
gyál város 2017-ben ünnepli várossá nyilvánításának 20. évfordulóját 
TALÁLKOZZUNK RENDEZVÉNYEINKEN!

Egész éves rendezvénysorozat vette kezdetét.

LENDÜLETBEN



Gyál 2017-ben ünnepli várossá nyilvánításának 20. évfordulóját. Az idei esztendő nem csak a város életében fontos 
évforduló. A gyáli intézmények közül a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola az 50., a Gyáli Liliom Óvoda és a Gyáli Ady 
Endre Általános Iskola a 45., a Gyáli Bóbita Bölcsőde és a Gyáli Tátika Óvoda a 35., a Gyáli Református Templom a 
25., az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár pedig a 15. születésnapját ünnepli.

Ezek mellett több civil szervezet is fontos évfordulót ül ebben az esztendőben. Ezért fogalmazódott meg a város 
vezetőiben az a gondolat, hogy a város és a városi intézmények ünnepeinek közös arculatot adjon, mely a Lendületben 

GYÁL2017 nevet viseli. 

A városvezetés szándéka, hogy a jubileumi programsorozat alapját a városi nagyrendezvények adják ebben az 
esztendőben. A hagyományosan megrendezendő programok mellett számos, az elmúlt 20 évre visszaemlékező 
rendezvényt tartanak a városban működő intézmények, önkormányzati gazdasági társaságok, valamint civil és 
sportszervezetek. Ezen programok részét képezik a Lendületben GYÁL2017 rendezvényfolyamnak. Eltökélt 
célunk, hogy ezzel is elősegítsük a gyáli identitást és városunk egyébként is pezsgő kulturális életét. Kiadványunkban 
olvashatják az egyes évfordulós intézmények bemutatkozását és a Lendületben GYÁL2017 rendezvénysorozat 
részét képező események leírását. A programfüzetet záró eseménynaptárban a kiemelt, önkormányzatunk 
támogatásával megvalósuló jubileumi események kaptak helyet. Bízunk benne, hogy felkelti az érdeklődésüket a 
Lendületben GYÁL2017 rendezvényfolyam, és minél több eseményén személyesen találkozhatunk! Ünnepeljük 
együtt Gyált!

Szervezők

idén több intézmény
és civil szervezet is 
fontos évfordulót 

ünnepel 

LENDÜLETBEN



Ünnepi esztendőhöz érkeztünk. 20 
éve, az akkori Kossuth Lajos Általános 
Iskola tornatermében mindannyian 
éreztük, hogy Gyál történelmének egy 
fontos pillanatát élhetjük át. 1997 nyarán 
Gyimesi István polgármester az akkori 
belügyminisztertől vehette át a város 
kulcsait. Várossá lettünk! 

Ezt követően azonban nem dőlhettünk 
hátra, fontos tennivalóink akadtak. 
A kertvárosi forma, a kertvárosi 
életfeltételek és infrastruktúra 
kialakítása mellett le kellett vetkőznünk 
egy sztereotípiát is, mely szerint 
a település gyökértelen, nincs 
múltja, nincsenek hagyományai. 
A rendszerváltozás óta építgetett 
értékeink hagyománnyá váltak. Az 
elmúlt években számos új fejlesztés 
történt városunkban, melyre a 

környezetünkben élők is felfigyeltek. 
Gyál a benne lakók számára 
otthonosabbá vált, és egyre többen 
kívánnak a településre költözni. 

A kertvárosi létformához a közösség 
ápolása is hozzátartozik. Idén a 
város 20. születésnapja mellett több 
intézményünk is fontos évfordulóhoz 
érkezik. 

Meggyőződésem, hogy a
Lendületben GYÁL2017 rendez- 
vénysorozat kapoccsá válhat. Olyan 
összekötő elemmé, amely minket, 
gyáliakat közelebb hoz egymáshoz. 
Ebben a reményben ajánlom Önöknek 
a rendezvénysorozat eseményeit, 
és kérem, hogy Önök is vegyenek 
részt a színes közösségi és kulturális 
eseményeken!

Tisztelt 
Olvasó!

PÁPai  MihÁly

GyálI
polGármesterI 

hIvatal
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GyálI
járásI 

hIvatal

. . .



Ú t  a  k e r t v á r o s i g

A Gyál környékén végzett régészeti 
feltárások legrégibb rétege a bronz-
kor korai szakaszának emberétől 
származik, de a település első írásos 
emléke egy 1293. augusztus 21-én 
kelt oklevél, amely városunkat Gayul 
néven említi. A terület a XIX. század 
végén értékelődött fel, itt volt ugyanis 
a főváros felé az alföldi szarvasmar-
ha-felhajtás útvonalának egyik utolsó 
állomása. A hatalmas kiterjedésű 
homokvidék szőlőültetvénnyel való 
betelepítése volt a fejlődés következő 
szakasza. 

Ebben jelentős szerepet játszott, 
hogy az 1889-ben megépült vasút-
vonal a községen haladt át, s a 
település fejlődésére való tekintettel 
két vasúti megállót is kiépített itt a 
vasúttársaság. A századforduló ide-
jén alig pár száz lakosú község a XX. 
század eleji parcellázások nyomán 
nőtt több ezresre. Ezen események 
járultak hozzá az előjáróság abbéli 
döntéséhez, hogy az új területekből 

egy különálló község létesíttessék. 
Az Alsónémeditől való önállósodás-
ra 1944.december 27-én került sor. 
Gyált ekkor már több mint háro-
mezren lakták, önálló postahivatala, 
távbeszélő- és vasútállomása volt.
 
A rendszerváltozás után kiépült a 
teljes közműhálózat (víz, csator-
na, gáz, telefon, kábeltévé stb.), s a 
városban élők mellett a vonzáskörzet 
lakosságát is kiszolgálni képes sz-
intre fejlődött az intézményhálózat 
az 1997-ben várossá avatott 
településen. Változott a település 
arculata, parkok, köztéri szobrok, 
játszóterek avatására került sor. 

Megerősödtek a civil szervezetek. 
Több tucatnyi egyesület, klubok, 
körök, zenekarok, egyéb közösségek 
kezdték meg a tevékenységüket, 
helyi lap is indult, hagyományok te-
remtődtek, s váltak a helyi kultúra, 
civil társadalom fontos tényezőivé, 
színtereivé. Mára a polgárok 

önszerveződő közösségei nyugdí-
jaskluboktól a képzőművészkörön, 
cukorbeteg egyesületen, kertba-
rátkörön, sportegyesületeken át 
az országos szinten is kiemelkedő 
munkát végző polgárőrségig szövik 
át a város civil életét.  

