
   

ÚjságGyáli
Új

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

2012 szeptember

Sportolók kitüntetése az 
utcabálon

Hagyományaink szerint idén is a vá-
rosi utcabálon adták át a Kiváló Gyáli 
Sportoló Díjakat.

5. oldal

Keserű örökség
Megjelent Prohászka László Máté 
ötödik verseskötete a Stádium Kiadó 
gondozásában.

10. oldal

Városi és megyei ünnepség 
augusztus 20-án

Gyál várossá avatásának 15. évfordulóján, augusztus 20-án, a Templom téren együtt ünne-
pelt Pest Megye Közgyűlése és Gyál Város Önkormányzata.

Beszámolónk a 3. oldalon.

Városi Utcabál és VIII. Gyáli 
Fogathajtó Fesztivál
Gyál idén ünnepli várossá avatásának 15. évfordulóját, s számos önkormányzati fenntar-
tású intézmény is jubilál ebben az évben. Augusztus 24-25-én rendezték meg az évfordu-
lós eseményfolyam legnagyobb rendezvényét, a Városi Utcabált és VIII. Gyáli Fogathajtó 
Fesztivált.  

Képriportunk 8-9. oldalon.

Mesél a székelykapu 
– 2. rész

6-7. oldal
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Lapunkat rendszeresen szem-
lézi Magyarország legnagyobb 
médiafigyelője
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Kiadja: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
Felelős kiadó: Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatója

Felelős szerkesztő: Gazdik István (gazdik.istvan@gyal.hu)
Szerkesztő: Veres Sándor

Fotók: Vincze Zsolt
Nyomdai előkészítés: Illés Zoltán

Szerkesztőség: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
levélcím: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.

telefon: 06 (29) 541-644
telefax: 06 (29) 541-640

e-mail: ujgyaliujsag@gyal.hu, kozossegihaz@gyal.hu
Megjelenik: Havonta 8500 példányban

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Felhívás gumiabroncs és elektronikai 
hulladék begyűjtésére és újrahasznosítására

 
Tisztelt Lakótársak! 
2012. szeptember 18-án (kedd) és 20-án (csütörtök) a használt gumiabroncsokat és elektro-
nikai berendezéseket (elektromos és elektronikai eszközök, berendezések, valamint lemerült 
akkumulátorok) reggel 08.00 órától délután 13.00 óráig díjmentesen lehet leadni a Dobó K. u. 
51. szám alatt. Az összegyűlt hulladékok újrahasznosításra kerülnek. 

Hulladékot kizárólag gyáli lakosoktól tudunk átvenni a meghirdetett időtartam alatt! Ezért 
az átvétel a lakcímkártya felmutatása után történik. Háztartásonként maximum 8 db gumi-
abroncs adható le.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a közterületre bármilyen nemű hulladékot kihelyezni tilos, az 
szabálysértési eljárást von maga után!

Tegyünk együtt környezetünk védelme érdekében!                             Polgármesteri Hivatal

Hivatásos 
gondnok képzés
A Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala Hivatásos Gondnok Képzést 
tart 2012. október 1-4. között. 

A képzés helyszíne:
1141 Budapest, Komócsy u. 17-19. 

(parkolási lehetőség az épület előtt ingye-
nesen)

A képzés időtartama: 
28 óra (nem bocsátható vizsgára, aki a kép-

zés során több mint 4 óráról hiányzott) 
Vizsga: 

írásban, 1 óra időtartam, az oktatást köve-
tő héten pénteken (2012. október 12-én)

Segédanyagok:
tankönyvet biztosítunk az előadások vázla-

tát megkapják a résztvevők
Képzés költsége:

45.000,-Ft/fő 

A képzésben részt vevők a tanfolyam 
sikeres elvégzéséről TANÚSÍTVÁNYT 
kapnak. Hivatásos gondnokká csak olyan 
személy nevezhető ki, aki legalább közép-
fokú iskolai végzettséggel rendelkezik és a 
képzésen eredményesen részt vett.

A képzésre jelentkezni a Gyál város hi-
vatalos honlapjáról letölthető adatlap ki-
töltésével és megküldésével lehet legkésőbb 
2012. szeptember 21. napjáig.
- elektronikus elérhetőség: 
toth.nora@pmkh.hu
- telefonos kapcsolat: +36 1 460 2202
- postacímünk: 1141 Budapest, Komócsy u. 
17-19.

A jelentkezőket az adatlap beérkezését 
követően értesítjük a képzés részletes tema-
tikájáról, valamint a képzés díjának megfi-
zetése módjáról. 

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a 
képzés indítása csak kellő számú résztvevő 
esetén lehetséges!

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével kapcsolatban 
2012. szeptember 1-jétől hatályba lépő jogszabályváltozásról

Az Országgyűlés 2012. július 9-én elfogadta 
az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2012. CXVIII. 
számú törvényt, mely újraszabályozza az isko-
láztatási támogatás felfüggesztésének és szüne-
teltetésének rendszerét. 

A törvényi szintű szabályok az új tanítási 
év kezdetétől, 2012. szeptember 1-jétől lépnek 
hatályba. A törvényben foglalt, az iskoláztatási 
támogatást érintő módosítások lényegi elemei 
a következők:

- 50 kötelező tanórai foglalkozás elmulasz-
tása esetén minden gyermekre, a gyermek 
életkorától, és a család jövedelmi helyzetétől 
függetlenül ugyanaz a jogkövetkezmény vo-
natkozik, azaz ilyen esetben az iskoláztatási 
támogatás folyósítása szünetel. 

- Megszűnik a felfüggesztés jogintézménye, 
azaz a családi pótlékot nem kell családtámoga-
tási folyószámlára folyósítani, visszamenőleges 
kifizetésére ismételt iskolába járás esetén nem 
kerülhet sor. 

- Az iskoláztatási támogatás szünetelésének 
időtartama alatt a rászoruló, rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre jogosult gyerme-
kek sem kaphatják meg a jelenleg természetben 
nyújtott ellátást.

