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

Gyáli Járási Hivatal területén működő 
Kormányablakok ügyfélfogadási rendje: 
Gyál, Somogyi Béla utca 2.
Hétfő: 08:00 - 18:00
Kedd: 08:00 - 16:00
Szerda: 11:00 - 19:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 14:00
Tel.: 1818

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 úthi-
bák bejelentése: 
E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu

Gyepmester elérhetősége: 
Hétfőtől – Péntekig 7:30- 15:30
Tel.: 06-70/334-6094

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
Szerkesztő: Abonyi Tünde

E-mail: szerkesztoseg@gyal.hu

Megjelenik havonta 8.500 példányban.

Terjesztés: Gyál Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44. 

Lapzárta: minden hónap 25. napja. 

InterjúOktatásKözérdekű Közélet FejlesztésKözéletOktatás Interjú ÉletProgramVallás Sport GyereksarokKözbiztonság Anyakönyv

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:

Szept. 20 - Szept. 26-ig: Gyál-Liget Gyógyszertár 
Szept. 27 - Okt. 3-ig: Fagyöngy Gyógyszertár 
Okt. 4 - Okt. 10-ig: Aranyág Gyógyszertár 
Okt. 11 - Okt. 17-ig: Gyál-Liget Gyógyszertár 
Okt. 18 - Okt. 24-ig: Fagyöngy Gyógyszertár 

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

Hivatal ÉletProgram
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Tisztelt Hölgyem/Uram!

Gyál Város Önkormányzata nevében szeretettel meghívom Önt az 1956-
os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából megrende-
zésre kerülő városi ünnepségre. 
Időpont: 2021. október 22. 17.00 óra
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár

Ünnepi beszédet mond Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő.

Közreműködnek: Bakos-Kiss Gábor, Jászai Mari-díjas színművész 
és a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola tanulói

Az ünnepséget követően fáklyás felvonulás a Templom térig,  
majd koszorúzás az 1956-os emlékműnél.

Tisztelettel:

Pápai Mihály
polgármester

Meghívó
Gyál Város Önkormányzata 2003-ban alapította a Kivá-
ló Gyáli Sportolói Díjat, abból a célból, hogy méltóképpen 
elismerje azoknak a kiemelkedő sportmunkát végző sze-
mélyeknek és közösségeknek a teljesítményét, akik a mér-
hető eredmények mellett magatartásukkal és életmód-
jukkal is példaként állíthatók a település közössége elé.

A díj átadására minden évben az augusztus 20-hoz kö-
zeli napokban, a városi utcabálon kerül sor, a pandémia 

Boda Imre és Mester Milán kapta idén  
a Kiváló Gyáli Sportolói Díjat

Mester Milán
Mester Milán 1999-ben született, idén 22 éves, 
kisgyermek kora óta foglalkozik birkózással. 
Hat évesen, az első edzésén még nem mert fel-
menni a szőnyegre, majd tíz évesen 2009-ben sza-
badfogású birkózó Diákolimpia Országos döntőn 
Dabason első helyezést ért el. 
2018-ban és 2019-ben Junior szabadfogású Orszá-
gos bajnok lett 79 kg-os súlycsoportban, 2020-
ban felnőtt magyar bajnok lett. 
Szorgalma, kitartása, sportszeretete példaérté-
kű a fiatal generációknak.

Boda Imre
Boda Imre labdarúgó, Szolnokon született 1961-
ben. Sportkarrierjét 1973-ban kezdte, majd 1980-
ban mutatkozott be az első csapatban, ahol 
1987-ig 190 bajnoki mérkőzésen szerepelt és 58 
gólt szerzett. 
1988 és 1993 között Görögországba igazolt. Az 
1988–89-es idényben a görög bajnokság gólkirá-
lya volt 20 góllal. 
1993-ban hazatért és a BVSC színeiben szerepelt. 
A magyar válogatottban 1986. és 1989. között 
nyolc alkalommal szerepelt, három gólt szerzett. 
Egyszeres válogatott 1986-ban. 
A Gyáli BKSE elnökeként és a labdarúgó szak-
osztály elnökeként kiváló munkát végzett nyug-
díjazásáig, 2021-ig.

A fotón: Nagy József Elek, Vinnai Tibor, Mester Milán, Pápai Mihály

éveiben azonban ez a rendezvény elmaradt, így az au-
gusztus 20-án megrendezett, államalapítás tiszteletére 
tartott városi ünnepségen osztották ki az elismeréseket.
A Kiváló Gyáli Sportolói Díjat Pápai Mihály polgármes-
ter és Vinnai Tibor, az Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 
adta át Mester Milán szabadfogású birkózó részére. 

A másik díjazott, Boda Imre, a Gyáli BKSE nyugállomány-
ba vonult elnöke az ünnepségen nem tudott részt ven-
ni, ezért egy későbbi időpontban vette át a kitüntetést a 
Gyáli Polgármesteri Hivatalban.

Gratulálunk a díjazottaknak!

Boda Imre a Gyáli Polgármesteri
Hivatalban vette át a kitüntetést
Pápai Mihálytól
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Közérdekű

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: 
Szent István király napja, a magyar államalapítás, az ál-
lam ezeréves folytonosságának emléknapja. Egyben az 
új kenyér ünnepe is. Az 1990-es első szabad választá-
sok után megalakult Országgyűlés 1991. március 5-én a 
nemzeti ünnepek közül Szent István napját nyilvánította 
a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepévé. A 2012. 
január 1-jén hatályba lépett alaptörvény is Magyarország 
hivatalos állami ünnepeként rögzíti augusztus 20-át.

Gyálon a Szent István téren tartott városi rendezvényen 
részt vett Pápai Mihály, Gyál város polgármestere, Nagy 
József Elek alpolgármester, Rozgonyi Erik címzetes fő-
jegyző, Gyimesi István nyugalmazott polgármester, vá-
rosunk díszpolgára, Kovalik Józsefné városunk díszpol-
gára, számos önkormányzati képviselő, intézményvezető 
és civil szervezeti vezető.

Előadásával közreműködött Kovalik Ágnes színművész, 
a Gyáli Arany Gyermek Néptáncegyüttes és a Gyál Vá-
rosi Fúvószenekar.

Mint minden évben, ezúttal is Pápai Mihály polgármes-
ter mondta az ünnepi beszédet, amelyet Vekerdi József 
Szent István királyunk intelmeivel kapcsolatos gondola-
taival zárt:

Az államalapítás 
ünnepén

„Ha kellő figyelemmel olvassuk és fordítjuk az Intelmek latin szövegét, arra a 
megállapításra jutunk, hogy a Szent István-i állameszme nem az ország et-
nikai felhígítását és külföldi szokások szolgai átvételét jelenti, hanem ellen-
kezőleg: a nemzeti hagyományok őrzését, és a külföld hódító szándéka elle-
ni védekezést.”

A kenyérszentelés szolgálatát Torma Zsolt Joel Káplán atya és Gyimóthy 
Zsolt, lelkipásztor látták el.

„Nem csak akkor kell elcsendesednünk, ha nagy veszélyek és katasztrófák 
után megmarad az élet, hanem akkor is amikor látjuk Isten ígéretének a be-
teljesedését, aminek tanúi lehetünk most is itt az új kenyér mellett, hogy azért 
van vetés és aratás, amíg csak Föld lesz, mert Isten ezt megígérte és Ő szava-
tartó.” - mondta el beszédében Gyimóthy Zsolt lelkipásztor.

„Mi is azt tudjuk odaadni Istennek a mai szép ünnepünkön, Szent István király 
államalapító ünnepén, amink van. Amik mi vagyunk, amit létre tudtunk hoz-
ni, s kérve Istentől az új kenyérre az áldást, hogy ezt az év során minél inkább 
meg tudjuk osztani egymással. Mert ez a lényege a keresztény létnek test-
vérek, hogy amink van, azt Istennek köszönhetjük, de ezt meg tudjuk oszta-
ni egymással, egyházon belül és kívül is.” - hangzott el Torma Zsolt Joel Káp-
lán atya beszédében.

