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Megújul a Liliom Óvoda

Meghívó
Gyál Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt
az 1956-os forradalom és szabadságharc
kezdetének évfordulója tiszteletére rendezett,
október 23-án 17 órakor kezdődő
városi ünnepségre,
az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtárba.
Beszédet mond dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő.
Az ünnepség után koszorúzás a Templom téri
56-os emlékműnél.
(A rendezvény részletes programját lapunk
októberi számában adjuk közre.)

Idén is folytatódott a
buszvárók felújítása
Városi ünnepség
augusztus 20-án
Kovalik Józsefné lett
Gyál Város Díszpolgára
Célegyenesben a Gyáli
Hulladékgazdálkodási
Program
Megszépült a város kapuja
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Születésnapi Utcabál és
XI. Gyáli Fogathajtó
Fesztivál
Sportoló kiválóságaink

1

Új

2015. szeptember

Gyáli Újság

Őszi lomtalanítás

Elektronikai
hulladék begyűjtése
újrahasznosításra

Az idei őszi lomtalanítás Gyálon két
egymást követő szombaton lesz:
•

2015. szeptember 12-én, SZOMBATON
reggel 6 órától – a vasútnak a Gyál-Liget felőli oldala (orvosi rendelő, posta),

•

2015. szeptember 19-én, SZOMBATON
reggel 6 órától a vasútnak a Gyál-Szőlő felőli oldala (Spar élelmiszerbolt, Bartók iskola).

Tisztelt Lakosság!
2015. szeptember 26-án, szombaton a használt
elektronikai berendezéseket (elektromos és elektronikai eszközök, berendezések, valamint lemerült akkumulátorok) reggel 08.00 órától délután
13.00 óráig díjmentesen lehet leadni a Víztorony
területén.

Kérjük, a lomokat a megadott napon reggel 6
óráig szíveskedjenek az ingatlanok elé kihelyezni, hogy az autó korai elhaladása miatt ne maradjon hulladék az utcán, és azt is kérjük, hogy ne
az autó érkezésekor kezdjék kihordani a lomokat,
mert ez megakasztja a munkát, és jelentős csúszást okoz a lomtalanítás menetében.

Hulladékot kizárólag gyáli lakosoktól tudunk átvenni a meghirdetett időtartam alatt! Ezért az átvétel a lakcímkártya felmutatása után történik.

A nagyméretű lomokat (pl. nagyobb ágy, szekrény, ülőgarnitúra), kérjük szétszedett állapotban
kihelyezni, mert egyben nem fér be az autóba.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

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

Megújul a Liliom Óvoda

A lomtalanítás során nem szállíthatunk el: kommunális hulladékot, veszélyes hulladékot (akkumulátorok, elektronikus eszközök, elemek, használt olaj, olajos alkatrészek stb.), autógumikat,
vashulladékot (balesetveszély miatt), építési törmeléket, nagydarab faágat, kerti zöldhulladékot.
Az ilyen hulladék kihelyezése szabálysértési eljárást von maga után.

Városunk népessége hosszú ideje folyamatosan növekszik, Gyálon az ország számos területével ellentétben egyre több gyermek születik. Nagy öröm ez, de
feladatokat is ad az önkormányzatnak. Igyekszünk a
törvényekben biztosított támogatásokon felül is a lehető legtöbb segítséget adni a gyermeket nevelő családoknak. Sikeres kezdeményezésünk például a Gyáli
Babaprogram, s ennek az újságnak egy másik írásában számolunk be arról, hogy a tanévkezdésre 500
gyáli gyermek iskolatáskáját töltötte meg tanszerekkel
az önkormányzat.

Kérdés esetén, kérjük, forduljon bizalommal a
GY.T.H. ügyfélszolgálatához: vevoszolgalat@asahu.hu; 06-29/540-265.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Terjesztéssel kapcsolatos információ, panaszbejelentés:
Gyál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
06-29/340-134

A terjesztő csak a postaládával illetve a szóróanyagok elhelyezésére alkalmas egyéb eszközzel ellátott ingatlanok esetében vállal felelősséget a
terjesztésért!
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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.

