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Gyál Város Önkormányzatának kÖzéleti  és információs lapja

2015. július

Gyáli ÚjságÚj

Meghívó
Gyál Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 

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

a Templom téren kezdődő városi ünnepségre!

Ünnepi beszédet mond: Pápai Mihály polgármester

Az ünnepség után a Gyál Város Díszpolgára cím átadására 
kerül sor az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 

színháztermében.
Délután a felújított Gyál-felső vasútállomás ünnepélyes átadá-

sára várjuk a tisztelt érdeklődőket.
(Részletes program lapunk augusztusi számában.)

Városi megemlékezés a nemzeti összetartozás napján (5. oldal)
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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 in-
formáció, panaszbejelentés:

Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.

06-29/340-134

A terjesztő csak a postaládával illet-
ve a szóróanyagok elhelyezésére al-

kalmas egyéb eszközzel ellátott ingat-
lanok esetében vállal felelősséget a 

terjesztésért!

Beszámoló a júniusi képviselő-testületi ülésről
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2015. június 26-án megtartotta éves munkarend sze-
rinti soros ülését. Az ülésen összesen harminckét na-
pirendi pont szerepelt, és az alábbi fontosabb dönté-
sek születtek:

• elfogadták Pápai Mihály polgármester beszámo-
lóját a legutóbbi rendes ülés óta történt esemé-
nyekről, valamint a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról;

• a Gorkij u. névváltozásának határidejét, ingatlan-
nyilvántartási problémák miatt, 2016. január 1-re 
módosították;

• elfogadták a Budapesti Közlekedési Központ Zrt-
vel kötendő támogatási szerződést, mellyel 2022. 
június 30-ig biztosítva lesz városunkban a jelenle-
gi színvonalú tömegközlekedés;

• megválasztották a képviselő-testület a Települé-
si Értéktár Bizottság tagjait; Dóka Péterné, Gaz-
dik István, Hefler Gábor, Orosz László, Tóth Ist-
ván személyében;

•	 módosították	a	Gyáli	 Liliom	Óvoda,	a	Gyáli	Tuli-
pán	Óvoda,	a	Gyáli	Tátika	Óvoda	és	a	Bóbita	Böl-
csőde	alapító	okiratát;

•	 engedélyezték	 a	 képviselő-testület	 a	 2015/2016.	
nevelési-oktatási	évben	indítható	óvodai	csoportok	
létszámának	maximális	létszámtól	való	eltérését;

•	 a	képviselő-testület	7.498.869	Ft-ot	ítélt	oda	a	2015.	
évi	nyári	intézményi	felújítási	feladatok	céljára;

•	 a	testület	megszavazta	a	városi	buszvárók	megújí-
tását,	valamint	a	buszvárók	dekorálását;

•	 jóváhagyták	a	Peremvárosi	Horgászok	Egyesüle-
tével	 kötendő	bérleti	 szerződést,	mely	2015.	de-
cember	31-ig	szól;

•	 kitüntetési	ügyekről	döntött	a	képviselő-testület.

Gyál	 Város	Önkormányzata	 éves	munkarend	 szerinti	
soros	ülését	2015.	szeptember	24-én	tartja	a	Városhá-
za	 tanácstermében.	A	képviselő-testületi	előterjeszté-
sek,	anyagok,	illetve	döntések	a	www.gyal.hu	honlapon	
olvashatók.

Gyáli	Polgármesteri	Hivatal

3

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, 
lakcímkártya és TAJ kártya szükséges, valamint 
- ha van - az előző évben kapott tüdőszűrő igazo-
lást vigyék magukkal a szűrővizsgálatra. 
A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott 
vizsgálat! A 40 év feletti lakosoknak évente egy 
alkalommal ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve 
munkahelyi 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 ingye-
nes, 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.

Tüdőszűrés Gyálon

Parlagfű és egyéb gyomok elleni védekezés

Tájékoztató

Mint ahogy azt Önök is tudják, a földtulajdonos, illet-
ve a földhasználó köteles a gyomnövényeket elpusz-
títani, azok meghonosodását, terjedését megakadá-
lyozni. A földhasználó köteles az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának ki-
alakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az 

Az .A.S.A. Magyarország Kft. rövidesen meg-
kezdi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból 
eredő követelései Nemzeti Adó- és Vámhivatalá-
nak (NAV) behajtásra történő átadását Gyál vá-
ros lakosságára vonatkozóan.

A hatóságnak történő átadás előtt újabb fizetési 
felszólítót küldünk ki minden 2009.12.31-et köve-
tő fizetési határidejű, lejárt és még ki nem egyen-
lített kintlévőségünkre. Ezzel lehetőséget biztosí-
tunk arra a tartozással rendelkező ügyfeleinknek, 
hogy elkerüljék a NAV eljárást azzal, hogy a fize-
tési felszólítók kézhezvételét követő 8 naptári na-
pon belül rendezik tartozásaikat. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy ha az adós a felszólí-
tót nem veszi át a postától, az nem jelenti, hogy a 
követelés a megszabott határidők lejártával nem 
adható át behajtásra a NAV-nak.

A folyamatról szóló részletes tájékoztató levelet 
hamarosan kézhez vehetik, vagy elolvashatják a 
cég honlapján az www.fcc-group.hu/hírek meg-
felelő oldalán.
Kérdés esetén keressék bizalommal ügyfélszol-
gálatunkat.

.A.S.A. Magyarország Kft.

Üveg szelektív gyűjtése Tisztelt Lakosság!
A jelenlegi gyakorlat szerint a házhoz menő szelek-
tív hulladék gyűjtésnek nem része az üveg hulladék, 
a zsákba csak műanyag, papír és fém italos doboz 
helyezhető.
Az üveg hulladék mostantól díjmentesen elhelyezhe-
tő az .A.S.A. Magyarország Kft. (2360 Gyál, Kőrösi út 
53.) parkolójában lévő üveggyűjtő konténerbe. 
Fontos: a konténerbe csak fehér és színes öblös 
üveg (italos palackok, befőttes üvegek) gyűjthető, sík-
üveg (ablaküveg, autóüveg) nem.
Kérjük, a konténerekbe csak rendeltetésének meg-
felelő hulladékokat dobják, ugyanis a nem megfelelő 
hulladék beszennyezi a többit, és az anyag nem lesz 
hasznosítható.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Gyáli Polgár-
mesteri Hivatal igazgatási szünet miatt 

július 20. és július 31. között 
zárva tart. 

Az igazgatási szünet ideje alatt a hivatalban nem 
lesz ügyfélfogadás, a halasztást nem tűrő anya-
könyvi ügyekben ügyfélfogadási napokon az 
ügyeletet ellátó munkatársunk elérhetőségéről a 
portaszolgálat ad felvilágosítást.

A portaszolgálat telefonszáma: 29/540-930.
Megértésüket köszönjük!

Gyáli Polgármesteri Hivatal

állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan 
fenntartani. A parlagfű irtása mindannyiunk érdeke, a 
fertőzött területek gondozása nem csak a parlagfű al-
lergiások tüneteinek enyhítését szolgálja, de segíti az 
újabb allergiás megbetegedések megelőzését is. 

Fentieken túl felhívjuk a figyelmet, hogy a védekezés 
nem csak a parlagfűre, hanem az egyéb allergén gyo-
mokra is vonatkozik, melyek többek között a követke-
zők: fehér libatop, fekete üröm, fodros lórom, parla-
gi rézgyom, sovány perje, francia perje, csomós ebír, 
tarackbúza. 

