
1

Gyáli ÚjságÚj 2015. június

Gyál Város Önkormányzatának kÖzéleti  és információs lapja

2015. június

Gyáli ÚjságÚj

Elkészült a játszótér felújítása

III. Gyáli Utcazenei Fesztivál

A II. világháború áldozataira emlékeztünk

Még több sportolási lehetőség
Új sportpálya a Bartók iskola udvarán

Rendhagyó osztályfőnöki órák

Önkormányzati tulajdonba kerül 
a Peremvárosi Horgásztó

A bronzéremig meneteltek futsalosaink



2

Gyáli ÚjságÚj 2015. június

gyál város önkormányzatának közéleti és információs lapja

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
Nyomdai előkészítés: Veres Sándor

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 8.500 példányban.

Gyáli ÚjságÚjTerjesztéssel 
kapcsolatos információ, 

panaszbejelentés:

Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési

Nonprofit Kft.

Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
06-29/340-134

Beszámoló a májusi képviselő-testületi ülésről

Még több sportolási lehetőség

Gyál Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete 2015. május 28-án meg-
tartotta éves munkarend szerinti soros 
ülését. Az ülésen összesen tizenkilenc 
napirendi pont szerepelt, melyekben 
az alábbi döntések születtek:
• elfogadták Pápai Mihály polgár-

mester beszámolóját a legutób-
bi rendes ülés óta történt fon-
tosabb eseményekről, valamint 
a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról;

• módosították a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatásról szóló 
rendeletet, melynek értelmében 
2015. július 1-től a 70 év feletti 
helyi lakosoknak az önkormány-
zat átvállalja a szemétszállítás 
díját. (erről külön írásunkban 
olvashatnak);

Május 29-én, pénteken a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola tanulói egy 
22 x 42 méteres öntött gumiburkolatú multifunkcionális sportpályát vehet-
tek birtokba. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a márci-
usi ülésen döntött a sportpálya megépítéséről, melyet az iskola a fennál-
lásának 30. évfordulója alkalmából kapott. 
Szaktudományos eredmények megerősítik, hogy a testmozgás kulcs-
fontosságú szerepet játszik a gyermekek testi-lelki és szellemi fejlődé-
sében. Pápai Mihály, Gyál város polgármestere a sport elkötelezett tá-
mogatója, ezért beszédében is kitért a sportolás fontosságára. 
Ezzel a szemlélettel a városvezetés is egyetért, ezért határoztak a pá-
lya megépítése mellett, amely mintegy 25 millió forintból valósult meg. 
A pálya hivatalos átadásán köszöntőt mondott Baranya Tiborné, a 
Gyáli Bartók Béla Általános Iskola igazgatója, aki beszédében meg-
köszönte a városvezetés munkáját, a létesítmény megépítését. 
A Gyáli Mazsorett Csoport színvonalas fellépését követően a helyi 
képviselők, pedagógusok és a diákok barátságos meccsét szurkol-
hatta végig a közönség. Az új multifunkcionális sportpálya, mely az is-
kola udvarán található, különböző labdajátékok és játékos sportfoglal-
kozások lebonyolítására alkalmas.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

•	 elfogadták	 a	 DPMV	 Zrt.	 2014.	
évi	mérlegének	beszámolóját;

•	 elfogadták	 a	 Gy.T.H	 Gyál	 és	
Térsége	 Hulladékgazdálkodási	
Nonprofit	 Kft.,	 a	 Városüzemel-
tetési	 Nonprofit	 Kft.,	 valamint	 a	
Gyáli-Városgazda	Kft.	2014.	évi	
mérlegéről	szóló	beszámolót;

•	 módosították	 a	 Gyál	 Városfej-
lesztési	 és	 Városüzemeltetési	
Nonprofit	Kft.		Szervezeti	és	Mű-
ködési	Szabályzatát;

•	 megválasztották	a	Gyál	és	Térsé-
ge	Hulladékgazdálkodási	Nonpro-
fit	Kft.	Felügyelő	Bizottság	tagjait;	

•	 pályázatot	írtak	ki	a	Gyáli	Liliom	
Óvoda	 magasabb	 vezetői	 állás	
betöltésére;

•	 döntöttek	az	iskolai	alapítványok	
támogatásáról;

Részvétnyilvánítás
Megrendülten vettük tudomásul Rinyu Patrik, 
gyáli lakos halálának hírét.  
Patrik 2015. április 12-én tűnt el Gyálon, 
július elején lett volna 19 éves. 
A fiatal fiút az egész ország kereste, 
sokáig azt hitték, szervkereskedők 
rabolhatták el. 
Néhány hete a házukhoz közeli kútban 
találták meg a fiú holttestét.
Vigasztalódást kívánunk a gyászoló 
családnak. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes. 
Együttérzését és őszinte részvétét 
fejezi ki a Gyáli Polgármesteri Hivatal.
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A szokásos éves tüdőszűrés július 27-től augusztus 25-
ig lesz a Rákóczi utcai iskolában (Gyál, Rákóczi utca 44-
46.), melynek bejárata a Károlyi Mihály utca felől van.

A vizsgálat ideje:
Hétfő, szerda: 12.00 - 18.00

Kedd, csütörtök, péntek: 08.00 - 14.00

A vizsgálat elvégzéséhez személyi igazolvány, lak-
címkártya és TAJ kártya szükséges, valamint - ha 
van - az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást vi-
gyék magukkal a szűrővizsgálatra. 

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott 
vizsgálat! A 40 év feletti lakosoknak évente egy al-
kalommal ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve mun-
kahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 
1.700 Ft, melyhez a szűrőállomáson kapható csekk, 
befizetése postán történik a vizsgálat előtt.

A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de 
beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. 
A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idő-
sebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt 
előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.

Önkormányzatunk a települési szilárd hulladék 
kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatásról szóló rendelete alapján kérelemre 
mentességet biztosít a közszolgáltatási díj megfi-
zetése alól azon, 75. életévüket betöltött egyedül, 
vagy házastárssal Gyálon élő személyeknek, akik 
a háztartási hulladék gyűjtéséhez 60, 110 vagy 
120 liter űrmértékű gyűjtőedényt vesznek igénybe.
A képviselő-testület májusi döntése alapján a jo-
gosultsági határt 70 évben állapította meg. A mó-
dosítás július elsejétől él, így már a harmadik ne-
gyedévre kibocsátott számlákra is vonatkozik.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy kérelmeiket a Polgár-
mesteri Hivatal fsz. 09. sz. irodáján adhatják le.
A jogosultsági feltételekről a Polgármesteri Hiva-
talban, illetve a 29-540-950 vagy 29-540-956-os 
számon érdeklődhetnek.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató

•	 elfogadták	a	2015-2016	nevelési	
évben	 indítható	 óvodai	 csopor-
tok	számát;

•	 felhatalmazták	Pápai	Mihály	 pol-
gármestert,	 hogy	 folytasson	 tár-
gyalásokat	mobiltelefonos	közbiz-
tonsági	rendszer	bevezetéséről;

•	 elfogadták	a	Roma	Nemzetiségi	
Önkormányzat,	 valamint	 a	 Ro-
mán	 Nemzetiségi	 Önkormány-
zat	közötti	együttműködési	meg-
állapodás	jóváhagyását.