A Kiváló Gyáli Sportoló díjak átadásáról lapunk 3. oldalán számoltunk be.

Közélet Oktatás Interjú Vallás KözbiztonságHivatal ÉletProgram InterjúOktatásFejlesztés ÉletProgram Sport Gyereksarok AnyakönyvKözélet



A Gyáli Egyetemista Program keretében 25 000 Ft/
félév támogatásban részesülhet minden gyáli állan-
dó lakóhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény-
ben tanulmányokat folytató-, illetve végzős hallgató.

A képviselő-testület tovább bővítette a támogatás-
ra jogosultak körét azáltal, hogy idén már pályázhat 
az is, aki kizárólag külföldi felsőoktatási intézmény-
nyel áll jogviszonyban.

A 25 000 Ft összegű támogatásban azok a diákok 
részesülhetnek, akik az adott (2021. tavaszi) tanul-
mányi félévet legalább 25 kreditpont megszerzésé-
vel igazoltan teljesítették és a következő (2021. őszi) 
félévet megkezdték. Végzős hallgatók esetében a jo-
gosultság feltétele a diploma megszerzése és annak 
bemutatása. A támogatás az alábbi dokumentumok 
benyújtásával igényelhető:

1. felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya ál-
tal hitelesített leckekönyv kivonat (a 2021. tava-
szi félévről)

2. felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói 
jogviszony igazolás (a 2021. őszi félévről)

3. bankszámla-nyilatkozat (ahová a pályázó a támo-
gatás utalását kéri)

4. fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat
5. lakcímet igazoló hatósági igazolvány („lakcím-

kártya”) bemutatása

A pályázók támogatási igényüket a tavaszi félév te-
kintetében 2021. szeptember 25. napjáig, ügyfélfo-
gadási időben, kizárólag telefonon előre egyeztetett 
időpontban, a fentebb részletezett dokumentumok 
benyújtásával jelezhetik. Bővebb felvilágosítást 
Varga Patríciától a 06-29/544-138 telefonszámon 
kérhetnek.

A támogatási igény jelezhető személyes megjelenés 
mellőzésével a fentebb részletezett dokumentumok 
hiánytalan megküldésével az alábbi e-mail címek 
valamelyikére:
• varga.patricia@gyal.hu
• igazgatas@gyal.hu

Amennyiben az elektronikus benyújtást választja, kér-
jük, hogy elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail 
cím) legyen szíves megadni az esetlegesen felmerülő 
kérdések minél gyorsabb tisztázása érdekében.

Gyáli  
Egyetemista 

Program
Újabb igénylési időszak közeleg
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Mintegy 7,5 millió forintból újította fel Gyál Város Önkor-
mányzata az Árpád téren lévő játszóteret a nyár folya-
mán. A városvezetés mindig örömmel veszi a lakosság 
felől érkező észrevételeket, és amennyire lehetséges, fi-
gyelembe is veszik az igényeket. Így történt ez a most 
felújított játszótér esetében is.

A felújítás során viakoloros burkolattal látták el a játszó-
teret körülvevő járdát, padokat helyeztek el, megújult és 
a korábbinál nagyobb lett a homokozó, kicserélték az el-
használódott gumiburkolatot a játszóeszközök alatt.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ki-
emelten fontos feladatának tartja a gyáli játszóterek mo-
dernizációját, ennek jegyében készülhetett el az Árpád 
téri játszótér felújítása is. A városvezetés a jövőben to-
vább szeretné javítani a komfortérzetet, ezért nem csak 
itt, de a városban több játszótéren is illemhelyeket tele-
pít az önkormányzat, amelyek várhatóan még ebben az 
évben elkészülnek.

Hamarosan átadásra került az úgynevezett Óriáshomoko-
zó is, amely a Kálvin téren kapott helyet. Továbbá terve-
zés alatt áll és a közeljövőben megépül a város két hatal-
mas parkja, a víztorony alatt és a Bartók iskola mögötti 
területen, ahol a játszóterek is kiemelt szerepet kapnak.

Megújult az 
Árpád téri 
játszótér

A Nemzetgazdasági Minisztérium, a fővárosi/me-
gyei kormányhivatalok munkaügyi központjai és 
a járási/kerületi hivatalok munkaügyi kirendeltsé-
gei idén is meghirdették a nyári diákmunka prog-
ramot, melyhez Gyál Város Önkormányzata is 
csatlakozott. 

A program célja, hogy a diákok munkatapasztalat-
hoz jussanak, emellett zsebpénz kiegészítés szem-
pontjából sem rossz, hiszen egy hónap alatt bruttó 
125 550 forintot keresnek.

A Gyáli Polgármesteri Hivatalban két diák kezdte 
meg a nyári munkát augusztus 1-jén. A tanulók napi 
6 órában dolgoztak egy hónapon keresztül, hétfő-
től – péntekig. Munkájukkal a Pénzügyi és Adó Iro-
da, illetve a Szervezési és Humánpolitikai Iroda mű-
ködését segítették.

Diákok a 
hivatalban

Közérdekű Közélet Oktatás Interjú Vallás KözbiztonságHivatal ÉletProgram InterjúOktatásFejlesztés ÉletProgram Sport Gyereksarok AnyakönyvKözélet
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Az augusztus 16-ai héten átadták a Gyáli Élet Prog-
ram egyik leghangsúlyosabb elemének számító 
ovis csomagokat, amelyeket a Gyáli Óvodakezdé-
si Program tartalmaz.

A gyáli önkormányzati fenntartású óvodákban ösz-
szesen mintegy 240 óvodakezdési csomagot osz-
tott ki Pápai Mihály polgármester, Nagy József 
Elek alpolgármester és Vinnai Tibor önkormányza-
ti képviselő.

A Gyáli Óvodakezdési Program keretében a képvi-
selő-testület azon gyermekek neveléséhez, óvoda-
kezdéséhez kíván hozzájárulni, akik Gyálon működő 
intézményben létesítenek első alkalommal óvodai 
jogviszonyt, vagy nem Gyálon működő intézmény-
ben történik az óvodakezdés, ugyanakkor a gyer-
mek és legalább az egyik szülő gyáli állandó beje-
lentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen 
Gyálon is él.

A támogatás formája egyszeri 13 000 forint értékű 
csomag. Amennyiben a Hivatalnak nincs tudomása 
a gyermek óvodakezdéséről, úgy a Gyáli Óvodakez-
dési Program nevezetű nyomtatvány kitöltésével és 
annak a Hivatalhoz történő eljuttatásával igényel-

hető. A támogatást egy gyermek után csak egy al-
kalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe 
venni, abban a nevelési évben, amelyben a gyer-
mek az óvodát megkezdi. Amennyiben mindkét 
szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, 
azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogo-
sult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek 
elhelyezésre került.

Az óvodakezdési csomagok tartalma:

• színes ceruza, hegyező,
• gyurma,
• zsírkréta,
• két darab kéztörlő,
• egy flízelt lepedő,
• ágyneműhuzat garnitúra,
• egy rövidnadrág és egy póló is helyet ka-

pott, maga a csomag pedig tornazsákként is 
használható.

A program 2017-es indulása óta az óvodakezdési 
csomagból mintegy 1 450 darabot osztott ki az ön-
kormányzat a jogosultak között. Ez mintegy 18,85 
millió forintot jelent, amely összeg így az óvodát 
kezdő gyermekek családjánál maradhatott.