Ezen gyomok virágzását, terjedését egész évben szin-
tén meg kell akadályozni! Fontos tudni, hogy amennyi-
ben a földhasználó a gyomok irtására vonatkozó köte-
lezettségét nem teljesíti, úgy 15.000 Ft-tól 5.000.000 
Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható a közérdekű vé-
dekezés költségein felül.

Gyáli Polgármesteri Hivatal
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A vezetői megbízás időtartama: 
2015. december 31-től – 2020. augusztus 15-ig.

A foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:  Gyál, Liliom u. 13-15.

Az állás betöltésének kezdő napja:
2015. december 31.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbí-
zással járó lényeges feladatok:
Gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intéz-
mény működésével kapcsolatos minden olyan ügy-
ben, melyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. 
Felelős az intézmény szakmai- és törvényes (min-
denkor hatályos jogszabályok szerinti) működésé-
nek biztosításáért, a takarékos gazdálkodásért.

Illetmény és juttatások:
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tör-
vény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendsze-
réről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) 
Kormány rendelet szerint.

Pályázati feltételek:
• főiskola, óvodapedagógus végzettség, 
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett in-

tézményvezetői szakképzettség, 
• legalább öt év pedagógus-munkakörben szer-

zett szakmai gyakorlat, a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-munkakörben fennál-
ló, határozatlan időre szóló alkalmazás, vagy 
a megbízással egyidejűleg pedagógus-munka-
körben történő, határozatlan időre teljes mun-
kaidőre szóló alkalmazás, 

• magyar állampolgárság, 
• büntetlen előélet, 
• cselekvőképesség, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
vezetői tapasztalat, legalább 5 év feletti szakmai 
gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok,igazolások:
•	 szakmai	önéletrajz,
•	 szakmai	 végzettséget,	 képzettséget	 igazoló	

dokumentumok	 fénymásolatai	 (eredeti	 doku-
mentumok	bemutatása	mellett),

•	 szakmai	és	vezetői	gyakorlat	igazolása,
•	 vezetői	 program	 a	 szakmai	 helyzetelemzésre	

épülő	fejlesztési	elképzeléssel,	
•	 3	hónapnál	nem	régebbi	erkölcsi	bizonyítvány,
•	 nyilatkozat	arról,	 hogy	a	véleményezésben	és	

az	elbírálásban	 résztvevők	a	pályázati	anyag-
ban	foglalt	személyes	adatokat	megismerhetik,

•	 nyilatkozat	arról,	hogy	a	pályázó	nyílt	vagy	zárt	
ülés	megtartását	kéri,

•	 nyilatkozat,	 amennyiben	 élni	 kíván	 a	 Nemzeti	
Pedagógus	Kar	véleményezési	jogkörével,

•	 nyilatkozat	a	Kjt.	41.	§	szerinti	összeférhetet-
lenségről.	

A pályázat benyújtásának a módja:
A	pályázatot	„Gyáli	Liliom	Óvoda	magasabb	veze-
tői	pályázat”	jeligével	zárt	borítékban	(1	eredeti	és	2	
másolati	példányban)	kell	leadni	a	Gyáli	Polgármes-
teri	Hivatal	Igazgatási	Irodájára	(2360	Gyál,	Kőrösi	
út	112-114.	fsz.	13-as	szoba).

A	pályázati	kiírással	kapcsolatban	további	informá-
ciót	Sághi	Tamásné	csoportvezető	nyújt,	a	29/544-
140-es	telefonszámon.	További	információ	szerez-
hető	a	www.gyal.hu	honlapon.

A pályázat benyújtásának határideje:
az	NKI	(Közigállás)	honlapon	való	megjelenést	kö-
vető	30.	nap.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a	pályázatok	a	hatályos	jogszabályokban	meghatá-
rozott	szervezetek	részére	átadásra	kerülnek	véle-
ményezésre,	majd	a	 kiírásnak	megfelelő	pályázó-
kat	a	kinevezési	 jogkör	gyakorlója	által	 létrehozott	
bizottság	(Oktatási	és	Kulturális	Bizottság)	szemé-
lyesen	meghallgatja,	ezt	követően	a	képviselő-tes-
tület	dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:
a	jogszabály	által	előírt	véleményezési	határidő	le-
teltét	követően	a	következő	testületi	ülésen.

Gyáli	Polgármesteri	Hivatal

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
a Gyáli Liliom Óvoda (intézményvezető) magasabb vezetői álláshely betöltésére.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nemzeti összetartozás  
napja Gyálon
Június 4-én, a Nemzeti összetartozás napján tartott 
megemlékezést Gyál Város Önkormányzata a triano-
ni emlékműnél. A megemlékezés keretében beszédet 
mondott Erős József alpolgármester. 
Az I. világháború befejezése után, 1920. június 4-én a 
szerencsés győztesek Trianonban ítéletet hirdettek ki. 
Darabokra tépték az ezeréves Magyarország testét. Min-
den környező ország részt vett a nagy osztozkodásban. 
Ám ha mesterségesen szétválasztani lehet is, elszakí-
tani nem! Az Országgyűlés öt évvel ezelőtt törvényt fo-
gadott el a nemzeti összetartozás melletti tanúságtétel-
ről. A törvény elfogadásával kinyilvánította, hogy „a több 
állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tag-
ja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, 
melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s 
egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonos-
ságának meghatározó eleme.” Június 4-én, a gyáli tri-
anoni emlékhelyen egyszerre emlékeztünk nemzetünk 
egyik legnagyobb tragédiájára, ugyanakkor hitet tettünk 
a törvényben megfogalmazottak mellett is. 
A rendezvényen részt vett dr. Szűcs Lajos országgyű-
lési képviselő, Pápai Mihály, Gyál város polgármeste-
re, Erős József alpolgármester, Babák László Mátyás, 
a Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatalá-
nak vezetője, aki egyben az emlékműnél díszőrséget 
adó Centenáriumi Hagyományőrző Dandár parancsno-
ka is, valamint Gyimesi István nyugalmazott polgármes-
ter, városunk díszpolgára. 
A megemlékezés a magyar Himnusz elhangzásával 
kezdődött, majd Kisfalusi Lehel előadóművész szavalt 
verset. Erős József alpolgármester beszédében hang-

súlyozta: „Megpróbálták átírni a történelmünket, meg-
bénítani a jelen történéseit és elvenni a jövőnket, de 
nem sikerült nekik, nem sikerült nekik, mert erősebbek 
és többek voltunk lélekben az erőszaktevőknél, mert 
soha nem mondtunk le arról, hogy egyszer a nemzet 
jogai kiteljesedhetnek.”
A Gábos Tünde népdalénekes közreműködésével zaj-
lott bensőséges megemlékezés koszorúzással fejező-
dött be.

Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Kitüntetéseket adtak át a kivételes hangulatú városi pedagógusnapon
Gyál Város Önkormány-
zatának Képviselő-testü-
lete 1992-ben alapította a 
Gyáli Közoktatásért Díjat, 
melyet évente olyan peda-
gógusok kaphatnak meg, 
akik magas színvonalú ok-
tató nevelő tevékenysé-
get folytatnak a városban, 
akik a gyáli közoktatásért 
kiemelkedő tevékenysé-
get végeznek, valamint 
huzamosan kiemelke-
dő munkát teljesítenek a 

gyermekek harmonikus személyiségformálásában, 
pedagógiai gyakorlatot segítő technikai faladatokban.
A tankerület pedagógusait, köztük a gyáli közoktatási 
intézményekben dolgozókat köszöntötték június 3-án 
a közösségi házban, a tankerületi pedagógusnapon. 
Az ünnepségen dr. Hrutkáné Molnár Mónika Katalin 
tankerületi igazgató köszöntötte a városban élő peda-
gógusokat, intézményvezetőket. 
Pápai Mihály polgármester és Erős József alpolgár-
mester adták át a Gyáli Közoktatásért Díjakat, mely el-

Korszerű LED  
fényforrásokra cserélik 
Gyál közvilágítását
Júniusban megkezdődött a lámpatestek cse-
réje, ezzel kezdetét vette a Gyál Város Önkor-
mányzata – KEOP-5.5.0/K/14-2014-0019 számú 
„Gyál közvilágítás energiatakarékos átalakí-
tása” megnevezésű projekt megvalósítása, 
melynek köszönhetően csaknem felére csök-
ken a város közvilágításra költött kiadása. 
A lámpatestek cseréje várhatóan 2015. július 
első felében befejeződik.
A beruházás összköltsége 260,49 millió forint, 
mely Európai Uniós forrásból valósul meg.

Gyál város közvilágításának költségei évről-év-
re nagyobb terhet rónak a költségvetésre, ezért a 
város közigazgatási területének teljes közvilágítá-
si hálózatát felülvizsgáltatta, korszerűsítési, illetve 
energiahatékonysági koncepciót készíttetett. 
Jelenleg a főbb közlekedési utak mellett valamint a 
lakóövezeti részeken NA lámpatestek üzemelnek, 
míg a kisebb forgalmú és alárendeltebb közlekedé-
si utak mentén többnyire kompakt fénycsöves fény-
forrással üzemelő lámpatestek vannak. 
A korszerűsítéssel érintett területen a jelenleg kö-
zel 2000 db világítótest 111,56 kW beépített tel-
jesítménnyel üzemel, melynek éves szinten 445 
471,06 kWh a fogyasztása.
A korszerűsítést követően az új világítótestek be-
épített teljesítménye a mostaninak csaknem a fele 
lesz, ami közel 50%-os fogyasztás megtakarí-
tást eredményez. Az alkalmazandó világítótestek 
többségében LED fényforrással üzemelnek. 
Az új technológiának köszönhetően javul a köz-
világítás minősége. A LED fényforrások fénye 
ugyanis sokkal jobban irányítható, így megszűnik 
az a fajta fényszennyezés, amit a jelenleg üzeme-
lő lámpatestek fénysugara szétszór. 

Kohéziós Alap

Csizmadia Jánosné, a Liliom 
Óvoda óvodapedagógusa a Bem 
József Óvónőképző Szakközépis-
kolában szerzett középfokú óvónői 
képesítéssel kezdte pályáját, majd 
1993-ban a Zsámbéki Főiskolán 
óvodapedagógusként diplomázott.
Pályáját végig kísérte gyermek-
szeretete, lelkesedése. Mindig szí-
vén viselte a hátrányos helyzetű, 
nehéz sorsú gyermekek sorsát, 

évekig gyermekvédelmi felelősként is dolgozott. Gondot fordított 
a szakmai önképzésre, ezért többféle továbbképzésen vett részt.
Empátiája, segítőkészsége hamar megmutatkozott munkatársai 
körében is, ezért 1996-tól a Közalkalmazotti Tanács tagja, 2005-
ben a Közalkalmazotti Tanács Elnöke lett.
Munkatársai mindig bizalommal fordulnak hozzá.
Az óvoda és a gyerekek életének segítésére többször volt szer-
vezője Szülők - Nevelők báljának, ovi-majálisnak. A rábízott fel-
adatokat mindig lelkiismeretesen, tudomása legjavát adva végez-
te. Pályakezdő pedagógusok tanulhattak tőle, mint mentoruktól.
2014-től az Együtt a Liliom Óvodáért Alapítvány kuratóriumának 
elnöki tisztét is betölti. A Liliomban eltöltött sok-sok év bizonyítja 
lelkesedését, kitartását, szakmai elhivatottságát.

Baranya Tiborné, a Gyáli Bartók 
Béla Általános Iskola igazgatója 
a Nyíregyházi Bessenyei György 
Tanárképző Főiskolán szerezte bi-
ológia-testnevelés szakos tanári 
diplomáját. 
A Bartók iskola tanáraként testne-
velés szaktárgyán belül fontos és 
eredményes szakmai munkát vég-
zett. Folyamatosan volt osztályfő-
nök is, mind a szülőkkel, mind a ta-

nítványaival nagyon jó kapcsolatot alakított ki.
Hamar munkaközösség-vezető, majd igazgatóhelyettes lett. 
2002. után, az iskolai vezetőváltások idején háromszor volt meg-
bízott igazgató, közben pedig igazgatóhelyettes. 2008-ban sike-
res pályázattal a gyáli Bartók Béla Általános Iskola igazgatója lett, 
2013-ban pedig öt évre szóló igazgatói kinevezést kapott.  2014-
ben mesterpedagógusi minősítést szerzett. 
Tudatos értékközvetítő tevékenységére az együttműködés az alt-
ruizmus a nyitottság, társadalmi érzékenység jellemző. 
A Bartók iskola nevelőtestülete személyében lelkiismeretes, em-
patikus vezetőt tudhat magáénak. Személyisége, vezetői attitűdje 
garancia, szimbóluma a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola hagyo-
mányokat tisztelő és továbbvivő, értékközvetítő, megújulni tudó és 
a kor kihívásait meghalló és azoknak megfelelni tudó követelmé-
nyeinek.  Az idén harminc éves pedagógusi munka méltó szakmai 
és emberi elismerése a Gyáli Közoktatásért Díj!

ismerésben az idén Ba-
ranya Tiborné, a Gyáli 
Bartók Béla Általános Is-
kola igazgatója, valamint 
Csizmadia Jánosné, a Lili-
om Óvoda óvodapedagó-
gusa részesülhettek.
Pápai Mihály beszédében 
kiemelte, hogy nem volt 
könnyű az elmúlt években 
történő változásokat lekö-
vetni, hiszen új szerepek, 
szereplők jelentek meg a 
város oktatási életében. 

Továbbá, kitért a pedagógus szakma szépségére és 
a vele járó felelősségre. 

A rendezvényt az Experidance Táncegyüttes fergeteges 
műsora zárta, melyből egy rövid részlet megtekinthető 
Pápai Mihály polgármester hivatalos facebook oldalán. 
Ezúton gratulálunk a díjazottaknak! Szakmai életút-
jukban további sikereket, magánéletükben boldogsá-
got kívánunk!

Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Igazi hungarikumot köszöntött Erős József 
alpolgármester
A Magyar Védőnői Szolgálat fennállásának száza-
dik évfordulója alkalmából, ünnepséggel köszöntötte 
Gyál Város Önkormányzata a helyi aktív és egykori 
első gyáli védőnőket. 
Az Európában egyedülálló szakszolgálat hatalmas se-
gítséget jelent a családoknak, a gyermekorvosoknak 
és biztonságot nyújt a gyermekeket váró anyáknak, a 
kisgyermekes szülőknek, hogy egészségben, szere-
tetben foganhassanak, születhessenek és nevelked-
hessenek a gyermekek.
A Hungarikum Bizottság 2015. április 23-i döntése 
alapján az idén 100 éves Magyar Védőnői Szolgálat, 
mint nemzetközileg is egyedülálló, tradicionális ellátá-
si rendszer nemzeti büszkeségeink között tudható.
Gyál Város Önkormányzata nagy odafigyeléssel és 
tisztelettel tekint a nevelésben, gondozásban, okta-
tásban dolgozók munkájára. Ennek az odafigyelés-
nek, tiszteletnek az egyik jele, megnyilvánulása ez a 
rendezvény is. A Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanács-
termében rendezett ünnepségen Erős József alpol-
gármester mondott köszönetet a védőnők áldozatos 
munkájáért. 
Hangsúlyozta, hogy a védőnők a házi gyermekorvo-
sokkal közösen nagyon sokat tesznek azért, hogy 
a gyáli szülők megfelelő tudással gondoskodjanak 
gyermekeikről. 
Az eseményen részt vett dr. Kökény Zoltán, a Jahn 
Ferenc Dél-Pesti Kórház orvos igazgatóhelyettese, 
Szabó István Ferencné és Fegyó Béláné Gyál első 
védőnői is. 
Gyálon 1405 családot látogatnak otthonaikban a vé-
dőnők, tevékenységük során várandós anyákkal, cse-
csemő és kisgyermekekkel, illetve oktatási intézmény-

be járó fiatalokkal foglalkoznak. Az ellátások száma 
megközelíti a 12 000-et. A Városi Egészségügyi Köz-
pont 7 területi és 2 iskolai védőnője látja el napi felada-
tát közös együttműködésben a társszakmákkal.
A helyi védőnők a jubileumi programon ajándékokat 
vehettek át Erős József alpolgármestertől és dr. Mol-
nár Andortól, a Városi Egészségügyi Központ veze-
tőjétől. Az ünnepségen a Gyáli Kodály Zoltán Alap-
fokú Művészeti Iskola tehetséges növendékei adtak 
műsort.  
A ma védőnői köszönettel tartoznak az elődöknek, 
akik megálmodták és létrehozták a védőnői szolgá-
latot, de köszönettel tartoznak mindazok, akiket se-
gített, védett, óvott az elmúlt 100 évben a védőnői 
társadalom.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Ismét együtt az adys család
Az idén az egész tanévet átívelő, olvasást népszerűsítő program lezárása-
ként, Olvasni Menő! címmel tartották az Ady iskola családi napját május 30-
án. Az adysok apraja-nagyja, családok, kollégák, barátok, segítők voltak jelen 
a sportpályán és az intézmény épületében, mintegy másfél ezres létszám-
ban. A felnőtteket inkább a hagyományos, osztályok közötti főzőverseny fog-
lalta le, amelyet az idén szakavatott zsűri bírált el. A zsűri elnöke dr. Simon 
Tamás, a Szabadtűzi Lovagrend nagymestere, tagjai mind régi adysok: Gaz-
dik István, Gácsi-Kiss Dezsőné, Balogh Attila, Debreceni Zoltán voltak.
Az ifjabbak rengeteg program közül választhattak: volt napindító zumba, 
osztályok közötti foci, kötélhúzás, sor- és váltóverseny, olvasással kapcso-
latos totó, óriáscsúszda, élő csocsó, íjászat, lovaglás, önvédelmi sportok 
bemutatója, hulladékgazdálkodási vetélkedő. A finom étkek, az önfeledt 
szórakozás, a közös élmények, a jókedvű beszélgetések mind-mind fonto-
sak abban, hogy az iskolához, az adys közösséghez tartozás érzése erő-
södjön a „családtagokban”. A hagyomány annyira megerősödött, hogy egy-
értelmű mindenki számára: „Jövőre, veletek, ugyanitt!”

Kasa Csilla
igazgató

Gyáli ÚjságÚj
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Bartókosok Erdélyben
Iskolánk sikeresen pályázott a Határtalanul program-
ban, így régi álmunk vállhatott valóra: június első he-
tében tanulmányi kirándulásra mehettünk Erdélybe 51 
diákunkkal.
A Határtalanul pályázat célja támogatni a határon túl-
ra szervezett kirándulásokat, megismertetni diákjaink-
kal történelmi értékeinket, kapcsolatokat kiépíteni kül-
honi magyar intézményekkel, diákokkal.
A kirándulást lázas készülődés, gyűjtőmunka előzte 
meg. Részletes útitervet készítettünk, a felkészülés 
során felelevenítettük földrajzi, történelmi, irodalmi is-
mereteinket, kiegészítettük azokat.
Első napon Bartók szülővárosába, Nagyszentmiklós-
ra látogattunk. Iskolánk névadójának gyűjtéseiből vá-
lasztott dalokat énekeltünk és megkoszorúztuk a vá-
ros főterén álló szobrát. A következő állomásunk a 
Bánság fővárosa, Temesvár. Épített örökségével is-
merkedtünk meg, majd felelevenítettük az 1989-es 
forradalomban betöltött szerepét, bátorságát. Aradon 
megkoszorúztuk a Szabadság szobrot és megemlé-
keztünk az 1848-49-es szabadságharc mártírjairól. 
Déva várában a mondák és balladák világát idéztük 
fel kis előadásunkkal. Végül Csernakeresztúron a bu-
kovinai székelyek utódainak vendégszeretete fogadott 
minket este a szálláshelyünkön.
Második napon Vajdahunyadon a Hunyadiak gyönyö-
rű lovagvárában vendégeskedtünk, majd a gyulafe-
hérvári székesegyházba és fejedelmi központba lá-
togattunk. Nagyenyeden az öreg Bethlen Kollégium 
megújuló épületébe léphettünk. A napot a Székelykő 
lábánál fekvő Torockó múltat idéző utcáin sétálgatva 
zártuk. 
Harmadik napunk a tordai sóbányában indult és a Tor-
dai hasadéknál nyújtott felejthetetlen élményeket. Dél-
után, június 4-én a kolozsvári János Zsigmond Gim-
názium diákjai felfedeztették velünk a kincses város 
nevezetességeit.

Az utolsó napon a körösfői református templomba lá-
togatva ismerhettük meg Kalotaszeg egyedi építésze-
ti stílusát, híres kézműves hagyományait. Szent Lász-
ló városa, Nagyvárad főterén tett séta után koszorút 
helyeztünk el Ady nevét viselő iskola falára és meg-
pihentünk a Holnaposok szoborcsoportjának asztalá-
nál. A kamaszok nyelvét kiválóan beszélő vezető nyi-
totta meg ezután a székesegyház és kincstárának 
kapuit előttünk…
Természeti szépségek, évszázados hagyományok és 
építészeti örökségek Erdélyben…és még valami, ta-
lán a legfontosabb: házigazdáink őszinte, példaérté-
kű vendégszeretete.
Bartókos diákjaink tiszta (élmény)forrásból merít-
hettek barangolásaik során. Emlékeket és barátokat 
szerezhettünk.
A hazafelé vezető úton hosszasan beszélgettünk, a 
szavakból és tekintetekből leszűrhettük: diákjaink Er-
délybe még visszatérnek – és nem csak gondolatban. 