Gyál	 Város	 Önkormányzata	 éves	
munkarend	 szerinti	 soros	 ülését	
2015.	 június	 25-én	 tartja	 a	 Város-
háza	 tanácstermében.	 A	 képviselő-
testületi	 előterjesztések,	 anyagok,	
illetve	döntések	a	www.gyal.hu	hon-
lapon	olvashatók.	

Gyáli	Polgármesteri	Hivatal

Idén nyáron is lesz tüdőszűrés Gyálon
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A polgári és katonai áldozatokra emlékeztek

„S kell, hogy az Úr áldja, védje 
aki azt énekli: Béke.”
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A II. világháború 1945. május 8-án ért véget. 
A 70 éves évfordulón a Kertvárosi Polgári Kör az áldo-
zatok tiszteletére rendezett kegyeleti megemlékezést 
a Millenniumi Parkban május 8-án.
Pánczél Károly országgyűlési képviselő beszéde 
után a megjelentek egy szál virágot helyeztek el az 
emlékműnél.
A szervezők ezúton is szeretnék megköszönni Czotter 
Ferenc és Vinnai Tibor önkormányzati képviselőknek, 
hogy évről-évre részt vesznek a megemlékezés szer-
vezésében, illetve a Gyáli Kertbarát Kör tagjainak és 
az Arany János Közösségi Ház munkatársainak a le-
bonyolításban nyújtott segítséget.

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Körösi út - Ko-
lozsvári utca sarkán (Millenium park) található játszó-
tér felújítási, karbantartási munkálatai befejeződtek, 
így azt a gyermekek ismét birtokba vehetik.
Mint tudjuk, Gyál Város Önkormányzata az elmúlt idő-
szakban számos felújítást végzett el a városban. Utak, 
járdák, lépcsők újultak meg, intézményi felújítások tör-
téntek és történnek jelenleg is.
Ezúttal a kidolgozott tervek alapján egyedi játszóesz-
közökkel egy színes, vidám, kreatív, ugyanakkor kom-
fortos tér épült a kisebb és nagyobb gyerekeknek. 
A játszótér felújítása, bővítése során szabványos, a 
hatályos rendelet előírásainak megfelelő játszótéri 
eszközöket helyeztünk ki, az ezekhez tartozó ütéscsil-
lapító burkolatokkal. 
A helyi adottságok, illetve a rendelkezésre álló pénz-
ügyi forrás figyelembevételével történt a játszótér fel-
újítása. A meglévő parkbútorok száma is bővült új pa-
dokkal, hulladékgyűjtőkkel, ivókúttal. 
A játszótéren belül a növénytelepítésre is különös 
gondot fordítottunk, hiszen ez növeli a komfortérzést, 
nyáron árnyékot biztosít. 
A felújítási és építési munkálatok miatt a játszóteret 
három hétre lezártuk, de az eredmény magáért be-
szél. Ezúton is köszönjük megértésüket és türelmüket!

Szuper lett a felújított  
játszótér

Tisztelt Gyáliak!
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyv-
tár a nyár folyamán két témában is közvélemény-
kutatást végez. A felmérés során a gyáliakat a 
kultúrával, szabadidő eltöltésével és a lakossági 
hulladékkal, szemétszállítással kapcsolatos kér-
dések megválaszolására kérjük. Az Önök véle-
ménye, javaslatai nagyon fontosak ahhoz, hogy 
a városunkban élők igényeit még teljesebben ki-
elégítő kulturális kínálatot illetve kommunális hul-
ladék szállítási rendszert alakítsunk ki.
A válaszadás önkéntes és anonim.
A felmérésbe vontakat a vonatkozó jogszabályok 
maradéktalan betartásával választottuk ki.
A felmérés kérdőíves rendszerű, az adatok felvé-
telét kérdezőbiztosok végzik a válaszadók laká-
sában vagy az általuk meghatározott egyéb he-
lyen, illetve telefonon.
Tisztelettel kérem azokat a gyáli lakosokat, aki-
ket a kérdezőbiztosok felkeresnek, hogy együtt-
működésükkel, válaszaikkal járuljanak hozzá a 
felmérés sikeréhez.
A kérdezőbiztosok megbízólevéllel és fényképes 
igazolvánnyal igazolják magukat. Amennyiben a 
kérdezőbiztossal kapcsolatban bármilyen kétely, 
probléma merülne fel, kérem, haladéktalanul je-
lezzék azt az Arany János Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtár elérhetőségein.
Együttműködésüket köszöni a kutatás vezetője:

Gazdik István 
igazgató

Tisztelt Olvasóink!
Városunk pezsgő kulturális és közösségi életét, 
egyre jobban kiteljesedő hagyományait az is jól 
mutatja, hogy az elmúlt hetek is bővelkedtek vá-
rosi rendezvényekben. 
Hónapról hónapra több a bemutatásra érdemes 
esemény, ám figyelemmel kell lennünk az Új Gyá-
li Újság lapzártájára és terjedelmére, ezért az Ady 
Endre Általános Iskola nagysikerű családi napjá-
ról, a városi pedagógusnapról, a nemzeti össze-
tartozás napján rendezett városi megemlékezés-
ről és városi gyermeknapi rendezvényről készült 
tudósításainkat lapunk következő, júliusi számá-
ban adjuk közre.

a szerkesztőség
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Önkormányzati tulajdonba kerül a 
Peremvárosi Horgásztó!

Nagy örömünkre szolgál, hogy hosszas egyeztetés, 
valamint az ingyenes tulajdonátadás alapjául szolgá-
ló megállapodás aláírását követően, 2015. június 2. 
napján a Magyar Állam képviselője önkormányzatunk 
birtokába adta a sokak által kedvelt, a horgászsport 
szerelmesei körében méltán nagy népszerűségnek 
örvendő Peremvárosi Horgásztavat, a fekvése szerin-
ti ingatlannal együtt. 

Gyál Város Önkormányzatának szándéka szerint a te-
rület hasznosítási célja továbbra is – sőt egyre inkább – 
a szabadidős és sporttevékenység biztosítása, kulturált 
és környezettudatos kikapcsolódási lehetőség megte-
remtése a családok számára, pihenőpark kialakítása. 
E megállapodás aláírásával egyébiránt az önkormány-
zat kötelezettséget is vállalt az ezirányú továbbhaszno-

sításra, melyet eddig a Peremvárosi Horgászok Egye-
sülete látott el a gyáliak legnagyobb megelégedésére. 

A Peremvárosi Horgásztó hosszú távú hasznosításá-
nak egyes kérdései még megoldatlanok, ezek kidol-
gozása és véglegesítése előreláthatólag az ősz folya-
mán lezárul.

A horgásztó tulajdonjogának megszerzésében jelen-
tős támogatást kapott városunk Dr. Szűcs Lajostól és 
Pánczél Károlytól, városunk jelenlegi és volt ország-
gyűlési képviselőjétől, valamint a Peremvárosi Horgá-
szok Egyesületének vezetőségétől, akiknek a segítsé-
gét ezúton is köszönjük!