Az intézményi fejlesztéseket nézve az az egyik legfontosabb célunk, hogy egyre színvonalasabb körülményeket biztosítsunk a gyáli gyermekek neveléséhez, oktatásához. Csak az elmúlt néhány évben is
több, a gyermekeket érintő beruházás zajlott. Ezek közül kiemelkedik a Bóbita Bölcsőde felújítása, bővítése.
Most a Liliom Óvoda átalakítása van soron. Szeptember 1-jén a gyermekek birtokba vehették a már elkészült épületrészt, de a munkálatok tovább folynak.
A beruházás összköltsége mintegy 584 millió forint,
ebből 65 millió az állami támogatás, a többit saját for-

rásból biztosítjuk. Az építkezés miatti esetleges kellemetlenségek miatt kérem az érintett családok megértését, türelmét. A teljes felújítás és bővítés az év
végére készül el, s az oda járó óvodások egy korszerű, felújított intézmény színvonalas szolgáltatásait élvezhetik.
Pápai Mihály
polgármester
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Idén is folytatódott a buszvárók felújítása
Ahogy azt városunk lakói már tapasztalhatták, folyamatosan újulnak meg a gyáli autóbuszvárók. A felújítás már tavaly elkezdődött, akkor 16 darab fedett
buszvárót telepítettek azokba a megállókba, ahol egyáltalán nem volt ilyen létesítmény. Idén a régi, lestrapált buszvárók cseréjével folytatódott a munka, 7
buszmegállóban cserélték le a régi vasszerkezetet, az
üveglapokat, iletve a tetőszerkezetet.
A beruházás részeként egyes megállók falára fóliák
kerültek. Az ezeken szereplő képeken megjelennek
gyáli hírességek, megelevenedik rajtuk városunk történelme is, vagy egyszerűen csak színes fotókkal díszítik városunkat. A felújítás jövőre folytatódik, hiszen
terveink szerint szeretnénk az összes gyáli megállót
szebbé varázsolni.
Ezúton is kérünk mindenkit, óvjuk együtt a buszmegállókat, hiszen ezek is városunk értékei, megrongálásuk nemcsak anyagi kárt, de sok bosszúságot is okoz
azoknak, akik nap mint nap használják.

Gábor Szabó László

2015. szeptember 26-án,

Megnyitó:
október 16. péntek 18 óra.

a Peremvárosi Horgásztónál rendezi meg a
III. Kárpát-medencei Ifjúsági Szabadtűzi
Főző- és Süteménykészítő Versenyt,
valamint a Bocsok Nagycsaládosok Egyesületével
és a Peremvárosi Horgászok Egyesületével
közös szervezésben az
I. Szüreti Szabadtűzi Főző- és
Süteménykészítő Versenyt.
Nevezési határidő: 2015. szeptember 20.

kiállítása
a gyáli közösségi házban.

Megtekinthető október 26-ig.

„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
dalok, nóták, táncdalok

2015. október 10-én, szombaton 15 órakor
a gyáli Közházban

A versenykiírás, indulás feltételek az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtár honlapján
(www.gyalikozhaz.hu) érhető el.

Fellépnek
a Kovács István Pál Dalkör tagjai és
KREMSNER JÓZSEF
vendég magánénekes.

A szervezők csapatok nevezését várják,
de sok szeretettel fogadnak minden,
kellemes gasztronómiai élményekre vágyó
érdeklődőt!

Zene:
Pálkerti Zsuzsanna és Kremsner József.
Szünetben tombola!

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

E
E
Z
Z
2015. szeptember 19-én, szombaton 8.30-13 óráig
R a Katolikus Egyház JÁTSZÓKERTjében (Gyál, Dobó Katica u. 34.) ÖR
Ö
B
B
Eső esetén a rendezvény elmarad!
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Nagyszabású főzőverseny
a Peremvárosi Horgásztónál
A Szabadtűzi Lovagrend
Rendvédelmi Főkapitánysága

Célegyenesben a Gyáli
Hulladékgazdálkodási
Program

Célegyenesbe ért a Gyáli Hulladékgazdálkodási Program, melynek részeként megújul a
hulladékgyűjtés módja. Az új hulladékgyűjtési rendszerben elkülönítve fogják elszállítani az újrahasznosítható és a lerakásra szánt
hulladékot.
Az ehhez szükséges eszközpark megvásárlását városunk Európai Uniós forrásból valósítja meg. A beruházás összköltsége 384.486 millió forint, melynek
95%-át Európai Uniós forrásból finanszírozzuk.
A projekt keretében vásároltunk 3 darab vadonatúj, a
kor követelményeinek megfelelő kukásautót, egy komposztforgató gépet, az új gyűjtőedényekben elhelyezett chipek leolvasásához szükséges rádiófrekvenciás
készülékeket és az ezek használatához szükséges szoftvereket.
Hamarosan kiosztásra kerül 700 darab házi komposztáló edény, melynek köszönhetően a háztartásban
keletkező és biológiailag lebomló hulladékból jó minőségű és értékes komposzt nyerhető. A házi
komposztálás módjáról az Új Gyáli Újsággal együtt tájékoztató kiadványt juttatunk el olvasóinkhoz,
mely egyben meghívóként is funkci-