- A szüneteltetés megszüntetését a jegyző-
nek akkor kell kezdeményeznie, ha a gyermek 
igazolatlan hiányzásai az öt kötelező tanórai 
foglalkozást nem haladják meg. Ez enyhítést 
jelent a hatályos szabályokhoz képest, mivel 
jelenleg a szünetelés/felfüggesztés megszünte-
tésére csak akkor kerülhet sor, ha a gyermek 
egyáltalán nem hiányzik. 

- Azon tanulók esetében, akik a tanítási év 
végéhez közeledve gyűjtik össze az 50 órás hi-
ányzást (a szüneteltetés kezdetétől a tanítási év 
végéig egy hónapnál rövidebb idő lenne hátra), 
a szüneteltetés csak szeptember 1-jén kezdődik 
meg, azért, hogy a szankció esetükben a többi 
tanulóhoz viszonyítva ne legyen aránytalan. 
Azon tanulók esetén, akiknél a szüneteltetés 
kezdete, vagy az utolsó felülvizsgálat óta a ta-
nítási év végéig legalább egy hónap eltelik, a 
szüneteltetés szükségességét a tanítási év végén 
felül kell vizsgálni. 

- Az átmeneti rendelkezések szerint a csa-
ládtámogatási folyószámlán összegyűjtött 
összeget a jogosultak elveszítik, ha a törvény 
hatályba lépését követő első felülvizsgálat al-
kalmával a gyermek 5 kötelező tanórai foglal-
kozásnál többet mulaszt.   

Polgármesteri Hivatal
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Városi és megyei ünnepség 
augusztus 20-án
Gyál várossá avatásának 15. évfordulóján, augusztus 20-án, a Temp-
lom téren együtt ünnepelt Pest Megye Közgyűlése és Gyál Város Ön-
kormányzata.

Részt vett a rendezvényen Dr. Szűcs Lajos, az Országgyűlés jegyző-
je, Pest Megye Közgyűlésének elnöke, Pápai Mihály, Gyál város pol-
gármestere, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester, 
Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, városunk jegyzője és Gyimesi István 
nyugalmazott polgármester, városunk díszpolgára is.

A Schmidt József vezetésével működő Gyál Városi Fúvószenekar tér-
zenéjével induló rendezvényen Dr. Szűcs Lajos és Pápai Mihály mon-
dott beszédet. Az ünnepi műsor közreműködője volt Rékasi Károly 
színművész is. Az ünnepség résztvevőit Gyál Város Önkormányzata 
gyáli kitűzővel ajándékozta meg.

A kenyérszentelés és -áldás szolgálatát Gyimóthy Zsolt, városunk 
református lelkésze és Fekete Roland, városunk római katolikus káp-
lánja látta el.

Az ünnepség végén Dr. Szűcs Lajos, Pápai Mihály és Pánczél Károly 
szegte meg az új kenyeret.
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Ülésezett a képviselő-testület
Gyál Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete augusztus 16-án tartotta 
legutóbbi ülését, amelyen a következő 
fontosabb döntések születtek:

- módosították, aktualizálták a Bóbita 
Bölcsőde szakmai programját és szerve-
zeti és működési szabályzatát;

- a sportcsarnok tervezése miatt te-
lekhatár-módosításra került sor az Ady 
Endre Általános Iskola, a Sportpálya és 
a Liliom Óvoda területén;

- a városközpont beruházás keretében 
ugyanis az Önkormányzat korábban 
megvásárolta a Somogyi Béla utca 1., 3. 
és 5. szám alatti ingatlanokat. Ezt köve-
tően az Alsónémedi és Vidéke Takarék-
szövetkezet elvileg, bizonyos – később 
pontosítandó - feltételekkel hozzájárult 
ahhoz, hogy gyáli fiókját hátrébb köl-
töztesse. Így megnyílt a lehetőség a pro-

jekt megnyitásához, melynek keretében 
az új városháza közvetlen szomszédsá-
gában egy mélygarázsos, háromszintes 
épület épülhet, a földszinten üzletekkel 
(többek között a Takarékszövetkezet 
fiókjával), az emeleten és a tetőtérben 
pedig 40-65 m2-es lakásokkal. Ezen 
előzmények után született döntés az un. 
„3 ingatlanos” projekt megindításáról, 
melynek kezdeteként árajánlatok beké-
rése után tudjuk kiválasztani azt a céget, 
aki a látvány- és engedélyes terveket el-
készíti az említett területek vonatkozá-
sában;  

- a járási hivatal számára átadásra 
ajánlja fel a város a Somogyi Béla utca 2. 
szám alatti épületrészt, azaz a jelenlegi 
okmányirodai szárnyat három szintjé-
vel 2013. január 1-től;

- elfogadásra került a Gyál Városfej-

lesztési és Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. 2011. évi mérlege és közhasznúsági 
jelentése;

- megválasztották a Gyál Városfejlesz-
tési és Városüzemeltetési Kft. új ügyve-
zetőjét. A pályázók közül a megbízatást 
Zsigovits Gábor nyerte el 5 évre. A mun-
kakört 2012. szeptember 1-től tölti be;

- döntöttek a Kiváló Gyáli Sportolói 
Díj 2012. évi díjazottjairól. A döntés ér-
telmében az idei díjat a város két olim-
pikonja, Bácsi Péter birkózó és Kiss Szofi 
szinkronúszó nyerte el.

A képviselő-testületi ülésen született 
határozatok megtekinthetők a www.
gyal.hu honlapon. Gyál Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete éves 
munkarend szerinti soros ülését 2012. 
szeptember 12-én tarja.

Polgármesteri Hivatal

A városközpont-fejlesztés augusztusi eseményei
Augusztusban a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0005 
azonosítószámú Európai uniós projekten a sok-
szor rendkívüli hőséggel járó, nyári időjárásban a 
városközponthoz kapcsolódó kivitelezési munká-
latok közül folytatódott az épület kivitelezés, az új 
Kistérségi Szolgáltató Központ építése.

