
1

Gyáli ÚjságÚj 2014. augusztus

Gyál Város Önkormányzatának kÖzéleti  és információs lapja

2014. augusztus

Gyáli ÚjságÚj

Egy település fejlettségében 
nagyon fontos, hogy milyen az 
utak, egyéb közművek állapota, 
az intézményhálózat színvona-
la stb. Joggal lehetünk büszkék 
arra, amit a tárgyi fejlesztések 
terén elértünk, de egy várost 
nem csak az épített környezet 
tesz otthonossá, szerethetővé. 
Legalább olyan fontos például a 
kulturálódási, szórakozási kíná-
lat, vagy az is, hogy milyen ha-

gyományok alakultak ki az adott településen.
 Gyál közösségi élete is egyre gazdagodik, színesedik. 
Hagyományaink, évről évre sorra kerülő rendezvényeink 
között talán a legkedveltebb az a nagyszabású augusztu-
si utcabál és fogathajtó fesztivál, ahol ezrek szórakoznak 
önfeledten, barátok, ismerősök találkoznak. Egyre több 
család ezekre a napokra hívja meg a vidéki rokonokat is.
Mi, a rendezvény szervezői igyekeztünk mindent meg-
tenni azért, hogy a Városi Utcabál és X. Gyáli Fogathajtó 
Fesztivál az idén is sok ezer embernek adjon majd mara-
dandó élményt. 

Tisztelettel hívom és várom Önöket augusztus 22-ére, a 
sportpályára, a villanyfényes fogathajtó versenyre, amit az 
idén először már a nagy pályán tartunk, hiszen elkészül 
a terület korszerű világítása. Kérem, legyenek ott 23-án 
is, amikor folytatódik a fogathajtó verseny, hagyománya-
ink szerint hírességek, közéleti személyiségek is rajthoz 
állnak, műsort adnak az Operettszínház művészei. A ren-
dezvény új elemmel gazdagodik: határainkon túli csapa-
tokat is felvonultató nagyszabású főzőversenyt, „A Kár-
pát-medence Gasztronómiai Bajnoka” címért zajló lovagi 
tornát rendezünk a Szabadtűzi Lovagrenddel közösen. 
 23-án délutántól – ahogy az lenni szokott – a zöld-
ségpiacon helyi zenekarok koncertjeivel folytatódik a 
program, az idei sztárfellépő pedig Charlie lesz, s az est-
et most is tűzijátékkal zárjuk. A programról a lap más ré-
szeiben adunk tájékoztatást. 
 Legyen ez a hétvége ismét egy olyan alkalom, ami-
kor ha csak egy rövid időre is, de elfelejtjük a gondokat, 
s jó hangulatban szórakozunk barátainkkal, családtag-
jainkkal, rokonainkkal. Találkozzunk a Városi Utcabál és 
X. Gyáli Fogathajtó Fesztiválon!

Pápai Mihály
Gyál város polgármestere

Tisztel t  Gyál iak!

Meghívó
Gyál Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 

az augusztus 20-án szerdán, Szent István király ünnepén, 
a keresztény magyar államalapítás napján, 11 órakor, 

a Templom téren kezdődő városi ünnepségre!

Ünnepi beszédet mond: Pápai Mihály polgármester

A műsor közreműködői: 
Cs. Németh Lajos színművész és a Gyál Városi 

Fúvószenekar.
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Budapest 
Környéki Törvényszéken és az illetékességi terü-

letéhez tartozó valamennyi bíróságán

2014. július 16. napjától 
2014. augusztus 19. napjáig, 

és
2014. december 29. napjától 
2014. december 31. napjáig

ítélkezési szünet lesz. 

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Ítélkezési szünet

Az önkormányzati ciklus vége felé közeledve városunk képviselői lapunkban is tájékoztatják 
a Gyálon élőket városunkért végzett munkájukról.  Most Czotter Ferenc (Fidesz), az 1.,
Vinnai Tibor (Fidesz), a 7. és Fa Zsuzsanna (Fidesz), a 8. számú választókörzet önkor-
mányzati képviselője ad számot tevékenységéről, az elmúlt évek fontosabb történéseiről.

-	Képviselő	 úr!	 Ha	 az	
elmúlt	évek	történéseit,	
beruházásait	 nézzük,	
Ön	biztosan	elégedett.	

- Valóban így van. 
Szerencsés helyzet, 
hogy az 1. számú vá-
lasztókörzet önkor-
mányzati képviselője-
ként körzetem jelentős 
része a városközpon-
tot is magába foglalja, 
amit számos nagyobb 
fejlesztés, beruházás 
érintett. 

Ennek ellenére ezeket a beruházásokat nem akarom 
kisajátítani, hisz akár az új városközponttal vagy a fel-
újított orvosi rendelővel az egész város büszkélked-
het, Gyál egészének érdekeit szolgálják. 
Képviselőként a pénzügyi és gazdasági bizottság tag-
ja vagyok, így már a tervezés szakaszától figyelemmel 
kísérhetem a fejlesztéseket. Sikerként élem meg töb-
bek között a Tavasz és Lejtő utca új gyalogos rámpa 
kialakítását és a vízelvezetés elkészítését is. 
Sok segítséget jelent, ha a körzetemben élők is figye-
lemmel kísérik a kivitelezéseket, s megtisztelőnek tar-
tom, ha segítségért fordulnak hozzám problémáikkal. 
A közös odafigyelés segítette a jó megoldás megvaló-
sítását a Kőrösi és Ibolya utcák vízelvezetésénél, illet-
ve járda építésénél is. Ennek a szakasznak az aszfal-
tozását is elvégezték, terven felül. A Kőrösi úti járda és 
parkolók építése, vízelnyelő árkok kialakítása, fák ülte-
tése kulturáltabbá tette az útszakaszt. Az viszont elszo-
morít és felháborít, hogy a rendezettebbé vált Gyál-fel-
sői buszmegálló környezetét nap-mint nap teledobálják 
csikkel és szeméttel! A Kőrösi út immár kereskedelmi 
útvonallá változott. Az itt lévő üzletek tulajdonosai is 
többet tehetnének környezetük szebbé tételéért. Ezt 
egyébként önkormányzati rendelet is előírja!

-	Ön	a	Gyáli	Ipartestület	vezetésében	is	szerepet	vállalt.	
Hogyan	értékeli	a	helyi	vállalkozók	részvételét	a	fejlesz-
tésekben,	beruházásokban?

- Korábbi ígéretem, hogy minél több gyáli vállalkozó ve-
hessen részt helyi kivitelezések elkészítésében, sike-
res! Karikás Pállal, az ipartestület elnökével közös, jó 

együttműködésünk tette lehetővé, hogy az elmúlt évek-
ben az elvégzett munkák összege elérte az 570 mil-
lió forintot. Helyi iparosaink keze munkáját dícséri az 
új rendőrségi épület, a felújított orvosi rendelő és talán 
még ebben az évben elkezdődik a vasútállomás épüle-
tének felújítása is. 
Szeretem ezt a várost! Tudom, hogy az épületek, a 
tárgyi beruházások mellett a kultúra is nagyon fontos. 
Jó érzés arra gondolni, hogy egy kis szellemi muníci-
ót is adtunk városunknak. Fa Zsuzsa képviselőtársam-
mal több, korábban nem volt megemlékezés elindítói 
voltunk.
Összességében sikeresnek, Gyál fejlődése szempont-
jából is nagyon jelentősnek ítélem meg az elmúlt négy 
évet, s készen állok arra, hogy a jövőben is hozzáte-
gyem munkámat, ötleteimet a további fejlesztésekhez.

Czotter Ferenc: Szeretem ezt a várost!
A Gyáli Polgármesteri Hivatal-
ban minden évben jutalmaz-
zák a kiemelkedő munkát vég-
ző, hosszú ideje a városban, 
a városért dolgozó köztisztvi-
selőket. 2014-ben a megtisz-
telő címet Tóth Istvánné nyer-
te, aki már pályakezdőként is 
az akkori Nagyközségi Tanács 
alkalmazásában állt, majd né-
hány év megszakítással 1999 

óta folyamatosan a hivatal munkatársa. Feladata 
elsősorban a testületi és bizottsági ülések koordi-
nálása, jegyzőkönyvvezetése és kapcsolattartás 
a képviselő-testület tagjaival. Szívből gratulálunk 
Margó!

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Gyál városában az őszi lomtalanítás
- 2014. szeptember 20-án 

(az orvosi rendelő oldalán) 
és

- 2014. szeptember 27-én 
(a Spar felőli oldalon) lesz.

A lomokat a lomtalanítás napjain reggel 6 óráig 
kell kirakni, hogy az autó korai elhaladása miatt 
ne maradjon hulladék az utcán. 
A gyűjtést követően kérjük az ingatlantulajdono-
sokat, tisztítsák meg és tegyék rendbe az utca-
frontot az ingatlanuk előtt!

Gyáli Polgármesteri Hivatal

2014. szeptember 16-án (kedd), 18-án (csü-
törtök), 23-án (kedd) és 25-én (csütörtök) a 
használt gumiabroncsokat reggel 08.00 órától 
délután 13.00 óráig díjmentesen lehet leadni a 
Dobó K. u. 51. szám alatt. Háztartásonként ma-
ximum 4 db gumiabroncs adható le.