Gyál ma már dinamikusan fejlődő, 
innovatív kertvárosként írható le. 
Kiépült az infrastruktúrája, kiváló a 
megközelíthetősége. Budapest kö-
zelsége, a helyben igénybe vehető 
szolgáltatások szinte teljes palettája, 
csöndes, ligetes utcái a városias élet 
feltételeit kínálják. A fejlődés nem áll 
meg az elkövetkező években sem, 
folytatódik tovább a munka, aminek 
köszönhetően utak, járdák újulhat-
nak meg, kezdetét veszi a parkosítás, 
és egy sportkomplexum is fog épül-
ni, amely nagyobb közösségi ren-
dezvényeknek is helyet ad, hiszen a 
közösségi ház színházterme egyre 
gyakrabban bizonyult szűkösnek.    

Kép: Sallai Szabolcs – Mindig Hazavár



szilárd ÚtburkolatÚ 
utak építése

Némediszőlő  
csatornahálózat  

kiépítése

közösségi ház 
építése

gyáli ady endre  
általános iskola  

felújítása és bővítése 

játszóterek építése    gyáli tulipán óvoda 
építése csatorna, gáz, telefon, internet  

hálózat kiépítése

buszvárók 
építése, felújítása 

Gyűjtőutak 
építése
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műfüves  
focipálya 

kiépítése   

zöldségpiac 
felújítása

Gyáli védőNői épület 
felújítása

szent györgy 
emlékhely létesítése

trianoni emlékmű 
létesítése   

gyáli hulladékgazdálkodási 
Program bevezetése

ravatalozó   
felújítása

bartók sportpálya 
felújítása

70 év felettiek  
hulladékszállítási díjának  
átvállalása

Wifi kiépítése  
több városi intézményben  
és a Városközpontban

utcanév-és házszám táblák  
kihelyezése 

számítógépek beszerzése  
a 3 iskolába

helpynet  
bűnmegelőzési rendszer  

bevezetése 

kÚtfÚrások  
a városi intézmények kertjeiben



gyál-felső vasÚtállomás 
felújítása

gyáli liliom 
óvoda 
felújítása, bővítése

közvilágítás 
korszerűsítése

Gyáli ReNdőRőRs   
felújítása

városközpont 
kiépítése, járási igazgatási  

központ létrehozása

gyáli bóbita bölcsőde    
felújítása, bővítése

városi egészségügyi  
központ   

felújítása
gyáli tanuszoda   

+ park létesítése

bartók tagóvoda    
felújítása, bővítése

sportpálya  
világítás korszerűsítése

kamerarendszer  
kiépítése

Útstabilizáció

digitális tantermek  
kialakítása

járdaépítések
focipálya lelátó  

építése



Augusztus 18. péntek | Zrínyi 50. kiállítás megnyitója (II. Rákóczi, Kossuth, Városi, Zrínyi iskolák oktatástörténete)
50. ÉVFORDULÓS ÜNNEPSÉG

Zrínyi Miklós Általános Iskola
gyáli

A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola a II. Rákóczi Ferenc  
Általános Iskola és a Kossuth Lajos Általános Iskola 2007-ben 
történt összevonásával jött létre, mely a Városi Általános Isko-
la nevet viselte, ezt követően 2009-től Zrínyi Miklós Általános  
Iskola néven működünk. Az állami átadás - átvétellel megkaptuk a  
„Gyáli” jelzőt is. Az intézményben összesen 41 pedagógus dolgo-
zik, akik 493 gyermek nevelését-oktatását végzi.
Az intézményhez tartozik a Rákóczi utcai telephelyen működő 
enyhe fokban értelmi fogyatékosok tagozata is. A Rákóczi ut-
cai telephelyen 28 tanuló részesül szegregált oktatásban, a 
Kossuth utcai székhelyen pedig jelenleg 24 integrált SNI ta-
nulóval foglalkozunk. Alapfeladatunkhoz tartozik a gyermekek 
tudásának megalapozása, elmélyítése, felkészítése a továbbta-
nulásra, személyiségük kibontakoztatása úgy, hogy az alapfokú 
nevelés-oktatás kimeneti szakaszában alkalmassá váljanak gyer-
mekeink a társadalomba, később a munka világában való elhe-
lyezkedésre, beilleszkedésre. Ennek a munkának meghatározója 
intézményünk Pedagógiai Programja.

• A matematika tantárgyat bontott csoportokban, heti 5 
órában tanítjuk. A csoportbontás a tehetséggondozás –  
szinten tartás - felzárkóztatás alapelvére épül.

• Angol nyelvből a továbbtanulás megsegítése érdekében 
nyolcadik évfolyamon csoportot bontottunk, mely a nyelvi 
kompetenciaméréshez is segítséget nyújt.

• A felső évfolyamokon (5-8. osztályban) kompetencia órákat 
rendeltünk minden osztályhoz.

• Az informatika oktatását negyedik évfolyamtól indítjuk, 
az osztályok bontásával – az informatika terem befoga-
dóképessége és a hatékony oktató munka érdekében. Idény 

megújult számítógépparkkal emelhetjük az informatika 
tanítás színvonalát, melyet Gyál Város Önkormányzata újí-
tott fel.

• A heti 5 testnevelés órának a beosztásánál külön figyelmet 
fordítottunk arra, hogy a testnevelés 1-nek elnevezett órák 
a tornacsarnokban, a testnevelés 2 órák az osztályteremben 
valósuljanak meg. Ezzel minden osztálynak legalább heti 
3 alkalommal lehetősége van kihasználni a tornacsarnok 
előnyeit.

• A hit- és erkölcstan bevezetésével az egyházakhoz fűződő 
kapcsolatunk is megerősödött. A Magyar Katolikus Egy-
házzal és a Református Egyházzal kialakult a kölcsönös  
kapcsolattartás.

Legfontosabb partnereink a szülők. A velük létrejövő aktív  
kapcsolat az alappillére a nevelés-oktatás feladatának, alapvető 
ellátásának. Közvetlen kapcsolat alapja a szoros együttműködés, 
mely a gyermekek érdekeit, előrehaladását segíti.

“Amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők falakat húznak föl, 
az optimisták pedig vitorlákat.” / Ismeretlen szerző

Célunk, hogy megláttassuk gyermekeinkben az értékeiket, a fon-
tosságukat, hogy ne féljenek, ne utasítsák el a megmérettetése-
ket, mert mindannyian jó szakemberekké, nagyszerű felnőttekké 
válhatnak. Egyetlen eszközt látok erre a célra: a példamutatást. 
Közös munkánkkal megtartjuk, emeljük az iskolában folyó 
nevelő-oktató munka színvonalát, hangsúlyozva erősségeinket, 
folyamatosan fejlődünk és változunk a törvényi változásokhoz 
alkalmazkodva.