Az épületegyüttes új épületrészén folytatódtak 
a szerkezetépítési munkálatok a felmenő szerke-
zet betonozásával, amely a tervek szerint halad. A 
szerkezet építése látványosan haladt, szinte teljesen 
befejeződött, szeptember hónapban megkezdődhet 
a tetőszerkezet építése, és a burkolási munkálatok.

Az okmányiroda épületének előbb a felső szintje 
és a teteje vált munkaterületté, majd miután az ok-
mányiroda ideiglenesen a Somogyi u. 1. szám alatti 
épületbe költözött, az épület földszinti része szin-
tén munkaterületté vált, és megkezdődött a meg-
lévő épület teljes felújítása és átépítése. Az átépítés 
részeként ez az épület is teljesen új külső burkolatot 
kap, a belső tér teljes átépítésre kerül, és az új épü-
lethez igazodóan a korábbi lapostető helyett ma-
gastető készül, valamint teljeskörűen kicserélésre 
kerülnek a korábbi, elavult nyílászárók is. 

A városközponthoz kapcsolódó kivitelezési 
munkálatok közül a Somogyi Béla és a József Attila utcában léte-
sítendő parkolók kivitelezésére, valamint az ehhez kapcsolódó jár-
daépítésre, és a kapubejárók felújítására a szakkivitelező kiválasz-

tása közbeszerzés 
keretében történik. 
A közbeszerzési 
eljárás a tervek sze-
rint szeptemberben 
indul, hogy a kivite-
lezés az épület épí-
tésével összehan-
goltan októberben 
megindu l hasson, 
és év végéig befeje-
ződhessen. Sajnos 
az említett két ut-
cában folyó munká-
latok ideiglenesen 
októbertől tovább 
nehezítik majd az 
építkezés miatt 
most sem egyszerű 
közlekedést, emiatt 
kérjük az érintettek 
türelmét, és foko-
zott figyelmét az 
ideiglenes forgalmi 

rend betartásában, mert ez elkerülhetetlen ahhoz, hogy egy sokkal 
szebben kialakított, és sokkal jobban használható városközpont 
alakuljon ki.                              Polgármesteri Hivatal
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Emléktáblát avattak Anni néni egykori lakóhelyén

Városunk első díszpolgárára emlékeztünk
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2007-ben, a városi cím elnyerésének 
10. évfordulóján alkotott rendeletet a 
díszpolgári cím alapításáról. 

Tette ezt azért, hogy a közössé-
gért kimagasló tevékenységet végzők 
munkáját, életútját példaként állítsa 
az utókor elé.

Városunk történetében eddig négy 
alkalommal került sor a díszpolgári 
cím adományozására.

Az első kitüntetett, Szüts Szabó 
Istvánné sajnos már nem lehet közöt-
tünk. 

A hálás utókor, váro-
sunk közössége augusztus 
20-án, egykori lakóhe-
lyén, a Szent István utcá-
ban emléktábla avatásával 
tisztelgett emléke, életútja 
előtt.

Az avatáson részt vett 
Dr. Szűcs Lajos, az Or-
szággyűlés jegyzője, Pest 
Megye Közgyűlésének 
elnöke, Pápai Mihály pol-
gármester, Pánczél Ká-

roly országgyűlési képviselő, alpolgármester, 
Gyimesi István nyugalmazott polgármester, 

városunk díszpolgára, Anni néni rokonai és 
számos tisztelője.

Az avatóbeszédet mondó Pánczél Károly 
nemcsak városvezetőként, hanem egykori 
tanítványként is emlékezett az aranyszívű, 
köztiszteletben álló pedagógusra, Anni néni-
re, Kovács Istvánné, a Solymári Béla Nyugdí-
jas Pedagógus Klub nevében tisztelgett Anni 
néni emléke előtt. Az emléktáblát Dr. Szűcs 
Lajos, Pápai Mihály, Pánczél Károly és Szüts 
Szabó Attila, városunk első díszpolgárának 
fia leplezte le.

Sportolók kitüntetése az utcabálon
Hagyományaink szerint idén is a városi utcabálon adták át a Kiváló 
Gyáli Sportoló Díjakat.

A 2012-es esztendő kiemelkedő, legrangosabb sporteseménye a 
Londonban megrendezett  Nyári Olimpiai Játékok voltak.

Magyarországot 158 sportoló, közük két gyáli versenyző képvi-
selte.

Az olimpián elért eredménytől függetlenül a két sportoló, akik 
hírünket vitték a világban, joggal ér-
demlik meg a kitüntető címet. Rengeteg 
munkát fektettek abba, hogy az olim-
piára kijussanak és ott szép eredményt 
érjenek el.

Az idén a két gyáli olimpikon, Bácsi 
Péter birkózó és Kiss Szofi szinkronúszó 
vehette át a Kiváló Gyáli Sportoló díjat 
Pápai Mihálytól, városunk polgármeste-
rétől, Pánczél Károly országgyűlési kép-
viselőtől, városunk alpolgármesterétől 
és Vinnai Tibor önkormányzati képvise-
lőtől, az Ifjúsági, Sport és Környezetvé-
delmi Bizottság elnökétől.
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A Trianoni emlékmű részét képező székelykaput bemutató írásunk 
második részeként, nézzük a kapu motívumait, ezek jelentését. Ismer-
jük meg a kapu fő alkotórészeit az ábra segítségével, majd vizsgáljuk 
meg közelebbről az életfát és a kapu lábát!

A kapu motívumrendszere az ősi magyar misztikus világba nyú-
lik vissza, ahol fontos jelentéssel bírtak a különböző virágok és isteni 
energiák.

A kapu egy istenfa, amely összeköti a földit és az égit. Legalul elindul 
az életfa egy isteni energiából, majd fölfelé haladva az indán eljutunk 
az égitestekig, így az égi világig.

A kapun látható motívumok azért ennyire elnagyoltak, - csak a kon-
túrjuk látszik és nincsenek jobban kidolgozva - mert ezek árnyképek, 
nem a mi világunk képei, hanem az ősi világból sejlenek fel, úgy kell 
elképzelni őket, mint a barlangrajzokat. 

Ezeknek a motívumoknak többféle jelentése van, ezért nem lehet 
úgy lefordítani, mint egy nyelvet, inkább csak arra lehet utalni, amit 
sugallni akar az ábra.