2014. szeptember 20-án (szombat) elektroni-
kai berendezéseket (elektromos és elektronikai 
eszközök, berendezések, valamint lemerült akku-
mulátorok) reggel 08.00 órától délután 13.00 órá-
ig díjmentesen lehet leadni a Víztorony területén. 

Hulladékot kizárólag gyáli lakosoktól tudunk át-
venni a meghirdetett időtartam alatt! Ezért az át-
vétel a lakcímkártya felmutatása után történik. Az 
összegyűlt hulladékok újrahasznosításra kerülnek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közterületre bár-
milyen nemű hulladékot kihelyezni tilos, az 
szabálysértési eljárást von maga után!

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Tóth Istvánné lett az 
év köztisztviselője! 

Őszi lomtalanítás

Gumiabroncs és elektronikai hul-
ladék begyűjtése
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Az Önök jóvoltából 
2002. óta vagyok önkor-
mányzati képviselő. Egy 
körzetben megválasz-
tott képviselő munkájá-
ban két fő terület van. 
Az egyik a város egé-
széért végzett munka, 
ami részben a bizottsá-
gokban, meg persze az 
egész várost érintő tes-
tületi döntésekben va-
lósul meg. A másik pe-
dig amit a körzetünkért 
végzünk. Természete-
sen mindkettőt fontos-

nak tartom, de aki ismer, tudja, hogy mit jelent ne-
kem a körzetem! Kutyakötelességem, hogy a lehető 
leghatározottabban képviseljem azoknak az érdekeit, 
akik megbíznak bennem, s megtisztelő szavazatukkal 
mandátumhoz juttattak. 
Visszatekintve az elmúlt három ciklusra, azt kell mond-
jam, bőven volt miért harcolni, főleg az elején. Jól em-
lékszem a kezdeti időszakra, amikor még okkal és 
joggal érezhettük úgy itt a „végeken”, hogy elfeledett 
része vagyunk Gyálnak. Olyan terület, amit elkerülnek 
a nagyobb fejlesztések. Mára ez a helyzet jelentősen 
megváltozott. Sok tennivalónk van még, de nagyrészt 
felzárkóztunk a városhoz! Természetesen vannak 
olyan beruházások, amiknek a település központi ré-
szén a helyük, de nagy eredménynek tartom, hogy ki-
egyenlítettebbé váltak a fejlesztések. Sok fontos, ma 
már természetesnek tűnő fejlesztés zajlott nálunk is. 
Szilárd burkolatú utakon járhatunk, járdák épültek, in-
tézmények újultak meg, szebbé, kulturáltabbá vált az 
utcák képe, a körzetet is érintik a BKV járatok, s sorol-
hatnám azokat a pozitív változásokat, amik a Gyálon 
és ezen belül a 7. számú választókörzetben élők élet-
minőségének javulását hozták. Mindig nagyon fontos 
feladatomnak tartottam, hogy a körzet egészét érin-
tő ügyekben hatékonyan képviseljem választóimat, de 
legalább annyira fontosak azok az egyéni megkere-
sések is, amikor egy-egy konkrét, személyes kérés-
sel, problémával fordultak hozzám. Akik ismernek, azt 
is tudják, hogy bármikor rendelkezésre állok. Lehet-e 
annál nagyobb megtiszteltetés, mint amikor valaki a 
bizalmába avat, s egyéni problémájában tőlem kér 
segítséget? Az elmúlt négy évben nagyon sok ilyen 
ügyben is sikerült segítenem. 
Ami a bizottsági munkámat illeti, 8 éve vagyok az If-
júsági és Sport és Környezetvédelmi Bizottság elnö-
ke. Nagy eredménynek tartom, hogy évről-évre he-

2006 óta vagyok a 8. 
számú választókörzet 
képviselője.
Két bizottság, az Oktatá-
si és Kulturális valamint a 
Vagyonnyilatkozat tételi 
és összeférhetetlenségi 
Bizottság tagja vagyok. 
Utóbbi szavazatszámláló 
bizottságként jár el, nyil-
vántartja és ellenőrzi a 
helyi önkormányzati kép-
viselők és a polgármes-
ter vagyonnyilatkozatait, 
illetve összeférhetetlen-
ségi ügyekben jár el.

Az Oktatási Bizottság tagjaként részese voltam az ok-
tatási rendszer változásának zökkenőmentes lebonyo-
lításának. Az iskolák korábban önkormányzati fenn-
tartásúak voltak, ma már az állam tartja fent őket, de 
odafigyelünk arra, hogy az alapítványaikat támogassuk 
a gyermekek szabadidős tevékenységének minőségi 
eltöltése érdekében. Tehát az önkormányzat nem adta 
ki teljesen a kezéből az iskolákat, mert fontos számunk-
ra a tanulók színvonalas és gyermekközpontú oktatása. 
Önkormányzatunk nem csak szeptembertől júniusig 
viseli vállán gyermekeink sorsát. A gyáli gyerekek min-
den nyáron a révfülöpi táborban nyaralhatnak. Ehhez 
fejenként 5 ezer forint támogatást adunk. 
Nyáron nem zárjuk be az óvodáinkat, egyrészt mert 
erre igény van, másrészt mert erre törvény is köte-
lez minket. Ez a szülők számára hatalmas segítség, 
hiszen a gyerekek egész nyáron biztonságban és a 
megszokott és ismert környezetben tölthetik idejüket. 
Az iskolás és óvodás gyermekek mellett nem feledke-
zünk meg az egészen apró csemetékről sem.
Az elmúlt évben mintegy 250 millió forintból újítottuk 
fel bölcsődénket, melynek eredményeként a férőhe-
lyek száma 106-ra bővült. 
2013-ban született egy kormányrendelet, misze-
rint minden településnek létre kell hoznia a települé-
si értéktárát. Az értéktár magába foglalja színvonalas 
épületeinket, szellemi és kulturális értékeinket. Sze-
rencsés helyzetben vagyunk, hiszen az, amit eddig 
sokszor hátránynak éreztünk, most előnyünkre válik, 
vagyis hogy Gyál lakossága, ahogy azt kisebb telepü-
léseken mondani szokták „gyüttmentekből” áll. Ez azt 
jelenti, hogy nincs az országnak olyan vidéke, ahon-
nan ne települtek volna ide lakosaink, akik magukkal 
hozták népszokásaikat, kultúrájukat, hagyományaikat 

lyi, önkormányzati pályázat is segíti a gyáli sportéletet. 
Büszke vagyok, amikor gyáliak kiemelkedő, országos 
vagy nemzetközi sporteredményeiről hallok, de leg-
alább akkora a büszkeségem akkor is, ha azt látom, 
hogy helyi gyerekek százával mozognak rendszere-
sen a gyáli sportpályán vagy városunk sportegyesü-
leteiben! Az egészséges életmódra nevelést, a tömeg-
sportot nem lehet eléggé hangsúlyozni!
Nagy előrelépést jelent majd, ha a kormányzat hatha-
tós segítségével megépül a városi tanuszoda. Erre a 
következő évben sor kerül. Bizonyára sokan tudják, 
hogy elkészültek a városi sportcsarnok kiviteli tervei 
is. Örülök annak, hogy a város vezetése elkötelezett 
abban, hogy ez a létesítmény is belátható időn belül 
felépüljön.
A környezetvédelem területén is sokat haladtunk elő-
re. Egykor inkább szégyenkeznünk kellett emiatt, de 
mára már büszkék lehetünk parkjaink, közterülete-
ink állapotára. A hulladékgazdálkodással, ezen belül 
is a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos felada-
tok megoldásában a most zajló, uniós pályázati for-
rásból finanszírozott projekt is számottevő előrelépést 
hoz majd.
A fentiekben utaltam már arra, hogy a választók bizal-
mából végzett képviselői munkát szolgálatnak tartom. 
Köszönöm, hogy szolgálhattam Önöket! Az elmúlt 12 
évben szerzett tapasztalataimat felhasználva a jövő-
ben is örömmel szolgálom majd ezt a közösséget, a 7. 
számú választókörzetet, szeretett városomat, ha a vá-
lasztáson ismét méltónak találnak arra, hogy megtisz-
teljenek bizalmukkal.