Nagy József Elek

„Határtalanul” – csodálatos
A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola már nem először 
írta és nyerte meg az EMMI megbízásából, a HATÁR-
TALANUL! Program keretében kiírt pályázatot.
A hetedik osztályos tanulóknak szóló tanulmányi út 
célja: a határon túli magyarlakta területek megismeré-
se, a határon túli magyarság, magyarországi diákok-
kal és tanáraikkal való megismertetése. A pályázható 
állami támogatás összege utazásra és szállásköltség-
re fordítható. Iskolánkból a 7. a. osztályfőnöke, Both Il-
dikó, most először 5 napos utat tervezett, csodálatos 
körúttal, programmal.
Már a pályázat címe is sokat ígérő volt: „Székelyföldi 
legendák, mondák, mesék nyomában.”
Közel 1.200.000 Ft. támogatást kaptunk. Mivel pe-
dagógusunk erdélyi származású, ezért biztosan szá-
mítottunk sok-sok mások által nem ismert szokások, 
tájak, s egyéb érdekességek, tudnivalók megismeré-
sére. A kirándulás ideje sem volt a véletlenre bízva, hi-
szen pünkösd ünnepe is erre az időszakra esett. 
2015. május 23. (szombat) kora reggel volt az indulás, 
május 27. éjfél körül pedig a hazaérkezés.
Körutunk állomásai, címszavakban:
• Nagyvárad
• Bánffyhunyad
• Kalotaszeg
• Gyimesbükk – a pünkösdi zarándokvonat 

fogadása
• Ezeréves határ
• Gyimesközéplok – gyimesi esztena látogatása / 

este: népdal, néptánc tanulása
• Szent Anna-tó (a két patak melletti medvebocs 

meglesése út közben)
• Gyilkos-tó, Békás-szoros, Csíkszereda
• Madéfalva
• Magyarfenes
• Marosvásárhely
• Farkaslaka
• Nagybacon – iskolalátogatás, találkozás diákok-

kal, nevelőkkel, fiú-lány futballmérkőzés az erdé-
lyi diákokkal

• Kisbacon – Benedek Elek szülőháza, találkozás 
dédunokájával, Szabó Rékával

• Korond – fazekasműhely látogatása
• Torda – sóbánya
• Kőrösfő – református templom
• hazaindulás – elköszönés a gyimesi lakos 

idegenvezetőtől
Címszavakban leírva is látszik a gazdag, színes, vál-
tozatos program. A látottak szépségét nem lehet leír-
ni. A megható, vidám pillanatokat, a vendégfogadók 
kedvességét szintén nem. A gyermekeink hangulatát, 
közösségi összefogásukat, szeretetüket, érdeklődé-
süket, kíváncsiságukat csak bámulattal figyeltük.

Imádták az egész utat, az utazást, a szállást, a progra-
mokat, az erdélyi tájakat, látnivalókat, az idegenvezető 
gyönyörűséges tájszólását, a buszsofőr kedvességét.
Azóta megtartottuk intézményünkben az iskola tanuló 
–és nevelőközösségének a beszámolót, képekben és 
szavakban egyaránt. A nagybaconi gyerekekkel, az-
óta napi kapcsolatban vannak facebookon. A beszá-
moló végén mind a 31 tanulótól egyenként megkér-
deztük: Mi tetszett a legjobban? A válasz: MINDEN!!!!
Hát ezért volt „Határtalanul” csodálatos! Ezért érte meg 
az előtte végzendő sok munka, és az érkezést követő 
sok-sok feladat. Köszönet mindenkinek, aki megálmod-
ta, aki megszervezte, s akik minden évben megadják a 
lehetőséget. Gazdagabbak lettünk, lélekben is.

Juhász Ida
igazgató

Rafai Ákos
festőművész kiállítása

a gyáli közösségi házban

Megnyitó: augusztus 14. 18 óra.
A kiállítás megtekinthető: augusztus 30-ig.
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Városi Gyermeknap Gyálon
Ragyogó napsütés és változatos családi program várta a sportpá-
lyára érkezőket június 6-án, a városi gyermeknapon.
A szervező Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár gaz-
dag kínálatot állított össze, volt ott minden, a táncbemutatók-
tól, a Gyáli Mazsorett Csoport színvonalas produkcióján át 
a kézműves foglalkozásokig, játszóházakig, könyvsáto-
rig, pónilovaglásig, állatsimogatásig, mini vidámparkig. 
Nagy sikert aratott a Dabasi Rendőrkapitányság 
kutyás bemutatója és a FEGY Polgárőr és Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület rendőrséggel és az Eu-
rópa Mentőszolgálattal közös látványos mentési 
bemutatója. 
A színpadon fellépett többek között Magic Haj-
nalka bűvész, a Portéka Színapd és az Apacuka 
Zenekar is. A programot a ByThe Way 
koncertje zárta. 
A résztvevők számára ingyenes 
rendezvény költségeit Gyál 
Város Önkormányzata 
biztosította.
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35 éves a Gyáli Kertbarát Kör
A Gyáli Kertbarát Kör fennállásának 35. évfordulóját 
ünnepelte, 2015. június 25-én, csütörtökön, az Arany 
János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban. 
Az ünnepségen megjelent számos meghívott, úgy mint 
Farkas Iván, a felvidéki Magyar Párt, a Magyar Közös-
ség Pártjának alelnöke, Muzsla település polgármeste-
re; Pánczél Károly országgyűlési képviselő, a Nemze-
ti Összetartozás Bizottságának elnöke; Nagy Kálmán, 
a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének 
alelnöke, a Mogyoródi Kertbarát Kör elnöke; dr. Sán-
dor Tamás, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának 
munkatársa; Petrik Tamás, a szlovákiai Muzsla telepü-
lés Kertbarát Körének elnöke; Pápai Mihály, Gyál város 
polgármestere; Erős József, Gyál város alpolgármes-
tere; Gazdik István, az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár igazgatója; Borzási István, a Táborfal-
vai Kertbarát Kör elnöke; Petrik István, a Dunabogdányi 
Kertbarát Kör elnöke; Ládi András, a Jászkiséri Kis-Ér 
Kertbarát Kör elnöke és csapata, valamint intézmények 
vezetői, civil szervezetek képviselői. 
A megjelenteket Sármány Ferencné elnökhelyettes 
asszony köszöntötte, majd felkérte Király Lászlót az 
egyesület elnökét az ünnepi beszéd megtartására. 
A hozzászólásokat Farkas Iván polgármester kezd-
te, melyben ismertette a két ország kertbarát körének 
együttműködését és további sikeres munkát kívánt. 
Pápai Mihály, városunk polgármestere nagy elisme-
réssel beszélt a kertbarátok városban végzett munká-
járól. Megköszönte a tagoknak és a vezetőségnek az 
eltelt évek alatt nyújtott önzetlen segítséget. 
Pánczél Károly országgyűlési képviselő nagyra érté-
kelte a város tereit és parkjait szépítő tagok munkáját 
és további sikeres éveket kívánt. Nagy Kálmán, az Or-
szágos Szövetség nevében okleveleket adott át a vá-
ros vezetőinek, az alapító tagoknak, illetve az elnök-
helyettes asszonynak és az elnök úrnak. A vezetőség 
átadta az okleveleket a legeredményesebben tevé-