Átadták az óvodakezdési csomagokat

Közérdekű Közélet Oktatás Interjú Vallás KözbiztonságHivatal ÉletProgram InterjúOktatásFejlesztés ÉletProgram Sport Gyereksarok AnyakönyvKözélet
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785 óvodás, 1 353 általános iskolás és 311 középiskolás gyermeknek 
kezdődött el szeptember elsején a 2021/2022-es tanítási/nevelési év 
városunkban. Talán mindannyiunk számára felemás érzésekkel teli az 
idei első becsöngetés, egyrészt örülünk neki, hogy végre a megszo-
kott módon, maszk nélkül vághatunk neki a tanévnek, ugyanakkor 
még él bennünk a tavalyi év emléke, és nem tudhatjuk biztosan, hogy 
vajon meddig maradhatnak a dolgok az eredeti, jól megszokott med-
rükben, de bízzunk a legjobbakban.

A tanévkezdés általában nagyobb anyagi kiadást jelent az iskolás 
korú gyermeket nevelő családoknak, Gyál Város Önkormányzata vi-
szont igyekszik enyhíteni a szülők terheit. A tavalyi évtől az önkor-
mányzat a Gyáli Élet Program részeként minden gyáli általános isko-
lásnak, 1-8 osztályig ingyenesen biztosítja a tanszercsomagot.

A 2017-ben bevezetett Gyáli Élet Program az országban egyedülál-
ló támogatási rendszer, amelynek keretében az önkormányzat a szü-
letéstől az óvoda- és iskolakezdésen keresztül, figyelmet szentelve a 
középiskolásoknak és egyetemistáknak, a házasulandók programon 
át, egészen a „szépkorig” elkíséri a gyáli polgárokat. Ezen élet prog-
ram része a Iskolakezdési Program. Az iskolás csomagok tartalmát a 
gyáli pedagógusokkal egyeztetve állították össze a Gyáli Polgármes-
teri Hivatal munkatársai.

A Gyáli Iskolakezdési Program a tavalyi tanévtől kezdve az elsőtől 
nyolcadik osztályos tanulók szülei számára hatalmas segítséget je-
lent, hiszen minden gyermek ingyenesen megkapja azt a tanszercso-
magot, amely a tanév során szükséges minden eszközt tartalmaz. 
Ezzel, és a kormány által biztosított ingyenes tankönyvcsomaggal 
együtt, jelentős mértékben csökkennek a családok iskolakezdéssel 
kapcsolatos kiadásai. 

Gyál Város Önkormányzata az iskolai tanszercsomagokra összesen 25 
millió forintot fordított, azonban a csomagokra jogosult családok az ön-
kormányzati támogatással közel 49 millió forintot takaríthattak meg, fi-

gyelembe véve a csomagok piaci értékét. A tanesz-
köz csomagokat Pápai Mihály polgármester és Nagy 
József Elek alpolgármester a tanévnyitó ünnepségek 
keretein belül adták át a diákoknak.

A támogatásban nem csak a gyáli intézménybe járó 
gyermekek részesülnek, hanem azok is, akik nem 
gyáli intézménybe járnak, de gyáli állandó lakóhely-
lyel rendelkeznek és életvitelszerűen is Gyálon élnek. 
Az önkormányzat augusztus 14-én, a Városi Sport-
csarnokban szervezte meg a nem gyáli intézménybe 
járó gyermekek iskolakezdési csomagjának átadását.

A városvezetés a gyáli középiskolásokról sem feled-
kezik meg, azok a diákok, akik a város egyetlen kö-
zépiskolájában kezdik meg tanulmányaikat, ajándék-
csomagot kapnak hasznos kiegészítőkkel, amelyek 
segítségükre válnak tanulmányaik során. Idén a mint-
egy 130 középiskolát megkezdő diák csomagja ösz-
szesen 830 000 forintba került.

A 2021/2022-es tanév rendjéről szóló kor-
mányrendelet alapján az iskolai év szeptem-
ber 1-jén, szerdán kezdődik, és 2022. június 15-
ig, szerdáig tart.

Ezen belül az első félév 2022. január 21-ig tart 
majd, az iskolák január 28-ig értesítik a diáko-
kat és a szülőket a félévi eredményekről.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. 
október 22. (péntek), a szünet utáni első taní-
tási nap 2021. november 2. (kedd).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. 
december 21. (kedd), a szünet utáni első taní-
tási nap 2022. január 3. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első 
tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

Idén is az önkormányzat ingyenes tanszercsomagjával 
indult az új tanév minden gyáli gyermeknek

Közérdekű Közélet Oktatás Interjú Vallás KözbiztonságHivatal ÉletProgram InterjúOktatásFejlesztés ÉletProgram Sport Gyereksarok AnyakönyvKözélet



12 gyáli mi újság www.gyal.hu 13

Nyári 
intézményfelújítások

Az alpolgármestert 
kérdeztük

A nagyobb 
intézményfelújítási 
munkálatokat, hagyo-
mányosan a nyári  
időszakra ütemezik 
Gyál városában.  

A városvezetés számára kiemelkedően  
fontos a nevelő környezet rendben tartása, 
amely hozzájárul, hogy a gyáli intézményekbe 
járó gyermekek megfelelő körülmények kö-
zött tölthessék nevelési/tanulmányi éveiket.  
A részletekről Nagy József Eleket,  
Gyál város alpolgármesterét kérdeztük.

-Mennyibe kerültek a felújítási munkák? Ki finanszí-
rozta ezeket a költségeket?
-Elmondhatjuk, hogy a tavalyi évben a város 8,3 mil-
lió forintot fordított ezekre a munkálatokra, idén az in-
tézményi felújításra fordított összeg 13,5 millió forintra 
emelkedett. Gyál Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete maradéktalanul rendelkezésre bocsátot-
ta minden önkormányzati fenntartású intézmény ré-
szére a felújításra igényelt összeget, így mindhárom 
óvoda és a bölcsőde is megújulhatott. Azt tapasztal-
juk, hogy intézményeink gondos kezekben vannak, az 

elmúlt években voltak olyan intézmények, amelyeket 
teljesen újjáépítettünk, az idősebb épületeink is jó ál-
lapotban vannak. Itt szeretném megköszönni az in-
tézményeinkben mindennapjaikat töltő felnőttek és 
gyermekek odafigyelését, gondoskodását az állag-
megóvás érdekében.

-Említette az óvodákat és bölcsődét. Az általános 
iskolákban is történt felújítás?
-Az általános iskoláink fenntartása a Monori Tanker-
ületi Központ feladatai közé tartozik, azonban Gyál vá-
rosában évek óta jól működő hagyománya van az ön-
kormányzat és a tankerület együttműködésének. Idei 
évben is közösen álltuk a tankerülettel mindhárom ál-
talános iskolánkban felmerülő felújítási költségeket, 
így az intézmények 2-2 millió forintból újulhattak meg. 
Így a város összes intézményében méltó körülmények 
várják az ott dolgozókat, tanulókat, és ennek fenntar-
tása továbbra is célja a városvezetésnek.

-Milyen munkálatokat végeztek az intézményekben?
-A legtöbb helyen csupán a csoport- és osztályter-
mek tisztasági festésére volt szükség. Ezen felül sor 
került árnyékolók felhelyezésére, vizesblokk felújítás-
ra, PVC padlóburkolat cserére, kerítésfestésre, villany-
szerelési munkálatokra, továbbá udvari játszóeszkö-
zök karbantartására.