Vinnai Tibor
önkormányzati képviselő
7. számú választókörzet

és tárgyi emlékeiket, melyekkel most a helyi értéktárat 
gazdagabbá tehetjük.   
Az általam szervezett II. világháborús megemlékezé-
sen a Milleniumi Parkban rendszeresen lerójuk ke-
gyeletünket a II. világháború katonai és civil áldoza-
tai előtt. Úgy gondolom, hogy ennyi évtized elmúltával 
már nem érdemes bűnösöket és áldozatokat keres-
nünk, legyen béke a lelkünkben, hiszen az ottani tö-
megsírban nyugvó magyar, német, szovjet katonák és 
civil áldozatok mindannyiunk halottai immár.
November 4-én az 56-os forradalom vérbefojtásának nap-
ján a katolikus templomban szentmisével, az 56-os em-
lékműnél gyertyagyújtással emlékezünk az áldozatokra. 
Ez a nap kétszeresen is gyásznap nekünk, gyáliaknak, 
hiszen nemcsak a forradalom leveréséről emlékezünk 
meg, hanem az 1944. november 4-én a szovjet csapa-
tok által megtizedelt gyáli civil áldozatokról is.
Ugyancsak rendszeresen  megszervezem a Gyáliak a 
Beteg Gyáli Gyermekekért elnevezésű jótékonysági gá-
lánkat. Itt minden évben egy beteg gyáli gyermek javára 
gyűjtünk és adományozunk pénzt, amelyet a szülők a 
gyermekek gyógyítására, gyógykezelésére fordítanak. 
Az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresz-
tül városunk, mely természetesen körzetemet is érin-
tette, így örülök annak, hogy a Bajcsy Zsilinszky utcá-
ban lévő lepusztult épületből a város által épített új és 
modern épületbe költözhetett a rendőrség. 
A következő négy évre is bőven maradtak még felada-
taink, például járdák és tartós minőségű aszfaltutak épí-
tése. Körzetemben a Munkácsy Mihály utca, Kolozsvári 
utca, Kiskomáromi utca kap minőségi aszfaltburkolatot. 
A Gyál felsői vasútállomást szeretnénk eredeti állapotá-
ban helyreállítani. A Milleniumi Park rendezési terve elké-
szült, remélem megvalósul az az álmom, hogy ez a park 
valóban a város „Városligete” legyen. A parkba növénye-
ket, pihenőhelyeket, szabadtéri kondiparkot, megfelelő 
parkosítást tervezünk. A park rendezésének része lesz 
az ott található  II. világháborús emlékmű megújulása is.
Fontosnak tartom városunk további gyarapodását, 
előrehaladását, kultúránk, hagyományaink ápolását, 
mert szeretem ezt a várost, ez az otthonom. 
Megtiszteltetés számomra, hogy nyolc éve önkor-
mányzati képviselőként dolgozhatok az Önök bizalmá-
ból. Remélem, hogy az eddig szerzett tapasztalataim 
és ismereteim a körzetem és a városunk további fejlő-
dését  tudja elősegíteni. 

Fa Zsuzsanna
önkormányzati képviselő
8. számú választókörzet

A képviselői munkát szolgálatnak tartom Nagyon fontos számomra gyermekeink jövője, 
az elesettek, rászorulók megsegítése
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Az anyák megmentőjeként tisztelt kiváló orvos, Sem-
melweis Ignác születésének napja az egészségügy-
ben dolgozók ünnepe. Hagyományainkhoz híven, a 
jeles alkalomhoz kapcsolódva Gyálon az idén is ösz-
szegyűltek az orvosok, védőnők, a munkájukat se-
gítők, valamint a bölcsőde és a szociális ellátás 
szakemberei.
Munkájukat a július 4-én tartott ünnepségen köszön-
ték meg a város vezetői. Az Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár színháztermében tartott Sem-
melweis napi ünnepségen adták át a Dr. Pusztai La-
jos Emlékdíjakat. Az idén dr. Piszker Éva háziorvos 
és Hubertné Sebők Erzsébet asszisztens részesült az 
elismerésben.
Gyál Város Önkormányzata 1999-ben alkotott rende-
letet a Dr. Pusztai Lajos Emlékdíj alapításáról. A tele-
pülésünk egykori főorvosának emlékét őrző kitüntetés 
annak a magyar vagy/és külföldi állampolgárnak ado-
mányozható, aki a gyáli egészségügyi, valamint a szo-
ciális ellátás területén kiemelkedő érdemeket szerzett, 
az egészségügyi és szociális ellátás jobbításáért ki-
emelkedő munkát végzett.
A Dr. Pusztai Lajos Emlékdíjakat Pápai Mihály, vá-
rosunk polgármestere, Zabánné Nagy Gyöngyi ön-
kormányzati képviselő, a képviselő-testület Szociális, 
Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottságának elnö-
ke, valamint dr. Molnár Andor a gyáli egészségügyi 
központ vezetője adta át. A díjazottakat dr. Hadházi 
Éva és Spitzmüller Mónika méltatta.

Semmelweis nap

Dr. Piszker Éva orvosi tevékeny-
ségét 1981-ben kezdte Kispes-
ten, üzemorvosként. Férje kikülde-
tése révén 1987-1990-ig Santiago 
de Kubában éltek. Itt a megyei kór-
ház cardiológiai, diabetológiai, 
nephrológiai, radiológiai osztályain 
dolgozott. 1990-ben sikeres felső-
fokú spanyol nyelvvizsgát tett. Visz-

szatérve Magyarországra 1990-1996-ig az Erzsébet 
Kórház krónikus belosztályán kezdett, majd a II. szá-
mú Belgyógyászat adjunktusa lett. Érdeklődési terü-
lete a diabetológia és a geriátria volt. 1993-ban bel-
gyógyászatból is sikeres szakvizsgát tett. 1998-ig 
Újpesten dolgozott házi és üzemorvosként. 1998-ban 
Gábor doktor „csábította” Gyálra, azóta is itt dolgozik 
a 2. számú háziorvosi körzetben. Még ebben az évben 
angolból is sikeres nyelvvizsgát tett. 1999-ben pedig a 
háziorvostan szakvizsgát szerezte meg. A háziorvoslás 
mellett a foglalkozás egészségügyi tevékenységet 
is 1998-óta végzi Gyálon. 10 éven át a Gyáli Idősek 
Napköziotthonának betegei gondozását is vállalta.

Hubertné Sebők Erzsébet a nővér-
képzőt Budapesten végezte, majd 
1983-tól a Vas utcai kórház (Balas-
sa Kórház) intenzív osztályán kez-
dett dolgozni. Már nagyon fiatalon 
emberéletekért felelt. Saját elmon-
dása szerint ez az időszak volt a 
legszebb az életében, mert igazán 
azt csinálta amit szeretett. 2-3 év 

elteltével elvégezte a felnőtt szakápolóit. Gimnázium-
ba munka mellett járt. 1991 februárjában a Dél-pes-
ti kórház intenzív betegellátó osztályán folytatta mun-
káját. GYES után két kisgyerek mellett más munka 
után nézett, mert a forgóműszak nehezen volt össze-
egyeztethető a családdal. A házi ápolósban kezdett 
dolgozni és mellette a III. kerület sürgősségi ügyele-
tén vállalt munkát. Ezt a feszített tempót sajnos nem 
bírta sokáig, mert 1999-ben és 2000-ben gerincmű-
téten esett át. Pár évet rokkantnyugdíjasként töltött, 
de mikor állapota engedte, beugró jelleggel kezdett 
dolgozni a gyáli laborban. 2002-től dolgozik folyama-
tosan itt a gyáli rendelőben, sokak megelégedésére.

A tervek szerint július közepén befejeződött 16 új gyáli 
buszváró átadása. Ezekkel az új buszvárókkal együtt 
most már valamennyi gyáli buszmegállóban van busz-
váró az utasok védelmére.
Azonban fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ezeket 
a szép, új buszmegállókat csak az azokat használók, 
és a környéken élők közreműködésével tudjuk megóv-
ni, és ilyen szép állapotban tartani, hogy hosszú távon 
szolgálhassák az utazóközönséget.
Sajnálatos tény, hogy már a műszaki átadás lezárásá-
nak napján három buszvárónál is hirdetményt kellett 
eltávolítani a várók oldaláról.
Ezúton is fel szeretnénk hívni mindenki figyelmét arra, 
hogy a buszvárókra is, mint minden közterületi létesít-
ményre, tilos bármilyen engedély nélküli hirdetmény 
ragasztása.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 
évi II. törvény 177.§-a alapján aki ötvenezer forintot 
meg nem haladó kárt okozva szándékos rongálást kö-
vet el, vagy aki e cselekmények elkövetését megkí-
sérli, szabálysértést követ el. A kiszabható pénzbírság 
összege százötvenezer forint.
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek el-
mulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2013. 
(XI.05.) önkormányzati rendelete 5.§-a alapján a köz-
területen a közhasználatú létesítményeket, berende-
zéseket rendeltetésüknek megfelelően kell használni, 
tilos beszennyezni, megrongálni.

Aki fentiek bármelyikét megszegi vagy megsérti, száz-
ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Elkészült 16 új 
buszmegálló

Az anyatejes táplálás 
világnapja
1992-től augusztus elsején tartják világszerte az 
anyatejes táplálás világnapját, más néven a szopta-
tás világnapját. Az Egészségügyi Világszervezet és 
az UNICEF átfogó programot indított a csecsemők 
egészséges táplálása érdekében, ugyanis egyre több 
csecsemő hal meg szerte a világon azért, mert nem 
jut anyatejhez. 
A probléma megoldására anyatejgyűjtő állomásokat 
hoztak létre, melyek feladata összegyűjteni az anya-
tejet azon édesanyáktól, akiknek a saját gyermekük 
szoptatásán túl többletként termelődő anyateje is 
van, másrészt az anyatejadó édesanyák segítségével 
anyatejjel ellátni azokat a beteg, koraszülött és kis sú-
lyú újszülötteket, akiket édesanyjuk anyatejjel táplál-
ni nem tud.
Egy gyáli anyuka, Pataki Alexandra Margit mintegy 
102 870 ml (több mint 102 liter!) anyatejet adott az 
anyatejgyűjtő állomásnak 2014. 01. 31 és 2014. 06. 
23 között. Deák Edit a Heim Pál Gyermekkórház ápo-
lási igazgatója és Tasi Zsuzsanna az Anyatejgyűjtő Ál-
lomás vezetője emléklappal köszönte meg a nem min-
dennapi felajánlást.