Már rögtön az elején érdemes tudnunk egy fontos dolgot a motí-
vumokról és azok ábrázolásáról. Amikor valamit oldalról ábrázolunk, 
mint ahogyan látni fogjuk a kapu lábán lévő virágokon, az mindig va-

Mesél a székelykapu – II. rész
lamire törekvést jelent, a virágok törekednek a kiteljesedésre. Amikor 
pedig valamit szemből ábrázolunk, az a kiteljesedést jelenti, mint aho-
gyan a karpánton lévő Napon láthatjuk. A kiteljesedett motívum pedig 
tekinthető isteni megnyilvánulásnak.

Fontos, hogy a kapunak mindig csak az egyik oldala, az utcára néző 
oldala díszített, a másik oldalára általában csak a kapu készítőjéről he-
lyeznek el adatokat. 

A kapu alsó, vastagabb része az úgynevezett életfa rész. Ez a kapu 
magasságának egyharmadát teszi ki. Ez a rész egy emberöltőt szimbo-
lizál, egy zárt egységet alkot, egy bizonyos motívummal indul és le is 
zárja azt egy motívum. 

Legalul egy szemből ábrázolt nyolcszirmú margaréta indítja az áb-
rát, ami istenséget szimbolizál. Ezt fonja körbe a pálmaleveles, tuli-
pánnal lezárt ág, ami a magyarságra utal. Fölfelé haladva két energia-
nyúlványt látunk, a második pár visszakanyarodva már szívet ábrázol, 
majd haladva tovább a következő nyúlvány már virágban végződik, te-
hát már gyümölcse is van a struktúrának. Itt érdemes még megfigyel-
ni a hármas és az egyes levelek váltakozását. A hármas levél mindig a 
Mária levél, az egyes levél pedig mindig egy lehetőséget jelent. 

Az életfa után a kapu lábán kezdődik a kapu motívumrendszere, 
ami hármas egységenként ismétlődik. Az itt található motívumok 

Egyes levelek

Hármas levelek - Márialevelek

A virágból aztán újra csak üres 
energia fut tovább

A harmadik inda már virággal 
zárul.

A második inda is üres energi-
ában zárul, de a tükörképével
együtt már szívet ábrázol.

Az első inda még csak üres 
energiában zárul.

A tulipánnal lezárt pálmaleve-
les ág.

A szemből ábrázolt nyolclevelű
margaréta isteni energiára utal, 

A fölfelé kanyargó indákat palmet-
ta minta zárja le a lábakon.

A hármas egység ismétlődik, a 
legalsó inda üres energiát jelöl, a 
második tulipánban, a harmadik 
pedig szegfűben végződik.

A kaputükör, a magyar címer kapu-
motívumokkal stilizált változatával

A Nap mintája rozetta minta, 
ami az istenséget jelképezi.

A jobb oldali karpánton a 
Napnak hét sugara látható, ami 
nem véletlen, ugyanis a hét 
vezérre utal.

A bal oldali karpánton a 
holdat és csillagvirágok 
formájában a csillagokat 
láthatjuk.
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Faültetés az évforduló 
tiszteletére
Gyál Város Önkormányzata az évfordulós rendezvénysorozat 
részekén faültetéssel is emléket állított a 2012-es jubileumi 
esztendőnek. Várossá avatásunk 15. évfordulója tiszteletére 
15 fát ültettek el a Millenniumi parkban, augusztus 24-én 
délután. 

A rendezvényen részt vett Szabó István, Pest Megye 
Közgyűlésének alelnöke, Pápai Mihály, Gyál város pol-
gármestere, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, al-
polgármester is, köszönőt Szabó István és Pánczél Károly 
mondott, Kisfalusi Lehel színművész pedig Wass Albert 
műveiből adott elő részleteket. A fák elültetését egy-egy 
szervezet, intézmény vállalta. Fát ültetetett: Pest Megye 
Közgyűlése, Gyál város polgármestere és alpolgármestere, 
Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 
az Ady Endre Általános Iskola, a Zrinyi Miklós Általános 
Iskola, a Bartók Béla Általános Iskola, az Eötvös József 
Közgazdasági Szakközépiskola, a Kodály Zoltán Zeneis-
kola, a Tulipán Óvoda, a Liliom Óvoda, a Tátika Óvoda, 
a Bóbita Bölcsőde, a Városi Egészségügyi Központ, a Gyál 
Városüzemeltetési Kft. és az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár.

egymásba fűződnek, időfolyamot ábrázolva, alulról fölfelé haladva. 
Az, hogy  duplán jelenik meg ez a kígyózó motívum, az alkotó válasz-
tása volt, ennek különösebb jelentése nincsen, viszont az egymás felé 
kanyarodó indák, szív alakot mintáznak, amely a legerősebb energia, 
a szeretet jele. 

Ha megfigyeljük ezeket az indákat, három félét fedezhetünk fel be-
lőlük. A legalsó inda egy gömbben végződik, ami sima energiát jelöl. 
Amikor virágban végződik, ahogyan láthatjuk azt a második és har-
madik indánál, akkor egyfajta termést szimbolizál, amit gyermekként 
is fölfoghatunk. 

A fölfelé kanyargó indákat legfölül egy palmetta minta zárja le, ami 
egy ősi tűzpattintó minta.

Az összekötőn a kapu üzenetét láthatjuk, esetünkben az „Isten 
áldd meg a magyart!” szöveget találjuk a baloldalon,
jobboldalon pedig ugyanezt ősi rovásírással.

A galambdúc

A galambdúcon 
látható kettőske-
reszt jelentése: egy 
az Isten.

Az összekötőn, a nagykapu
közepén a kapu rózsája 
helyezkedik el. Ezen is ősi 
kapumotívumokat
látunk.
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Gyál idén ünnepli várossá avatásának 15. évfordulóját, s számos 
önkormányzati fenntartású intézmény is jubilál ebben az évben. 
Augusztus 24-25-én rendezték meg az évfordulós eseményfolyam 
legnagyobb rendezvényét, a Városi Utcabált és VIII. Gyáli Fogat-
hajtó Fesztivált.  