-Az új nevelési évkezdésre minden munkálat a vé-
géhez ért? 
-A gyáli óvodák és bölcsőde a nyári időszakban sem 
zárta be kapuit, kiscsoportos felügyelet minden in-
tézményben működött. Ugyanakkor a felújítások za-
vartalanul tudtak zajlani, a Gyáli Bóbita Bölcsődében 
tartanak már csak a munkálatok, azonban azok is ha-
marosan befejeződnek.
A későbbiekben beszámolunk egy újabb kezdemé-
nyezésről is, az önkormányzat, a tankerület, valamint 
a helyi vállalkozások közös összefogásáról, amelynek 
köszönhetően a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola tor-
nacsarnoka megújul. 
A beruházásnak köszönhetően a több mint négy-
száz bartókos diák, továbbá az ifjúsági sportegyesü-
letek tagjai 21. századi körülmények között végezhetik 
sporttevékenységüket.

Közérdekű Közélet Oktatás Interjú Vallás KözbiztonságHivatal ÉletProgram InterjúOktatásFejlesztés ÉletProgram Sport Gyereksarok AnyakönyvKözélet

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete – az előző évekhez hasonlóan – a Dabas és 
Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatásán 
túl, idén is elkülönített egy keretösszeget a gyá-
li általános- és középiskolás gyermekek révfülö-
pi nyaraltatására. 

Idén 212 diák 8 napot tölthetett Révfülöpön, a 
Baji József Üdülőtáborban, amelyhez az önkor-
mányzat csaknem 1,5 millió forinttal járult hozzá. 

A táborozó gyermekeket összesen 19 pedagó-
gus felügyelte, akik munkáját az önkormányzat 
ajándékutalvánnyal köszönte meg. 

A táboroztatásban áldozatos munkát végző pe-
dagógusoknak is köszönhető, hogy évről-évre 
élményekben gazdag nyári üdülésen vehetnek 
részt a gyáli diákok.

Idén nyáron is 
önkormányzati 
támogatással 

nyaraltak 
a gyáli 

gyermekek a 
Balatonon
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A Gyáli Kertbarát Kör idén is megrendezte terménybemutató kiállítását a kö-
zösségi házban. A kiállításra saját termesztésű zöldségeket, gyümölcsöket, 
illetve különleges virágokat vártak a szervezők.

A legszebb terményeket, mint minden évben, idén is díjazták. Az eredmény-
hirdetésre a kiállítás megnyitóján került sor, szeptember 2-án. 

A díjakat Pápai Mihály polgármester és Gemela Elvira, a Pilisvörösvári Kert-
barátok elnöke adta át. A Gyáli Kertbarát Kör minden évben meghirdeti 
„Szép kertek” című pályázatát is, ennek eredményhirdetésére szintén a kiál-
lítás megnyitóján került sor.

A kiállítás 4 napig volt megtekinthető, ez idő alatt mintegy 800-an voltak kí-
váncsiak az idei év legszebb terményeire. A látogatók között 500 gyermek is 
volt, aminek különösen örültek a szervezők, hiszen fontos, hogy a fiatalok is 
közelebb kerüljenek a zöldség- és gyümölcstermesztés kultúrájához.

A terménykiállítás 
díjazottjai:

I.: Németh Józsefné, 
 Rózsavölgyi Sándor -                   
 Rózsavölgyi Sándorné 
II.:  Ihász Zoltánné 
III.: Csákányi Tiborné 
Különdíj: Tarjányi Istvánné 
és Gyócsi Zoltán

A 9. „Szép kertek” pályázat 
díjazottjai: 

Utcarészlet kategória 
I.:  Zelenka Józsefné

Előkert kategória
I.:  Bognár Istvánné,
 Csitári Györgyné
II.:  Bakó Lilla, 
 Sárközi Lajosné
III.:  Szabó Lászlóné, 
 Bacsa Ferenc
Különdíj: Borsos Lászlóné

Díszkert kategória
I.:  Tarjányi Istvánné, 
 Durucz Attila
II.:  Drimba Sándorné, 
 Németh Józsefné, 
 Gál Károlyné, 
 Mándi József
III.:  Rák Gáborné, 
 Ujj Fanni, 
 Szabó Lászlóné
Különdíj: Abainé Erdei Pi-
roska, Beri Györgyné

Konyhakert kategória
I.:  Németh Józsefné, 
 Csákányi Tiborné
II.:  Horváth Istvánné, 
 Csányi István, 
 Zelenka Józsefné
III.:  Krasnyánszki Béla, 
 Lőrincz István, 
 Dózsa Sándorné
Különdíj: Szabó Lászlóné, 
Drimba Sándorné

Kerti díszek kategória
Különdíj: Sztanyó József

Kiállításon mutatták be az idei év 
legszebb terményeit a gyáli kertbarátok

Közérdekű Közélet Interjú Vallás KözbiztonságHivatal InterjúOktatásFejlesztés ÉletProgram Sport Gyereksarok AnyakönyvKözélet

Gumiabroncsok

2021. október 4-től október 9-ig (H-Szo) 8:00 és 13:00 
óra között a Dobó Katica utca 51. szám alatti telephelyen 
háztartásonként maximum 4 db gumiabroncs adható le. 
Nagyméretű tehergépkocsi abroncsokat nem vesz át a 
begyűjtő cég. 

Használt elektromos eszközök

2021. október 9-én (szombaton) 8:00 és 13:00 óra kö-
zött a víztorony melletti téren adható le az elektronikai 
hulladék. 
Elektronikai hulladéknak minősül: minden hálózati 
árammal vagy elemmel/akkumulátorral táplált, hiányta-
lan elektromos eszköz és annak tartozékai, alkatrészei és 
a kábelek (üzemképességtől függetlenül ide sorolhatók a 
hűtőgépek, televíziók, informatikai, egyéb háztartási kis- 
és nagygépek). 
Nem minősül elektronikai hulladéknak: 
- a régi típusú úgymond „kibelezett” monitorok műanyag 
háza,
- törött, zúzott eszközök (pl. TV, monitor), azok  mű-
anyag alkatrészei (pl. porszívó gégecső), kompresszor-
tól megfosztott hűtőgépek,
- a videokazetták,  CD/DVD  lemezek, nyomtató festék-
kazetták és patronok.
Hulladékot kizárólag gyáli lakosoktól tudunk átvenni 
a fenti időtartam alatt, ezért az átvétel a lakcímkártya 
felmutatása után történik. 
Az összegyűlt hulladékok újrahasznosításra kerülnek.
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra is, hogy aki a gyűjté-
si időponton kívül szeretne elektronikai hulladékot le-
adni (197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet), az a 400 m2-nél 
nagyobb kereskedelmi egységekben ezt bármikor meg-
teheti (pl. MediaMarkt, Euronics, Tesco, Auchan… stb). Új 
elektronikai készülék vásárlásakor a házhozszállítás al-
kalmával a felkínált ugyanolyan célt szolgáló eszközt kö-
telesek elszállítani (célszerű előre jelezni vásárláskor). Eb-
ben az esetben a forgalmazó vásárlási utalványt köteles 
adni (pl. 10%  kedvezmény az új készülék árából).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közterületre bárminemű 
hulladékot kihelyezni TILOS, az köztisztasági eljárást 
von maga után!
Tegyünk együtt környezetünk védelme érdekében!

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Használt 
gumiabroncsok és 

használt elektromos 
eszközök leadása

Néhány évtizeddel ezelőtt a felelős állattartás, 
az állatokkal való helyes bánásmód még nem 
sok figyelmet kapott, szerencsére ez a szemlélet 
mára jelentősen megváltozott. A Gyáli Polgár-
mesteri Hivatal is kiemelt figyelmet fordít az ál-
lattartással kapcsolatos bejelentésekre.

A megfelelő formában tett bejelentések, azaz 
ügyfélkapun, hivatali kapun, személyesen tett 
bejelentések minden esetben kivizsgálásra ke-
rülnek. Az ügyben illetékes ügyintéző helyszíni 
szemle keretében vizsgálja, hogy az állattartó az 
állat fajtájának, méretének megfelelően tartja-e 
az állatot. A Hivatal a feltárt szabálytalanságok 
esetén igyekszik elsőre nem bírságot kiszabni, 
hanem az állat gazdájával együttműködve kiala-
kítani a jogszabályoknak megfelelő állattartást.