MEGHÍVÓ IDŐSEK VILÁGNAPI  
ünnepségre

2014. október 1-jén,  szerdán, 14 órakor az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 

színháztermébe!

Szeretettel várjuk a városunkban élő nyugdíjas 
és szépkorú társainkat,

valamint a jubiláló házaspárokat!

Az idősek világnapja alkalmából köszöntőt mond 
Pápai Mihály polgármester,

majd műsor következik az időseknek!

Kérjük, jelentkezzenek szeptember 20-ig adat-
egyeztetésre az idén jubiláló házaspárok, akik 

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

Kérjük a családtagok segítségét is, 
vegyék fel a szervezővel a kapcsolatot 

T.: 29-263-261, este 8 körül.
Kiss Jánosné

Nyugdíjasok H. K.Kh.Egyesülete
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A X. Gyáli Fogathajtó Fesztivál újabb színfolttal gazdago-
dik. A verseny mellett első alkalommal kerül megrendezés-
re Gyál városa és a Szabadtűzi Lovagrend együttműkö-
désével a Gasztronómiai Lovagrendek Kárpát-medencei 
Lovagi Tornája. Mi is ez a Lovagi Torna és mit kell tudni a 
Szabadtűzi Lovagrendről? Ezekről faggatjuk a Lovagrend 
nagymesterét, dr. Simon Tamást, akit a lap olvasói koráb-
ban más szerepkörben ismerhettek, két évig volt Pest me-
gye Rendőr-főkapitánya.

- Ön a Szabadtűzi Lovagrend nagymestere. Mit takar 
ez a cím, és mivel foglalkozik a Szabadtűzi Lovagrend?
- Lovagrendünk 2008 évben jött létre, célja egyrészt a 
szabadtűzi sütés-főzés megszerettetése, a barátságte-
remtő, közösségkovácsoló erőben rejlő lehetőségek ki-
használása, másrészt a magyar és a Kárpát-medencei 
népi, gasztronómiai hagyományok széles körben való is-
mertté tétele. Jelenleg 250 lovagunk dolgozik ezen, az 
anyaország határain belül hét régióban, míg határainkon 
túl négy csoportban. Van területi rendünk Erdélyben, kü-
lön a Székelyföldön, Felvidéken és Vajdaságban. Most 
építjük ki rendjeink magját Kárpátalján és Őrvidéken is.
- Szóval ápolják, őrzik a hagyományokat?
- Nem szeretem ezt a kifejezést. Szerencsére a népi ha-
gyományok nem betegek, hogy ápolni kelljen őket, és 
nem is rabok, hogy őrizni kelljen. Mi csak egyszerűen 

széles körben ismertté kívánjuk tenni azokat a szokáso-
kat, amelyek évszázadokon keresztül alakultak ki ebben, 
a hegyekkel körülvett kis medencében, amit mi, magya-
rok Kárpát-medencének nevezünk.
- Mire készül most a Lovagrend?
- A gyáli böllérfesztiválon került szóba, Pápai Mihály polgár-
mester úr és köztem, hogy a Fogathajtó Fesztivál mellett 
lehetne valamilyen gasztronómiai versenyt szervezni, ez-
zel színesítve a rendezvényt. A gondolatot tett követte, és 
ennek eredményeképpen jött létre a Gasztronómiai Lovag-
rendek Kárpát-medencei Lovagi tornája.
- Mi ez a Torna, miben más, mint az egyébként előfor-
duló főzőversenyek?
- A Tornán meghívás alapján a Kárpát-medencében mű-
ködő gasztronómiai lovagrendek vesznek részt. 12 lovag-
rend kapott meghívást, közülük minimum 10 képviselteti 
magát. Jelen lesz az Első Magyar Fehérasztal Lovag-
rend, amely az első olyan Lovagrend, amelyet a Magyar 
Parlament épületében avattak. Eljön a Mátyás Király Ke-
rekasztala Lovagrend csapata, a Vajdasági Királyi Szaká-
csok Rendje, a Magyar Halkolbász Lovagrend, képvisel-
teti magát a Palóc Grillszövetség és természetesen jelen 
lesznek a Szabadtűzi Lovagrend határon belüli és hatá-
ron túli csapatai is. A csapatok tagjai között nemzetközi 
hírű, akár olimpiai bajnok mesterszakácsokat, Venesz-
díjas séfeket láthatnak az érdeklődők. 

Mérleg 2013.
megnevezés	 	 	 	 előző	év		 tárgyév
Befektetett eszközök
Forgóeszközök    211  142 
Eszközök összesen   211  142 
       
Saját tőke    176  211 
T.évi eredmény     35  -69 
Források összesen   211  142 
       
Eredmény-levezetés 2013.
megnevezés	 	 	 	 előző	év		 tárgyév	
Összes közhasznú bevétel   620  636 
Közhasznú tevékenység ráfordítása  587  705 
Közhasznú tevékenység eredménye 33  -69 
       
Összes vállalkozási tev. bevétele  34  0 
Vállalkozási tevékenység ráfordítása 32  0 
Vállalkozási tevékenység eredménye 2  0

A Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület  
közhasznúsági jelentése

Rendőrségi 
felhívás!

A rendőrség keresi a képen látható ke-
rékpár tulajdonosát. 
Ha felismerte, vagy bármilyen informá-
ciót tud adni az ügyben, jelentkezzen a 
gyáli rendőrőrsön személyesen (Gyál, 
Kisfaludy utca 1.), vagy telefonon a 
06-29/340-107 számon.

- Milyen ételekkel találkozhatunk a versenyen?
- A csapatok a jelentkezésükkor megjelöltek egy-egy táj-
egységet, melynek ételeit el fogják készíteni. A verseny 
négy fordulós, első alkalommal a levesekkel, majd két-
szer egymás után a főételekkel, végül a befejező fogá-
sokkal, vagyis a desszertekkel csapnak össze a kulinária 
lovagjai. A győztes a Kárpát-medence Gasztronómiai 
Bajnoka címet fogja birtokolni, egy évig, az ezzel járó lo-
vagi pajzzsal és bárddal együtt.
- Mi lesz a pajzs sorsa később?
- A győztes csapatnak meg kell védeni címét, vagyis, 
reményeink szerint az idén hagyományt teremtünk és 
hosszú-hosszú ideig évente rendezhetjük meg ezt a ver-
senyt, itt Gyálon. Már most gondolkodunk, hogyan lehet-
ne szélesíteni a versenyt jövőre. Megvannak az elkép-
zeléseink. Nemcsak gasztronómiai lovagrendek vannak 
hazánkban, de a borlovagrendek és pálinka lovagren-
dek száma is jelentős. Terveink szerint jövőre minden 
gasztro-lovagrend mellé egy-egy borlovagrend és egy-
egy pálinka lovagrend csatlakozik, ezzel téve teljessé a 
kínált ételeket.
- Kik fogják elbírálni ezeket a fogásokat?
- A rendezvény sok-sok látványosságot is tartalmaz 
majd, például az egyes bajvívásokat kürtös és dobos jel-
zi, kisbíró fogja bejelenteni, és lesz az eseménynek ki-
rálykisasszonya is, akinek fehér keszkenője szintén a 
győztes lovagi csapat zsákmánya. De nézzük a bíráló-
kat. Neves, a gasztronómiában jártas művészeket és 
közéleti személyeket sikerült megnyernünk, akik egyik 
lovagrendnek sem tagjai, így elfogulatlanok. 

A zsűriben üdvözölhetjük majd augusztus 23-án Bod-
rogi Gyulát, Nádas Györgyöt, Ihos Józsefet, Ha-
jas Lászlót, Ernyey Bélát és Balaton Dórát. A szak-
maiságra Ványi László mesterszakács, a visegrádi 
Thermál hotel séfje fog ügyelni, mint a bírálók szak-
mai tanácsadója. 
- A közönség hogyan kapcsolódhat be a rendezvénybe?
- Több módon is. Egyrészt a csapatok ételeit kóstoló-
jegy ellenében meg lehet ízlelni, másrészt a közönség 
szavazhat a legszimpatikusabb csapatra, a legszebben 
díszített lovagi sátorra. Harmadrészt, és ez a legfonto-
sabb, a helyszínre kilátogatók közül két szerencsést a ki-
rálykisasszony 11 órakor ki fog sorsolni, és ők részt ve-
hetnek a zsűri munkájában.
- Nagymester úr, mit kívánna a rendezvénynek?
- Két rövid dolgot mondanék. Egyrészt szeretnék nagyon 
jó időt, nem túl meleget, nem túl hűvöset, olyan pont sza-
badtári főzésre valót. Másrészt pedig szeretnék jó ízeket 
kívánni a kilátogatóknak a jó étvágyukhoz.
- Végezetül egy kérdés. Ön is főz a versenyen?
- Nem, valakinek dolgozni is kell. A csapatok számára 
ugyanis a versengés és főzés bizonyára szórakozás is 
lesz, mi pedig, néhány lovagtársammal a verseny men-
tére, rendjére fogunk gondot fordítani, hogy minden zök-
kenőmentesen történjen.
- Nagymester úr, köszönöm a beszélgetést!
- Én köszönöm a lehetőséget, hogy megszervezhettük 
Gyálon ezt a komoly rendezvényt, mindenkit nagy sze-
retettel várunk a rendezvényre, és talán lovagrendünk 
soraiba is.