Augusztus 24-én pénteken délután kezdődött a buli a Piac téren, 
ahol a Madsen Modell, az AB/CD és végül Janicsák Veca koncertjét 
láthatta a több ezres létszámú közönség. De ezzel nem ért véget a 
nap, a koncertek után kezdetét vette a VIII. Gyáli Fogathajtó Feszti-
vál a sportpályán. Az idén minden eddiginél többen voltak kíváncsi-
ak  a kuriózumnak számító villanyfényes fogathajtásra.

Szombaton délelőtt ismét a fogatosoké volt a főszerep, póni és fél-
vér fogatok álltak rajthoz akadályhajtásban, délután pedig mobila-
kadályokkal nehezített pályán, bravúrhajtásban.

A legnagyobb sikert a lőerők versenye aratta. Városunkhoz kö-
tődő hírességek, olimpikonok, művészek, közéleti szereplők, po-
litikusok mérték össze tudásukat, ügyességüket két műfajban is. 
Előbb kettesfogattal, majd személygépkocsival teljesítették a pályát. 
Rajthoz állt Pápai Mihály, polgármester, Pánczél Károly országgyű-
lési képviselő, alpolgármester, Farkas Ágnes olimpikon kézilabdázó, 
Orosz László zenész, zeneszerző,  Faragó András színművész és Ko-
vács Péter, a monori Toyota Kovács Autóház tulajdonosa is.

Idén a versenyszámot városunk polgármestere, Pápai Mihály 
nyerte, maga mögé utasítva a tavalyi győztes Kovács Pétert.

Számos kísérőprogram, többek között szekértoló verseny és nívós 
nép- és iparművészeti bemutatókat felvonultató kirakodóvásári ka-
valkád is tarkította a fesztivált.

Délután a piactéri utcabálon a fiatal tehetségeké volt a színpad, 
fellépett a Szuszpenzor, a Pilvax Kávéház, a Perfect Crime, a Papír-
csónak és a FolkFunk Superstars, majd pedig fölcsendültek a régi 
nagy slágerek Demjén Ferenc előadásában.

Az est fénypontja idén is a tűzijáték volt, mely ez alkalommal is 
csodás, felejthetetlen élményt nyújtott.

Városi Utcabál és 
VIII. Gyáli Fogathajtó Fesztivál
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Városi Utcabál és 
VIII. Gyáli Fogathajtó Fesztivál
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Keserű örökség
Megjelent Prohászka László Máté ötödik verseskötete a Stádium 
Kiadó gondozásában.

A Keserű örökség száz verset tartalmaz. Immár húsz éve Gyálon 
élő költő a gyermekkor színes, keserédes emlékei mellett, korunk 
társadalmi feszültsége, az emberek mindennapi gondja visszhang-
zik írásaiban. Az elszegényedés réme, nem csak az idős korosztályt 
fenyegeti, a munkaképes, tenniakaró, családot alapító fiatalabb ge-
nerációt is. A világban, Európában végbemenő kedvezőtlen gazda-
sági és társadalmi változások fenyegető Demoklesz-kardként függ-
nek valamennyiünk feje felett.

A költő mondanivalójának ez az alapja. A kötet bevezető vers-
ében így ír:

„A világ, s az emberek sorsa /bankokban, tőzsdékben, /nagyha-
talmak közötti /titkos paktumokban, /olajmágnások, maffiózók, 
/haszonleső szélhámosok/ összejátszásával dől el?!

Prohászka szabadverseket ír. Nem kéri a csengő-bongó rímek se-
gítségét. Olykor sötét, aggódó gondolatok, meglepő képek, hason-
latok petárdi jellemzik. Költészetének ez az ereje, talán nehézsége 
is. A Természet szeretete izzik soraiban. Jó szívvel ajánljuk a költő 
Keserű örökség című új kötetét, mely remélhetően jövőre újabbal 
gazdagodik. Már nyomdára kész.

A költő könyvei a könyvtárban megtalálhatók.

A búcsú pillanata
Az ablak hűvös rózsaszírmát
csókolgatja a Nap.
Közben már messzi útra készül,
de nem meri bevallani,
hogy ez az őszi
kora alkonyati találkozó
a búcsú pillanata is.
Minek kormozza be a válás fájdalmával
csecsemőszem tiszta üvegét?
Nem kell hozzá durva kő,
úgy is törékeny a boldogság.

Az ősz rozsdás szögei
Kotlós tyúkanyó a terebélyes gesztenyefa.
A kert egynyári virágai
fázósan bújnak levél-tollai alá.

November rázza rekedt csengőit.
Ez nem a feltámadás miséje,
az Utolsó vacsora szomorú szertartása.

Kiloccsant borától vérzik az ég,
kenyérmorzsái az űrben szétszóródnak.

Az ősz, elhasznált, rozsdás szögeit egyengeti,
hogy újra felhasználja,
és a Földet keresztre feszítse.
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Birkózóink háza tája júniustól augusztusig

Mozgalmas nyárelő, nyugalmas nyárutó
A nyár elején verseny versenyt követett, 
melyeken szakosztályunk sportolói kisebb 
nagyobb sikerrel szerepeltek.

Május 25-26-án rendezték Cegléden a 
2001/2002-ben született versenyzőknek ki-
írt Diák Olimpiát.

Így szerepeltünk:   
Határ Dániel  II.hely
Fülep Viktória II.hely
Balogh Jázmin III.hely
Teszák Estilla III.hely
Lévai Nikolett V.hely

Serdülő Magyar Bajnokság : 
Sándor Ferenc  II.hely

Kadet rangsorverseny (Kaposvár) :
Kertész Róbert  I.hely
Újházi Péter III.hely  
Kakócz Roland III.hely

Versenyzőink képviselték városunkat és 
klubunkat a korosztályos Európa bajnoksá-
gon is, szép eredménnyel.