onál a szeptember 23-án 17.30 órakor a közösségi
ház színháztermében tartandó lakossági fórumra.
A lakossági fórumon Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna
a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi docense fog tájékoztató előadást tartani a házi
komposztálásról, itt kérdéseket is feltehetnek neki a
témával kapcsolatban, illetve lehetőség lesz ingyenesen hozzájutni a házi komposztáló edényekhez. Fontos megjegyezni, hogy ezeket az edényeket Európai
Uniós támogatásból vásároltuk, így azokat 5 évig kötelesek megőrizni a használók. Megrongálni, értékesíteni tilos! Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ennek
tudatában és a felhasználási feltételek elfogadásával
vegyék használatba ezeket! A házi komposztáló edények a szerződési feltételek elfogadásával, illetve lakcímkártya és személyi igazolvány bemutatásával vehetők át, háztartásonként 1 darab.
Ugyancsak ingyenesen kerül
majd kiosztásra az a 8.000
darab új kuka, amely ezentúl az újrahasznosítható hulladék gyűjtésére fog szolgálni, felváltva az eddigi,
zsákokban való gyűjtés rendjét. Ezeket a kukákat a háztartásokba szállítják majd az
illetékesek, a kiosztás megkezdéséről tájékoztatni fogjuk Önöket.
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500 gyáli gyermek iskolatáskáját töltötte meg
tanszerekkel az önkormányzat
Idén is támogatja az iskolakezdést Gyál Város Önkormányzata. Az összességében mintegy 4 millió forintos támogatásért augusztus végig lehetett folyamodni, melyet taneszközre, vagy tanszerre lehet fordítani.
Az egyszeri juttatás összege 8000 forint, melyet a rászoruló, tanköteles korú gyermekek kaphatnak meg.
Az önkormányzat éves szinten különböző szociális támogatásokra több mint 33 millió forintot szokott költeni. A nyár végén a családoknál az iskoláztatási költségek megnövekednek, erre való tekintettel augusztus
folyamán van lehetőség kifizetni egy egyszeri pénzbeli
juttatást, amit az iskoláztatásra költhetnek a családok.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény összege 5800
forint, amiben azok a családok
részesülhetnek, ahol van augusztus 1-jén rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult, tanköteles korú,
illetve kiskorú gyermek. Városi szinten 1187 fő jogosult az önkormányzati iskolakezdési juttatásra, így tehát körülbelül 7 millió forint postai úton történő utalása
történt meg a hét elején.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
Suhajda Yvett, polgármesteri referens

Tűzoltóautó felújításához keres támogatókat a FEGY
A Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 2008-tól a tűzoltási feladatkört is hivatalosan felvállalta és önerőből vásárolt egy fecskendős autót. Ennek segítségével Gyál
lakossága és értékeinek megóvása érdekében 24 órás
készenléti szolgálatot tartunk fent ezen tevékenységre
is. A Fővárosi Katasztrófavédelem a Gyálon felmerülő káresemények felszámolásánál, már elsődlegesen
számít csapatunkra sőt az elmúlt hónapokban már a
főváros területén is nyújtottunk önállóan segítséget nagyobb viharkárok és tűzesetek felszámolásánál.
Ezen tevékenységeknek köszönhetően az OKF a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság javaslatára,
tevékenységünk magasabb szintre emeléséért és a
hatékonyabb beavatkozás érdekében három leselejtezett autót ajándékozott nekünk. Az autók a fővárosban
teljesítettek szolgálatot. A két IFA tömlőszállítóként, a
STEYER 4000 literes víztartállyal és 400 literes habtartállyal 3000 liter/perces szivattyúval felszerelt gépjárműfecskendőként szolgált.
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Egyesületünk minden évben megkapja az önkormányzattól a működésünkhöz szükséges támogatást
melyet ezúton is köszönünk, az autók rendbetételéhez azonban komoly ráfordítások szükségesek, melyek meghaladják az egyesület anyagi lehetőségeit,
ezért magánszemélyek és cégek támogatását kérjük,
amiről egyesületünk természetesen támogatási igazolást tud adni. Az autók beüzemelésére megközelítőleg 1.500.000 forintra lenne szükség, de szívesen
fogadunk a járművek felszereléséhez szükséges tárgyi eszközöket is. Ezen összeg meglétével az autókat
fővárosi szintű beavatkozó gépjárműfecskendőként
használhatnánk Gyál védelmére. Ha további információra lenne szüksége, hívjon a 06-20/938-6368-as
telefonszámon.
Bankszámlaszámunk: 64400044-10400229