50
elérhetőségek

telefon
+ 36 29 340 236

e-mail
zrinyi@zrinyi-gyal.sulinet.hu

Web
www.zrinyi-gyal.sulinet.hu

2360 gyál, kossuth lajos u. 50-52

Ormosné Surányi Katalin
intézményvezető



Ady Endre Általános Iskola
gyáli

elérhetőségek
telefon

+36 29 340 140
fax

+36 29 345-554

e-mail
iskola@ady-gyal.hu

Web
www.ady-gyal.hu

A Gyáli Ady Endre Általános Iskola a város legnagyobb 
oktatási intézménye. Gondozott, tiszta épülete, markánsan 
kirajzolódó profilja, gyermekközpontúsága, igényessége, 
színvonalas nevelő-oktató munkája eredményeként Gyál 
népszerű, keresett intézménye. Pedagógiai programjában 
a színvonalas alapképzésen túl az emelt óraszámú 
nyelvoktatásra, az informatika oktatására, matematika 
tantárgyból a tehetséggondozást segítő nívócsoportos oktatás 
megszervezésére helyezi a hangsúlyt.

Tárgyi feltételeink kiválóak: a 9 éve teljesen felújított és 
kibővített, modern iskolaépületben a 624 diák 24 osztályt 
alkot. Az adys gyerekek esztétikusan berendezett, szép 
környezetben tanulhatnak. Az informatika-oktatás jól felszerelt 
számítástechnika szaktanteremben zajlik. Az iskola arculatát 
meghatározó idegen nyelvi oktatás csoportbontásban történik. 
A tehetséggondozást és a felzárkóztatást interaktív tábla, 
sok korszerű szemléltető anyag és játék, infokommunikációs 
eszközök segítik. 2016-ban Gyál Város Önkormányzata 
két okostanterem kialakításával új lehetőséget teremtett a 
szakmai megújulásra. A Samsung Smart School program 
nemcsak a mai kornak megfelelő digitális módszerekkel segíti 
a tanulást, hanem a diákok motivációját is növeli, új utakat 
nyit az oktatásban. Könyvtárunk 9000 kötetes, lexikonokkal, 
interaktív tananyaggal ellátott. A mindennapos testedzést, 
a kulturált szabadidő-eltöltést szolgálja a tornaterem 
mellett a szép iskolaudvaron két sportpálya, a napközis 
játszóudvar és a szabadtéri tanteremmel ellátott iskolapark. 

 

A 45 éve alapított intézményünkre a stabilitás és az 
eredményesség jellemző. E hosszú idő alatt most van a harmadik 
igazgatója, aki a folyamatosságot és megújulást azonos 
súllyal képviseli. Jól képzett, 52 fős tantestületünk innovatív 
szellemiséggel, szilárd értékrenddel bíró csapatként dolgozik, 
nyitott a 21. század kihívásaira.

Kiemelt jelentőségű a névadó emlékének ápolása, mellyel az 
iskolához, az adys közösséghez való kötődést erősítjük. Hat 
éve sikeresen pályázunk a Határtalanul! programra, melynek 
keretében hetedikes diákjaink bejárják Erdélyben Ady életének 
állomásait, találkoznak a szórványban élő magyarsággal. A költő 
születésnapját az iskola előtt közadakozásból emelt Ady-szobor 
megkoszorúzásával, városi szavalóversennyel ünnepeljük, a 
nyolcadikosok pedig az Ady Múzeumba látogatnak el.

Május harmadik szombatján családi napot tartunk, amely 
mára a város egyik legnagyobb rendezvénye. Szülők, 
gyerekek, pedagógusok egymással összefogva próbálják 
meg emlékezetessé tenni minden évben. A téma az adott év 
projekthetéhez kapcsolódik. Sok mindenre lehet büszke az 
„Ady-család” az elmúlt 45 év eredményeként. Büszkék vagyunk 
a létrehozott értékeinkre, hagyományainkra, és arra is, hogy 
tevékenységünket áthatja az innováció. 45. születésnapi 
évünkben (a 2017/18. tanévben) iskolatörténeti kiállítással és 
évkönyv kiadásával szeretnénk ünnepelni. Az Ady-család mára 
több generációból áll, fontosnak tartjuk, hogy az újabb nemzedék 
is ismerje az iskolához kapcsolódó gyökereit, a történelmét, s az 
iskola szellemiségének áttekintésével tudjon a jövő felé tekinteni.

Gazdikné Kasa Csilla 
intézményvezető

45

December 2. szombat | Ady-évkönyv bemutatója | Helyszín: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
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Április 7. péntek | Szakmai nyíltnap
45. ÉVFORDULÓS ÜNNEPSÉG

Liliom Óvoda
gyáli

elérhetőségek
telefon

+36 29 340 126
fax

+36 29 345-241

e-mail
gyali.liliomovi@gmail.com

Web
www.liliomovi.hu

Városunkban 1972-ben nyílt meg az akkor még 1. számú Napközi 
Otthonos Óvoda nevet viselő intézmény. Az évről évre emelkedő 
gyereklétszám szükségessé tette az óvoda folyamatos bővítését. 
2008 szeptemberétől 3 külön álló épületben 9 csoporttal 
működött a Liliom Óvoda, 1992-től 2015-ig Ritecz Istvánné 
vezetésével.

2015-ben Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Gyáli Liliom Óvoda modernizációja mellett döntött. 2016. június 
7-én ünnepélyes keretek között, jelképes kulcsátadással történt a 
megújult intézményünk átadása. A beruházás keretében mintegy 
550 millió forint értékben újult meg az épület. 10 csoportszoba, 
nevelői, pszichológusi, logopédusi és orvosi szoba, tornaszoba 
és sószoba is kialakításra került az új épületben. 1500 m2-es 
parkosított játszóudvar áll a gyermekek rendelkezésére a friss 
levegőn, ahol önfeledten játszhatnak. 

Pedagógiai programunk hitvallása, hogy valamennyi 
gyermek számára esélyt kell biztosítanunk képességeik 
kibontakoztatásához, meg kell őriznünk boldog gyermekkorukat 
és személyiségükhöz igazított fejlesztési módszereket 
alkalmazunk. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, 
felzárkóztatásra. Tehetséggondozás keretén belül lehetőségük 
van a gyermekeknek:

• játékos kézilabda-oktatáson 
•  ritmikusgimnasztika-foglalkozáson 
• Bozsik-program keretében ovi-focin
• angol-, németnyelv-oktatáson részt venni.

Óvodánk az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának 
tagja, valamint a Madárbarát óvodai címet is elnyertük. 
2016 decemberében a Zöld Óvoda címet másodjára ítélték 
intézményünknek. Valljuk, hogy környezetünk védelme, a 
környezettudatosság, a fenntarthatóságra nevelés nagyon 
fontos feladat. Óvodás korban számos lehetőség nyílik arra, 
hogy a gyerekek észrevegyék, megtapasztalják, hogy ők 
is sokat tehetnek környezetükért. Ezért óvodánkban cél a 
környezettudatos nevelés (zöld faliújság, sószoba rendszeres 
használata, folyamatos növénygondozás, komposztálás, 
szelektív hulladékgyűjtés, az aulában elhelyezett terráriumban 
afrikai csigák gondozásával közvetítjük ezt a szemléletet).