Összecsapnak a kulinária lovagjai a 
Fogathajtó Fesztiválon
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2014. július 17 - 18-án, Gyálon került sor a 
Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség te-
rületén lévő négy járás önkéntes mentő-
csoportjainak - a Dabasi, a Gyáli, a Monori 
„KŐHÍD” és a Vecsési mentőcsoportok - es-
kütételére, valamint rendszerbeállító és egy-
ben Nemzeti Minősítő gyakorlatára.

A gyakorlat 17-én délelőtt riasztással kezdődött, majd 
18-án 17.00 órakor, a megjelent, összesen 47 fő ré-
szére a készenlét elérésével vette kezdetét a tervezett 
program. A mentőcsoportok mindegyike - a helyi, járá-
si sajátosságok figyelembe vételével - alapvető vízkár-
elhárítási tevékenység területére alapozta munkáját. 
A gyakorlatban végrehajtandó feladatok három külön-
böző műveletet fogtak össze. Így a monori csoport egyik 
eleme meglévő búvár készségeit a gyakorlat helyszíné-
hez közeli bányatóban végrehajtott merüléssel bizonyí-
totta. A dabasi csapat részéről motoros sárkányrepülők 
bevonásával a légi felderítés terén alkalmazta speciális 
képességét. A vecsési csapat vöröskeresztesei biztosí-
tották a gyakorlatba bevontak élelmezési ellátását hely-
ben készített szendvicsek és hűtött ásványvíz kiosztá-
sával. A gyáli csoport a másik három mentőcsapat jelen 
lévő személyeivel együttműködve, a Gyáli-patak part-
ján vízkár-elhárítási műveleteket hajtott végre a Közép-
Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság helyi szakembereinek 
irányításával. A műveletek összehangolását a Monor 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség által, a gyakorlatra lét-
rehozott helyi operatív csoporton keresztül a mentőcso-

portok parancsnokai aktív, hatékony rádiókommuniká-
ció fenntartásával biztosították.
A gyakorlaton mind a négy járási hivatal vezetője, il-
letve képviselője megjelent. A Magyar Polgári Védelmi 
Szövetség Pest Megyei Szervezetének elnöke is meg-
tisztelte jelenlétével a gyakorlaton résztvevőket.
A gyakorlat során végrehajtott tevékenységek értékelé-
sét a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság pol-
gári védelmi főfelügyelője Ivanics Dénes tű. alezredes ál-
tal vezetett bizottság hajtotta végre. Az önkéntesek által 
végrehajtott tevékenységek alapján mind a négy járási 
mentőcsoport megfelelő minősítéssel zárta a gyakorlatot.

Forrás: pest.katasztrofavedelem.hu

Önkéntes járási mentőcsoportok gyakorlata Gyálon

Újabb szakmai elismerés polgárőreinknek

A gyáli önkéntes mentési csoport 25 főből áll, akik egyben 
a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tagjai is. A csoport 
feladata a Gyáli Járásban bekövetkező veszélyekre történő 
gyors reagálás, a beavatkozó hivatásos erők megerősítése.
A mentési csoport rendeltetése, Pest megyében a Gyáli Járás 
illetékességi területén műszaki-mentő munkálatokban való 
részvétel. A települési polgári védelmi szervezetek megerősí-
tésére, illetve szükség esetén váltásukra alkalmazhatóak. To-
vábbá a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kiegészítésé-
re, munkájuk segítésére is igénybe vehetőek.

A mentőcsoport parancsnoka:  Kozma Csaba
A műszaki egység vezetője: Szabó István
A lakosság védelmi egység vezetője: Kurucz Árpád
A logisztikai egység vezetője: Kalmár Róbert
Az infó-kommunikációs egység vezetője: Rülich Zsolt

A gyáli FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület már több 
alkalommal bizonyította rátermettségét katasztrófa-
helyzetekben nyújtott munkájával.

Az egyesület többször részesült már szakmai elisme-
résben, ezekről lapunk mindig büszkén ad hírt.

Most ismét e hálás feladatnak teszünk eleget, hiszen 
ez év májusában Jambrik Rudolf tű. ezredes a Dél-
Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vezetője a Fő-
városi Katasztrófavédelmi Igazgatóság nevében okle-
véllel köszönte meg a gyáli FEGY Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület kiemelkedő szakmai tevékenységét. 

Az oklevelet Kalmár Róbert a FEGY elnöke vette át.
Gratulálunk az újabb elismeréshez!

Június  hónapban rendeztük meg VI. Prémium kupán-
kat öt kategóriában, 67 egyéni indulóval, akik között a 
legfiatalabb 8, a legidősebb 63 éves volt. 
Különböző játéktudású versenyzők mérték össze tu-
dásukat a hobbistától az NB I-es versenyzőkig. 
Köszönjük az OBO Mo. Kft. és a NEA támogatását ku-
pánk magas színvonalú megrendezéséért. 
Egyesületünk versenyzője a 17 éves Kovács Gergő 
szép és végig koncentrált játékkal nyerte az egyik ka-
tegóriát, gratulálunk Gergőnek! 

Szeptember hónapban indítjuk útjára régiós bajnok-
ságunkat. Várjuk 2-3 fős csapatok jelentkezését nem-
től, kortól és játéktudástól függetlenül. Szép és hasz-
nos díjakért lehet felvenni a küzdelmet, DC rendszerű 
lebonyolitással, havonta megrendezésre kerülő őszi 
és tavaszi fordulókkal, melynek a végén 2015 áprilisá-
ban fogunk bajnokot avatni. Jelentkezni augusztus 27-
ig lehet. Részletek a www.gyase.hu oldalunkon. 

Edzéseink szerdai és szombati napokon a Gyáli Ady 
Endre Általános Iskola tornatermében vannak, várjuk 
egyéni, vagy baráti társaságok jelentkezését. 
Lehetőséget teremtünk egy jó hétvégi programra, vagy  
hoszútávú egyesületi edzésre. Jelentkezni személye-
sen vagy e-mailben lehet a premium.gyal@gmail.com 
címen. Játéktudástól függetlenül várunk mindenkit! 

Asztalitenisz  hírek

Szeptember hónapban újraindítjuk a „Pingpongozz ne 
drogozz!” versenysorozatunkat. Bemutatóedzést tart 
Németh Károly EB bronzérmes, 171-szeres válogatott  
asztaliteniszező. A résztvevők között minden alkalom-
mal értékes sportági ajándékokat sorsolunk ki. 
Év végéig folytatódik pontgyűjtő programunk. A leg-
több diákkal résztvevő iskolát decemberben sport-
ajándék utalvánnyal díjazzuk. Pontgyűjtő kártyákat a 
helyszínen kaphatsz. Keressétek szeptemberben az 
iskolákban kirakott plakátjainkat, vagy internettes ol-
dalunkat, valamint a facebookon is megtalálhatók va-
gyunk. Csak pattogjon a kaucsuk! 

Prémium Gyáli ASE

VI. OBO-Prémium kupa

Őszi családi főzőverseny a Horgásztónál
2014. október 11-én, szombaton, 9 órától 

a Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete és a
Peremvárosi Horgászok Egyesülete szervezésében

Rendezvényünkre, ezúton meghívjuk, mindazokat, akik szeretnének-e kellemes környezetben, 
barátaik, rokonaik, vagy ismerőseik társaságában benevezni a főzőversenyre.

A főzőverseny mellett, programokat biztosítunk kicsiknek és nagyoknak. Büfé is lesz.
Az elkészített ételekből vásárolni nem lehet. 

A csapatok a saját vendégeikkel oszthatják meg az elkészült ételeket. Horgászás, csak horgászengedéllyel.

Előzetes jelentkezésüket 2014. szeptember 21-ig várjuk, csapatlétszám körülbelüli megjelölésével.
Részletes program és a főzőverseny szabályai, szeptember 1-től a honlapunkon, 

www.gyaline.hu vagy www.phehorgaszto.hu illetve telefonon igényelhető papír alapú tájékoztató.

Kapcsolat: Hajdani Józsefné (Magdi)
Gyáli NE

tel.:  06 30 469 6032
hajdanim@gmail.com        

Vadászné Szabó Csilla
Gyáli NE

tel.:  06 70 271 8063
dixi55@vipmail.hu

Siklósi Béla
PHE.

tel.: 06 30 933 0485
phe@t-online.hu
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Három a 
párom

zenés kabaré Szereplők: 
Győri Péter
Szabó Anikó
Mikó István

Augusztus 30. 2000

Gyáli Közház

Belépő elővételben 1.500 Ft, 
a helyszínen 1.800 Ft.