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Immáron hagyománnyá vált városunkban, hogy má-
jusban Pápai Mihály polgármester meglátogatja a vá-
ros általános iskoláit, ahol a nyolcadik osztályos ta-
nulóknak rendhagyó osztályfőnöki órákat tart. Az idei, 
nyolc osztályban tett látogatások célja mindenekelőtt 
az volt, hogy a várost elhagyó nyolcadikosok megis-
merjék a város történetét, hagyományait, valamint ké-
pet kaphassanak a hivatal működéséről, felépítéséről, 
továbbá, hogy felhívja a gyerekek figyelmét a rájuk le-
selkedő veszélyekre, az alkohol és a drog fogyasztás 
következményeire. 

Pápai Mihály, a város polgármestere egy színes, látvá-
nyos előadást tartott a gyerekeknek, akik nagy érdek-
lődéssel hallgatták végig a rendhagyó osztályfőnöki 
órát. Lehetőségük volt kérdezni, javaslatokat tenni, ők 
hogyan tennék lakhatóbbá, vonzóbbá városunkat. 

A beszélgetések gondolatmenetének fő eleme az volt, 
hogy a fiatalokat Gyál hazavárja. A város az otthonuk, 
lakóhelyük, itt kell, hogy éljenek, dolgozzanak és érez-
zék jól magukat. A közös gondolkodás, eszmecsere 
mindig újabb ötleteket szül és előrelendíti a munkát. 

Fontos a kapcsolattartás a felnövekvő generációval, 
hiszen évek múlva ők lesznek azok, akik majd előmoz-
díthatják a város életét. Nem mindegy, hogyan hagy-
ják el otthonukat, szerettek-e itt élni. A kötődés sokkal 
intenzívebben játszik szerepet életünkben, mint ko-

rábban, annyi a változás, a bizonytalanság, jó, ha az 
ember tudja, honnan indult és azt nem felejti el. A diá-
kok egy, a város címerét ábrázoló kitűzőt kaptak aján-
dékba, amely ezt a kötődést szimbolizálja, próbálja 
még szorosabbra fogni, hiszen minden ember életé-
ben vannak olyan pillanatok, amikor büszke lehet ha-
zájára, szülőföldjére. Remélhetőleg ezek a fiatalok is 
büszkén viselik alkalomadtán Gyál városának kitűző-
jét, és mesélik el személyes kötődésüket a városhoz, 
otthonukhoz. 

Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Tavasz a Gyáli Tátika Óvodában

Óvodánk dolgozói a szülőkkel összefogva arra töre-
kednek, hogy vidám eseménydús gyermekkort bizto-
sítsanak neveltjeinknek.
Évek óta nagy figyelmet fordítunk a népi hagyomá-
nyok őrzésére, átörökítésére valamint a zöld ünne-
pek méltó megünneplésére, a zöld szemlélet kialakí-
tására, formálására – ismerd meg, szeresd és óvd a 
természetet!  
Az idei tavasz igazán eseménydúsnak ígérkezett és 
valóban sok program gazdagította. 
Izgatottan vártuk a húsvétot, hiszen ekkor sok izgal-
mas teendő vár ránk az óvodában. Szorgos apró kezek 
dolgoztak minden csoportban, hogy megajándékoz-
zák szeretteiket egy-egy remekbeszabott kézműves 
alkotással. Voltak csoportok melyekben húsvéti kalá-
csot vagy aranyos nyuszi linzert sütöttek, volt ahol hí-
mes tojásokat díszítettek a gyerekek. 
Az ünnepkör fénypontja mindig a nyuszi várás. Bár az 
időjárás kissé morcos volt, a bátrabbak az óvoda ud-
varán keresték a nyuszi nyomait és elrejtett ajándéka-
it. Minden gyerek boldogan mehetett haza a sok szép 
ajándékkal, izgatottan várva a folytatást, a locsolko-
dást. Erre az eseményre a lányok csoki-, vagy piros 
tojással, a fiúk kölnivízzel és locsolkodó verssel ké-
szültek. Egyetlen leány sem maradhatott szárazon az 
óvodában, ezért biztosan szépek és egészségesek le-
szünk egész évben.
Április 20-tól 24-ig egyhetes programsorozattal ünne-
peltük a Föld napját.
2011-ben elnyertük a „Zöld Óvoda” címet. Idén, im-
már hatodik alkalommal összefogtunk, hogy tegyünk 
együtt, a magunk módján a Földért.

Április 20-án, hétfőn a Föld hetének ünnepélyes 
megnyitója, valamint A Kiskondás című bábelőadás 
megtekintése várt a gyerekekre. Reggeli után az óvo-
da apraja-nagyja kivonult az óvoda fája köré az ud-
varra, ahol egymás kezét megfogva jelképesen ösz-
szefogtunk és az „Együtt a Földért!” felkiáltással 
megnyitottuk a hét eseménysorozatát. Egy kis kvízjá-
ték következett, melynek segítségével összefoglaltuk 
a környezettudatos magatartás főbb elemeit, felsorol-
tuk mi mit tehetünk annak érdekében, hogy csökkent-
sük a környezetszennyezést.

Április 21-én, kedden A Mi Földünk című rajzkiállítás 
megtekintése és értékelése az óvodában. A téma fel-
dolgozása során a gyerekek minden csoportban sok 
új élményre tettek szert, új ismeretekkel gazdagodtak. 
Ezek a hatások megmozgatták fantáziájukat és sok 
szép rajz született. Az elkészült gyerekmunkák egy 
pályázaton vettek részt, valamint a legsikeresebbek-
ből a Bartók iskola kiállítására is küldtünk néhányat. 
Rajzaikkal nem csak a kiállítást ékesítették, hanem az 
óvoda betonkerítését és járdáját.

Április 22-én, szerdán kerékpáros felvonulást tar-
tottunk az óvoda előtt. Közlekedjünk környezettu-
datosan! Szerettessük meg gyerekeinkkel a kerék-
pározást! Ezek a célok vezéreltek bennünket ezen 
a napon. Minden évben megrendezésre kerül ez az 
esemény és mindig nagy siker övezi. A sikeres lebo-
nyolítás a rendőrség és az Inter-Europa Mentőszolgá-
lat munkatársainak is köszönhető. Köszönjük, hogy 
minden évben segítik munkánkat, vigyáznak biztonsá-
gunkra és készségesen állnak rendelkezésünkre.

Április 23-án, csütörtökön és 24-én, pénteken A 
Mi Kiskertünk címmel tartottunk közös kertészkedést. 
Az esztétikus környezet kialakítása, a növények gon-
dozása, ezek megismerése és megszeretése már 
óvodás korban el kell kezdődjön, hogy majd felnőtt 
korban természetes igénnyé váljon a természet cso-
dáinak megismerése, megszeretése és megóvása.
A Tátika Óvoda minden csoportja nevében szeretnénk 
megköszönni a szülők felajánlásait és a segítséget, 
amellyel hozzájárultak elképzeléseink megvalósítá-
sához. A szorgos munkálkodást követően színpom-
pás kiskertek díszítik udvarunkat, melyekre büszkék 
lehetünk. 
Az idén első ízben felvettük a kapcsolatot a Gyáli Kert-
barát Körrel, akik készségesen siettek segítségünkre. 
Munkájukat, tanácsaikat, a sok szép virágot ezúton is 
hálásan köszönjük.