Azonban sajnos vannak olyan kirívó esetek ami-
kor az ügyintéző sem tud más eszközt alkalmaz-
ni, mint az állatvédelmi bírságot, vagy akár az ál-
lattartás megtiltását. Idén eddig mindösszesen 
11 eb került elvételre az állattartótól nem meg-
felelő állattartás miatt, valamint 3 esetben került 
megtiltásra az állattartás.

A Hivatal szorosan együttműködik a Bundás Ba-
rát Állatvédő Egyesülettel, az elvett ebek számá-
ra is ők segítettek megfelelő gazdát találni.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyi-
ben nem megfelelő állattartást tapasztal, úgy 
azt vagy a város honlapjáról letöltött nyomtatvá-
nyon személyesen ügyfélfogadási időben, vagy 
ügyfélkapun, illetve postai úton eljuttatva tudják 
jelezni a Hivatal részére.

Állatvédelmi bejelentésekkel kapcsolatosan eljá-
ró ügyintéző elérhetőségei:

Serke Gabriella
06-29/540-951

serke.gabriella@gyal.hu
       

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Kiemelt figyelmet 
kapnak az 

állatvédelmi 
bejelentések a 

városban!

Oktatás ÉletProgram
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GYÁLI SZOCIÁLIS TANULMÁNYI 
ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM

A Gyáli Szociális Tanulmányi Ösztöndíj Program keretében 
5 000 Ft/hónap támogatásban részesülhet minden 19. élet-
évét be nem töltött alapfokú, vagy középfokú oktatási intéz-
ményben tanuló gyermek, valamint 24. életévét be nem töl-
tött állami fenntartású felsőoktatási intézményben nappali 
tagozaton – első diploma megszerzésére irányuló képzésben 
– tanuló fiatal felnőtt, ha tanulmányi eredménye 4,5-es tanul-
mányi átlagot eléri, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének a 150%-át.

A támogatásra való jogosult-
ságot tanulmányi félévre le-
het megállapítani a kérelem 
benyújtását megelőző tanul-
mányi félévre vonatkozó bizo-
nyítványban, illetve indexben 
rögzített átlageredmény figye-
lembevételével. A szociális ta-
nulmányi ösztöndíj iránti kérel-
met tanulmányi félévente meg 
kell újítani.

Gyál Város Önkormányzata a Gyáli Szociális Tanulmányi 
Ösztöndíj Program keretén belül 2017 óta közel 3 millió fo-
rinttal támogatta a gyáli diákokat.

A
E L E M E I

P R O G R A M

•Gyáli Babaköszöntő Program
 
 

•Gyáli Életfa Program

•Gyáli Óvodakezdési Program
 
 
•Gyáli Iskolakezdési Program
 
 
•Gyáli Középiskola Program
 
 
•”Isten éltessen!” köszöntőlevél
 
 
•Gyáli Egyetemista Program
 
 

 
 
•Gyáli Házasulandók Program
 
 
•Hulladékgazdálkodási köz-
  szolgáltatási Díjkedvezmény
 
 
•Gyáli Szépkorú Program

•Gyáli Szociális Tanulmányi 
  Ösztöndíj Program

Nem olyan rég, még a Lang Gusztáv díj kitüntetettjeként 
vele készült cikk jelent meg itt az újság hasábjain, most 
pedig már csak múlt időben beszélhetünk róla. Róla, Vö-
rös Józsefné Bambach Erikáról a gyáli Cukorbetegek 
Egyesülete elnökéről.
2012 óta vezette az egyesületet, az akkor kb. 40 fős tag-
létszám mára 160 főre emelkedett. Az egyesület legfon-
tosabb céljának azt tartotta, hogy a cukorbetegek érde-
keit képviselje, minden elérhető módon.
Segítséget adott, hogy a legkorszerűbb mérőeszközök-
höz, vérnyomásmérőkhöz, vércukormérőkhöz és gyógy-
cipőkhöz juthassunk.
A taggyűlések mindenki számára elérhetően egészség-
ügyi szűrésekkel (vérnyomásmérés, vércukorszint mérés 
stb.) kezdődtek, majd értékes szakmai orvosi előadáso-
kat hallgathattunk.
Az egyesület tagjainak lehetősége volt Nordic Walking 
edzésekre járni heti két alkalommal, valamint csütörtö-
könként gyógytornász által összeállított tornán is részt 
vehettünk. Fontosnak tartotta a mozgást és megterem-
tette hozzá a lehetőséget is.
Szervezésében sok gyógyhelyre (vizes és gázfürdő – 
mofetta) eljuthattunk, egy- és többnapos kirándulások-
kal. A diabétesz világnapon is rendszeresen részt vett a 
tagság.

Az említett díj átadásakor így nyilatkozott az elismerésről:
„Nagyon nagy megtiszteltetés, és nagy felelősség. 
Számomra ez a tisztség egyfajta szolgálat.”

Szolgált Ő! Szívvel, lélekkel, szeretettel, legjobb tudása 
szerint. Szervezett, kapcsolatokat teremtett és ápolt az 
egyesület érdekében.
Sok terve volt, melyeknek megvalósítását már a pandémia 
is gátolta, de az élettől sajnos nem kapott több lehetősé-
get. 2021. június 26-án hunyt el, mérhetetlen űrt, fájdal-
mat hagyva maga után. Július 19-én fájó szívvel, megren-
dülten búcsúztunk el tőle, mindannyiunk Erikájától.
Nagyot és értékeset alkotott, segítve és szebbé téve ez-
zel sok ember életét. Az egyesület motorja volt, példa-
mutató, empatikus személyiség, akire mindig minden-
ben számíthattunk.
Az egyesület vezetése megpróbálja tovább vinni az álta-
la képviselt és megteremtett szellemiséget ezzel is em-
lékezve rá.

„Végül majd
ott leszek egy halk szóban,

egy dalban, mit a szél sodor,
ott leszek egy véletlen pillanatban,

hol még őszinte az a mosoly.”
(Papp Ádám)

Az egyesület nevében búcsúzik: Simonné Kolozsi Klára

Vörös Józsefné Bambach Erika
1950-2021

Közérdekű Közélet Oktatás Interjú Vallás KözbiztonságHivatal ÉletProgram InterjúOktatásFejlesztés ÉletProgram Sport Gyereksarok AnyakönyvKözélet
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A Kiváló Gyáli Sportolói Díj megítélésének, 
valamint nyugdíjba vonulása alkalmából a vá-
rosvezetés köszöntötte Boda Imrét, a Gyáli 
Baráti Kör Sport Egyesület elnökét. Ahogy ar-
ról korábban beszámoltunk, Boda Imre az au-
gusztus 20-án tartott városi megemlékezésen 
nem tudott részt venni, így szeptember else-
jén, a Gyáli Polgármesteri Hivatalban vette át 
a díjat. A köszöntés során alkalmunk volt pár 
kérdést feltenni a válogatott labdarúgónak.

- Gratulálunk a díjért, mit jelent az Ön számára az 
elismerés
- Köszönöm szépen! Hatalmas megtiszteltetés számom-
ra, hogy az elmúlt évek munkájáért nekem ítélte Gyál Vá-
ros Önkormányzata a díjat. A gyáli sportéletben nyújtott 
tevékenységemet mindig is szakmai elhivatottságból vé-
geztem, ezért meglepetésként ért, amikor értesítettek a 
kitüntetésről.