Nevelőtestületünk jól felkészült, innovatív óvodapedagógusokból 
áll. A pedagógusminősítési eljáráson, tanfelügyeleti 
ellenőrzéseken magas szakmai színvonalon teljesítenek. 
Az ismeret, képesség és attitűd hármas egysége jellemző 
dolgozóinkra. A gyermekek élményeire, kísérletező kedvére, 
kompetenciáik fejlesztésére építik a mindennapi életüket.

Nagyon fontosnak tartjuk az óvoda és a családok közötti jó 
partneri viszony kialakítását. Közös programjaink a szülőkkel, 
Alapítványi Bál, Liliomos nap, jeles napok megünneplése, 
Anyák napja, Apák napi rendezvényeink. Tartalmas közösségi 
programokat biztosítunk a szülők és a gyerekek számára.

Lendvay-Kiss Anita 
intézményvezető
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Június 3. szombat | „Bóbita kavalkád”
35. ÉVFORDULÓS ÜNNEPSÉG

Bóbita Bölcsőde
gyáli

elérhetőségek
telefon

+36 29 340 375
e-mail

bolcsode.gyal@freemail.hu

Városunkban 1982 májusában nyílt meg az első és idáig 
egyetlen bölcsőde, mely négy csoporttal kezdte meg 
működését. Intézményünk 2009-ben vette fel a Bóbita 
Bölcsőde nevet. Joggal mondhatjuk, hogy letettük Gyál 
város bölcsődei ellátásának alapjait.

Gyál Város Önkormányzatának támogatása és Európai 
Uniós pályázati forrásnak köszönhetően 2013-ban 
teljesen megújult intézményünk, mely négy csoporttal 
kibővült. 

Az intézményben száznyolc gyermek elhelyezése 
biztosított. A modern, jól felszerelt intézményben minden 
igényt kielégítő tárgyi feltétel adott a gyermekek számára 
a napközbeni kisgyermekellátás keretein belül. Modern 
sószoba, tornaszoba, és egy fejlesztőszoba került 
kialakításra. Az egészséges fejlődéshez elengedhetetlen 
a friss levegőn történő mozgás, amire kiváló lehetőséget 
ad a fás, füves udvar. A játszóudvaron gondozott kert 
és biztonságos játszótéri eszközök biztosítják a kicsik 
számára az önfeledt játék örömét. Nyári időszakban kerti 
zuhany frissíti fel a gyerekeket. Rossz idő esetén a fedett 
teraszok jó lehetőséget biztosítanak a szabad mozgásra.

Szakképzett kisgyermeknevelők, csoportdajkák és segítő 
kollégák biztosítanak szeretetteljes légkört a gyermekek 
számára.  

2007 áprilisában létrehoztuk a Városi Gyermekgon-
dozónők a Bölcsődéért Egyesületet, ami az Önkor-
mányzattal együttműködve szépíti, fejleszti és támogatja 
a Bóbita Bölcsődét, melyek együttesen sokféle 
programmal gazdagítják a kicsik mindennapjait.

A bölcsőde filozófiája

A bölcsődei ellátás humán szolgáltatás, mely megfelel az 
ellátottak sajátosságainak és igényeinek. A kisgyermek 
a család legféltettebb kincse, ezért törekszünk arra, hogy 
a bölcsődében a gyermekek biztonságát, védelmét és 
fejlődését szakmai tudásunk legmagasabb szintjén 
biztosítsuk. Elhivatottságunkat a munkánk és a gyermekek 
iránti szeretet táplálja. Hivatásunk során arra törekszünk, 
hogy a gyermekek testi-lelki harmóniája egységben 
fejlődjön, érezzék az érzelmi biztonságot és azt, hogy ők 
a legfontosabbak számunkra. Ebben az évben kiemelt 
eseményünk a Bóbita kavalkád elnevezésű programunk, 
melyre minden kisgyermekes családot, érdeklődőt 
szeretettel várunk. Változatos szabadidős programok, 
Bálint Ágnes kiállítás, ugrálóvár, arcfestés várja a 
résztvevőket. A rendezvény ünnepi hangulatát koncerttel 
és születésnapi tortával emeljük.

Balkó Kálmánné 
intézményvezető
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Tátika Óvoda
gyáli

elérhetőségek
telefon

+36 29 747 045
e-mail

tatika@digikabel.hu
Web

www.tatikaovoda.hu

1989. augusztus 1-jével a gyáli óvodákat két 
szervezeti egységre bontották. A mi óvodánk a 2. sz. 
Napköziotthonos Óvoda elnevezést kapta. Ide tartozott 
az újonnan beinduló Munkácsy utcai kétcsoportos óvoda, 
a Kassai utcai két csoport, valamint a Petőfi utcai egy 
csoport. 1982. június 1-jétől egy újabb óvodai egység épült 
a Kun Béla utcában három csoporttal. Ettől kezdve ez az 
épület lett a központi óvoda. 1984-ben a Kun Béla utcai 
óvoda három csoporttal bővült, és így hatcsoportossá 
vált. 1986 szeptemberében a Petőfi utcai óvoda megszűnt 
az épület állagának megromlása miatt. 1993 júniusában a 
Munkácsy utcai épület megszüntetésére került sor, szintén 
az épület állagromlása miatt. 1993 szeptemberében egy 
új, modern épületben működő óvodát adtak át a Bartók 
Béla utcában, három csoporttal. 

1989 áprilisa óta intézményünket Tátika Óvodának 
nevezik. 2006. július 1-jétől megszűnt a Kassai 
utcai épület. Óvodánk jelenleg két épületben kilenc 
csoporttal működik, mind a két épülethez tartozik 
játszókert. Összesen 270 fő férőhelyünk. Óvodánk 
központi egysége a Klapka utcai épület. Barátságos 
csoportszobákban, szeretetteljes légkörben töltik 
mindennapjaikat a gyermekek, sokszínű játéklehetőséggel 
és változatos tevékenységgel, melyek a fejlődésüket 
szolgálják. Az udvaron fa játékok, játszóvárak várják a 
gyermekeket, akiknek itt alkalmuk nyílik a mozgásra, 
játékra és egyéb tevékenységre. Nagy gondot 
fordítunk a füvesítésre, a nyári élet színessé tételére.  
Fenyők, terebélyes fák nyújtanak hűsítő árnyékot. 
Háromcsoportos óvoda révén kellemes, 
családias légkör alakult. Az óvoda nagy füves 

udvarral rendelkezik, környezetbarát játszó-, és 
tornaeszközökkel felszerelve lehetőséget nyújtva a 
mozgásra, játékra és szabadidős tevékenységekre.  
 