Fejes Mária Beáta
óvodapedagógus

Együtt a Földért! – közös iskolai projekten 
dolgozik az Ady és a Bartók iskola

Földünk megóvásának fontosságára idén az Ady End-
re és a Bartók Béla Általános Iskola közös szerve-
zésben hívta fel a figyelmet. Mindkét intézmény részt 
vesz a „Partnerség és hálózatosodás” című TÁMOP 
pályázatban. A cél közös: felhívni a figyelmet a kör-
nyezetszennyezésre, szűkebb és tágabb környeze-
tünk védelmére. Fontosnak tartjuk bevonni a tanulókat 
is a szervezési munkába, szerencsére mindkét intéz-
ményben vannak aktív diákok, akik szívesen dolgoz-
tak együtt.  

A Föld napján, április 22-én délelőtt kölcsönösen 
részt vettünk egymás programjain. Az Adyban az el-
sősök rajzoltak a természetről. A második évfolyam 
a bartókos vendégcsoporttal közösen, játékos felada-
tok segítségével ismerkedett az állatokkal, a szelektív 
hulladékgyűjtéssel, a fák fontos szerepével. A harma-
dikosok közösen vízpartot készítettek, a negyedikesek 
kiskertekben voltak látogatóban, ott a Gyáli Kertbarát 
Kör tagjaival ültettek, veteményeztek. A felsősök közül 
50 fő csatlakozott a Bartók iskola kerékpáros felvonu-
lásához és 20 fő vett részt a felsősöknek szóló forgó-
színpadon. Az 5-6. évfolyam csoportokban plakátokat 

készített a Föld napjára. A hatodikosok 5 fős csapata-
inak Gyócsi Zoltán tartott kiselőadásokat a vizek vilá-
gáról, környezetünkről. Az osztályok összefogtak, vi-
rágokat ültettek, gereblyézték, szépítették, takarították 
az iskola környékét. 
Április 20-30. között papírgyűjtést rendeztünk. 37.535 
kg papír gyűlt össze a széles összefogásnak köszön-
hetően, ezzel 625 fát sikerült megmentenünk a kivá-
gástól! Köszönet minden segítségért!   

A Bartók iskolában a program elején fát ültettünk, a 
Föld napja és iskolánk 30. évfordulója tiszteletére. Ki-
állítást rendeztünk a Tulipán Óvodában készült gye-
rekrajzokból. A 2.a és 3.b osztályosok rajzait pedig az 
óvodában láthatták. Az alsó tagozatosok megismer-
kedtek a biztonságos közlekedés szabályaival, a ke-
rékpár fő részeivel és színes aszfaltrajzokkal mutat-
ták be, hogy mi jut eszükbe a Föld napjáról. A további 
program célközönsége a 6. és 7. évfolyamos tanu-
lók voltak. A forgószínpad állomásain meghívott ven-
dégek, illetve saját diákjaink is közreműködtek. Kö-
szönjük az aktív részvételt a Gyáli Fogyasztóvédelmi 
Egyesületnek, a Civilek a Környezetünkért lelkes csa-
patának, az Üllői Állatvédőr előadóinak, a Cserkész-
szövetség képviselőinek, saját diákjaink közül az Öko 
szakkör tagjainak és az ASA-előadást tartóknak. 
A tartalmas délelőttöt a kerékpáros felvonulás zárta 
kb. 120 fős sokasággal, melynek biztosítását köszön-
jük a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesületnek és a 
Gyáli Rendőrőrsnek.  

Programjainkat a jövőben is szeretnénk közösen foly-
tatni, bízva abban, hogy a város egyre több szerveze-
te csatlakozik hozzánk.

Antalné Kármán Csilla
Molnárné Bökönyi Mária

projektvezetők
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A bronzéremig meneteltek futsalosaink
Lapunk előző számában már írtunk a Gyáli Lurkó 
SE U15 futsal csapatának sikeres szerepléséről az 
Országos Futsal Bajnokságon.
Akkor még előttük állt egy fontos megmérettetés, 
hogy bekerüljenek a döntőbe. Május 9-én Győrben 
rendezték azt a fordulót, ahonnan három mérkőzés 
után másodikként jutottak a legjobb 4 közé. 

A mérkőzések eredményei: 
Gyáli Lurkó SE - Győri Rába ETO 2-4
Gyáli Lurkó SE - Keszthelyi Haladás 5-1
Gyáli Lurkó SE - Bonyhád VLC  4-1

A május 17-én Üllőn rendezett döntőn aztán elő-
ször a szegedi SZEOL SC csapatával mérkőztek, 
akiktől 4-1-es vereséget szenvedtek, így a harma-
dik helyért kellett küzdeniük a Nagycserkeszi Sza-
badidő ellen.
Ez a mérkőzés különösen izgalmasra sikerült, hi-
szen a rendes játékidőben 4-4 volt az állás, a hosz-
szabbításban viszont sikerült a nagycserkesziek 
kapujába varázsolni a labdát, ezzel megszerezve 
az országos bajnokság harmadik helyét.  
A Gyáli Lurkó SE 225 csapat közül hozhatta el a 
bronzérmet.
A csapat sikeres szereplését Pápai Mihály város-
unk polgármestere és Erős József alpolgármester 
a III. Gyáli Utcazenei Fesztivál színpadán köszönte 
meg a csapatnak és edzőjüknek Kemény Norbert-
nek, akiknek nagyon jól esett az elismerés. 
Szép volt fiúk!

A Gyáli Lurkó SE U15 játékosai 
Kapus: Schmidt Máté, Antal Martin. 
Mezőnyjátékos: Nagy Gergő, Szabó Ádám 
Gábor, Viszkok Márton, Karvalics Máté, Fü-
löp Márk, Fekete Olivér, Fekete Márk, Gé-
gény József, Égető Márk, Finkenzeller Gábor.

Montenegró a Közházban
Hatvani Ágnes fotóművész május 15-én nyílt kiállításán egy földrajzi-
lag sem különösebben távoli, de a szívünkhöz is nagyon közel álló or-
szágot mutatott meg nekünk.  Képein megelevenedett a montenegrói 
táj, jellegzetes épületeivel, s az ott élőkkel.
A megnyitó a Tutta Forza Fúvószenekar fanfárosainak produkció-
jával kezdődött, majd a díszvendég, őexellenciája Mirsad Bibovic, 
a Montenegrói Köztársaság budapesti nagykövete beszélt nagy át-
éléssel hazája páratlan természeti szépségeiről, s az ott élő emberek 
vendégszeretetéről.
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III. GyálI 
UtcazeneI 
FesztIvál
Gyál Város Önkormányzata 2013-ban határozta el, hogy nagyszabású 
szabadtéri kulturális programmal is emlékezetessé teszi a városközpont 
átadását. A programból mára hagyomány lett, így május 24-én, pünkösd-
vasárnap ismét fesztiválhelyszínné alakult a városközpont. 
Fellépett a Pörög a Gyáli Szoknya Néptáncegyüttes, a Gyál Városi Fúvós-
zenekar, majd az elismerten népszerű Csík Zenekar is. 
A színpadi programokat követően, a büfésátrakban, négy helyszínen ut-
cazenészek, tűzzsonglőrök szórakoztatták a nagyszámú közönséget. 