- Összefoglalná a labdarúgó pályafutását?
- 6 évesen kezdtem a Törökszentmiklósi Vasas Egyesü-
letben, majd 14 évesen az MTK-ba igazoltam. 1980-ban 

mutatkoztam be az első csapatban, ahol 1987-ig 190 
bajnoki mérkőzésen szerepeltem és 58 gólt szereztem. 
Ezt követően 5 évre Görögországba igazoltam, ahol az 
1988–89-es idényben a görög bajnokság gólkirálya let-
tem 20 góllal. Mindez idő alatt a magyar válogatottban 
1986. és 1989. között nyolc alkalommal szerepeltem, há-
rom gólt szereztem. 1986-ban egyszeres válogatott let-
tem. Majd 1993-ban hazatértem a BVSC színeiben. 

- Hogyan került kapcsolatba a Gyáli BKSE-vel?
- Még játszottam, amikor felhívtak, hogy lenne-e ked-
vem segíteni a csapatnak. Fél évet játékosként voltam 
tagja az egyesületnek, majd 2001-től az egyesület elnö-
keként folytattam tevékenységemet 20 éven keresztül.

- Mivel tölti a napjait? Jelen maradt az életében a 
sport?
- Görögországban tevékenykedek a volt csapatom aka-
démiáján dolgozom, mint szakmai igazgató. Szeretek a 
gyerekekkel foglalkozni, mindig is fontos volt számomra 
a sportélet, így örömömre szolgál, hogy kint is folytatha-
tom, az utánpótlás nevelését, irányítását.

Nyugdíjba vonulása alkalmából ezúton is kívánunk 
sok, boldog, a családja körében eltöltött éveket!

Ismét adhatnak vért 
Gyálon

Szeptember 30-án, csütörtökön 12.00 és 18.00 óra kö-
zött véradást szervez a Magyar Vöröskereszt az Arany 
János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban (Gyál, Kő-
rösi út 118-120.). 

A véradás teljes folyamata 30–35  percet vesz igénybe. 
Első lépésként regisztrálják a véradó adatait. Nagyon 
fontos, hogy minden véradás alkalmával kötelező bemu-
tatni a személyi igazolványt, ennek hiányában útlevelet 
vagy jogosítványt, lakcímigazoló kártyát, TAJ kártyát. 
Ezen dokumentumok fénymásolata nem fogadható el.
A vér leadása nagyjából 5–7 percig tart, melyet követően 
10 percet pihennie kell a véradónak.
A véradás előtt bőségesen kell folyadékot fogyasztani, 
valamint étkezni.

Adj vért és ments meg három életet!

  FELHÍVÁS

Gyál Város Önkormányzata 
várja azon szépkorú házaspárok jelentkezését, 

akik idén ünneplik házasságuk 
50., 55., 60., 65., 70. évfordulóját. 

A jubilálók fogadalomtételére 
anyakönyvvezető előtt kerül sor.

Jelentkezésüket szeptember 30-ig várjuk 
a 06-29/540-968 telefonszámon.

Nyugállományba vonult  
a Gyáli BKSE elnöke

Interjú Boda Imrével,  
az idei Kiváló Gyáli Sportolói Díjazottal

Közérdekű Közélet Oktatás Interjú Vallás KözbiztonságÉletProgram InterjúOktatásFejlesztés ÉletProgram Sport Gyereksarok AnyakönyvKözélet

Személyes köszöntésre a járványhelyzet mi-
att sokáig nem volt lehetőség, mostanra 
azonban ismét lehetővé vált, hogy a 90., 95., 
100. születésnapját ünneplő szépkorúakat a 
városvezetés személyesen meglátogassa és 
átadja a Gyáli Szépkorú Program keretében 
bevezetett virágcsokrot, oklevelet és egy 
ajándékcsomagot, valamint kézbesítse azt az 
oklevelet is, mellyel Orbán Viktor miniszterel-
nök köszönti a jubiláló szépkorúakat.

Isten éltesse sokáig Berecz Istvánné Piros-
ka nénit, aki augusztusban ünnepelte 90. 
születésnapját. 
A város nevében Nagy József Elek köszön-
tötte Piroska nénit a nemes alkalomból.
Piroska néni Monoron született, majd 1942-
ben költöztek Gyálra, édesapja állomásfőnök 
volt a Gyál-felső vasútállomáson.
Piroska néni a gyáli földműves szövetkezet-
nél kezdett dolgozni, majd 30 évig a Kőbá-
nyai Textil Műveknél a készáru raktár veze-
tő helyetteseként számlázással foglalkozott. 
2 gyermeke és 4 unokája van.
Családjában eltöltött boldog életet kívánunk!

Isten éltesse 
Piroska nénit!

Hivatal
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Közélet

A pöttyös hátitáska szomorúan üldögélt a polcon. Fel-
nőttek és gyerekek jöttek, nézegették az iskolatáskákat, 
felpróbálták némelyiket, de őrá, rá sem néztek. 

- Biztosan nagyon csúnya vagyok, mert engem senki 
sem választ! - sírta el magát.
- Dehogy vagy csúnya! - vigasztalta a tolltartó. Gyö-
nyörűek a pöttyeid! Előbb-utóbb téged is megvesz-
nek, csak légy türelmes!

Pöttyös szipogott még egy kicsit és reménykedve várt. 
Ha arra járt egy kislány, pöttyei felragyogtak és így 
suttogott:

- Nézz rám kislány, nézd milyen fényes cipzár van a 
zsebemen! 

De hiába, a kislány nem értett a táskák nyelvén, csak azt 
nézte, hogy melyiken van unikornis! Sorban elvitték a 
társait, a hercegnőset, a Jégvarázsosat és a cicásat. Ké-
sőbb bejött az áruház vezetője, bosszús arccal nézte a 
polcon árválkodó pöttyös, virágos és baglyos táskákat.

- Ó, hát ezek a nyakunkon maradtak! Mihez kezdünk 
velük? 
- Csináljunk akciót! – szólt az egyik eladónő! A her-
cegnős nagyon drága, tegyünk mellé egy olcsót és ír-
juk ki:

EGYET FIZET, KETTŐT VIHET!
- Remek ötlet! Legalább a drágából még többet vesz-
nek és ezeket is elviszik! 

Így is lett! A mi pöttyösünk egy sellős társa lett és a töb-
biek is párt találtak. Az akciónak híre lett, sokan jöttek 
vásárolni. Fruzsinak megakadt a szeme a csodaszép sel-
lős táskán.

- Anya, ezt szeretném, kérlek ezt vedd meg nekem!
- Jól van kicsim, ha tetszik, legyen a tied!

A sellős táska büszkén feszített a kosárban, a pöttyös 
pedig szorongó szívvel. Otthon Fruzsi mindjárt kinyitot-
ta a gyönyörű sellős táskát és mosolyogva rakta fiókjai 
közé a füzeteket. Pöttyös szerényen kuporgott az asztal 
szélén, gondolta majdcsak tesznek belé is valamit! Nem 
így lett! 

- Mit csináljunk ezzel a másikkal?
- Jó lesz tartaléknak, hiszen egészen csinos táska! 

Pöttyös szeme könnybe lábadt. Iskolába szeretett vol-
na járni, hordozni a könyveket, ceruzákat! Mindig erről 
álmodott. 

- Jól van kislányom, egyelőre tedd be a bőröndök 
közé! 

Azzal kinyílt a szekrényajtó és sötét ürege magába zárta 
a szepegő kis hátitáskát. Fruzsi boldogan szaladt ki a ját-
szótérre és mindenkinek eldicsekedett a gyönyörű háti-
táskájával. Barátnői is elmesélték, hogy kinek milyen van. 
Zsófi is a barátnője volt, de most nem nevetett vele, szo-
morúan harangozott a lábával. 

- Hát te miért vagy szomorú?
- Jó neked, szép új táskád van, nekem meg semmi-
lyen sincs! Tudod, apukám nagyon beteg volt és most 
csak a füzeteket és a ceruzákat tudtuk megvenni! 
Nem is tudom, hogy mibe teszem őket!