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Választópolgárok!

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásá-
nak napját Köztársasági Elnök Úr 2014. október 12. napjára tűz-
te ki. E napon a választópolgárok egyidejűleg 3 különálló szava-
zólapon adhatják le voksaikat:
•	 a	helyi	önkormányzati	képviselőre,	
•	 a	polgármesterre,	valamint	
•	 a	megyei	közgyűlés	tagjainak	választása	szavazólapján	

egy	listára.		
Ezen a napon kerül sor a nemzetiségek helyi, területi és or-
szágos önkormányzatainak megválasztására is. Városunkban a 
nemzetiségek helyi választásán német, román és roma jelöltek-
re adhatják le voksaikat azok, akik kérték felvételüket a nemze-
tiségi névjegyzékbe.

Gyál város területén nyolc	 egyéni	 választókerület található, 
amelyben a	legtöbb	szavazatot	kapott	képviselőjelölt	lesz helyi 
önkormányzati képviselő. Nincs sem érvényességi, sem eredmé-
nyességi küszöb, ami azt jelenti, hogy a szavazatukat leadottak 
számától és az egy jelöltre jutó szavazatok számától függetlenül 
az a jelölt lesz helyi önkormányzati képviselő, aki az adott egyéni 
választókerületben a legtöbb szavazatot kapta. A jogszabály sze-
rint a Képviselő-testület létszáma Gyál esetében 11 fő, így a fenn-
maradó 3	képviselői	hely a jelölő szervezetek által állított kom-
penzációs	listáról kerül betöltésre.

A polgármester választása többségi rendszerben történik: sze-
mélyekre szavazunk, és a legtöbb	szavazatot	kapott	jelölt lesz 
polgármester.

Ami a Pest	Megyei	Közgyűlés	23	tagjának	választását illeti: a 
választópolgár egy jelölőszervezet által állított pártlistára	szavaz-
hat, a leadott szavazatokból, azok arányainak megfelelően alakul 
ki a közgyűlés összetétele. 

Jelöltként az indulhat a választáson, aki a törvényben meghatározott 
számú ajánlást a megfelelő ajánlóíven összegyűjti. Ez polgármesterje-
lölt esetében legalább 300 ajánlást jelent, míg a képviselőjelöltséghez a 
választópolgárok 1%-ának ajánlása kell (a pontos számot 2014. augusz-
tus 18. napján kell a helyi választási irodának nyilvánosságra hoznia).

Az ajánlásról néhány szó: a választópolgár több	jelöltet (mind 
helyi önkormányzati képviselőt, mind pedig polgármestert) vagy 
listát is ajánlhat, ennek azonban a feltétele, hogy Gyál város-
ában (képviselőjelölt ajánlása esetén az adott egyéni választó-
kerületben) állandó	lakóhellyel rendelkezzék. 
A jelölő szervezetek, illetőleg egyéni jelöltek augusztus 25. napjától ke-
reshetik fel Önöket ajánlás céljából, egészen szeptember 15. napjáig.

Szintén augusztus 25. napjáig kerül sor a választási értesítők ki-
küldésére, amelyben a szavazás pontos helyéről és időpontjáról 
kapnak tájékoztatást a választópolgárok. 

A korábbiakhoz hasonlóan lehetőség van a központi névjegyzék-
kel kapcsolatos alábbi kérelmek benyújtására a helyi választá-
si irodához:

I. a nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti kérelem, melyet 
legkésőbb a szavazás napját megelőző 16. napig (szept-
ember 26-ig) szükséges benyújtani,

II. segítség igénylése a választójog gyakorlásához (Braille-írás-
sal készült értesítő megküldése, könnyített formában meg-
írt tájékoztató anyag megküldése, Braille-írással ellátott sza-
vazósablon biztosítása – ezt egészen a választást megelőző 
9. napig lehet igényelni, ill. akadálymentes szavazóhelyiség 
biztosítása); valamint 

III. a személyes adatok kiadásának megtiltása. 

A szavazóköri névjegyzék adatainak módosítása is kérhető a kö-
vetkezők szerint:

1. Átjelentkezés: aki a szavazás napján az értesítőben meg-
jelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarországon 
tartózkodik, átjelentkezési kérelmet a szavazást megelőző 
második napig akkor nyújthat be a Helyi Választási Irodá-
hoz, ha a választás kitűzését megelőzően legalább harminc 
nappal létesített tartózkodási helyének érvényessége leg-
alább a szavazás napjáig tart.

2. Mozgóurna igénylése: ha a választópolgár egészségi állapo-
ta vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt a szavazó-
helyiségben nem tud megjelenni, mozgóurna iránti kérelmet 
terjeszthet elő szintén a szavazás napját megelőző második 
nap 16.00 óráig annál a helyi választási irodánál, amelynek 
szavazóköri névjegyzékében szerepel, ezt követően a szava-
zás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságnál. 

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatók elektroniku-
san: a www.valasztas.hu honlapon vagy a www.magyarorszag.hu 
honlapon keresztül, továbbá levélben vagy személyesen.

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy valamennyi kérelem benyújtása 
esetén minden adat pontosan, a személyi okmányokban feltünte-
tettek szerint szerepeljen, mert az attól való legkisebb eltérés is a 
kérelem elutasítását vonja maga után. 

Amennyiben a választással kapcsolatban kérdés merül fel, a 
Gyáli Polgármesteri Hivatal munkatársai készséggel állnak ren-
delkezésre (tel: 06/29/540-930). Ha kizárólag a kérelem forma-
nyomtatványára van szüksége, azt letöltheti a www.valasztas.
hu honlapon, ill. beszerezheti személyesen a Polgármesteri Hi-
vatal portaszolgálatán, míg a választási értesítő elvesztése ese-
tén, valamint a névjegyzékhez kapcsolódó kérelmek benyújtásá-
val kapcsolatban ügyfélfogadási időben keressék Veress László 
igazgatási ügyintézőt (tel: 29/540-956).

Helyi Választási Iroda

ÉRIK A SZŐLŐ
Meghívó a 4. Szüreti Fesztiválra

Szeretettel hívjuk városunk lakóit  
2014. szeptember 20-án, szombaton 14 órától a közösségi házba.

 
Ingyenes lovaskocsikázás indul a gyerekeknek a közösségi háztól. 

Hozzon Ön is egy tányér pogácsát, sütit, kínáljuk a felvonulókat!
Mókás játék lehetőség (ugrálóvár), fagyi, üdítő, stb. szervezés alatt.

Cadillac veterán lóerők bemutatása, kipróbálási lehetősége.
Esti műsor; énekes fellépők, kb. 18 órakor.

Vacsora: szüreti pörkölt (a Gundel iskolától, mint tavaly) csak előrendelésre és befizetésre!

Várjuk a gyáli vállalkozók, lakosok fölajánlását, segítségét; szőlő, bor, tombola tárgy, stb. és további 
javaslatokat a színes programhoz.

Jelentkezést a  20-521-37-98-as telefonon, esti (8 óra körüli) órákban!
Szervező: Nyugdíjas Egyesület, Kiss Jánosné

„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
dal-és nótaműsor 

 2014. szeptember 13-án, szombaton 15 órakor
 a gyáli közösségi házban.

 Fellépnek a dalkör énekesei,
 KEREKES KATALIN 
és VÍGH LEVENTE

vendég énekesek.

Zene: LÁTÓ IMRE és cigányzenekara.
Szünetben tombola.

A Gyáli Kertbarát Kör minden érdeklődőt szere-
tettel meghív 2014. szeptember 12-15-ig tartandó 

„TERMéNyKIáLLÍTáSáRA”!

Nevezni lehet saját termesztésű zöldséggel, 
gyümölccsel és különleges virággal. 

A legszebb konyhakert, díszkert és utcarészlet pá-
lyázatra szintén várjuk a lakótársak jelentkezését!

E-mail cím: gyalikertbarat@gmail.com
Telefon: 70/344-1935, 29/263-343, 70/509-6722
Személyesen minden hónap utolsó csütörtökén 

14 órától a közösségi házban.
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Több bejelentés érkezett központunkba és a rend-
őrséghez is miszerint, álvillanyóra leolvasók jár-
ják nagy ügybuzgósággal városunkat! Rendszerint 
idős, egyedül élő emberekhez próbálnak bejutni, 
villanyóra leolvasás fényképezés vagy pénz vissza-
fizetés ürügyével. Majd, a lakásba bejutva igyekez-
nek minél több értéket feltűnés nélkül eltulajdonítani.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy az évi rendes le-
olvasás időpontját ellenőrizzék le az ELMŰ számla-
részletező hátoldalán található apró betűs részben, 
„Következő leolvasás várható időpontja” részben! 
Kérjék el az arcképes ELMŰ által kiállított igazol-
ványt és a megbízó levelet!
Hasonló módon járjanak el a gázóra leolvasásánál is!
Amennyiben nem a jelzett időpontban érkezik a 
„leolvasó” semmi esetre se engedjék be az illető-
ket és haladéktalanul értesítsék központunkat a  
06-29/340-333-as telefonszámon!