Óvodánkban a szülői támogatás és a dolgozók lelkes 
többletmunkája meghozza az eredményt, évről 
évre látványosan gyarapodnak a fa játékeszközök, 
játszóvár, és egyéb kedvelt játékok. A csoportszobák 
és az épületek belső tereinek fejlesztése, szépítése, 
az esztétikus környezet kialakítása mind a közösen 
végzett többletmunka eredménye. Az óvodapedagógus 
elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát 
jelent a gyermekek számára. Személyiségét áthatja a 
gyermekek egyéni különbségének tiszteletben tartása, 
a szereteten, őszinte érdeklődésen és elfogadáson 
alapuló magatartás. Az óvónővel kapcsolatban elvárás 
a nyitottság, a kreativitás, a szakmai fejlődés, megújulás. 
Programunk megvalósításának színvonalát, minőségét, 
eredményességét a pedagógusok és a többi dolgozó 
személyisége, a nevelőtestület légköre, valamint a 
szakmai tudás, innováció határozza meg. Az óvodai 
nevelésünkben érvényesülnek a különböző innovatív 
pedagógusi törekvések. 

Az Instrukciós Program, a drámapedagógia módszertani 
megjelenése, a projektmódszer alkalmazása, a 
kompetencia alapú nevelés lehetőségei, valamint a 
tehetséggondozás mind jelen vannak a napi gyakorlat 
módszertani megújulásának jegyében.  

Németh Istvánné 
intézményvezető 
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Szeptember 10. vasárnap
Istentisztelet a 70 éves anyaegyházközség és a 25 éves református templom jubileumára

25. ÉVFORDULÓS ÜNNEPSÉG

Református Templom
gyáli

elérhetőségek

GyáLI refOrmátuS GyüLeKezet

„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.”  
(Jelenések 2:10)

A fenti bibliai idézet egyházközségünk pecsétjében olvasható, 
alatta pedig az évszám: 1947.Gyülekezetünk 2017-ben ünnepli 
önálló gyülekezetté válásának 70. évfordulóját. Természetesen 
Isten munkája a reformátusok között már korábban meg-
kezdődött, hiszen 1930-ig az alsónémedi, majd 1930-1947 között 
pestszentimrei gyülekezet szórványa volt. A II. világháború után 
azonban az itt élő reformátusok megfogalmazták azon vágyukat, 
hogy lelki életüket saját lelkészük pásztorolja. A gyülekezeti 
tagság közgyűlése 1947. szeptember 14-én megszavazta az 
önálló anyaegyházközséggé válást. Egy hetven éves református 
gyülekezet a magyar reformátusságon belül fiatalnak számít, 
ezért a Gyálon szolgáló lelkészek névsora meglehetősen rövid, 
mindössze három (nem számítva a négy segéd- ill. helyettes 
lelkészt). Ennek megfelelően gyülekezetünk eddigi története 
három szakaszra bontható:

1. 1947-1975 (28 év). Nagy Kornél lelkipásztorsága idején, nehéz 
időkben szerveződött a gyülekezet, imaházat és lelkészlakást 
vásárolt.
2. 1975-1995 (20 év). Takaró Károly lelkipásztorsága 
alatt templom és gyülekezeti otthon épült, valamint 
nagy lelki megújulás ment végbe a gyülekezetben. 
3. 1997- Gyimóthy Zsolt lelkipásztor vezeti a gyülekezetet.

Természetesen, amikor a lelkipásztorokat említjük, 
mindenképpen mellé kell tenni azt a sok-sok önzetlen önkéntes 
segítő munkát, amellyel a gyülekezet tagjai lelkipásztoraik 
mellett álltak, és együtt építették a gyülekezetet és Isten 
országát szolgálatukkal és bizonyságtételükkel. Komoly 
célkitűzésünk, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük az 
evangéliumot, nemcsak olyanoknak, akik már gyermekkoruktól 
keresztyén, evangéliumi családban nőttek fel, hanem 
azoknak is, akik bár nem ismerik sem az evangéliumot, sem 
az egyházi életet, mégis nyitott a szívük Isten hívására. Ezért 
alapvetően családias és befogadó közösségnek gondoljuk 
magunkat, amelyben a vasárnapi istentiszteleten (amelyet 
az interneten élőben is közvetítünk) kívül is találkoznak 
egymással férfiak, nők, idősek, ifjak és gyermekek, hogy 
Isten kijelentését mélyebben megismerjük, hogy valóban 
hűek tudjunk maradni Krisztushoz, aki az élet koronáját 
ígéri nekünk. Mindezért egyedül Istent illeti a dicsőség. 
1982 elején Horváth Zoltán kőbányai építész készített terveket 
a templomról, de az építési engedélyeket csak 1984-ben kapták 
meg. Az alapkövet 1984. március 15-én helyezték el, elsőként az 
imaterem építése vette kezdetét. 1992-ben véget ért az építkezés 
és a templomot felszentelték, mely idén ünnepli fennállásának 25. 
évfordulóját.

Gyimóthy zsolt  
lelkipásztor

25
telefon

+36 29 340 531
e-mail

hivatal@gyaliref.hu
Web

www.gyaliref.hu
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Július 7-8-9. péntek-vasárnap
Arany János Közösségi Ház szülinapi fesztivál + kiállítás       

15. ÉVFORDULÓS ÜNNEPSÉG

Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár

elérhetőségek
telefon

+36 29 541 642
Web

www.gyalikozhaz.hu

e-mail
kozossegihaz@gyal.hu

2360 Gyál, kőrösi út 118-120. 

Egy hely, ahol érték születik.Tizenöt éves az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár.

A közművelődési és közgyűjteményi feladatokat ellátó, 
15. születésnapját ünneplő Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár Gyál kulturális és közösségi életének 
központja, s egyre erősödő, városunk határain túlmutató 
kisugárzásával központi szereplője a vonzáskörzet 
kulturális életének is.

Palettáján képzőművészeti programok, zenei, 
mozgásművészeti, színházi, irodalmi, tudományos 
ismeretterjesztő események éppúgy megtalálhatók, 
mint a közösségi életüket döntően a házban élő civil 
közösségek rendezvényei. Tanfolyamok, bemutatók, 
felnőtt-, gyermek- és családi programok mellett mozifilm-
vetítések és a városi könyvtár szolgáltatásai, többek között 
az európai információs pont is részei a kínálatnak. Az 
intézmény munkatársai módszertani, szakmai segítséget 
adnak más intézmények, közösségek rendezvényeinek, 
programjainak megszervezéséhez, városi ünnepségeket 
szerveznek, s más szervezetekkel, intézményekkel 
együttműködve számos városi rendezvénynek is gazdái. 
A közház szolgáltatásait évente mintegy hetvenezren 
veszik igénybe, nap mint nap többféle elfoglaltság közül 
válogathatnak látogatóink. 