12 13
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Mozgalmas május a Bartókban
Az egész tanévet átszőtték a 30. jubileumi év prog-
ramjai. Az idei tavasz a Bartók iskolában kicsit 
mozgalmasabban telt, mint az eddigi években. 
Ebben a hónapban tartottunk Öko napot, Föld nap-
ját, a Madarak és fák napját, Váltó futóversenyt és 
a hagyományos Alapítványi napot. 
Programjaink közös „öko gondolkodásra” és tevé-
kenykedésre késztették több száz diákunkat, vá-
rosunk oktatási intézményeinek tanulóit, több szü-
lőt, civil szervezetek képviselőit, a gyáli FEGY-et, a  
rendőrséget és vállalkozásokat.

Az idén is gazdag programkínálatból válogathattak a 
résztvevők. Igyekeztünk mozgalmassá érdekessé és 
kihívásokkal telivé tenni ezt a napot. Nagy segítségünk-
re volt ebben a Magyar Cserkészek Szövetsége által 
vezetett akadálypálya és kézműves foglalkozás,  a BKK 
Starts programja által felajánlott  ügyességi és kresz 
pálya, a biztonságos közlekedést népszerűsítő sötétsá-
tor. Rendkívül népszerű volt a Planetárium mozgó is-
meretterjesztő naprendszert bemutató kupolája. 
A délután folyamán íjászkodásban, aszfaltrajzban és 
pingpongban mérhették össze tudásukat az érdeklő-
dő gyerekek. Ki-ki szurkolhatott kedvenceinek a tanár-
diák foci és kosár mérkőzéseken. 
Ha valaki szeretett volna megpihenni kicsit a nap for-
gatagában, szerette volna kipihenni az ugrálóvár fára-
dalmait az Eisberg Kft. felajánlásának köszönhetően 
zöldségszobrokat faraghatott, sminktetoválást készí-
tethetett, zsákbamacskát húzhatott, nézhette a Gyáli 
Mazsorett Csoport  ámulatba ejtő bemutatóját.
A szorgos szülői kezek közben elkészítették osztályok 
bográcsosait. Öröm volt látni a jóízűen falatozó gyere-
keket, a kedélyesen beszélgető felnőtteket. 
A délután fénypontjaként dj Dominiq és Berki Artúr 
szórakoztatta a nagyérdeműt. 
A tombola húzás az idén is izgalmas perceket hozott, 
kié lesz a fődíj? A reménykedők között sok értékes  
ajándék talált gazdára. A tombola tárgyakat köszönjük 
minden kedves felajánlónak.  
Köszönjük szponzorainknak valamint Gyál Város Ön-
kormányzatának, hogy támogatták rendezvényünket 
és hozzájárultak programjaink sikeréhez.

Challenge Day – váltófutó verseny a Bartók évforduló jegyében

Május 20-án került megrendezésre a „Challenge Day” 
keretében az első városi váltófutó vándorkupa, ame-
lyet az idén 30 éves Gyáli Bartók Béla Általános Isko-
la szervezett.
A viadalon a város három iskolájának 3. illetve 4. osz-
tályos gyermekei mérették össze kitartásukat, gyorsa-
ságukat. A versenyre az iskola mögötti területen ke-
rült sor. 
A táv 620 méter volt. A nagy meleg ellenére a csapa-
tok lelkesen és sportszerűen küzdöttek.
Elsőnek a 3. osztályos lányok vágtak neki a távnak, 
melyet az Ady iskola csapata nyert, második a Zrínyi 
Iskola lett. 
Utánuk következtek a fiúk ahol nagyon nagy harc árán 
lett első szintén az Ady iskola a Bartók iskola előtt és 
harmadik lett a Zrínyi csapat.
A 4. osztályosok versenye is sok izgalmat hozott, igaz 
nem a lányoknál, hiszen ott meggyőző fölénnyel nyert 
a Zrínyi iskola csapata. Második lett az Ady, harma-
dik a Bartók. A nap legnagyobb küzdelmét az ezen 
korcsoportos fiúk vívták, ahol a házigazda bartókosok 

nyertek közvetlen az Ady iskola előtt, míg harmadik a 
Zrínyi csapata lett.
Az összesített eredmények alapján a vándorkupa az 
Ady Endre Általános Iskolába került.
A nap zárásaként a verseny támogatója az Eisberg 
minden diáknak adott egy meglepetés saláta tálat, me-
lyet a kimerült versenyzők jóízűen el is fogyasztottak.
A jól sikerült verseny után a szervezők jövőre is szeret-
nék megrendezni a versenyt, és mikor máskor mint a ki-
hívás napján, hiszen ezt a távot legyőzni az igazi kihívás.

Kiss Tamás 
testnevelő

Madarak és fák napja

Alapítványi nap

Az idei évben is megemlékeztünk a Bartókban e jeles 
napról. Ökoiskolánkban, immár hagyományosan, ezen 
a napon projektnapot tartunk. Ez most egy valódi zöld 
nap volt: aki csak tehette zöld ruhát öltött, az aulát zöld 
madarak lepték el, iskolánk ablakában zöld virágok vi-
rítottak. Témánk az egészséges táplálkozás, az egész-
séges életvitel volt. A nap első felében minden osztály-
nak a már előre összegyűjtött étkezéssel kapcsolatos 
történetből egy művet kiválasztva előadást kellett rög-
tönözniük és elkészíteni osztályuk salátáját. A készülő-
dés eredményét egy jelenlegi és már nyugalmazott kol-
légánk, öregdiákjaink és a szülői munkaközösség tagjai 
alkotta zsűri értékelték. A második részben csoportokat 
alakítottak ki a gyerekek, és 20 különböző helyszínen 
gazdagították tudásukat, ügyességüket. 
Ízelítőül néhány állomás:
• Emese álma: rég elfelejtett, ősi magyar ételeket 

ízlelhettünk és őrölhettünk lisztet.
• Péksüti Kft: Nelli nénivel megtanulhattuk mi a kü-

lönbség a lisztek és kenyereik között.
• Gyáli Kertbarátkör: palántákat hoztak nekünk és 

egy kis rejtvényt az adott témakörben.
• Cukorbetegek Egyesülete: vérnyomás- és vércu-

korszint mérést végeztek.
• Fogyasztóvédők Gyáli Szervezete: kóstolót adtak 

zöldségfélékből készített ételekből.
• Civilek a Környezetünkért Egyesület: vegetáriá-

nus tatárbifszteket készítettek.
• Gyáli Termelői Tejbolt: különböző tejtermékeket 

kóstolhattunk.

•	 Pandal	Szervezet:	 egyetemi	hallgatók	és	közép-
iskolások	 segítségével	 Ökomatát	 működtettünk,	
génkezelt	 élelmiszerekről	 hallhattunk,	 vízlábnyo-
mot	 készíthettünk,	 házi	 készítésű	 kozmetikumo-
kat	 ismerhettünk	meg,	 terméskeresésben	vehet-
tünk	részt,	népek	ételeit	ismerhettük	meg.

S	 akkor	még	 nem	 említettem	 a	 kollégáink	 által	mű-
ködtetett	 lehetőségek	tömkelegét:	puzzle,	sport,	 táp-
lálékpiramis,	filmvetítés,	találós	kérdések,	vízi	ügyes-
ségi	játék	stb.
Rendezvényünk	sikeres	lebonyolítását	a	már	fent	em-
lített	támogatókon	kívül	segítette	a	Szatmári	Ízek	Kft.	
és	az	Eisberg	Kft.	Ezúton	is	köszönjük	támogatásukat!