07.22. Kidőlt fához riasztották tűzoltóinkat a Bem 
József utcába a hajnali órákban. A közvetlen ve-
szélyt tűzoltóink elhárították.

07.23. Kigyulladt egy pincehelyiség a Magyar utcá-
ban délután. Mintegy húsz négyzetméteren berende-
zési tárgyak és ott tárolt egyéb anyagok égtek. Sze-
mélyi sérülés nem történt az anyagi kár tetemes.

07.30. Egy tagtársunk jelezte, hogy az új temető-
ben gyerekek randalíroznak, fenyőtobozokkal do-
bálóznak. Járőreink a gyerekeket, lakóhelyük felé 
útba indította.

Amennyiben tanácsra van, szüksége kérjük, hívja köz-
pontunkat! Minden gyanús eseményt, amit észlelnek, 
azonnal jelezzék felénk! Minden jelzést kivizsgálunk!
Ha csatlakozik a 24-órás ügyeleti központunkhoz, 
szolgálatunk riasztás esetén díjmentesen, (függet-
lenül a riasztások számától) perceken belül a hely-
színre érkezik és intézkedik. Felhívjuk a figyelmet, 
amennyiben becsapják, meglopják, vagy megtámad-
ják, minden esetben tegyenek feljelentést a rend-
őrségen, vagy értesítsék ügyeleti központunkat a 
340-333-as számon, szolgálatunk minden esetben 
segíteni fog az eljárás megindításában. Kérjük foko-
zottan figyeljenek környezetükben élő idős, beteg, 
egyedül élő embertársaikra!

Hajdu Attila

24-órás ügyeleti központunk 
telefonszáma: 
06-29/340-333

A FEGY naplójából

2360 Gyál, Erdősor u. 65. 
Tel.: 29/340-112 Fax: 29/340-952

Érettségi utáni tandíjmentes középfokú, emeltszintű 2 éves 
szakképzések fiataloknak nappali tagozaton, költséghatékony 

esti képzésekként  felnőttek számára

KÖZGAZDASÁG
Pénzügy-számviteli ügyintéző (OKJ : 54 344 01) 
Vállalkozási és bérügyintéző (OKJ: 54 344 02)

LOGiszTiKa
Logisztikai ügyintéző (OKJ: 54 345 01)

KereSKeDelem
Kereskedő (OKJ: 54 341 01)

szakképzéseink tandíjmentesek a 23-ik életévét be nem töl-
tött, első szakképzésre  jelentkező érettségizett számára, költ-

ségtérítésesek a korábban érettségizett felnőttek számára.   
Érdeklődni: a szünidő alatt szerdánként 8:00–15:00-ig a 

29/346-451; 29/340-112 számokon vagy az 
eniko.dobai49@gmail.com  címen. 

JELENTKEzÉs:
Jelentkezéseket korlátozott számban, érkezési sorrendben, pos-
tán vagy személyesen fogadunk. amennyiben nem tud azonnal 
személyesen jelentkezni, akkor lehetősége van, hogy telefonon 
regisztráljon, ez esetben a helyet fenntartjuk Önnek, és 8 nap áll 
rendelkezésére, hogy elpostázza vagy személyesen behozza a 

jelentkezéshez szükséges iratait, illetve azok másolatát. 
a jelentkezés folyamatos, utolsó határidő: augusztus 25.

a JELENTKEzÉsHEz szÜKsÉGEs iRaTOK:
• a Gyáli Eötvös József Közgazdasági szakközépiskola saját 

jelentkezési lapja,
• a középiskolai érettségi bizonyítvány,

• nyelvvizsga-bizonyítvány (ha van), 
ECDL-bizonyítvány másolata (ha van),

• 1 db igazolványkép (iskolai személyi anyag),
• oktatási azonosító,

• személyi igazolvány, lakcímkártya és TaJ szám.

FELNŐTTEK szÁMÁRa a KÉPzÉsi iDŐPONT: 
kedd és csütörtök 15 -20 h.

FELNŐTTEK KÉPzÉsi DÍJa: 110 eFT; modulzáró vizsga 
(9db): 2 eFt/modul; záró szakmai vizsga: 45 eFt.

KEDVEzMÉNYEK: regisztrációs díj nincs, havi részletfizetési 
lehetőség, EUROPass  és diákigazolvány, családi pótlék/ár-
vaellátás, kismama/munkanélküli kedvezmény -5 eFt/hó jogo-

sultság egészségbiztosítási ellátásra.

GYÁLI EÖTVÖS JÓZSEF 
KÖZGAZDASÁGI 
SZAKKÖZÉPISKOLAElőző alkalommal beszéltünk a vállalkozás indítás 

okairól és átnéztük az egyéni vállalkozás indítás lépé-
seit nagy vonalakban.

Ezúttal foglakozzunk a társas vállalkozás különböző 
formáinak előnyével, hátrányával és az alapítás körü-
li költségekkel.
Cég megalapítása azzal kezdődik, hogy ki kell válasz-
tanunk a tevékenységünknek és céljainknak legmeg-
felelőbb cégformát. Ezek lehetnek: Bt., Kft., Zrt. stb.

Betéti társaság (Bt.)
Feltételek
Legalább két tag szükséges hozzá: egy beltag és egy 
kültag (nincs egyszemélyes Bt.)

Meg kell határozni mely tag(ok) jogosultak a társa-
ság képviseletére és üzletvezetésére, általában erre a 
beltag(ok) jogosultak.

Beltag: (legalább egy, de lehet több is) a társasági 
vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlát-
lan (és a többi beltaggal egyetemleges) felelősséggel 
tartozik.
Kültag: (legalább egy, de lehet több is) csak a társasá-
gi szerződésben vállalt vagyoni betétje erejéig felelős, 
a cég további tartozásaiért nem.
Előnye: nincs minimálisan meghatározott alaptőke, 
azaz legkisebb induló tőkével alapítható.
Hátránya: a beltag a cég kötelezettségeiért a saját va-
gyonával is felelhet.
(Tekintve, hogy a beltag a cég döntést hozó vezetője, 
csak az Ő rossz döntései eredményeként adósodhat 
el a cég, jó gazdálkodás mellett a magán vagyont  
nem kockáztatja.) 

Korlátolt felelősségű társaság ( Kft.)
Előnye: a tagok a cég tartozásaiért nem felelősek, 
amennyiben a társasági szerződésben foglalt törzsbe-
tétüket a kft. rendelkezésére bocsátották, a tagok el-
dönthetik, hogy vesznek–e ki osztalékot.
A 2014-ben hatályos jogszabályok szerint min. 
3.000.000 Ft alaptőke szükséges, azonban az össze-
tétele és rendelkezésre bocsátása rugalmas. Akár az 
egész állhat ingó, vagy ingatlan vagyonból.

Mi kell a cég alapításához?

Cég alapítása csak jogi képviselő közreműködésével 
lehetséges.
Mielőtt azonban felkeresnénk ügyvédünket egy sor 
döntést magunknak kell meghozni, ügyvédünk ugyan-

is csak a következő adatok birtokában tudja a cégbíró-
sághoz beadandó iratokat elkészíteni. 
Ezen adatok: a cég neve, cégforma (Kft., Bt., Zrt.), cég 
székhelye, e-mail címe, a tagok neve és vagyoni hoz-
zájárulásuk mértéke, az alapítandó cég jegyzett tőké-
jének összege (Kft. esetében minimum 3.000.000 Ft, 
Bt. és Kkt. esetén nincs korlátozás) összetétele, a ve-
zető tisztségviselők neve, a cég tevékenységi köre, to-
vábbá az adózás (Áfa) módja. 

Természetesen rendelkeznünk kell annyi készpénz-
zel, hogy az ügyvédi díjon felül, a cégeljárás illetéke-
ket meg tudjuk fizetni. Ez egyszerűsített cégeljárás 
Kft. esetén 50.000 forint, Bt. esetén 25 000 forint.
A jogi képviselő az elkészített és a tagok által alá-
írt iratokat elektronikus úton eljuttatja az illetékes 
cégbírósághoz.
A  cégbíróság – hibátlan kérelem esetén – szinte azon-
nal kiállít egy un. Tanúsítványt, amely tartalmazza a 
cég nevét, székhelyét adószámát, statisztikai számje-
lét, cégjegyzék számát.
A tanúsítvány keltétől él a cég, működhet.

Ezzel azonban a társas vállalkozóvá válás útja nem 
ért véget. Számlavezető bankot kell választani, bank-
számlát  kell nyitni. 

A cégbejegyzéstől számított 15 napon belül bejelentke-
zés a KSH-hoz, IPA hatálya alá az illetékes önkormány-
zatokhoz, a NAV-hoz be kell jelenteni a cégjegyzékben 
nem szereplő, de az adóhivatal által elvárt adatokat, en-
gedélyeket. Mindezzel érdemes könyvelőt megbízni. 

Ha ezen túlestünk, akkor már csak a vállalkozással, an-
nak megalapozásával és építésével kell foglalkoznunk.

Garasné dr. Péczer Klára 
adószakértő

A vállalkozóvá válás útjai III.