Városi ünnepség augusztus 20-án
Augusztus 20-án Államalapító Szent Istvánra, az államalapításra, a Magyar Köztársaság kikiáltására emlékezett az ország, s népünk hagyományai szerint
ezen a napon adtunk hálát az új kenyérért is.
Az ünnepségeink méltó helyszínén, a Szent István téren tartott városi rendezvényen részt vett Pápai Mihály, Gyál város polgármestere, dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Erős József alpolgármester,
Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, Gyimesi István nyugalmazott polgármester, városunk díszpolgára is.
A Gyál Városi Fúvószenekar előadásában, Schmidt
József karnagy vezénylésével csendült fel a magyar
nemzeti Himnusz. Ezt követően Pápai Mihály polgármester mondott beszédet.
Az augusztus 20-ai ünnep kihagyhatatlan része a kenyéráldás. Az ünnep jelképe a nemzeti színű szalaggal átkötött kenyér volt, melyet Káposztássy Béla atya,
római katolikus lelkipásztor, valamint Gyimóthy Zsolt
református lelkész szentelt. Az új lisztből készült kenyér az ünnepi asztal ékessége és jelképévé vált az
államiság ünnepének.
Az ünnepi műsor közreműködői Dóczy Péter színművész, valamint a Gyál Városi Fúvószenekar voltak.
Az ünnepség koszorúzással zárult.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
Suhajda Yvett, polgármesteri referens

Kalmár Róbert
a Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület elnöke
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Kovalik Józsefné lett Gyál Város Díszpolgára

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007-ben, a városi cím elnyerésének 10. évfordulóján alkotott rendeletet a díszpolgári cím alapításáról. Tette ezt abból a célból, hogy a helyi
közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket
szerzett személyeket méltó elismerésben részesítse, valamint személyüket és cselekedeteiket
megfelelőképpen értékelve állítsa példaként a jelen- és az utókor elé.
Augusztus 20-án városunk történetében ötödik
alkalommal került sor a díszpolgári cím adományozására. Egy olyan ember vette át közösségünk
legmagasabb elismerését, akinek neve, tevékenysége, életútja sokunk számára etalon.
A közösségi ház színháztermében Pápai Mihály,
Gyál város polgármestere és Erős József alpolgármester adta át az elismerést Kovalik Józsefné
nyugalmazott iskolaigazgatónak.
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Kovalik Józsefné Irénke néni Budapesten született,
középiskolai tanulmányait is ott végezte. A Szegedi Tanárképző főiskolán végzett jeles eredménnyel,
1967-ben biológia-földrajz szakosként.
Pályakezdőként került Gyálra, a 2. számú Általános
Iskolába.
1973-ban lett az iskola igazgatója. Lelkiismeretes, emberséges munkájával 1984-ig vezette az intézményt.
1984-től 1998-ig a 3. számú Általános Iskola, a mai
Gyáli Bartók Béla Általános Iskola igazgatója volt.
1984. februárjában kapott felkérést az épülő új iskola
beindítására. A következő öt hónapban készítette elő
az új intézmény zökkenőmentes használatba vételét:
27 tanulócsoport és napközis csoportok kialakítását, álláshirdetések közzétételét, a jelentkezők fogadását, iskolabútorok, szemléltetőeszközök, napközis
konyha teljes felszerelésének és az iskolai nyomtatványoknak a megrendelését, a dokumentumok elkészítését. A számtalan várt és váratlan feladat naponta állította kihívások elé. Határozott, nyugalmat
árasztó, precíz iskolaalapító igazgatóként e nemes
munka minden felelősségét és örömét átérezve, átélve állt helyt.
Feladatait bátran céltudatosan elvégző embernek ismerték kollégái. Felelősségvállalása, céltudatossága
és lehetetlent nem ismerő vezető személyisége mérce volt mindnyájuk számára.
Egy tanévnyitó bejárása során Pánczél Károly az akkori Oktatási Bizottság elnöke így fogalmazott a tantestületi
értekezleten: „Irénke nénihez, ide a Bartókba, mi mindig tanulni jövünk.”
Munkatársai számára jóleső volt ezt hallani, és büszkék voltak, igazgatójukra, iskolájukra. A tervszerűséget,
pontosságot megkívánta,
de ugyanakkor sugallta
is egyéniségével.
Toleráns, de következetes vezetői
attitűdje Gyál
gyorsan fejlődő, sikereket, eredményeket felmutató
iskolájává tette az akkori 3.
számú Általános Iskolát.
1985-ben megyei döntés született arról, hogy
Gyálon középiskola létesüljön és erre az Erdősor utcai épületet találták alkalmasnak.