Fruzsi arcáról lehervadt a mosoly. Szerette Zsófit és na-
gyon sajnálta, hogy szomorú. Hirtelen felragyogott az 
arca és megfogta Zsófi kezét.

- Én már tudom! – mosolygott rá.
Hazaszaladt és anyukájával hosszan beszélgetett. Azt 
nem tudom, hogy mit, de azt igen, ami ezután történt. 
Kinyílt a szekrényajtó és a pöttyös hátitáska gyönyörű 
szatyorban feszengett, fülén egy ajándék kártyával.

- Zsófinak szeretettel!
Zsófiék a csengetésre kimentek, csodálkozva látták meg 
a kilincsen fityegő csomagot. Kibontották és álmélkod-
va vették ki belőle a pöttyös hátitáskát. Hogy ki küldte, 
rögtön kitalálták. Nem tudom, hogy ki volt boldogabb, 
Zsófi, vagy a pöttyös? Zsófi boldogan szorította magá-
hoz a táskát:

- Van iskolatáskám! Nekem van a világon a legszebb 
táskám! 

Pöttyös szíve nagyot dobbant és olyan puhán simult 
Zsófihoz, mint egy selymes kiscica. Pöttyei kéken, sár-
gán és pirosan ragyogtak fel. Attól fogva együtt jártak 
az iskolába és pöttyös vidám dalra fakadt:

Pöttyös táska a nevem
Zsófit nagyon szeretem,
Reggel együtt indulunk,
És pöttyösen  kacagunk.

A mesét a Gyáli Mi Újság olvasóinak írta:
Karácsonyi Ibolya, író

A pöttyös hátitáska

Mert a gyermekkel együtt töltött idő pótolhatatlan...

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Szentmisék időpontja templomunkban:

péntek 7:00, szombat 18.00, vasárnap 9.30.

Csütörtökönként 18:00 órától szentségimádást tartunk.

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

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

Gyáli Református Templom
Istentiszteletek: vasárnap 10.00

Lelkészi hivatal: kedd - péntek 16.00-18.00

Elérhetőségek:
  Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.

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

Szent Ágoston, hippói püspök, akinek ünnepét a na-
pokban tartottuk, Vallomásai első könyvének kilen-
cedik fejezetében beszámol arról, mennyire fegyel-
mezetlen volt gyermekként, és hogy lustasága miatt 
nehézkesen haladt a tanulásban. Szemlézzünk most 
röviden korai élettapasztalataiból, melyeket oly éleslá-
tással és lényegre törően tudott megfogalmazni. 
“Azután iskolába adtak. Tanulnom kellett. Mi haszon-
ra? Szegény fejem nem értette, de megvertek, ha lusta 
voltam. A felnőttek dicsérték ezt a módszert. Tényleg, 
előttük egész nemzedékek taposták ki nekünk ugyan-
így vesződve e gyászos ösvényeket; nekünk is végig 
kellett vánszorogni rajtuk, …”
Komisz gyerek lévén Ágoston félt a veréstől, sőt, amint 
megtanult imádkozni, még kérte is Istent azért, hogy 
ne büntessék meg, ám mivel rendszerint mégsem bírt 
ellenállni a kísértésnek, tanítói többször fenyítették. 
“Félelmünk igazán nem volt kisebb, s könyörgésünk 
sem volt hozzád a szabadulásért gyöngébb, de azért 
folyton rendetlenkedtünk; nem írtunk, nem olvastunk, 
nem tanultunk annyit, mint amennyi feladatot kaptunk. 
Volt Uram, volt hozzá értelmünk is, tehetségünk is elég, 
amennyit éveink számához kimértél nekünk, de - igen 
szerettünk játszani s ezért aztán büntetést kaptunk 
azoktól, akik maguk is hasonlóképpen cselekedtek.”
Mindnyájunkban megvan ugyan a képesség és a vágy 
is a jóra, tudjuk is, hogy mit kéne tennünk, ám ennek 

ellenére mégis rendre más utakra tévedünk. Akkor is, 
ha büntetést kapunk érte, akkor is, ha közvetlen kárunk 
származik belőle: mintha valami esztelen önpusztító 
erő hajtana minket. 
Szent Ágoston azt is észreveszi, hogy a felnőttek sok-
szor úgy büntetik a gyermekeket, hogy ők maguk is 
helytelenül élnek.
“De persze, a felnőttek naplopását foglalkozásnak ne-
vezik, a gyermek természetes játszókedvét pedig bün-
tetés alá rekesztik. És senki érző lélekkel nem kezeli a 
gyermekeket, (…) a sok labdajáték nem engedett elég 
gyorsan haladnom a tudományokban (…). Egyébként 
is az, aki engem fenyített, talán különben viselkedett? 
Hisz, ha tanítótársa valami apró vitában legyőzte, sok-
kal epésebb és irigyebb volt, mint én, amikor pajtásom 
a labdajátékban fölémkerekedett.”
Indul az iskolaév. Nevelőként, szülőként, önmaguk-
kal törődő felnőttekként is érdemes megszívlelnünk 
Szent Ágoston gondolatait. A fejlődés, önfejlesztés és 
hitelesség napi szinten fontos mindnyájunk számára 
akár életünk hétköznapi dolgaiban, akár lelki életünk 
területén.

Dr. Káposztássy Béla
plébániai kormányzó

Szent Ágoston a nevelésről az iskolaév kezdetén

SZÍVmelengető

Közérdekű Közélet Oktatás Interjú Vallás KözbiztonságHivatal ÉletProgram InterjúOktatásFejlesztés ÉletProgram Sport Gyereksarok Anyakönyv
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 A Gyáli Kertbarát Kör Vezetősége és Tagsága
2021. október 08-án (pénteken) 13.00 órakor rendezi az

V. Gyál és térsége „amatőr szőlősgazda” BOR- és a 
II. Gyál és térsége „amatőr szőlősgazda” PÁLINKA VERSENYT.

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

A nevezési lap beküldési határideje:
2021. szeptember 30. (csütörtök) 18.00 óra

Nevezési díj: 3 000 forint/minta.
 A nevezési lap és a nevezési feltételek átvehetők az Arany János Kö-

zösségi Ház és Városi Könyvtár recepcióján, illetve a Gyáli Kertbarát Kör 
székhelyén: 2360 Gyál, Bogáncs köz 4/1.

Telefon: 06-30/859-2662
E-mail: gyalikertbarat@gmail.com

Honlap: www.gyalikertbarat.hu
Szeretettel várunk minden jelentkezőt!

     Felhívás 

BOR-    és   PÁLINKA 
versenyre!

Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint augusztusban 
3 haláleset és 39 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:

08.06.:
- Kecskés Tamás és Lakatos Nikolett (Kecskés Nikolett)

08.07.:
- Katona Károly András és Loboda Bettina (Katona-Loboda Bettina)

- Sági József és Catanzáró Melinda (Sági Melinda)
- Rákos József Barnabás és Bernáth Orsolya 

(Rákos József Barnabásné)
- Jóni Károly és Pogácsás Nikolett (Jóni-Pogácsás Nikolett)

08.13.:
- Váry Koppány és Varga Alexandra (Váry Alexandra)
- Vári Csaba és Sáfrán Nikolett (Vári-Sáfrán Nikolett)

- Koncz János Lajos és Urbán Daniela Rita 
(Konczné Urbán Daniela Rita)

08.14.:
- Valent Viktor és Jamrózy Adrienn (Valent Adrienn)

- Elek Csaba és Erdős Angéla 
(Elek-Erdős Csaba és Elek-Erdős Angéla)

- Győry Alexander és Purczelt Andrea (Győry Andrea)

08.21.:
- Denkinger Ádám Sándor és Deák Nóra Anna 

(Denkinger-Deák Nóra Anna)
- Singer Jenő és Botka Lilla Luca

- Himer Zoltán és Farkas Henrietta (Himer Henrietta)
- Korcsik Gergő és Herczeg Alexandra (Korcsikné Herczeg Alexandra)
- Révész Botond és Forgács Alexandra (Révészné Forgács Alexandra)

- Varga Ádám Zoltán és Tóth Petra (Vargáné Tóth Petra)

08.27.:
- Brand Patrik és Kiss Nikolett

- Szőts Áron Róbert és Nagy Enikő (Szőtsné Nagy Enikő)
- Farkas Szilárd és Fejes Anna

08.28.:
- Miskolczi Viktor és Szinkulics Lilla Anna

- Farkas Norbert és Cziczás Marianna

ANYAKÖNYVI HÍREK

A Gyáli Házasulandók Program keretén belül augusztus hónapban  
14 pár vált jogosulttá az 50 000 Ft összegű egyszeri támogatásra. 