kenykedő alapító tagoknak: Gyócsi Zoltánnak, Barna 
Illésnek, Lantos Istvánnak és Durucz Lajosnénak. To-
vábbá a jubiláló tagok a  Gyáli Kertbarát Kör ajándé-
kát vehették át.
10-éves jubilálók: Bacsa Ferenc, Bacsa Ferencné, 
Ladonicki Károlyné, Lvomszki Károlyné, Molnár Já-
nos, Molnár Jánosné, Nagy Béláné, Réti Jánosné, 
Szőke Pálné, Törőcsik Béláné, Török Ignácné, Viola 
Albertné.
15-éves jubilálók: Agócs Jánosné, Jenei Lajosné, Ma-
dár Lajosné.
20-éves jubilálók: Fehér Pálné, Nagy Józsefné.
25-éves jubiláló: Tóth Julianna.
30-éves jubiláló: Kelemen Sándorné.
Az oklevelek, emléklapok átadása után következett 
az ünnepi ebéd és a sok finom sütemény. Az ételt a 
Szabadtűzi Lovagrend lovagjai készítették: Romfa Mi-
hály lovagkapitány, a szabadtűzi sütés-főzés mestere, 
Nagy Gergely lovag, Dózsa Norbert lovag és Bántó 
Barnabás. Az ebéd elfogyasztása után megtekintet-
tük a kamarateremben lévő nagyszabású kiállítást az 
elmúlt 35 év eseményeiről. 
Kötetlen baráti beszélgetéssel folytattuk az ünnepsé-
get. Nagy örömünkre szolgált, hogy sokan elfogadták 
meghívásunkat és együtt ünnepeltek velünk. Köszön-
jük Gyál Város Önkormányzatának és Képviselő-tes-
tületének anyagi támogatását, mellyel hozzájárultak a 
jubileumi év programjának megvalósításához. Köszö-
netet mondunk a közösségi ház vezetőjének és dolgo-
zóinak, hogy helyet adtak a rendezvénynek. Köszön-
jük minden tagtársunk kitartó és önzetlen munkáját, 
melyben szervezték és rendezték az eseményt, emel-
ve ezzel az ünnep színvonalát.

Király László 
elnök

Sármány Ferencné 
elnökhelyettes

Kertbarátok hírmondója
Nagyon vártuk már a tavaszt, rövid idő alatt kellett 
sok kerti munkát elvégezni. Az ébredő természet, a 
gyümölcsfák nyíló virágait, a szőlő pattanó rügyeit az 
aggódó gazda szemével néztük nap, mint nap. Áp-
rilis 7-én a Kálvin téren takarítottunk. Április 8-án a 
Szent István téren volt kapálás és virágültetés, vala-
mint a Vecsési út-Egressy út kereszteződésében lévő 
keresztnél kapálás, ásás, gazolás és virágültetés. Áp-
rilis 13-án termőföldet szállítottunk a Tátika Óvoda és 
a Bartók Béla Általános Iskola részére. Április 14-én 
a Vecsési út-Egressy út kereszteződésében lévő ke-
resztnél kerítést készítettünk. Április 20-án az Eger-
szalóki fürdőbe és a Szépasszony völgyébe látogat-
tunk. Április 21-én a Vecsési út-Egressy út sarkán lévő 
keresztnél füvesítettünk. Április 22-én, a Föld Napján 
az Ady Endre Általános Iskola három 4. osztályos és 
a Zrínyi Miklós Általános Iskola 5. c. osztályos tanu-
lói részére szerveztünk, a klubtagok által felajánlott 
kertekben természetismereti órát. Megismerhették 
a látott kert felépítését, fákról és évelő növényekről, 
valamint a tavaszi magvetés előtti talaj előkészítés 
fontosságáról beszélgettünk. Nagyon lelkesek voltak 
a gyerekek, csak reménykedni tudunk, hogy pár év 
múlva „kertbarátokká” válhatnak. Április 25-én a Föld 

Napja alkalmából szemétszedésen vett részt a tag-
ság. Április 27-én a Tátika Óvodában ültettünk virágot. 
Május 2-án Szlovákiában a Muzsla településen műkö-
dő Kertbarát Kör vendégei voltunk. Május 5-én az Ady 
Endre Általános Iskola tanulóival gyümölcsfákat ültet-
tünk a tagjainknál, a fákat az iskola adta. Május 6-án a 
Gyáli Millenniumi Parkot takarítottuk. Május 8-án a ha-
gyományos anyák napi ünnepségünkön a Tulipán ut-
cai óvodások szerepeltek. Ezen a napon volt az ered-
ményhirdetése a Föld Napja alkalmából meghirdetett 
rajzpályázatnak is. Nagyon sok, 81 pályamű érkezett, 
mind színes, ötletes alkotás. A szakmai zsűri 15 al-
kotást díjazott és 66 emléklapot adott át. A szeptem-
beri „Terménykiállításon” minden alkotást láthat majd 
a nagyközönség. Szponzoraink voltak: Lengyel Attila 
és Dér Ferenc fagyizója (Gyál, Szász udvar), Berencsi 
Zoltán cukrászdája (Gyál, Széchenyi utca 100.), Kre-
atív- Hobby bolt, papírbolt (Gyál, Kolozsvári utca 3.), 
Kakucsi Sándor Péksüti Kft., Gyöngyi Virág (Gyál, Jó-
zsef Attila u. 25.), Láng Tüzép (Gyál, Pozsonyi u. 91.), 
FEP-BEK 77 Kft. (Gyál, Pesti út 70.).
Támogatásukat köszönjük!

Gyáli Kertbarát Kör

Olvasótábor a Könyvtárban
Idén már tizedik alkalommal rendeztük meg ol-
vasótáborunkat. Az egyhetes táborokat 8-12 
éves gyerekek részére hirdetjük meg és minden 
évben más-más téma köré szervezzük a prog-
ramokat és a kirándulásokat.
Az elmúlt években volt ókori, középkori, rene-
szánsz, csillagászati, néprajzi táborunk.
Idén a természet és a környezetvédelem volt a 
téma. Ehhez kapcsolódva első nap játékos fel-
adatokat oldottunk meg, másnap és harmadnap 
a Csodák Palotájába, majd a Fővárosi Állat- és 
Növénykertbe látogattunk el. 
A Csodák Palotájában sok-sok interaktív és trük-
kös játékot próbálhattak ki a gyerekek, majd egy 
látványos fizikai kísérleteket bemutató előadáson 
is részt vehettünk.
Az állatkert látnivalóit mindenki nagyon élvezte, kü-
lönösen a fóka show és a kis zsiráfok tetszettek a 
gyerekeknek.
Az utolsó napon elkészítettük a könyvtárban az Olva-
sás fáját, ami a gyermekkönyvtárban látható. A fa le-
veleire minden gyerek felírta az általa olvasott legked-
vesebb könyv címét és szerzőjét.

Ezután került sor a pólófestésre, ennek, mint 
minden évben, most is nagy sikere volt.
Hamar véget ért az érdekes és eseményekben gaz-
dag hét, a gyerekek jól érezték magukat és szerették 
volna, ha tovább tart a tábor.
Jövőre ismét szervezünk Olvasótábort és várjuk a régi 
és új „táborosokat.”