Junior Európa Bajnokság:
Sándor Klaudia V.hely
Kadet Európa Bajnokság:
Kertész Róbert XII.hely
Gratulálunk a szép eredményekhez!
Természetesen az eredményekhez megfe-

lelő mennyiségű és minőségű edzésmunkát 
kell elvégezni. Ezt mi egy nyári edzőtábor-
ban alapoztuk meg, melyet Dabason tartot-
tunk nagy sikerrel.

Itt ragadjuk meg az alkalmat egy 
kis toborzásra is. Szeretettel várjuk 
a sportolásra vágyó gyermekek je-
lentkezését 6 éves kortól.

Azért sportolásra, mert a lényeg 
a SPORT! Az, hogy ki akar és ki ké-
pes kimagasló eredményeket elérő 
sportolóvá válni, az idővel kiderül.
Jelentkezni lehet telefonon: 
Kiss Sándor edző
06205749864
Gombos Gábor edző 
06303019166
Vagy a helyszínen:
Gyál, Kisfaludy Utca 36.
Hétfő- Kedd - Csütörtök – Péntek  
16:00-tól
Szeretettel várunk minden spor-
tolni vágyó fiatalt!

Kiss Sándor
    
 

   
Sanbon SE kyokushin karate Gyál
Szakágunk augusztusban Pilismaróton tartotta Shihan Tsutumo 
japán mester és Shihan Halász Károly vezetésével szokásos, éven-
te megrendezésre kerülő nemzetközi edzőtáborát. A táborba Spa-
nyolországból, Lengyelországból, Csehországból és Szlovákiából, 
valamint a Vajdaságból is érkeztek karatékák. A 220 fős táborban 
22 gyáli sportoló volt ott. 

A forró nyári melegben a napi három kőkemény, 2 órás edzést 
kifogástalanul, zokszó nélkül teljesíttek a résztvevők. Az éjszakai 
edzés hangulatos volt, utána nem jelentett problémát az elalvás, 
reggel 6-kor pedig az ébredés.

Az edzések közötti idő tartalmasan volt megszervezve: sport-
vetélkedőn;  ping-pong, valamint foci és kosárlabda bajnokságon 
vehettek részt a táborlakók. Visegrádon egy nagy közös kirándu-
lás keretében megnéztük a várat és boboztunk egy jót. Az utolsó 
napon övvizsgák voltak, este pedig hangulatos Sayonara partival 
búcsúztattuk a tábort. Nagyon nehéz egy hét után elmondhatjuk, 
hogy a gyáli résztvevők elszántság és kitartás tekintetében is az él-
mezőnyhöz tartoznak.

Szeptember első hétvégéjén a Sanbon Se sportolói három napra 
Balatonakaliba edzőtáborba mennek, hogy felkészüljenek a len-

gyelországi Leżajskban a hónap végén megrende-
zésre kerülő Galícia Kupára.

Várjuk az érdeklődőket, a sportolni vágyó fiatalo-
kat edzéseinken, melyeket a szokásos helyen, a Zrí-
nyi iskola Rákóczi utcai tornatermében tartunk.
Hétfő: 18-19.30, Kedd: 17-18, Csütörtök: 18-19.30.
Telefon: 06-70-554-0738 

Ambrus György
2. dan, szakedző
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CSATLAKOZZON
CSENDESRIASZTÓRENDSZER

HÁLÓZATUNKHOZ!
Riasztónk által

- Védheti ingatlanát és vagyontárgyait
	 -	Azonnali	segítséget	kérhet	járőrszolgálatunktól
	 -	Rendszer	alkalmas	tűzjelzések	fogadására	(amennyiben	ilyen	jellegű		
	 		igénye	van	hívjon	a	megadott	mobiltelefonon	tájékoztatásért)

24 órás ügyeleti központunk telefonszáma: 06-29/340-333
www.fegy.hu

20 ÉVE
GYÁL

     SZOLGÁLATÁBAN

A riasztórendszerrel kapcsolatban érdeklődjön a 06-70/332-1595-ös telefonszámon
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A FEGY naplójából
08.07. Trükkös besurranók ólálkodnak városunkban. A csel a kö-
vetkező: az egyik betörő bemászik az udvarra és elbújik, a másik 
elkövető beragasztja a kapucsengőt és elszalad. Amíg a tulajdonos 
a csengővel bíbelődik, addig az elbújt betörő besurran a házba, és 
amit hirtelen össze tud szedni, azt viszi is.

08.13. A gyepmester bejelentette, hogy egy vélhetően drogos 
férfi inzultálja az Árpád téren a játszótéren lévőket. Polgárőreink a 
férfit a rendőrség rendelkezésére bocsátották.

08.16. Az önkormányzat diszpécsere jelezte, hogy az orvosi ren-
delőnél egy hölgyet ki akartak rabolni és több embernél pénzvál-
tással is próbálkoztak. A rendőrséget értesítettük. Az orvosi ügye-
let jelezte felénk, hogy az új polgármesteri hivatal építkezésén a 
biztonsági őr egy hívatlan személyt megzavart, majd az menekülés 
közben egy emelet magasból a földre zuhant. A sérültet a mentők 
elszállították.

08.18. A Mátyás király és a Gárdonyi u. sarkán egy személygép-
kocsi a betongyűrűnek ütközött, egy személy megsérült. Tűzoltó-
ink a mentést biztosították, polgárőreink a forgalomterelést és az 
út letakarítását végezték el.

08.22. Pánikjelzés érkezett egy üzletből, mert a pénztáros hölgy 
egy tolvaj nőt ért tetten. Szolgálatunk az elkövetőt a rendőrségnek 
átadta, akit a hatóság 50000 Forintos bírsággal sújtott. Az eltulaj-
donított érték körülbelül 2000 Forint volt.

08.26. Tűzoltóink nyújtottak technikai segítséget a mentőknek. 
Egy hölgy, hegyes gereblyébe lépett és a gereblye bele fúródott a 
talpába. A szerszám eltávolítása után a mentők a sérültet kórházba 
szállították.

08.28. Az orvosi ügyelet kért segítséget az Akácfa és Wesselényi 
u. kereszteződéséhez, mert egy férfi autójából kiszállva, a gyors or-
vosi ellátás ellenére összeesett és elhunyt.