Koszticsák	Angelika
öko	munkaközösségvezető
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Tudtad, hogy Gyálon van biliárd szakosztály és csapata is van? 
Edzeni szeretnél, jó hangulatban biliárdozni, esetleg később bekerülni a csa-
patba? Országos egyéni versenyeken részt venni, házi bajnokságunkban 
versenyezni? Ezt nálunk mind megteheted!
Nemrég meglátogatott minket Vinnai Tibor, az önkormányzat Ifjúsági és Kör-
nyezetvédelmi és Sport Bizottságának elnöke is, akinek nagyon tetszett a 
„munkásságunk”. 
Ha csatlakoznál hozzánk akkor kedden, csütörtökön és pénteken megtaláltok 
minket a gyáli Lakodalmas Házban. Kortól, nemtől függetlenül várjuk minden 
biliárd kedvelő érdeklődését! Hamarosan nyílt biliárdos napokkal is jelentkez-
ni fogunk, hogy minél többen megszeressék ezt a remek sportot, és megis-
merjenek minket.
Facebookon Gyáli Amatőr Sportegyesület – Biliárd szakosztály néven is elér-
hetőek vagyunk. Blog címünk pedig: http://gyaliamatorsebiliard.blogspot.hu/
Itt cikkeket találtok rólunk, játékosok bemutatkozó írásait és mindent ami ve-
lünk kapcsolatos. További információ: 70/633-2971-es és 70/242-9645-ös 
telefonszámon.

Losonczy Ferenc
ügyvezető igazgató

XI. Marsi Ferenc Labdarúgó Emléktorna
Május 9-én tizenegyedik alkalommal került megren-
dezésre a Marsi Ferenc labdarúgó utánpótlástorna 
Gyálon a futballpályán. A Gyáli BKSE-nek nagyszerű 
sporteseményt sikerült szervezni. Két korosztály húsz 
csapata vett részt az eseményen. Az U7 és U9 kor-
osztály labdarúgó növendékei kergették a labdát vá-
rosunk pályáján. Eleget tett a meghívásnak a Honvéd, 
a BVSC, a Ferencváros, a Vasas, a REAC, az MTK, 
a Dalnoki Akadémia, az Ikarus és az Újpest korosztá-
lyos csapata is. Izgalmas mérkőzésekkel, szép idővel, 
sok-sok nézővel és nagyon sok tehetséges gyermek-
kel találkozhatott, aki kilátogatott. A nagyon jó állapotú 
centerpályán, négy kisebb pályára felosztva folyama-
tosan zajlottak a mérkőzések. 

Városunkból a BKSE és Lurkó, két korosztályban há-
rom csapattal vágott neki a tornának.
A Gyáli BKSE U7-es csapata Pichler Rudolf vezetésé-
vel a 9. helyet szerezte meg. A BVSC ellen sikerült a 
pontszerzés és az utolsó helyosztó mérkőzésen a Va-
sas Kubala Akadémiát sikerült legyőzni büntetőrúgá-
sok után. A csapatból Papp Marci és Imircsák Roland 
volt a legeredményesebb 3-3 találattal.

Az U7-es korosztályban a Dalnoki Akadémia végzett 
az első helyen a második MTK és a bronzérmes FTC 
előtt. A gyáli csapatból Collinge Bence különdíjat ve-
hetett át! A torna gólkirálya Wébel Máté (Dalnoki Aka-
démia) 12 találattal.

A Gyáli Lurkó az U9-es korosztályban vitézkedett!
A csoportmérkőzések alatt kétszer is csak 1:0-s ve-
reséget szenvedtek a Vasas Kubala Akadémia Fáy 
és az Ikarus csapatától. De nagy örömünkre a Mé-
szöly Focisuli csapatát sikerült legyőzni 1:0 arányban. 
Az eredmények úgy alakultak, hogy a helyosztón egy-
másnak feszült a két gyáli csapat, a Lurkó és a BKSE 
U9-es csapata, a mérkőzésen 4:1 arányban a BKSE 
diadalmaskodott. A Lurkó az utolsó helyosztó mérkő-
zésén is legyőzte a Mészöly Focisuli csapatát, így a 
két győzelmével a 9. helyen zárt. A hazai csapatok kö-
zül a Lurkó szerezte a legtöbb pontot, hatot. A csapat-
ból Jónás Márk két góllal volt a legeredményesebb, 

Sutus Barnabás pedig különdíjat érdemelt a tornán 
nyújtott teljesítménye miatt.

A házigazda Gyáli BKSE Jenei Attila vezetésével a 
csoportkör alatt bravúros két döntetlent is elért a Hon-
véd és a BVSC ellen. A helyosztókon fent már említet-
tük, hogy gyáli rangadó következett a Lurkó ellen, ahol 
4:1-es magabiztos győzelmet aratott a BKSE U9. 
A BKSE idősebb korosztálya a 8.helyen végzett. 
Ők érték el a hazai csapatok közül a legelőkelőbb he-
lyezést. Géczy Huba különdíjat kapott kitűnő védő-
munkájáért. Emeljük ki Zsolnai Gergőt! Gergő négy 
gólig jutott a tornán! 

Az U9-es korosztályban az FTC csapata állhatott a 
dobogó legfelső fokára. A torna legjobb játékosa cí-
met Mendi Ronaldo (FTC) kapta. Ezüstérmes a Vasas 
Kubala Akadémia Fáy lett. Harmadik helyen az Ikarus 
és a Honvéd végzett azonos ponttal. A torna gólkirá-
lya Balogh Zsombor (Ikarus) lett nyolc találattal.
A legjobb kapus díjat Kádár Amír (Vasas Kubala Aka-
démia Fáy) érdemelte ki.

Az érmeket és különdíjakat Vinnai Tibor az Ifjúsági és 
Sport és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Wendler 
Gábor a felnőtt csapat edzője, volt élvonalbeli labda-
rúgó és Boda Imre a Gyáli BKSE elnöke, volt váloga-
tott labdarúgó adták át. 

Mészáros Ferenc

A két győzelmet szerző Gyáli Lurkó U9-es csapata.

A Gyáli BKSE U9-es csapata.

A Gyáli BKSE U7-es korosztálya.

Biliárdkedvelők figyelem! 

HORGÁSZ
SULI

Várunk minden horgászni 
szerető gyáli gyermeket 

10–14 éves korig 
2015. július 13–17-ig 

a Gyáli Horgász Egyesület 
taván megrendezésre kerülő 

V. Horgászsulijába
A tábor ismét ingyenes 

és az első 40 fő 
jelentkezését tudjuk elfogadni. 

Jelentkezési határidő: 
2015. július 6.

A horgászat fenekezős és 
úszós módszerrel gyakorol-

ható, amit a jelenkezési lapon 
kérünk megjelölni!

A gépkocsival utazóknak ta-
lálkozás a tónál 7:30-kor, a 
többieknek gyülekezés min-
den reggel 07:00-kor a  kö-
zösségi ház (Gyál, Kőrösi út 

118-120.) parkolójában, vissza 
14.00-kor.

Csütörtökön 
szellemi vetélkedő, 

pénteken gyakorlati felmérő.

Autóbuszunk az idén nem 
lesz, így arra kérem a gép-

kocsival rendelkező szülőket, 
hogy segítsenek a gyermekek 

szállításában.
                                                           
A résztvevő gyermekek szüle-
inek szülői értekezletet tartunk 

2015. július 10-én, 
18:00 órakor a közösségi 

házban.