1986. februárban megkezdődött a Bartók Béla utca
75. szám alatt egy 16 tantermes iskola építése.
A befejezésre 1988. augusztus 4-ét jelölték ki.
Ez az iskolaépület lett a 3. számú Általános Iskola
végleges helye.
Ismét szükség volt tehát Irénke néni szervezőkészségére. Az átköltözés megszervezése, a technikai eszközök, a berendezések beszerzése újból megfeszített
munkát kívánt, de megérte a fáradozást. 1998-ig igazgatta iskoláját, amelynek születésénél bábáskodott.
Kiemelkedő pedagógusi munkájának elismeréseként
1993-ban a Gyáli Közoktatásért Díj kitüntetésben
részesült.
Kovalik Józsefné Irénke néni neve összefonódott a
Bartók iskolával…
1998-tól 2002-es nyugdíjba vonulásáig a Gyál Polgármester Hivatal Jogi – Intézményfelügyeleti Irodájának vezető-helyetteseseként, az iroda alapító tagjaként dolgozott.
Szorgalmának, kitartásának és elhivatottságának, lokálpatriotizmusának szép példáját mutatta meg akkor, amikor már nyugdíjasként 2010. nyarán fáradságot nem kímélve, megfeszített munkával, a tőle
megszokott precizitással, két hét alatt lektorálta
Czagányi László: Gyál története című, nagy terjedelmű monográfiáját.
Köszönettel tartozunk azért, hogy a mai napig is, bármilyen kéréssel, kérdéssel és feladat megoldásával
kapcsolatban fordulunk hozzá, készségesen segít és
a rá oly jellemző higgadtsággal, nyugalommal, a legjobb tudása szerint igyekszik segíteni. Rá bármikor
számíthatunk!
Befejezésül álljon itt az egyik legszebb idézet tőle:
„Nincs tantárgya a helytállásnak, a becsületnek, a közösségért való felelősségnek, a tisztességnek, de mi
erre is tanítunk Benneteket!”

Akik a sor elején jártak
Városunk története igencsak kanyargós görbével írható le. A majd’ háromezer évvel ezelőtt
már lakott terület évszázadokra lakatlan pusztává néptelenedett a középkorban, hogy a millennium időszakában dermedt csipkerózsikaálmából prosperáló településsé, a „homoki
szőlőtermesztők Mekkájává” ébredjen.
A II. világháború leírhatatlan pusztítása után újrakezdeni képes közössége lélekszámában két
évtized alatt sokszorosára duzzadt, az itt élők
igényeit kiszolgálni csak korlátozottan képes alvóvárossá dagadt. Az elmúlt néhány évtized pozitív változásainak eredményeképpen az agglomerációs mamutközség a teljes értékű vidéki
élet feltételeit kínáló, szerethető kertvárossá, járásközponttá fejlődött.
Gyál kudarcokból és sikerekből, könnyekből, verítékből és mosolyokból, temérdek munkából,
erőfeszítésből, akaratból, elhivatottságból, hitből épült.
Kötelességünk, hogy illő tisztelettel hajtsunk fejet mindazok emléke előtt, akik az évszázadok
során a maguk, családjuk, közösségük boldogulásáért áldozatokat vállalva lehetővé tették a település megmaradását, fejlődését, de örömteli
kötelességünk az is, hogy tiszteletünket fejezzük
ki azoknak, akik ma teszik ezt! A köszönet egyik
kifejezése a díszpolgári cím.
Mert noha mindaz, amire ma büszkék lehetünk,
közös érdemünk, vannak, akik helyzetükből adódóan, képességeiket a közösség szolgálatába
állítva, elhivatottságuktól, hitüktől vezérelve a
sor elején jártak.
Közéjük tartozik Kovalik Józsefné, Irénke néni
nyugalmazott iskolaigazgató is, aki Szűts Szabó Istvánné pedagógus, dr. Nagy Árpád, Gyál
templomépítő plébánosa, Takaró Károly református püspök, a gyáli református templom építője és Gyimesi István nyugalmazott polgármester
után, az idén vehette át a Gyál Város Díszpolgára címet. Őszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel gratulálunk Irénke néninek!
Gazdik István
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Felújított épület, parkosított környezet, gőzmozdony és kiállítás

A mozdony története

Megszépült a város kapuja

A mozdony a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum vasúti gyűjteményének egyik legrégibb darabja, a
MÁV 6633-as pályaszámú szertartályos gőzmozdonya 1882-ben készült Münchenben a NagykikindaNagybecskereki Helyi Érdekű Vasút részére.
Tizennyolc tonnájával a normál nyomközű vasúti járművek között pehelysúlyúnak számító mozdony 1912től Cséry József szemétvasútjának vontatójárműveként szolgált, majd 1913-tól Budapest Székesfőváros
Köztisztasági Hivatalának gőzmozdonya lett.