Méhész Árpádné
mb. könyvtárvezető
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Kaleidoszkóp Színpad
A Postaláda

július 18. 19.00 Belépő:
 elővételBen 800 Ft.
Helyszínen 1.000 Ft.

Színes Orchideák
Hűvösvölgyi Ildikó és Kautzky Armand önálló estje

július 25. 19.00 Belépő:
 elővételBen 2.000 Ft.
Helyszínen 2.500 Ft.

“Ez az arc ismerős” 
Vidám zenés találkozás Mikó Istvánnal

augusztus 1. 19.00 Belépő:
 elővételBen 2.000 Ft.
Helyszínen 2.500 Ft.

Azt a ragyogóját! nótadélután 
19.00 órától: Gergely Róbert – Dúdold velem!

augusztus 8. 17.30 Belépő:
 elővételBen 1.500 Ft.
Helyszínen 1.800 Ft.

Gyáli Musical Stúdió 
Utána: Naszvagyi Tamás és Barátai koncert

augusztus 15.

ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ 
ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

19.00 Belépő:
 elővételBen 1.500 Ft.
Helyszínen 1.800 Ft.

Erős nyár a Közházban!
Míg a közösségi művelődési intézmények nagy része 
nyáron egy időre bezárja kapuit, a Közházban az idén 
sincs nyári szünet!
Ahogy ez lenni szokott, májusban az idén is kiköltöz-
tünk az intézmény egyik legszebb részébe, a medi-
terrán hangulatú, muskátlis, leánderes díszudvarba, a 
szabadtéri rendezvénysorozat helyszínére.
Az intézmény csapatával igyekeztünk színes, vidám, 
változatos és mégis színvonalas programot összeállí-
tani a nyári hónapokra. 
Komolyzenétől a jazzen, dixin, country-n át a rockig, 
tánczenétől, musicaltől a magyarnótán át a színházi 
előadásig, nagyzenekari produkciók és szólisták, tehet-
séges helyi fiatalok és ismert, profi művészek voltak, il-
letve lesznek vendégeink az idén is.
A ház történetének alighanem eddigi leglátványo-
sabb nyári rendezvényfolyamában progresszív ír-skót 
folkrock koncertet adott a Serica zenekar, fellépett az 
Attitude Dance Campany tánccsoport, ismert filmze-
nékkel örvendeztette meg a közönséget a Tutta Forza 
zenekar, a Kósza Séták Projekt elnevezésű formáció 
nemzetközi hírű zenészei, köztük a tehetséges gyáli fi-
atal művész, Kovács Csaba virtuóz játékukkal kápráz-
tatták el a hallgatóságot. Fiatalok és idősebbek énekel-
tek, táncoltak Bakacsi Béla estjén, s fergeteges élmény 
volt a Gyál Városi Fúvószenekar fellépése, valamint az 
azt követő Papa Jazz Seven koncert is. A musicalszak-
ma legismertebb művészei és tehetséges helyi fiata-
lok is szerepet kaptak a Végállomás című musicalben, 
felhőtlen szórakozásban volt részük a Benk Dénes és 
Szobácsi Gergő stand up comedy estjére jegyet vál-
tóknak. A népzenét pop, rock és jazz elemekkel ötvö-
ző Kiss Kata Zenekar tagjai táncosokkal érkeztek, s te-
remtettek remek hangulatot.
A rendezvényfolyam egyik legnagyobb érdeklődéssel várt 
produkciójára, a L’art Pour L’art társulat estjére és a Kale-
idoszkóp Színpad fellépésére lapzártánk után kerül sor.
A nagy nyári menetelés folytatódik! Szemezgessen 
nyári programajánlónk további kínálatából!
Legyen a vendégünk! Önt is várjuk!

Gazdik István
igazgató
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Önt is várjuk! gyáli közház
Kőrösi út 118-120
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A Gyáli Bartók Béla Általános Iskola Iskola 
pályázatot  hirdet 

•	 angol	szakos	tanár	(határozatlan	idő),	
•	 tanító,	napközi	(határozott	idő,	előny	az	angol	

műveltségterület),
•	 tanító,iskolaotthon	(határozott	idő,	előny	az	in-

formatika	műveltségterület),
•	 matemetika informatika szakos tanár (határo-

zott	idő)
munkakörök	betöltésére.

E-mail	cím:	bartok.gyal@gmail.com
Telefon: 06-29/341-501

A Fővárosi Önkormányzat Alacs-
kai úti Idősek Otthona központi 
intézménye (Bp. XVIII. Alacskai út 
22.) és telephelyei (Bp. XX. Virág 
Benedek u. 36. és Bp. XIX. Mé-
száros Lőrinc u. 26.) önkénteseket 
keres. Várjuk egyének, csoportok, 

oktatási-nevelési intézmények, vala-
mint szervezetek jelentkezését.
Önkénteseink az alábbi tevékenysé-
gekben vesznek részt:
•	 apróbb dolgokban való segítség
•	 ellátottak lakószobákban való láto-

gatása, egyéni/csoportos beszél-
getés, felolvasás,

•	 séta, kertbe kísérés,
•	 külső	programra,	rendezvényre	kí-

sérésben való segítségnyújtás,
•	 részvétel csoportos foglalkozá-

sokon és rendezvényeken, ezek 

szervezésében, lebonyolításá-
ban való segítségnyújtás,

•	 társadalmi és családi ünnepek 
alkalmával	műsor	szolgáltatása	
az ellátottak számára.

Jelentkezni Horváth Viktória ön-
kéntes koordinátornál lehet (hét-
köznap 8.00 és 16.00 óra között) 
az alábbi telefonszámokon:

06-1/2655-106/336-os mellék
06-30/600-6738, 
06-30/351-1939.

ö n k é n T E S E k E T  k E r E S ü n k

Kinőtt baba-, gyermek-, és felnőttruhák, megunt játékok, biz-
tonsági ülések, gyermek bútorok és egyéb tárgyak vására.

2015. augusztus 15-én, szombaton 8.30-13 óráig
a Katolikus Egyház JÁTSZÓKERTjében. 

Gyál, Dobó Katica u. 34.
Eső esetén a rendezvény elmarad!

Ruhákat, játékokat adományba elfogadunk!

Szervező: a Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete    www.gyaline.hu 

B Ö R Z E

F i g y e l e m !

Színjátszó tábor a Közházban!
Ha betöltötted a 12. évet és kedved van egy 

sok „színt” játszó, vidám kalandra, jelentkezz!

A tábor időpontja: augusztus 3-7.
A tábor vezetője: Farkas Évi színművész.

Jelentkezés és bővebb információ:
06-29/541-641

www.gyalikozhaz.hu

Lapunk előző számában már írtunk a Gyáli Lurkó SE. 
U15 korosztályának futsal azaz teremfociban elért si-
kereiről. A Lurkó SE focistái azonban természetesen 
nagypályás futballban is szerepelnek. 

A 2002-ben alapított egyesület a 2014-15-ös idényben 
az alábbi korosztályokban gondoskodott az utánpótlás 
nevelésről:
• U7 - edzőjük Borsos László,
• U9 - edzőjük szintén Borsos László,
• U11 - edzőjük Dörnyei László, aki nemrég szerezte 

meg UEFA C edzői diplomáját,
• U13 - edzőjük Kemény Norbert,
• U14 - edzőjük Kemény Norbert,
• U15 - edzőjük Kemény Norbert,
• U16 - edzőjük szintén Kemény Norbert.

