Dr. Molnár M. Zoltán 06-30/996-2633
RENDELÉSI IDŐ
hétfő-péntek: 8.00-11.00, 15.00-18.00
szombat: 9.00-12.00, vasárnap: ZARVA

i £<9
IP

3- 25% kedvezmény
minőségi Hoya
többfókuszú lencsékre
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y
51

• Computeres
látásvizsgálat

5*

• Baba-, gyermekszemészeti szűrő
vizsgálat

5A

• Szemüvegkészítés
és javítás
• Kontaktlencse alkal
massági vizsgálat,
illesztés és betanítás

és bővebb információ kérés az alábbi

Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 9-18
Szombat: 9 -13

esi

06 70 902 5876
06 29 744 883
kristalyviragoptika@gmail.com
www.kristalyviragoptika.hu
Gyál, Táncsics Mihály utca 61.

• Védőoltások, chipezés
• Belgyógyászati, sebészeti
és szülészeti ellátás

• Műtétek, labor, ultrahang
• Házi betegellátás
• Állatpatika, homeopátia

m

FOGORVOSI
RENDELŐ
bv ;

! •

1

gyertya fáiig íKegyefeti Szolgálat ‘Kft.

x

Fájdalommentes fogászat
\Rugalmas kezelési időpontok
Kellemes környezet, kedvező árak

i

TEMETKEZÉS

o

Ügyintéző:
Orosziné Dervenkár Erika

ingyenes konzultáció
ingyenes szájhigiénés tanácsadás

Cím: Gyál, Vecsési űt 37.
(állatorvosi rendelővel szemben)

Bejelentkezés telefonon: 06-30/683-9403
2360 Gyál, Gárdonyi Géza utca 67.
(a focipályától 5 percre)

Telefonszám:

!

06 30 350 9535

Dr. Szaniszló Boglárka
Rendelési idő:
Kedd: 16:00-19:00
Csütörtök: 16:00-19:00
Email: szanident@gmail.com
Web: www.szanident.hu
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Hétfő - Péntek 9-f§-ig
Ügyelet éjjel-nappal:
06 30 900 1117

korrekt

Ön melyik akciónkat választja?

OPTIKA
korrektoptika.hu

SZÉP KÁRTYA ÉS
EGÉSZSÉG PÉNZTÁR ELFOGADÓ HELY

Több száz
keretünkből

+36 30 979 7073

VV,

EgyFókuszú
lencse

2360 Gyál, Körösi út 156.
kedvezményt adunk

Vasárnap-Hétfő:
ZÁRVA
Kedd-Péntek: 9.00-18.00
Szombat: 9.00-12.00
tL- •

Ca

ahány éves

(távoli, olvasó)
+4sph - -4sph
raktári tartomány

-

KOMPLETT SZEMÜVEG MÁR 10 000 FT-TÓL

KOMPLETT SZEMÜVEG KÉSZÍTÉSEKOR NAPSZEMÜVEG AJÁNDÉKBA

TEMETKEZÉSI IRODA
és

’-j

SÍREMLÉK BEMUTATÓ
Gyál,
Szent István út 94.
Tel.: Szegediné Marika
06-30/388-6338
06-30/562-5550
Nyitva tartás:
tt

n nÖÖ iffflfi

H^P: 9* 15
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konyhabútor
gardrób szekrény
fürdőszoba bú4or
szobabútor
polcok
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ELOHIM Kft.
(ír Kegyeleti szolgálat^
W

wmv.elohimkft.hu
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I FNDIJI FTBENGYAL2+17
Szeptember

Augusztus
Augusztus 10. csütörtök 10.00
Diabétesszel egészségesen (Életmód nap)
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Főrendező: Cukorbetegek Egyesülete
Augusztus 18. péntek 17.00
Zrínyi 50 kiállítás megnyitója
Helyszín és főrendező: Gyáli Zrínyi Miklós
Általános Iskola
Augusztus 20. vasárnap
10.00 Szentmise
11.30 Államalapítás ünnepe és kenyéráldás a
Szent István téren
12.30 Zenés mazsorett felvonulás (Szent István
tér - Somogyi Béla utca - Körösi út - Dobó Katica utca)
13.00 Családi programok a Dobó-kertben
18.00 Kitüntetések és elismerések átadása,
ünnepi koncert a közösségi házban
Augusztus 25. péntek 19.00
Esti Fogathajtó Fesztivál
Helyszín: Gyáli Sportpálya
Főrendező: Gyáli Lovassport Egyesület
Augusztus 26. szombat 9.00
Városi Sportfesztivál
Asztalitenisz, biliárd, birkózás, falmászás, foci,
karate, mazsorett, tájékozódás, nordic walking
Helyszín: Gyáli Sportpálya
Főrendező: Gyál Város Önkormányzat
Augusztus 26. szombat 16.00
Utcabál és tűzijáték
Koncertek: NEOTON FAMÍLIA és további fellépők
Helyszín: Zöldségpiac
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Szeptember 2. szombat
Cukorbetegek országos találkozója
9.00 órától nordic walking túra indul a Pol
gármesteri Hivataltól a horgásztóra
Helyszín: Peremvárosi Horgásztó
Főrendező: Cukorbetegek Egyesülete
Szeptember 9. szombat 15.00
Dallal köszöntjük a város születésnapját
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Főrendező: Kovács István Pál Dalkör Egyesület
Szeptember 10. vasárnap
Istentisztelet a 70 éves anyaegyházközség és a
25 éves református templom jubileumára
Helyszín: Gyáli Református Templom
Szeptember 16. szombat 16.00
Zenés szüreti felvonulás mazsorett felvezetéssel
Felvonulás útvonala: Közösségi Ház - József Attila utca Arany János utca - Dobó Katica utca - Közösségi ház
14.00 órától Borverseny a Gyáli Kertbarát
Kör szervezésében a közösségi házban
Főrendező: Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú
Egyesülete
Október
Október 2. hétfő 18.00
Hangverseny a Zenei Világnap alkalmából
Helyszín: Gyáli Bartók Béla Általános Iskola
Főrendező: Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola
Október 11. szerda 8.00
Tét a jövőm iskolabörze
^Helyszín:
Közösségi Ház és Városi

B www.gyal.hu/lenduletben-gyal-2017
O facebook.com/lenduletbenGYAL2017
0 Gyáli Mi Újság
0 LENDÜLETBEN GYÁL 2017 programfűz