Hogy büszkék is
maradhassunk

Több éve tartó tárgyalások, egyeztetések eredményeként, az év elején végre megkezdődhetett a városunk
szégyenfoltjának számító, erősen leromlott Gyál-felső
vasúti megállóhely teljes körű felújítása. A munkálatok
befejeződése után, augusztus 20-án, délután nagyszabású ünnepségen adták át az európai uniós normáknak megfelelően felújított, megszépült épületet és
parkosított környezetét. A szalagátvágással Pápai Mihály polgármester, Pánczél Károly országgyűlési képviselő és Bojtor Tibor, a MÁV Zrt. ingatlanfenntartási
és -fejlesztési vezetője avatta fel a város egyik kapujának számító létesítményt. A területen helyet kapott
még egy több mint 130 éves műemlék gőzmozdony
is, valamint a Pusztától a kertvárosig – Gyál a bronzkortól napjainkig címmel megrendezett első állandó
várostörténeti kiállítás is, mely egész évben megtekinthető. A ünnepségen közreműködött a Gyál Városi
Fúvószenekar, s nagysikerű előadással szórakoztatta
a közönséget Kalocsai Zsuzsa Jászai-díjas Érdemes
Művész, operettprimadonna.
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A felújítás során teljesen megújult az épület tetőfedése, a faszerkezetek, oszlopok, burkolatok és az épületgépészeti elemek is. Új kerékpártárolót is kialakítottak,
amely lehetővé teszi a biciklik kényelmes és biztonságos elhelyezését. A tájépítészeti munkák összköltsége
mintegy 36 millió forint, melyet teljes egészében az önkormányzat állt. A rongálások megakadályozására térfigyelő kamerákat is telepítettek. Ugyan az utasforgalom nem éri el a pénztár működtetéséhez szükséges
nagyságrendet, mégsem kell lemondanunk a helyszínen történő jegyvásárlásról, hiszen a későbbiekben
jegyértékesítő automatát helyeznek üzembe. Ezen a
vonalon alacsonypadlós motorvonatokat üzemeltet a
MÁV Zrt., így a mozgásukban korlátozott személyek
közlekedése is biztosított. Az új állomásra Pápai Mihály
polgármester és Erős József alpolgármester kezdeményezésére egy műemlékmozdony érkezett a város lakóinak nagy örömére.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
Suhajda Yvett, polgármesteri referens

Augusztus 20-án ismét jó érzés volt gyálinak lenni!
Azt persze sejteni lehetett, hogy a szemerkélő eső
ellenére is szép, bensőséges városi ünnepség és
a felemelő hangulatú díszpolgári cím átadás után
az új Gyál-felsőre is sokan lesznek kíváncsiak, de
arra, hogy a rendezvényre ilyen sokan jönnek el,
vélhetően kevesen fogadtak volna.
Pedig nagyon sokan voltunk. Már az ipari műemlék mozdony odaszállítását is százak követték pár nappal az átadás előtt. Az ünnepségre
meg hatalmas tömeg, idősek és fiatalok, családok jöttek el, ismerkedtek az épülettel, a mozdonnyal, böngészték érdeklődéssel a kiállítási
tablókat, tapsoltak az ismert operettprimadonnának és a városi fúvószenekarnak, s beszélgettek egymással. A rendezvényből vidám népünnepély kerekedett.
Megérte a sok-sok huzavona, egyeztetés, tárgyalás, tényleg szép lett a Budapest felőli városkapu. Joggal vagyunk büszkék rá, de azért, hogy
ilyen is maradjon, felelősséget is vállalnunk kell
érte! Hiába a kamera, az önkormányzat, rendőrség, polgárőrség odafigyelése, ha mi nem figyelünk rá, nem óvjuk meg! Ne engedjük, hogy falragaszokkal, graffitikkel csúfítsák el!
Akkor lehetünk csak igazán büszkék, ha sikerül
megóvnunk. De akkor nemcsak az állomásra,
hanem arra is, hogy gyáliak vagyunk!
-gi-