A több mint húsz éves múlttal rendelkező 
Garasos Könyvelő Iroda 

vállalja egyéni és társas vállalkozások, 
őstermelők, alapítványok és egyesületek 

számítógépes könyvelését, adó- TB 
ügyeinek intézését, teljeskörű képviselettel 

és anyagi garanciával.
Magánszemélyek adóbevallását elkészítjük, 
ingatlanok értékesítésekor tanácsot adunk.

Kapcsolatfelvétel: 
Telefon: 06-29/340-468

E-mail: garasos@garasoskft.hu

T K

I
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Nyitva tartás:
H:    07:00 - 18:00
K-P: 07:00 - 17:00
SZ:   08:00 - 12:00

Gyál-felső, Kolozsvári utca 3.
Tel.: 29/340-526, 20/205-4000

Webáruház: www.apen.hu

                     : Kreatív és Papírbolt

 · Minden típusú utalvány elfogadása
          · Szép Kártya beváltóhely

Gyáli 
Kreatív és 
Papírbolt

Legolcsóbb füzet!
32.- Ft-tól

NIKE hátizsák
4.999.- Ft

HÁTI TÁSKÁK MÁR

1.990.- Ft-tól

Igényes, klimatizált irodák kiadók

Gyál külterületén 24 órában őrzött telephelyen igényes, 
2 éve épült irodák bútorozottan kiadók:

•  4 iroda 9 munkahellyel egy tömbben 10,4-25,5 m2 közötti                      
   méretben, 
•  2 helyiség egy másik folyosón 13-23 m2 méretben 
   (2 munkahellyel, illetve tárgyalónak berendezve).

A telephely jól megközelíthető helyen, az M0-ás 34-es lejárójának 
közvetlen közelében van, Gyál város határától 2, Gyál városköz-
ponttól kb. 4 kilométerre. 
Parkolás szilárd burkolatú, kamerákkal megfi gyelt területen. 
Bérleti díj: egyedi szolgáltatáscsomag függvénye.

Egyeztetés után az irodák megtekinthetőek, illetve érdeklődni 
lehet Szász-Molnár Mária létesítményvezetőnél a 
06 70 984 2203-as telefonszámon.

(.A.S.A. Magyarország Kft.)

MESTEREK BOLTJA
SZERELVéNy SZAKÜZLET

GYÁL, HUNYADI ÚT 5.
TELEFON: 29/345-500

23 éVE A LAKOSSáG 
SZOLGáLATáBAN

MOSDÓK, WC-K, 
SZERELVÉNYEK,
RÉZCSÖVEK, 
IDOMOK,
SZELEPEK

Víz-, gáz-, központifűtés-,
klímaszerelés, tervezés, 
teljes körű kivitelezés.

Telefon: Papp Gyula 20/9451-071, 
Ifj. Papp Gyula 20/331-4930.
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apró apró apró

hirdetés

apró apró apró

hirdetés hirdetés hirdetés

KÁRPITOS javítást, restaurálást, 
motor ülés javítást vállal. Speci-
ális heverők, franciaágyak készí-
tése. Kainz Ferenc aranykoszo-
rús KÁRPITOS mester. 
Gyál, Károlyi M. u. 84. Telefon: 
06-20/401-6810, 06-29/702-877
Scnet termékpartner.

D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S ! 
Bontás nélkül, 0-24-ig! Épüle-
ten belüli és kívüli szennyvíz, 
csapadékelvezetőrendszer tisz-
títása. Házakban, lakásokban, 
éttermekben, gyárakban, intéz-
ményekben. Watermatic KFT | 
Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524

AnGOL MaGánóráK (60 
perc) anyanyelvűekkel, rend-
kívül kedvező áron, itt Gyálon. 
Felnőttek és iskolások gyakorol-
hatnak angolul társalogni. Se-
gítünk az angol nyelvtanban is. 
Kezdőket is fogadunk. 
Érdeklődni: 06-30/938-9709, 
06-29/340-878

VÍZ- GáZ ÉS FŰTÉSSZErE-
LÉS fűtési rendszer beszabá-
lyozása. GáZ BIZTOnSáG-
TECHnIKaI FELÜLVIZSGáLa-
Ta (5 évenként kötelező) Fég 
készülékek javítása, karbantar-
tása. Ingyenes tanácsadás! Te-
lefon: 20/933-9844, 30/950-6833 
www.energiatakarekosfutes.hu

Vállalok víz-gáz-központifűtés és 
padlófűtés szerelést, csaptele-
pek, wc-k, gáz és villanybojlerek, 
tűzhelyek, konvektorok, vízmele-
gítők javítását, cseréjét. Vegyes 
tüzelésű kazánok bekötését és 
ehhez kapcsolódó munkákat. 
Szur Sándor 06-20/412-6511

Villanybojlerek vízkőtelenítése 
(kisebb áramfogyasztás, hosz-
szabb élettartam), villanysze-
relés, háztartási gépek javítá-
sa, hidrofor javítás és ingyenes 
állapotfelmérés. 
Telefon: 06-30/417-2317. 

Matematika, magyar, törté-
nelem, (esetleg más tárgyak-
ból) pótvizsgára, érettségire 
felkészítést vállalok. Telefon: 
06-20/527-7701

CSErÉpKáLyHa, kandalló, bel-
és kültéri kemencék kerti kony-
hák teljes körű kivitelezését vál-
lalom Gyál és környékén. Ér-
deklődni személyesen: Gyál, 
Klapka Gy. utca 30. vagy telefo-
non: 06-70/363-3485. 
Web: kalyhaepites.com

Bútor készítés – konyhabú-
torok - szobabútorok, polcok 
– fürdőszobabútorok. Ked-
vező árakkal, rövid határidő-
vel, nagy színválasztékban. 
Egyedi elgondolások megva-
lósítását is vállalom. Érdeklőd-
ni lehet a 06-20-244-5315-ös 
telefonszámon. 

Ivóvíztisztító és pVC padló 
szaküzlet. ady Endre utca 97., 
341-886, angyalviz.hu

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

Mosógépek, hűtőgépek, javítá-
sa garanciával, szombaton is. 
Whirpool, Samsung, LG, stb. 
Gallai szervíz Tel.: 30/307-9794, 
30/461-6019.

Házi tehéntej, házhoz szállítva, 
reggel-este. 06-20/497-7418

Sérült, törött, hitellel terhelt gép-
járművek (személygépkocsi, mo-
tor) felvásárlása készpénzben, 
azonnal. Tel.: 06-30/259-3260 
Csongrádi István

autóhitel ügyintézés, biztosítás-
kötés, személyi hitelek, pasz-
szív Bar listásoknak is a legru-
galmasabban. Csongrádi István 
06-30/259-3260

Idős személy ápolását és takarí-
tást vállalok. Tel.: 06-70/551-7175

Bács megyében, Duna menti
faluban Géderlakon, igényesen
felújított 77 m2-es, 2 szobás,
gázkonvektoros, alacsony rezsijű
azonnal beköltözhető ház
eladó. Irányár: 2,5 millió Ft.
Érdeklődni: 06-30/420-5886

Eladót keresünk számítógépes 
gyakorlattal. 06-20/378-5752

Apróhirdetés  Apróhirdetés  Apróhirdetés

Jancsi és Juliska Óvoda

Idén is várjuk szeretettel óvodánkba a gyerekeket 
2,5 éves kortól!

 
Családias környezet, kis létszámú csoport, egyénre sza-

bott fejlesztés, komplex foglalkozások, angol, úszás, 
néptánc, füvesített udvar és sok-sok törődés, hogy felké-

szülten mehessenek a gyerekek az iskolába.

Gyál, Rákóczi Ferenc utca 69.
Telefon: 06 29/340-625

www.facebook.com/esjuliska.jancsi

Karikás Pál 2014. június 27-
én 93. életévében elhunyt. 
A gyászoló család  köszöne-
tét fejezi ki mindazoknak, akik 
a temetésen részt vettek, gyá-
szukban osztoztak és együtt-
érzésüket fejezték ki.



városi utcabál

X. gyáli fogathajtó fesztivál
és

augusztus 22-23.
gyáli sportpálya - piactér

A rendezvény ingyenes! Jó szórakozást kívánnak a szervezők!

Augusztus 22., péntek 20.30 órától
sportpálya

egyes, kettes és pónifogatok villanyfényes akadályhajtása

piactér
Augusztus 23., szombat 16.30 órától
helyi zenekarok fellépése: Sheepskin, Madsen Modell

sportpálya
Augusztus 23., szombat 10 órától
meghívásos C kategóriás kettes, kombinált akadályhajtás kettes- és négyesfogath-
ajtó verseny, Hírességek a pályán! Világ- és Európa-bajnok sportolók, politikusok, 
közéleti személyiségek, művészek meghívásos versenye

10 órától a Gasztronómiai Lovagrendek I. Kárpát-medencei Lovagi Tornája, 
„A Kárpát-medence Gasztronómiai Bajnoka” címért 

a Szabadtűzi Lovagrend szervezésében
Hazai és külhoni csapatok, nemzetközi hírű mesterszakácsok, 

ismert művészek részvételével, kóstolási lehetőséggel

A programokat nagyszabású tűzijáték zárja!
  20 órától Charlie koncert