Jelentkezés a Zsuzsi 
Horgászboltban 

(Gyál, Kőrösi út 150.)
                                 

Információ: 
Szilvási Károly 

06-70/333-6244
Soós István 06-20/921-2479

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gyáli Kertbarát Kör 2015. jú-
nius 25-én ünnepli megalakulásának 35. évfordulóját. Az évforduló alkal-
mából kiállítást rendezünk, az eltelt időszak eseményeiből az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár kamaratermében. 
A kiállítás megtekinthető 2015. június 25-én 9-19 óráig. Minden érdeklődőt 
szeretettel vár az egyesület vezetősége és tagsága.

Király László elnök
Sármány Ferencné elnökhelyettes

Kertbarátok kiállítása
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Gyarapítsd tudásod 
2015. szeptember 1-től 

szakképzéseinken!
Érettségizettek számára iskolai rendszerben 

oktatható 2 éves szakképesítéseink

54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző 
54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 
54 345 02 Nonprofit menedzser 
54 344 04 Államháztartási ügyintéző
54 341 01 Kereskedő
54 345 01 Logisztikai ügyintéző
54 346 01 Irodai asszisztens

Felnőttek számára esti rendszerű oktatásban, 
hetente két nap (kedd és csütörtök) a 

fenti szakképzéseken kívül indítható még: 

34 341 01 Eladó (1440 óra)
35 341 01 Boltvezető (Feltétel: szakmai előképzettség: 34 341 
01 Eladó) (360 óra)

Érdeklődni minden nap 8:00 – 15:00 óra között 
29/340-112, hétfőn 15:00 – 17:00 a 29/346-451szá-

mon vagy dobai.eniko2014@gmail.com címen.

GYÁLI EÖTVÖS JÓZSEF 
SZAKKÉPZŐ ISKOLA

OM: 032611
Akkreditációs lajstromszám: AL-2652

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

www.eotvos-gyal.sulinet.hu

MASSZŐRKÉPZÉSEK 
indulnak Gyálon és Budapesten 

június végétől.

MUNKAVÁLLALÁSRA alkalmas 
itthon és az uniós országokban is.

ÁRA:
SVÉD test masszázs:  39.000 Ft
TALP refl exológia :  42.000 Ft 
NYIROK masszázs:  42.000 Ft

ÉRDEKLŐDNI: 
06-30/30-21-487

(nyilv.szám: 00777-2012)

Bringázz biztonságban!

A Dabasi Rendőrkapitányság 
és Gyál város Közterület-felügyelete, 

kerékpáros és bűnmegelőzési oktatást szervez 
általános iskolás gyerekek részére.

Helye: 
Ady Endre Általános Iskola, Gyál Ady E. u.20.

Időpontja:
2015. június 22, 23, 24. 

Minden nap 9:00 – 13:00-ig.
Jelentkezési lapok az iskolák portáján kérhetők, 

melyeket a Polgármesteri Hivatal portáján 
2015.június 18-án, 18:00-ig lehet leadni. 

Program:
22-én: megnyitó, KRESZ oktatás, 
ügyességi és szabályossági pálya.

23-án: bűnmegelőzési előadás, 
elsősegély oktatás, akadálypálya.

24-én: vetélkedő, városi forgalom, bográcsolás.
Felvilágosítás: Szilvási Károly 06-70/333-6244

HAMBURGEREK
CSIRKÉS DOBOZOK

FRISSEN SÜLT HEKK
ÉS RÁNTOTT TENGERI 

HALFILÉK
TÖLTÖTT LEPÉNYEK

TEKERCSEK
GYROS

Megtalálsz minket Gyálon a Déryné udvarban. 
(a Spar mellett)

www.szlengburger.hu

Jancsi és Juliska Óvoda
Óvodánkban a rengeteg játék mellett, a fejlődés is 
fontos szerepet tölt be. Kis létszámú csoportban, 

szakképzett óvodapedagógusok, egyénre szabottan 
foglalkoznak a gyerekekkel, miközben népi táncol-

ni, úszni és angolul is tanulhatnak. Legfontosabbnak 
azonban a vidámságot és a sok-sok törődést tartjuk.

Szeretettel várjuk érdeklődésüket!
www.julikaovi.hu
Tel.: 70/677-6246

Gyál, Rákóczi utca 69.

INGYENES 
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 

GYÁLON!
Az Állampolgári Jogvédő Liga 

már Gyálon is várja kedves ügyfeleit.
2015. április 15-től minden hét 

szerdán 8-12 óra között.
FÉLFOGADÁS CSAK IDŐPONT 

EGYEZTETÉS UTÁN!
Elérhetőség: Jakab Krisztina

06-70/664-0988Versíró pályázat a 
Városi Könyvtárban
Az idén 12. alkalommal hirdettük meg „Verset írunk…” 
című versíró pályázatunkat a Költészet Napja tiszteleté-
re. A felhívásra 26 poéta pályázott 57 verssel.
A poéták többsége Gyálról jelentkezett, de érkezett 
vers Vecsésről, Felsőpakonyról, Ócsáról, Dunaújváros-
ból és Szegedről is.
A zsűri tagjai voltak: Makkay Lászlóné zsűrielnök, 
Tofán Attiláné és Börzsönyi Erika zsűritagok.
A pályázaton a következő eredmények születtek:
Általános iskolás kategória
1.  Implom Renáta Anna – Máris este van?; Ki ül ott? 
 (Gyál, Zrínyi Miklós Általános Iskola 6.o)
2.  Hajzer Bianka – Egy kicsi lány a nagyvilágban
  (Gyál, Ady Endre Általános Iskola 7.o)
Dicsérő oklevelet kaptak az Ady Endre Általános Isko-
la rímfaragói.
Középiskolás kategória
Dicsérő oklevelet kapott Juhász Levente Solt – Nagy sö-
tét felhő árnyékában (Móricz Zsigmond Gimnázium 10.o.) 
Felnőtt I. kategória
1. Varga Imre Lajos – A költő, a Hold és a halál  
 (Felsőpakony)
1. Karácsonyi Ibolya – Mióta elmentél; Dallal írt vers  
 (Gyál)
2. Virág Miklós – Tavasz a turjánban (Ócsa) 
3. Györe Mihály – Régi üzenet új formában (Gyál) 
4. Révész Ágnes – Színes lapok; Levélkék   
 (Dunaújváros)
4.   Szűk Balázs – Lyukas október (Budapest) 
Felnőtt II. kategória
1. Oroszné Nagy Katalin – Cím nélkül; Sár (Gyál)
2. Dr. Császi Zsüliet – Gyöngyhalász
3. Garajszki Orsolya – Utolsót pengetni (Újlengyel) 
4. Sallai Gyula – Itt-Ott (Vecsés)
4. Kelemen Bata Mária – Támadó viharos évek  
 (Vecsés) 
Különdíj: Fábián Istvánné – Úgy szeretnék (Gyál)
A verseket megtalálják honlapunkon, 
a www.gyalikozhaz.hu/konyvtar  oldalon.
Gratulálunk a poétáknak!