A manapság már csak „Krauss”-nak becézett jármű
kalandos sorsa 1942-ben Szigetszentmiklóson folytatódott, ahol a Dunai Repülőgépgyár iparvasútján szolgált, majd a következő háborús esztendőben a csepeli Weiss Manfréd Művekhez került.
A kis mozdony túlélte a második világháborút, majd a
szovjet és román csapatok zsákmányolásait.
Rövid ideig Szigetszentmiklós és Ráckeve között pöfögött, majd visszakerült a később Rákosi Mátyás Művek
néven üzemelő csepeli gyár állományába.
1955 novemberében átkerült a Hungária Műtrágya és
Kénsavgyár, a későbbi Budapesti Vegyiművek iparvasútjára. Innen selejtezték le 1966. december 29-én,
s ekkor került a Közlekedési Múzeum gyűjteményébe.
A gőzmozdony 1968-tól a Városligetben, a múzeum
épülete mellett volt látható, az 1891-es államosítást követően kapott eredeti MÁV-os, 6633-as pályaszámával.
Innen szállították jelenlegi helyére, a Gyál-felső vasútállomásra augusztus 18-án éjszaka. A közúti szállítást
követően egy 160 tonnás daru tette helyére a maga
18 tonnájával aprónak számító mozdonyt. Az emelésre nagyon sokan voltak kíváncsiak és hatalmas tapssal
köszöntötték Gyál legújabb ékességét.
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Születésnapi Utcabál és
XI. Gyáli Fogathajtó Fesztivál
Hagyomány, hogy az augusztus 20. utáni első hétvégén nagyszabású rendezvénnyel ünnepeljük Gyál várossá nyilvánításának évfordulóját.
Az idén augusztus 21-22-én került sor a Születésnapi
Utcabál és XI. Gyáli Fogathajtó Fesztiválra, városunk
legnagyobb közönséget vonzó eseménysorozatára.
A sportpályán péntek este a szokások szerint villanyfényes fogathajtó versennyel kezdődött a program, ám
a rendező Gyáli Lovassport Egyesület az idén is újított: Harangozó „Tűzlovas” János látványos éjszakai
lovasíjász bemutatója és a vidám bikarodeó is nagy
tetszést aratott.
Másnap ismét benépesült a sportpálya. Fogathajtó verseny, hírességek hajtása, bravúrhajtás, Oszvald Marika, Kékkovács Mara, Peller Károly és Faragó
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András nevével fémjelzett operettgála szórakoztatta a
nagyszámú közönséget, a Gasztronómiai Lovagrendek II. Kárpát-medencei Lovagi Tornáján pedig a szakácsszakma magyarországi és a határon túlról érkezett kiválóságai mérték össze erejüket a Szabadtűzi
Lovagrend szervezésében.
Délutántól a másik helyszín, a zöldségpiac is bekapcsolódott a rendezvényfolyamba. Koncertet adott a
Dinoszaurusz Band, a Madsen Modell és a KisCipő
zenekar. Az esőre hajló idő ellenére is megtelt a piactér Rúzsa Magdi koncertjére. A programot az idén is
látványos tűzijáték zárta.
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Székely gyerekeket láttunk vendégül
Sportoló kiválóságaink
A hagyományokhoz hűen idén is a Születésnapi Utcabálon adták át a Kiváló Gyáli Sportolói díjakat.
Az egyik díjban a most 13 éves Máj Miklós karate versenyző részesülhetett. Miki fiatal kora
ellenére a mérhető teljesítményei mellett fegyelmezettségével és kitartásával is példaként
állítható településünk közössége elé.
A példamutató magatartású gyermek az alsó tagozat minden évfolyamán kitűnő eredménnyel
zárta a tanévet. Közel 100 versenyt tudhat maga
mögött, a kupák és érmek mellett több esetben
részesült a legtechnikásabb, vagy a legharcosabb versenyzőnek járó különdíjazásban.
Kemény Norbert vezetőedző és a Gyáli Lurkó
SE U15-ös csapata az idei évben az Országos
Futsal Bajnokságon 224 csapatból a 3. helyen
végeztek. A csapat kitartó munkájának és az
önkormányzat támogatásának köszönhetően több magyar településen is összemérhették tudásukat a játékosok. Ennek a fáradhatatlan és eredményekben gazdag munkának
elismeréséül idén Kiváló Gyáli Sportolói Díjban részesült az U15-ös csapat minden tagja
és edzőjük, Kemény Norbert.
A díjazottaknak ezúton is gratulálunk és további
eredményekben gazdag felkészülést kívánunk.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
Suhajda Yvett, polgármesteri referens
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Aba Béla (magánéletben grafikus és a gyáli Kontaktprint Nyomda ügyvezetője) a Magyar Páneurópa Unió
Egyesület vezetőségi tagjaként és nevében a gyáli polgármesterrel, Pápai Mihály úrral immár harmadik éve szervezi szegény sorsú székelyföldi gyerekek
vendéglátását a révfülöpi gyermektábor adta lehetőségek felhasználásával.
Ez évben 40 fő 8-14 éves gyerek érkezett székelyföldről Péter János, a Székely Nemzeti Tanács alelnökének segítségével és kísérete mellett. A gyerekek ez
évben is együtt nyaraltak a gyáli gyerekekkel, akiknek
programjait a szervezők úgy állították össze, hogy a
pihenés, szórakozás mellett mód nyíljon közös hazánk értékeit, történelmi ereklyéit is megismerni.
A gyerekek között volt ezúttal Sebestyén Rita 16
éves kislány is, aki már többször bizonyította tehetségét és nemzeti elkötelezettségét a Székely Nemzeti Tanács rendezvényein, saját verseinek lendületes
előadásaival.
A idei program szerint a gyerekek augusztus 18-27
között két napot töltöttek Budapesten – ahol a szervezők a szállást és ellátást a XII. kerületi önkormányzat
támogatásával oldották meg –, miközben az Országházba és a Magyar Nemzeti Múzeumba is elkalauzoltuk őket. E két napot követően a gyerekek a Balatonra
utaztak tovább, ahonnan a strandoláson kívül a magyar gyerekekkel közös programokon, kirándulásokon
vettek részt (Szigliget, Nagyvázsony, Tapolca) miközben egy napra még Gyálra is felutaztak a Szent István-napi nagysikerű Rúzsa Magdi koncertet és az azt
követő varázslatos tűzijátékot megnézni.
És hogy mindez a sok élmény ne merüljön a feledés homályába; idén is várjuk majd a gyerekeknek
az átélt élményekről írt visszaemlékezéseit, melyet
a Hitel szerkesztősége fog elbírálni, hogy a három
legtartalmasabb beszámolót idén is jutalomban
részesíthessük.