Hajdu Attila

„Kertváros” Nevelési Tanácsadó azonnali belépéssel főállá-
sú logopédus munkatársat keres. Bérezés a közalkalmazotti 

bértábla szerint.
Jelentkezés: Tábit Sarolta igazgatónál

06/29-340-345 

Meghívó
Idősek Világnapja - október 1.

Városunkban évről-évre ünnepséggel kedveskedünk a 
nyugdíjasoknak, időseknek és a jubiláló házaspárokat is 

ekkor köszöntjük az Arany János Közösségi Ház és Könyvtár 
színháztermében. 

A rendezvény kezdési időpontja délelőtt 10 óra.
Fellépő művészek: Tóth Éva és Leblanc Győző  

operaénekesek.

Szeretettel várjuk a városunkban élő nyugdíjas 
és idős társunkat.

Kérjük, jelentkezzenek szeptember 25-ig az idén 
jubiláló házaspárok,

akik 50, 60, és ennél több jubiláló évet töltik az idei évben.

Kérjük a családtagok segítségét is, vegyék fel a szervezővel 
a kapcsolatot! Telefon: 29-263-261.

                                                         Kiss Jánosné
Nyugdíjasok H. K.Kh.Egyesülete

Bemutatkozik az APEX Optimista Sportegyesület
A Cs. Kiss-Brezina Lajos elnök vezetésével 
működő APEX Optimista Sportegyesület 
20 éve, 1992-ben alakult, korábban tájfutás 
és rádiós tájfutás sportágakban ért el ered-
ményeket. A legjobbak 3 fő, képviselték 

az egyesületet Európa bajnokságon (1995, 
1999) és Világbajnokságon (1996) rádiós 
tájfutásban. Legjobb eredmény csapatban 
két 5. hely, férfi és női kategóriában Európa 
bajnokságon Fűry Kinga és Brunner Sándor 

révén 1995-ben.
Csapatunk részt vett jelentős 

külföldi nemzetközi versenye-
ken:

O- RINGEN Svédország (táj-
futás 1993)

ARDF(rádiós tájfutás) nemze-
ti bajnokság Németország 1995, 
Jugoszlávia 1995.

Rádiós tájfutásban több orszá-
gos bajnoki címet szereztünk.

Mára már az élcsapat a ver-
senyzést abbahagyta és hobby 
sporttevékenységet folytat. Táj-
futás, túrázás, utcai futóverse-
nyek, kerékpározás és női torna 

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

A felkészülés a gyáli sportpályán és a Pé-
terhalmi erdőben történik. 

Egyesületünk célja optimista életszemlé-
letre nevelés a természeti sportok segítségé-
vel. 
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Apróhirdetés
KAINZ FERENC Aranykoszorús KÁRPI-
TOS mester, javítást, restaurálást, motor 
ülés javítást vállal. Speciális heverők, 
franciaágyak készítése. Gyál, Károlyi 
M. u. 84. Telefon: 06-20/401-6810,  
06-29/702-877.
D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S ! Bontás 
nélkül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli 
szennyvíz, csapadékelvezetőrendszer 
tisztítása. Házakban, lakásokban, étter-
mekben, gyárakban, intézményekben. 
Watermatic KFT | Felsőpakony,| Tel.:  
20 403 5524.
Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok, 
ajtó- ablakrácsok készítése és javítása. 
Papp Zoltán, Gyál, Egressy utca 73.  
Tel.: 06-70/233-30-47.
LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST nyújtok 
GYÁLON és BUDAPESTEN beszédhi-
bás, óvodás- vagy iskoláskorú gyerme-
keknek. Ha gyermeke olvasás vagy írás 
nehézségekkel küzd (diszlexia, diszgrá-
fia) és segítségre van szüksége, hívja a 
06-20/522-4478-as számot. A vizsgálat 
ingyenes.

ÚJ DEDRA TERMÉKEK! Nagy választék-
ban kínálunk körfűrésztárcsákat, felső 
marófejeket, gyémánttárcsákat, auto-
mata fejpajzsokat! Érdeklődjön: Tímár 
Vasker. Kft. Vecsés, Dózsa Gy. u. 22.  
Tel.: 29/355-501 www.timarvasker.hu.
ÜVEGEZÉS! Tükör, akvárium, képkeret. 
Gittes ablakok thermoplán üvegessé ala-
kítása. Szabó Sándor Gyál, Damjanich u. 
2, Tel.: 0670/206-4914.
Mosógépek, hűtőgépek javítása garan-
ciával, szombaton is. Whirpool, Sam-
sung, LG, stb. Gallai szervíz Telefon:  
30/307-9794, 30/461-6019.
Vidéki főzőasszonyokat keresünk Cse-
peli munkahelyre, heti 5 napos munkára, 
hosszútávon. Lakodalmas tapasztalat 
előny. „Csapatok” jelentkezését is várjuk. 
Jelentkezni személyesen 1211 Budapest 
Színesfém u. 9. (csepeli fémmű terüle-
tén) lehet, minden szerdán 14 órakor.
Bútor készítés – konyhabútorok - szoba-
bútorok, polcok – fürdőszobabútorok. 
Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy 
színválasztékban. Egyedi elgondolások 
megvalósítását is vállalom. Érdeklődni 
lehet a 06-20-244-5315-ös telefonszá-
mon.

ALMAVÁSÁR és SZEDD MAGAD AKCIÓ!
az Almapír Kft. gyümölcsösében, 

szeptember 8-ától
Megtalálható: 
Gyál - Ady E. úton végig Vecsés felé
Nyitva: munkanap: 10-18 óráig, 

szo-vas.: 9-16 óráig
Gála, Elsztár, Jonagored, Jonika, Idared, Golden,
Zöldalma, Breaburn
Árak:  szedd magad: 100 Ft/kg.

vásárolt: 120,- Ft./kg.
Kapható: natúr almalé 1500,- Ft./ 5 l-es doboz
Hulló alma: rétesnek, lovaknak, cefrének 50,- Ft./kg.
Telefon: 0620-9429404

Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófű-
tés szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz és 
villanybojlerek, tűzhelyek, konvektorok, 
vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes 
tüzelésű kazánok bekötését és ehhez 
kapcsolódó munkákat. Szur Sándor  
06-20/412-6511.
Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb 
áramfogyasztás, hosszabb élettartam), 
villanyszerelés, háztartási gépek javítá-
sa, hidrofor javítás és ingyenes állapot-
felmérés. Telefon: 06-30/417-2317.