Méhész Árpádné 
mb. könyvtárvezető
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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

Dr. Molnár M. Zoltán 06-30/996-2633

RENDELÉSI IDŐ
hétfő-péntek: 8.00–11.00, 15.00–18.00

szombat: 9.00–12.00, vasárnap: ZÁRVA

• Védőoltások, chipezés
• Belgyógyászati, sebészeti 

és szülészeti ellátás

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

+

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.

Új partnerünk a CEWE
Védőszemüvegek és 

úszószemüvegek akár 
saját dioptriával, 
napszemüvegek, 

szemüvegkeretek, 
szemüveglencsék, 

kontaktlencsék
és ápoló folyadékaik, 

illetve egyéb kiegészítők
széles választékával vár-
juk kedves vásárlóinkat.

• Computeres 
látásvizsgálat

• Baba-, gyermekszemé-
szeti  szűrővizsgálat

• Szemüvegkészítés 
és javítás

• Kontaktlencse alkal-
massági vizsgálat, 
illesztés és betanítás

Nyitva tartás:
Hétf ő – Szombat: 9 – 18

Vasárnap zárva

Vizsgálatra bejelentkezés 
és bővebb információ kérés az alábbi 

elérhetőségeken:
06 70 902 5876

kristalyviragopti ka@gmail.com
www.kristalyviragopti ka.hu

Gyál, Táncsics Mihály utca 61.

Kristályvirág
Opti ka A minőségi látásért
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Kéményseprő szakmunkás 
munkakör betöltésére felvételt 
hirdet a Magyar Kémény Kft.

A munkavégzés helye: 
Pest megye, lehetőség szerint a 

lakhely közelében.
Bérezés: szakmunkás alapbér + 

teljesítménybér.

Jelentkezés és információ: 
06-70/377-4094,

dunaharaszti@magyarkemeny.hu

Személyesen: 
2330 Dunaharaszti, 

Fő út 46.

Gyáli ipari telephelyre keresünk 
vagyonőröket! Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal vagy telefo-
non 8:00-17:00 között.
gyaliorzes2014@gmail.com
Tel: 06-70-933-1984 

Sérült, törött, hitellel terhelt gép-
járművek (személygépkocsi, 
motor) felvásárlása készpénz-
ben, azonnal. Tel.: 06-30/259-
3260 Csongrádi István.

Munkájára igényes, kertsze-
rető személyt keresünk Buda-
pest, XVIII. ker. családi házunk 
kert ápolására, heti 1-2 alka-
lomra. Rövid önéletrajzát küldje 
matyesztosz@citromail.hu címre

Eladó soroksári téglanyara-
ló! Buszmegállóban, lakásként 
használt. Áram, melléképületek, 
nagy telek. Ár: kb. 5 millió Ft. Te-
lefon: 06-20/991-5518.

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

Van-e olyan ismerőse akinek 
mellékjövedelemre van szüksé-
ge? Ha igen - hívjon - segítek. 
06-20/401-6810. Agilis szemé-
lyeket keresek!

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

AnGoL MAGánórák (60 
perc) anyanyelvűekkel, rend-
kívül kedvező áron, itt Gyálon. 
Felnőttek és iskolások gyako-
rolhatnak angolul társalogni. 
Segítünk az angol nyelvtanban 
is. kezdőket is fogadunk. 
Érdeklődni: 06-30/938-9709, 
06-29/340-878.

Bútor készítés – konyhabú-
torok - szobabútorok, polcok 
– fürdőszobabútorok. kedve-
ző árakkal, rövid határidővel, 
nagy színválasztékban. Egye-
di elgondolások megvalósí-
tását is vállalom. Érdeklőd-
ni lehet a 06-20-244-5315-ös 
telefonszámon. 

VÍZ- GáZ ÉS FŰTÉSSZErE-
LÉS fűtési rendszer beszabá-
lyozása. GáZ BIZTonSáG-
TECHnIkAI FELÜLVIZSGá-
LATA (5 évenként kötelező) Fég 
készülékek javítása, karbantar-
tása. Ingyenes tanácsadás!  
Telefon: 20/933-9844. 
www.energiatakarekosfutes.hu

Vállalok víz-gáz-központifűtés 
és padlófűtés szerelést, csap-
telepek, wc-k, gáz és villany-
bojlerek, tűzhelyek, konvek-
torok, vízmelegítők javítását, 
cseréjét. Vegyes tüzelésű ka-
zánok bekötését és ehhez kap-
csolódó munkákat. Szur Sándor 
06-20/412-6511.

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

Pótvizsgára felkészítés mate-
matikából (esetleg más tan-
tárgyból is) Gyálon, telefon-
szám: 06-20/527-7701.

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

ELADó LAkáS! Az Alacskai úti 
lakótelepen 43 m2-es, 1 + fél szo-
ba összkomfortos földszinti panel 
lakás eladó. A közelben üzletek, 
buszok,  nagyon szép, csendes 
környezet. ár megegyezés sze-
rint. Telefon: 06-70/624-1084.

Lizzy Perity GYóGYMASSZŐr 
svéd-, talp-, hát-, kötőszövet 
masszázs, lágy-csontkovácso-
lás, teljes testmasszázs. Holistic 
Pulsing – lélekmasszázs (pánik-
betegség, depresszió oldása/gyó-
gyítása). Tel.: 06-20/404-4241.

olasz és orosz privát nyelvórák 
Gyálon, diplomás nyelvtanártól. 
korrekt áron, kezdőknek, nyelv-
vizsgázóknak, pótvizsgára fel-
készítés, korrepetálás is. Tel.: 
06-70/933-8181.

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

Eladó Gyál-felső forgalmas ré-
szén, kolozsvári utca legelején 
54m2-es saját tulajdonú üzlet, 
alatta levő földalappal, saját tu-
lajdonú villany-, gáz-, víz- és csa-
tornabekötéssel. 30 évig húsbolt 
volt, kiöregedés és betegség mi-
att eladó! két bejáratú, raktár, wc-
kézmosó és nagy eladótérből áll. 
Bárminek megfelelő. Irányár: 6,5 
millió, de az ár alku tárgyát képe-
zi. Érdeklődni: 06-70/270-8311.

Hirdetésfelvétel: 
06-29/541-644

hirdetéshirdetés

apró
Apróhirdetés

hirdetés

apró
Apróhirdetés

hirdetés

apró
Apróhirdetés

A NAPRA FORGÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 
KERTÉSZETI KISEGÍTŐ, CÍMKÉZŐ ÉS CSOMAGO-
LÓ FELADATOKHOZ MUNKATÁRSAKAT KERES GYÁLI 
ÉS SZIGETSZENTMIKLÓSI PARTNERCÉGEIHEZ!

Feladatok:
• kertészeti kisegítő munkák
• áru-összekészítés
• címkézés, csomagolás
• anyagmozgatás

Munkavégzés körülményei:
• napi 8 órás munkarend – délelőtti műszak
• hosszú távú munkalehetőség
• betanított munkák
• legális, bejelentett munka   

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

Munka helyszínei:
• Gyál, Szigetszentmiklós

Megváltozott munkaképességű  munkavállalók 
jelentkezését is várjuk!

Érdeklődjön, jelentkezzen a 06-20/366-3993-as vagy 
a 06-23/520-683-as telefonszámon, munkaidőben  
8 -16 óra között. Jelentkezését leadhatja a “kisegí-
tő munkakörök” megnevezésével az oneletrajz@
napra-forgo.hu email címre is.



nyáresti programok a közházban