Saját csoportjaink, a Gyál Városi Fúvószenekar, a 
Kaleidoszkóp Színpad és a Gyáli Musical Stúdió városunk 
határain túl is elismert közösségek. Az épület talán 
legimpozánsabb része a mediterrán hangulatú belső 
díszudvar: tavasztól őszig heti rendszerességű szabadtéri 
rendezvények helyszíne.

Az elmúlt évtizedben a magyar művészeti élet sok-sok 
kiválósága fordult meg nálunk. Büszkék vagyunk, ha 
ismert, híres művészeket láthatunk vendégül sok látogatót 
vonzó programokon, de legalább akkora a büszkeségünk, 
ha azt látjuk: városunk civil közösségei otthonuknak 
érzik a házat, ha fiatal tehetségek indulásához adhatunk 
segítséget, ha olyan szolgáltatásokat biztosíthatunk, 
amelyek javítják a Gyálon élők komfortérzetét, 
életminőségét…

Olyan intézményt üzemeltetünk, ami megjelenésében 
a régió egyik legszebb közművelődési intézménye, 
működésében pedig valódi közösségi tér. Nálunk nemcsak 
megférnek egymással, hanem egymást erősítik a 
hagyományok és az új kezdeményezések. Az intézmény 
munkatársi közössége rangos szakmai elismerést, 
a Feketedió Díjat vehette át 2016-ban, Pest megye 
közművelődésében végzett kiemelkedő munkájáért.

Gazdik István 
intézményvezető
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Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
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Böllérverseny
V. gyáli

Minden év februárjában 
hamisítatlan falusi disznóvágás 
veszi kezdetét, melyen nagy sürgés-
forgás indul már reggel hét órától 
a sportpályán. A hagyományos 
Gyáli Böllérversenyre általában 
15-17 csapat nevez be. A zsűri 
figyeli az állatok feláldozásának 
módját, a feldolgozás tisztaságát, 
szakszerűségét és persze 
megkóstolják a helyben készült 
étkeket, mielőtt döntést hoznak. 
Amíg a különféle változatos 
ételek készülnek,  addig a jó 
hangulatról a pálinka, a forralt 
bor és a jó nóta gondoskodik. 
Az esemény végén gondban 
van a zsűri, hiszen nem 
könnyű az értékelés. Megannyi 
“disznóságot” kóstolhatnak 

az érdeklődők: a hurkától-
kolbásztól kezdve a töpörtyűs 
kappanos toroskáposztán át 
egészen a hagymás sült vérig. A 
parasztudvarokat idéző sátrakban 
a vidéki élet hagyományos kellékeit, 
a sertésvágás és -feldolgozás 
mára már feledésbe merült 
eszközeit, technológiáit ismerhetik 
meg a látogatók. Kóstoló nélkül 
sem kell senkinek hazamennie, 
hiszen ha a „versenyműből” nem 
jutna, a korábban feldolgozott 
árut is megízlelhetik a helyiek. 
Vásárlásra is lehetőség van.   
 
A Gyáli Böllérverseny idén február 
11-én, szombaton reggel 7 órakor 
kezdődik.

...kóstoló nélkül
sem kell senkinek

hazamennie...

böllérverseny



Pünkösdi  
Utcazenei Fesztivál 

V.

Gyál Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2013-ban 
határozta el, hogy nagyszabású 
szabadtéri kulturális programmal 
is emlékezetessé teszi a 
Városközpont átadását. A 
programból, amit pünkösdkor -idén 
rendhagyó módon szombaton- 
szerveznek, mára hagyomány 
lett. Ilyenkor a Városközpont igazi 
fesztiválhelyszínné alakul át. Az 
érdeklődők délután kilátogathatnak 
a Városközpontba a helyi civil 
szervezetek zenészei, dalénekesei 
és táncosai fellépéseire. Este 
pedig országos hírnevet szerzett 
együttesek, neves fellépők adnak 
koncertet. A nagyszínpados 
fellépőket követően négy 
helyszínen, négy különféle stílusú 

zenei sátorban szórakozhatnak, 
és különleges finomságokat 
kóstolhatnak a látogatók. 
Minden esztendőben valamilyen 
aktív programot is kínálnak a 
rendezők. Korábbi években a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal és a Gyáli 
Járási Hivatal helyiségeit járhatták 
körbe az érdeklődők, 2016-ban 
pedig egy napra városfejlesztők 
is lehettek a helyiek, ily módon 
beleszólva saját környezetük 
fejlesztésébe.

A Pünkösdi Utcazenei Fesztivál idén 
június 3-án, szombaton délután 
kezdődik. 

a programból
mára hagyomány

lett...

pünkösdi utcazenei fesztivál



5.
Pünkösdi  
Utcazenei Fesztivál 

5.Fogathajtó Fesztivál és 
Városi Születésnapi Utcabál

gyáli

Augusztus végén a gyáliaknak 
a nyár és az ünneplés még nem 
ér véget, hiszen a 20-i nemzeti 
ünnepet követő hétvégén kezdődik 
csak igazán a fesztiváli hangulat. 
Pénteken este az egyedülálló 
látványosságot nyújtó éjszakai 
fogathajtással kezdődik a program, 
majd szombaton délelőtt a sport 
szerelmeseié a sportpálya. A már 
tavaly bemutatott tájékozódási 
futóversenyen kívül birkózás, 
asztalitenisz, biliárd, nordic walking, 
kispályás fociversenyek, valamint 
mazsorett- és karatebemutatók 
várják a látogatókat. Emellett 
szombat délutántól megtelik a 

közeli piactér, ahol a nagyszínpadon 
helyi zenekarok lépnek fel, árusok 
kínálják portékájukat, sportolói 
díjakat adnak át, majd este híres 
zenekarok és előadóművészek 
lépnek fel fokozva a hangulatot. Az 
estét nagyszabású tűzijáték zárja, 
amit ezrek élveznek évről évre.  

Az esti Gyáli Fogathajtó Fesztivál 
pénteken kerül megrendezésre. 
Szombaton sportfesztiválra, majd az 
esti órákban koncertre és tűzijátékra 
várjuk az érdeklődőket.

az estét 
nagyszabású

tűzijáték zárja...

gyáli fogathajtó fesztivál és városi  
születésnapi utcabál

XIII.



Advent Gyálon 
rendezvénysorozat
Az adventi rendezvénysorozat 
részeként a vasárnapi napokon a 
katolikus és református egyházak 
miséivel, gyertyagyújtással és 
kórusművekkel teszik meghittebbé 
a legszentebb ünnep várakozását. 
A helyi zeneiskola, a fúvószenekar 
és a népi tánccsoport fellépései 
teszik még emlékezetesebbé az 
ünnepeket. Az ünnepi fényekbe 

öltözött városközpontban 
kézműves termékek vására, 
sült kolbász, sült gesztenye, 
forralt bor, betlehem és 
állatsimogató is várja a helyieket.   
 