Eladó Gyálon központban felújított, szi-
getelt, összkomfortos 80 m2-es ház kis 
telekkel.
Irányár: 17,5 millió forint. Érdeklődni: 
Virág József (este 18.00 óra után). Tel.: 
06-29/345-417.
GYÓGYMASSZÁZS, relaxáló masszázs 
otthonában. Rugalmas időbeosztás, 
barátságos ár (1.000 Ft / fél óra). Te-
lefon: 06-20/579-4125. Részletek: 
www.masszazsotthonaban.hu.

Őszi lomtalanítás Gyálon
- 2012. szeptember 22-én szombaton reggel 6 órától a vasút-
nak a Gyál-Liget felőli oldala (orvosi rendelő, posta)
- 2012. szeptember 23-án vasárnap reggel 6 órától a vasútnak 
a Gyál-Szőlő felőli oldala (Spar élelmiszerbolt, Bartók Isko-
la)

Kérjük, a lomokat a megadott napon reggel 6 óráig szívesked-
jenek az ingatlanok elé kihelyezni, hogy az autó korai elhaladása 
miatt ne maradjon hulladék az utcán.

Mi a lom? Például bútor, kerti műanyag bútor, régi edények, 
törött gyerekbicikli, játékok (hinta, hintaló) stb. A nagyméretű 
lomokat (pl. nagyobb ágy, szekrény, ülőgarnitúra), kérjük szét-
szedett állapotban szíveskedjenek kihelyezni, mert egyben nem 
fér be az autóba.

Ugyanakkor javasoljuk, hogy 
mielőtt az Ön számára felesle-
gessé vált tárgyakat kidobná, 
nézzen körül ismeretségi kör-
ében, hátha más még örömmel 
hasznát venné ezeknek. 

A lomtalanítás során nem szállíthatunk el: kommunális 
hulladékot, építési törmeléket, nagydarab faágat, kerti zöldhul-
ladékot, egész üvegtáblás ablakot vagy nagy darabos vashulla-
dékot (balesetveszély miatt).

Veszélyes hulladék gyűjtése: a lakosságnál keletkezett veszé-
lyes hulladékot 2012. szeptember 24-én szállítjuk el az ingatla-
nok elől.
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ÁLLATORVOSI RENDELŐ

2360 Gyál, Vecsési út 32.
tel./fax: 06/29 544 340; 544 341 
e-mail: gyogyir2004@gmail.com

www.allatorvosgyal.hu

� Védőoltások
� Belgyógyászati, sebészeti és szülészeti ellátás
� Műtétek (biztonságos altatás)
� Labor, ultrahang
� Házi betegellátás
� Állatpatika
� Homeopátia

RENDELÉSI IDŐ
hétfő-péntek: 8.00–11.00, 15.00–18.00,
szombat: 9.00–12.00, vasárnap: ZÁRVA

Dr. Molnár M. Zoltán     06/30 996 2633

Kőrösi út

Új szolgáltatásaink:
� ultrahang-vizsgálat
� gépi altatás
� kórházi benntartás
� mikroszkópos laborvizsgálat 
� Törzsvásárlói kedvezmény.



Kedves gyáli anyukák, apukák 
és várandós kismamák!
Babamasszázs tanfolyam indult Gyálon!
Helyszín: 2360 Gyál Kőrösi út 118-120., a közösségi ház épületében. 
A tanfolyam ingyenes. Csak Gyálon élő babák és szüleik jelentke-
zését várom!
Előzetes bejelentkezés szükséges, melyet szeretettel várom:
Kissné Gonda Szilvia (Védőnő, okleveles csecsemőmasszázs okta-
tó) a 06-30-6229-523-as telefonon.

Tájékoztató a babamasszázsról
„Ha hordozzák, ringatják,
Simogatják, kézben tartják, masszírozzák:
Ez mind-mind táplálék a csecsemő számára.
És talán fontosabb is, mint a vitaminok,
Ásványi sók és proteinek.”
  (Dr. Frederic Leboyer: Shantala)

A babamasszázs egy többezer éves múltra visszatekintő, a világ 
számos országában meglévő hagyományokra épülő, szeretetteljes 
érintés.

Hatásai közül a legfontosabb a szülő és gyermeke közötti kötődés 
megerősítése és mélyítése. Emellett élettani hatásai a következők:
· Segíti az anyatejes táplálást
· Enyhíti, illetve megszünteti a hasfájást
· Fogzási fájdalom csökkentése
· Alvási szokások javulása
· Elősegíti a vázizomzat és az érzékszervek fejlődését
· Kiegyensúlyozottabbá teszi a baba szervezetének működését (pl.: 
légzés, emésztés, keringés, idegrendszer)
· Növeli a baba ellenálló képességét

A tanfolyamon Vimala McClure által kidolgozott masszázstech-
nikákat alkalmazzuk, melynek elemei között indiai, svéd masszázs, 
jóga és reflexológia is megtalálható. 4 héten keresztül heti 1 alka-
lommal történik a foglalkozás, ahol reményeim szerint barátságok 
is szövődnek.

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
2011. évi eredménykimutatása
(A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben előírtaknak megfelelően)

Összes közhasznú tevékenység 338 217   
Vállalkozási tevékenység bevétele 46 111   
Összes bevétel 384 328   
Közhasznú tevékenység ráfordításai 343 550   
Vállalkozási  tevékenység ráfordítása 102 025   
Összes ráfordítás 47 806   
Adózás előtti eredmény -7 028   
Tárgyévi vállalkozási eredmény -1 695   
Tárgyévi közhasznú eredmény -5 333   