Az U7-től az U13-as korosztályig a gyerekek a Bozsik 
Program keretein belül fociznak, és sokat fejlődnek, 
amit pedig misem bizonyítja jobban, minthogy az innen 
kikerülő, és nagyobb korosztályba lépő gyerekek előke-
lő helyeket szereznek a bajnokságokon.

Az U14-es csapat a Pest Megyei Bajnokság déli cso-
portjának második helyezettje, őket csak a törökbálin-
ti csapat előzi meg.

Az U15-ös korosztály pedig, – akikről már korábban ír-
tunk teremfociban elért sikereik kapcsán – bajnokságot 
nyertek. Itt kell megemlítenünk Schmidt Máté nevét, aki 
43 szerzett góljával a bajnokság gólkirálya lett.
Szintén ez a csapat hozta el a Pest Megyei Bajnokok 
tornájáról a harmadik helyezést.

A következő, 2015-16 os szezontól két új korosztállyal 
bővül a klub, lesz felnőtt és öregfiúk csapat, ahol az 
utánpótlásból „kiöregedett” játékosok fognak szerepel-
ni. Ezen csapatok természetesen a BLSZ IV. osztályá-
ban indulnak.

Nem csak futsalban jó 
a Gyáli Lurkó SE 06. 03. A Puskás utcából érkezett lakossági be-

jelentés méhek rajzásáról. A kiérkező tagtársak - 
köztük egy szakképzett méhész - az állatokat be-
fogták és elszállították. Hasonló esethez történt 
riasztás az előző napon is, akkor Felsőpakonyban 
kellett intézkedni. 

06. 04. Sokadszor okozott balesetet az elsőbbség 
meg nem adása, a Kossuth L. utca és a Táncsics 
M. utca kereszteződésénél ütköztek személygép-
kocsik emiatt, mindkét kocsi vezetője megsérült a 
balesetben. A kiérkező járőr a mentők értesítésén 
túl a sérült járművek feszültségmentesítését is el-
végezte. Az ütközés erejét mutatja, hogy az egyik 
autó a kereszteződésnél lévő ingatlan kerítését is 
megrongálta.
 
06. 05. Az Erdősor utcából érkezett lakossági be-
jelentés, hogy egy ittas férfi hölgyeket molesztál. 
A bejelentés valósnak bizonyult, a helyszínre ki-
érkező járőrszolgálatunk és tagtársaink az elkö-
vetőt a rendőrhatóság kiérkezéséig a helyszínen 
visszatartották. 

A FEGY naplójából

A Gyáli Kertbarát Kör 
minden érdeklődőt szeretettel meghív 
2015. szeptember 09-14-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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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

+

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

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

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.

A Díjbeszedő Holding Zrt. Fogyasztásmérő leolvasó munkatársakat keres, elsősorban Gyálon 
és a környező településeken található fogyasztásmérők leolvasására. 

Leendő munkatárs fő feladatai:
• a közüzemi szolgáltatók fogyasztásmérőinek meghatározott ütemezés szerinti leolvasása, 

a fogyasztási adatok rögzítése, fotók készítése, ügyfelek értesítése, időpontok egyeztetése.
Elvárások:
• minimum 8 általános,
• fi zikai alkalmasság, terhelhetőség,
• pontos, precíz, önálló munkavégzés,
• ügyfélközpontúság, jó szervező készség, problémamegoldó képesség,
• fejlett szóbeli kommunikációs készség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• saját tulajdonú segédmotor/motorkerékpár/gépkocsi,
• otthoni számítógép szélessávú internetkapcsolattal.
Amit kínálunk:
• hosszú távú munkalehetőség,
• alapfi zetés+teljesítményarányos jövedelem,
• gépkocsi költségtérítés,
• részmunkaidőben is végezhető.
Jelentkezés:
Magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajzát küldje a girasek-balazs@dbrt.hu e-mail címre. 
További információ a 06-1/481-9760 telefonszámon kérhető.

MEGOLDÁS-KONZULTÁCIÓ
Keresed kérdéseidre a választ?

Még nem tudod, hogy melyik utat válaszd?
Jó lenne valakinek elmondani, 

hogy mi van benned?
Jó lenne, ha meghallgatnálak?

Én itt vagyok.
Találkozzunk, hogy beszélgethessünk róla!

Tóthné Vincze Éva
mentálhigiénés szakember

Tel.: 06 (20) 564 06 06

Gyáli Református 
Gyülekezet

Gyülekezetünk több korosztályhoz és élethelyzethez iga-
zodó összejöveteleire szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Vasárnap 10.00 Istentisztelet

a felnőttek istentiszteletével egy időben három
korcsoportban (óvodás, alsós és felsős általános isko-

lás) gyermek-istentiszteletek.

Az istentiszteleteket az interneten élőben is közvetítjük.

Az összejövetelekről és a gyülekezet életével kapcso-
latos kérdésekről bővebb információ az alábbi elérhető-
ségeken kérhető.

Lelkipásztor: Gyimóthy Zsolt
Templom: 2360 Gyál, Zrínyi Miklós utca 33.
Telefon: +36-30/637-8174
E-mail: gyaliref.egyhaz@gmail.com
Honlap: www.gyaliref.hu
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Eladó 80 m2-es családi ház 
Gyálon a Kőrösi útun, működő üz-
lethelyiséggel, 1400 m2-es telken. 
Ár: 30M Ft. Tel: 06-30/486-38-67.

ELADÓ építési TELEK GYÁLON, 
a Szilvás utcában (700 m2-es). 
A környék szép, rendezett, új 
házakkal, a közelben BKV és 
MÁV megállóval. A telken je-
lenleg gyümölcsfák és egy kis 
faház található. A telken belül 
csatorna, fúrt kút, az utcában 
villany, víz, gáz, kábeltévé stb. 
Ár: 9.000.000 Ft.
Telefon: 06-30/371-4513.

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

Megbízható hölgy takarítást vál-
lal Gyálon, heti két alkalommal. 
Leinformálható vagyok. Telefon: 
06-70/379-1309.

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.

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.

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

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

Esküvők és rendezvények fotó-
zása, videózása olcsón. Júliu-
si lekötés esetén 10% kedvez-
mény. www. bokorfoto.hu

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

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

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.

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.

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
06-70/664-0988



20.30 órától

10.00 órától

16.00 órától

Villanyfényes fogathajtó verseny bemutatókkal

Fogathajtó verseny és főzőverseny kísérőprogramokkal

Születésnapi Utcabál

A programokat nagyszabású tűzijáték zárja!

villanyfényes akadályhajtás | esti bikarodeó | 
Harangozó „Tűzlovas”  János éjszakai lovasíjász bemutatója

akadályhajtás | operett gála Oszvald Marika, Kékkovács Mara, 
Peller Károly és Faragó András fellépésével | hírességek haj-
tása |bravúrhajtás |Gasztronómiai Lovagrendek II. Kárpát-
medencei Lovagi Tornája kóstolási lehetőséggel

helyi zenekarok fellépése |
a KisCipő zenekar koncertje

21
22
22

péntek
sportpálya

szombat
sportpálya

Szombat
piactér

Születésnapi Utcabál és
XI. Gyáli 

Fogathajtó Fesztivál
augusztus 21-22.

gyáli sportpálya – piactér

Rúzsa
magdikoncert

20.00 órától