Az Advent Gyálon rendezvénysorozat 
idén december 3-án, vasárnap 18 
órakor kezdődik. 

...értékes
hagyománnyá 

vált...

Gyáli Téli Tárlat
Idén XXVII. alkalommal rendezzük 
meg a helyi alkotásokat bemutató 
Gyáli Téli Tárlatot, mely évről 
évre bemutatkozási lehetőséget 
biztosít a helyi és a városhoz 
kötődő képzőművészeknek. 
A Pápai Mihály polgármester 
és Fegyó Béla festőművész 
ötletéből indult kezdeményezés 
értékes hagyománnyá, rangos 
képzőművészeti eseménnyé 
vált az elmúlt évtizedekben.   

Az alkotások elbírálását elismert 
szakemberekből álló szakmai 
zsűri végzi, a díjazott alkotások 
pedig méltó elismerést kapnak 
az Önkormányzattól. A tárlatnak 
otthont adó Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár a következő 
évben a magyar kultúra napján 
kiállítás keretében mutatja be a 
Gyáli Téli Tárlat díjazott alkotóinak 
munkáit.

A Gyáli Téli Tárlat idén december 8-án, 
pénteken 18 órakor kezdődik.



  2017. január 7. szombat 16.00

Nyitóbuli (farsang és pótszilveszter)
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár 
Főrendező: Nyugdíjasok Helyi  
Képviseletének Közhasznú Egyesülete

  2017. április 7. péntek

Szakmai nyílt nap
Helyszín és főrendező: Gyáli Liliom Óvoda

  2017. január 14. szombat 8.00

Drukkolj a Szüleidnek iskolák közötti foci 
és kosárlabda bajnokság
Helyszín és főrendező: Gyáli Zrínyi  
Általános Iskola

  2017. január 22. vasárnap 17.30

magyar kultúra napja,  
Lendületben GYÁL 2017  
rendezvénysorozat hivatalos megnyitója 
Helyszín és főrendező: Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár

  2017. január 28-29. szombat 10.00-vasárnap

Gyál Város 20 Biliárd verseny
Helyszín: Lakodalmas Ház
Főrendező: Gyáli Amatőr Sportegyesület 

  2017. február 11. szombat 7.00

Böllérfesztivál
Helyszín: Gyáli Sportpálya
Főrendező: Gyál Város Önkormányzat

  2017. február 22. szerda 10.30

Gyáli Babaköszöntő program  
II. évfordulós ünnepség
Helyszín: Polgármesteri Hivatal
Főrendező: Gyál Város Önkormányzat

  2017. március 15. szerda

Szabadság ünnepe
Helyszín és főrendező: Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár

  2017. március 22. szerda

Városi rajzverseny: 20 éves a város
Főrendező: Gyáli Bartók Béla Általános 
Iskola

  2017. március 25. szombat 10.00

zeneiskolák Kamarazenekarainak XIII. 
találkozója
Helyszín: Gyáli Bartók Béla Általános Iskola
Főrendező: Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola

  2017. április 8. szombat 14.00

Népdal- és nótaverseny
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár 
Főrendező: Kovács István Pál Dalkör 
Egyesület

  2017. április 13 -17. csütörtök - hétfő

Húsvéti szertartások, családi programok 
és miserend 
Helyszín: Római Katolikus Templom és 
Plébánia
Április 13. csütörtök, 18.00
Április 14. péntek, 15.00
Április 15. szombat, 20.00 
Április 16. Húsvétvasárnap, 10.00 
Április 17. Húsvéthétfő, 9.30 

  2017. április 21. péntek

Bartók ÖKO-nap
Helyszín és főrendező: Gyáli Bartók Béla 
Általános Iskola

  2017. április 22. szombat

térségi nyugdíjas klubok találkozója 
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár 
Főrendező: Nyugdíjasok Helyi  
Képviseletének Közhasznú Egyesülete

  2017. április 22. szombat 9.00

marsi-kupa labdarúgótorna 
Helyszín: Gyáli Sportpálya 
Főrendező: Gyáli Baráti Kör  
Sportegyesület             

  2017. április 24. hétfő

Szent György emlékhely átadása 
Főrendező: Gyál Város Önkormányzat

  2017. március 26. vasárnap 15.00

Népdalkörök XI. találkozója
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár
Főrendező: Gyál Városi Népdalkör

  2017. március 6-10. hétfő - péntek

Pénzügyi tudatosság hete 
Helyszín és főrendező: Gyáli Eötvös 
József Szakképző Iskola  

  2017. április 9. vasárnap 17.00

Pörög a Gyáli Szoknya néptáncgála 
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár 
Főrendező: Pörög a Gyáli Szoknya 

Rendezvénysorozat
ö s s z e s  e s e m é n y e< >LENDÜLETBEN



  2017. május 19. péntek

Iskolák közötti labdarúgó bajnokság
Helyszín: Gyáli Sportpálya
Főrendező: Gyáli Baráti Kör  
Sportegyesület         

  2017. június 10. szombat

Segítők napja 
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár és környéke
Főrendező: „Kertváros” Szociális és 
Családvédelmi Központ

  2017. május 5. péntek 17.00

II. világháborúban elesettek emlékünnepe 
Helyszín: Millenniumi park
Főrendező: Gyáli Kertvárosi Polgári Kör

  2017. május 8. hétfő 10.00

Anyák napi városi ünnepség 
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár 
 Főrendező: Gyáli Tulipán Óvoda

  2017. május 13. szombat

„miénk itt a tér” alapítványi nap 
Helyszín és főrendező: Gyáli Bartók Béla 
Általános Iskola

  2017. május 24. szerda 8.00

tájfutó világnap a gyáli általános  
iskolákban 
Főrendező: APEX Optimista  
Sportegyesület

  2017. június 2. péntek, 15.00

Pedagógusnap 
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár 
 Főrendező: Gyál Város Önkormányzat

  2017. június 3. szombat

„Bóbita kavalkád” 35. jubileumi  
ünnepség 
Helyszín és főrendező: Gyáli Bóbita 
Bölcsőde

  2017. június 3. szombat

V. Pünkösdi utcazenei fesztivál 
Helyszín: Városközpont
Főrendező: Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár 

  2017. június 4. vasárnap 10.00

Pünkösdi mise 
Helyszín: Római Katolikus Templom és 
Plébánia

  2017. június 5. Pünkösdhétfő

9.30 mise
13.00 családi programok a játszókertben
Helyszín: Római Katolikus Templom és 
Plébánia 

  2017. június 30. péntek 13.00

Semmelweis nap
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár
Főrendező: Városi Egészségügyi Központ

  2017. július 1. szombat

Gyál 20 fúvószenei-koncert 
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár
Főrendező: Kertvárosi Fúvószenekari 
Egyesület   

  2017. július 7-8-9. péntek - vasárnap

Arany János Közösségi Ház szülinapi 
fesztivál + kiállítás         
Helyszín és főrendező: Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár

  2017. augusztus  10. csütörtök

Diabetesszel egészségesen (Életmód nap) 
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és  
Városi Könyvtár 
Főrendező: Cukorbetegek Egyesülete 

  2017. augusztus  18. péntek

zrínyi 50 kiállítás megnyitója 
Helyszín és főrendező:  
Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola        

  2017. május 6. szombat

„felbőgnek a motorok” őrült sportbanzáj 
(technikai sportok versenye) 
Helyszín: Cross pálya
Főrendező: Integrál Motoros Klub Gyál

  2017. június 4. vasárnap 11.30

trianoni megemlékezés 
Helyszín: Trianoni emlékmű
Főrendező: Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár

  2017. 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 - 
Kőrösi út - Dobó Katica utca)
13.00 családi programok a Dobó-kertben 
18.00 kitüntetések és elismerések  
átadása, ünnepi koncert  a  
Közösségi Házban

  2017. augusztus 25. péntek 21.00

esti fogathajtó fesztivál 
Helyszín: Gyáli Sportpálya
Főrendező: Gyáli Lovassport Egyesület

  2017. április 28. péntek 14.00

„repülj velünk!” - gyáli földön  
körbe-körbe futófesztivál és  
sárkányeregetés 
Helyszín: Gyáli Eötvös József Szakképző 
Iskola 
Főrendező: Gyáli Bartók Béla Általános 
Iskola mögötti terület

  2017. április 27. csütörtök

Pedagógiai szakszolgálati VIII. szakmai 
konferencia (nyílt nap) 
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár
Főrendező: Pest Megyei Pedagógiai Szak- 
szolgálat Gyáli Tagintézmény

  2017. május 28. vasárnap

Gyermeknap 
Helyszín: Gyáli Sportpálya
Főrendező: Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár



  2017. szeptember 9. szombat

Dallal köszöntjük a város születésnapját 
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és  
Városi Könyvtár
Főszervező: Kovács István Pál Dalkör 
Egyesület      

  2017. Október 28. szombat 9.00

20 óra nonstop ping-pongozás a 20 éves 
városunkban 
Helyszín: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 
Főrendező:  
Prémium Gyáli Asztalitenisz SE

  2017. november 11. szombat 11.00

Gyertyagyújtás az I. világháborúban 
elesett katonák emlékére 
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár 
Főrendező: Gyáli Kertvárosi Polgári Kör     

  2017. szeptember 10. vasárnap

Istentisztelet a 70 éves  
anyaegyházközség és a 25 éves a  
református templom jubileumára 
Helyszín: Gyáli Református Templom  

  2017. 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  
Főrendező: Nyugdíjasok Helyi  
Képviseletének Közhasznú Egyesülete

  2017. október 2. hétfő 18.00

Hangverseny a zenei Világnap alkal-
mából 
Helyszín: Gyáli Bartók Béla Általános 
Iskola
Főrendező: Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola

  2017. október 11. szerda 8.00

tét a jövőm Iskolabörze 
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és  
Városi Könyvtár 
Főrendező: Gyál Város Önkormányzat       

  2017. október 19. csütörtök 17.00

Ady 45. jubileumi kiállítás megnyitója 
Helyszín és főrendező:  
Gyáli Ady Endre Általános Iskola 

  2017. október 20. péntek 17.00

A magyar Köztársaság kikiáltása és  
az ’56-os forradalom emlékére szervezett 
ünnepség 
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és  
Városi Könyvtár
Főrendező: Gyál Város Önkormányzat 

  2017. december 2. szombat

Ady-évkönyv bemutatója 
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár 
Főszervező:  
Gyáli Ady Endre Általános Iskola           

  2017. december 3;10;17;24.
Adventi rendezvénysorozat 
December 3. első gyertyagyújtás a 
Közösségi Házban
December 8. Téli Tárlat megnyitó a 
Közösségi Házban
December 10. második gyertyagyújtás a 
Római Katolikus templomban
December 15-17. adventi vásár a 
városközpontban
December 17. 17.00 harmadik 
gyertyagyújtás és hangverseny a 
Közösségi Házban 
December 24. negyedik gyertyagyújtás a 
Református templomban
Főrendezők: Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár, Római Katolikus 
Plébánia, Református anyaegyházközség, 
Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület, Gyáli 
Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola

  2017. december 30. szombat

Lendületben GyáL2017  
rendezvénysorozat záróesemény 
Helyszín és főrendező: Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár

  2017. október
Népművelők vándorgyűlése 
Helyszín és főrendező: Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár      

  2017. október-november  
iskolai órarendbe építve

egészséges táplálkozás, tudatos 
vásárlás a gyáli általános iskolákban 
Főrendező: Fogyasztóvédelmi Egyesület 
Gyáli Szervezete

  2017. augusztus 26. szombat

utcabál és tűzijáték 
Helyszín: Zöldségpiac
Főrendezők: Arany János Közösségi  
Ház és Városi Könyvtár, Gyál Város 
Önkormányzat

  2017. szeptember 2. szombat

Cukorbetegek országos találkozója 
Helyszín: Peremvárosi Horgásztó 
Főrendező: Cukorbetegek Egyesülete

  2017. augusztus 26. szombat 9.00

Városi Sportfesztivál 
Helyszín: Gyáli Sportpálya
Főrendező: Gyál Város Önkormányzat

társrendezők: 
Gyáli Kertbarát Kör, Bundás Barát 
Állatvédő Egyesület, GYBKSE Mazsorett 
csoport, Nyugdíjas Alapítványért 
Nyugdíjas Klub, Kéz a Kézben Gyáli 
Nagycsaládosok Egyesülete,  
Gyál Városfejlesztési és  
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Jubiláló civil szervezetek 2017-ben:
Január 27. 25 éves jubileumi közgyűlés 
APEX Optimista Sportegyesület
Április 25. 25 éves jubileumi közgyűlés
Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub
Június 06. 25 éves jubileumi közgyűlés
Őszidő Nyugdíjas Klub
Január 28. 20 éves jubileumi közgyűlés 
Kéz a Kézben Gyáli Nagycsaládosok 
Egyesülete
Május 11. 10 éves jubileumi közgyűlés
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének
Közhasznú Egyesülete

 Kapcsolattartó:  
Sávai Mária polgármesteri megbízott
Tel.:+36 29 540-930
Mobil:+36 70 932-8958                    
E-mail: savai.maria@gyal.hu



Kiadó: 
Gyál Város Önkormányzat
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.| Telefon: + 29 540 930
E-mail: gyalph@gyal.hu | Web: www.gyal.hu
Felelős szerkesztő: Pápai Mihály polgármester

Bővebb tájékoztatás, folyamatosan frissülő tartalom:
www.gyal.hu/lenduletben-gyal-2017/

Képek: Börcsök Kata