Gyál Város Önkormányzata így a program indulása óta (2017) össze-
sen 23 800 000 Ft támogatást nyújtott a házasulandóknak.

Részletek: www.gyal.hu/gyalieletprogram

Közérdekű Közélet Oktatás Interjú Vallás KözbiztonságHivatal ÉletProgram InterjúOktatásFejlesztés ÉletProgram Sport Gyereksarok AnyakönyvKözélet

www.gyal.hu
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Kertépítő-, díszítő- valamint szóródó 
építőanyagok értékesítése 
és szállítása, akár 1m3-től!

-SÓDER (0-4,0-8,0-16,0-24)
-HOMOK (0-1 mosott, bányahomok)

-KAVICS (4-8, 8-16, 16-24, 24-40, kulé)
-MURVA (2-5, 5-11, 11-20, 20-55,

0-20 poros)
-ANDEZIT (2-5, 5-11, 11-22)

-FÖLD (termő, töltő)

06 30 213 9985

SÓDER 
DEPÓ 
GYÁL

08.07.
Közfeltűnést keltő balesethez vonultak tűzoltóink 
a Széchenyi István utca és a Zrínyi Miklós utca ke-
reszteződéséhez, ahol egy személygépkocsi autó-
busszal ütközött, az autóbusz pedig egy kerítést 
kidöntve a ház falának ütközött. Tűzoltóink a jár-
művek áramtalanításában segédkeztek, járőreink 
a helyszín biztosításában és a forgalom elterelésé-
ben nyújtottak segítséget a helyszínelés és a mű-
szaki mentés ideje alatt. A balesetben összesen öt 
fő sérült meg, a két jármű vezetője, valamint az au-
tóbusz három utasa, mindannyian könnyebb sérü-
léseket szereztek.

08.08.

Állampolgári segítségkérésre vonultak polgárőre-
ink a Katona József utcába, ahol a segítségkérő el-
mondása szerint a szomszédja éles fegyverrel lö-
völdözött, a lőszer darabjai az ő telkére szóródtak. 
Amikor felszólította a szomszédot, hogy hagyja 
abba a veszélyes tevékenységet, az őt és a felesé-
gét is bántalmazta. A kiérkező járőreink rendőri se-
gítséget és mentőt kértek a helyszínre, a hölgyet 
sérülései miatt kórházba kellett szállítani. A továb-
bi intézkedést a rendőrség vette át tagtársainktól.

08.09.

Nem sokkal éjfél után érkezett riasztás a Kataszt-
rófavédelemtől, tűzoltóinkat Pécel területére riasz-
tották, ahol az erős vihar miatt rendkívül sok kár-
eset történt. Tűzoltóink reggelig több káresetet is 
felszámoltak, jobbára fakidőlés miatt kellett ve-
szélyelhárítást végezniük. A kora délelőtti órákban, 
nem sokkal visszaérkezésük után a József Attila ut-
cába kellett vonulni tűzoltóinknak, ahol az éjszakai 

FEGY-napló

Hirdetés

„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”

viharban letört, szomszéd házra zuhant faágakat 
kellett eltávolítani.

08.13.

A Pestszentimrei Polgárőrségtől érkezett segítség-
kérés, mert egy láthatóan ittas járművezetőt követ-
tek Gyálig. Járőreink a járművet megtalálták és a 
rendőrség helyszínre érkezéséig a vezetőjét visz-
szatartották, majd további hivatalos intézkedésre 
átadták. A rendőrség az ittasságvizsgálat pozitív 
eredménye után a járművezetőt előállította.

08.31.

A Bocskai utcába vonultak tűzoltóink, ahol egy la-
kóház melléképülete teljes terjedelmében égett. 
Az oltás közben derült ki, hogy a melléképületben 
több lakás volt berendezve. Az oltás során öt gáz-
palackot hoztak ki az égő épületből, egy palack 
pedig felrobbant. A tűzben senki sem sérült meg, 
de egy főt füstmérgezés gyanújával kórházba szál-
lítottak. A tűzben az ingatlan lakhatatlanná vált.

Összeállította: 
Kelecsényi Gábor

HIRDETÉS
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Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szerelést, 
csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek, 
konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes tü-
zelésű kazánok bekötését és ehhez kapcsolódó munká-
kat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.

Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasz-
tás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, háztartá-
si gépek javítása és ingyenes állapotfelmérés. Telefon: 
06-30/417-2317. 

Szeretné, ha meghallgatnák? Szeretne más szemszög-
ből is rálátni a helyzetére? Elhiszi, hogy ezek köny-
nyebbé teszik a továbblépést? Ha igen, telefonál-
jon időpontért! Tóthné Éva mentálhigiénés szakember. 
06-20/564-0606. 

Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szomba-
ton is. Whirlpool, Samsung, LG, stb. Gallai szervíz Tel.: 
30/307-9794.

Villanyszerelés! Családi házak villanyszerelése, kivite-
lezés, korszerűsítés, javítás. Érintésvédelmi felülvizsgá-
latok elvégzése, kamerák, riasztók telepítése, javítása. 
Bodnár József 06-30/663-8617.

Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcse-
re, duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csator-
na szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.

Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javí-
tása. Papp Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, Tel.: 
70/233-30-47.

Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás nyelvta-
nártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pót-
vizsgára felkészítés, korrepetálás is. Tel.: 06-70/933-8181.

Takarítást, vasalást, egyéb házimunkát vállalok. Telefon: 
06-70/533-6979.

Apróhirdetés

Hirdetésfelvétel: 06-29/541-644,
szerkesztoseg@gyal.hu

HirdetésHirdetés

2360 Gyál, Táncsics M. u. 61.
Tel.: 06-70/902-5876
www.kristalyviragoptika.hu

Nyitvatartás
hétfő-péntek: 9-18, szombat: 9-13

Minden látásvizsgálat 
tartalmazza a 

computeres vizsgálatot, 
binokuláris látásszűrést 

és szemfenékfotót!

• Computeres látásvizsgálat
• Baba- és gyermekszemészet
• Szemüvegkészítés és
 -karbantartás
• Kontaktlencse
 illesztés, -betanítás
 és -kontroll
• Ingyenes
 szaktanácsadás
• Napszemüveg
• Ajándékutalvány

Kristályvirág Optika

Egyéni akciókról és további részletekről érdeklődjön üzletünkben!

AKCIÓK!

Strapabíró, hajlítható
GYERMEKSZEMÜVEGEK
Távolságtartó látásvizsgálat

és higiénikus vásárlás
biztosított üzletünkben!

• Komplett szemüveg vásárlása 
esetén napszemüveget vagy 
dioptriás napszemüveglencsét 
adunk ajándékba!*

• Szemüvegét megvásárolhatja 
 6 havi kamatmentes részletre is!
 A feltétlekről érdeklődjön
 üzletünkben!

*Raktári tartományon belül 
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