A gyerekek augusztus 27-én indultak vissza, hogy a
gyáli Arany János Közösségi Házban tartott búcsúesten vehessenek részt. Az ünnepségen a versek mellett a két székely góbé kedélyes előadása után Péter
János Pápai Mihály polgármester úrnak ismételten köszönetet mondott.
Jó látni, hogy ily módon a vezetők és a gyerekek között is határokon átívelő barátságok, tartalmas kapcsolatok szövődhetnek.
-AB-
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Így táborozunk mi…
A „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ
Családsegítő Szolgálata együttműködve a Civilek a
Környezetünkért Egyesülettel idén nyáron 3 alkalommal mintegy 50 fő, elsősorban hátrányos helyzetű,
Gyálon és az Ócsa Lakóparkban élő gyermek és fiatal
nyaralását biztosította vadregényes környezetben, az
Inárcsi Nagycsaládosok Szeretet Egyesületének erdei táborában. Az immár 6. éve rendszeresen megtartott táborok minimális szülői önrésszel kerülnek megrendezésre, amit Intézményünk tesz lehetővé, illetve
Gyál Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális
Bizottsága által kiírt pályázaton elnyert összegből, helyi vállalkozók nagylelkű felajánlásai és nagyvállalatok
adományai révén, valamint szakmai és civil összefogás eredményeként tudunk biztosítani.
Nyári táboraink szervezésekor célunk – azon túl, hogy
a táborlakók jól érzik magukat – olyan élmények birtokába juttatni a gyerekeket és a fiatalokat, ami által erősödik önismeretük, fokozódik körükben a tolerancia,
az egymásra figyelés, s amelyekkel megalapozzuk a
természetjárás, a hagyományőrzés igényét, valamint
az egészséges és környezettudatos gondolkodásra,
viselkedésre való törekvést.
A résztvevő gyerekek és fiatalok igen eltérő háttérrel,
képességekkel rendelkeznek. Pozitív tapasztalatunk,
hogy a különbözőségek felé nyitottabbá, elfogadóbbá
válik a közösség, korábbi előítéleteik átfordulnak, barátságok alakulnak ki.
Táborozóink továbbviszik, beépítik saját életükbe azokat a viselkedésmintákat, csoportnormákat, amelyeket az együtt töltött idő alatt sajátítanak el, s amelyeket
annak érdekében közvetítünk, hogy egészséges, érett
személyiséggel bíró, önmagukért és társaikért tenni
akaró és tudó emberekké válhassanak. A táborokban
résztvevő gyerekek, fiatalok a továbbiakban aktívabb,
rendszeresen megjelenő tagjai lehetnek foglalkozásainknak, rendezvényeinknek az együtt töltött idő, a közös élmények összekovácsoló, megtartó ereje által.
A tábori program összeállítása lehetőséget adott arra,
hogy minden résztvevő megtalálja benne az érdeklődésének leginkább megfelelő elfoglaltságot, amellett,
hogy játékos formában, saját tapasztalás útján újabb
ismeretekhez juthasson. Ezen célt követve került sor
Bata Ambrus rendőr-őrnagy, a Dabasi Rendőrkapitányság ifjúságvédelmi felelősének interaktív bemutatójára, amely révén a bűnügyi technikusok munkájával ismerkedhettek meg a fiatalok, akik kipróbálhatták
a különböző nyomok rögzítésének technikáit, a nyilvántartásba vétel főbb jellemzőit (ujjlenyomatvétel tintával, adatlap adminisztrációja, ujjlenyomat rögzítése
vasporral, lábnyomrögzítés), és hosszan beszélgethettek a rendőri munka részleteiről.

16

A Dabasi Rendőrkapitányságnak köszönhetően került
sor a nagy kánikulában egy-egy dabasi hűsítő strandolásra, vidám csúszdázásra, hiszen az utazást a
rendőrségi busz biztosítása révén tudtuk megoldani.
A szabadidő aktív, testmozgást célzó eltöltését szolgálták a kirándulások a magasleshez, az erdei túrázások,
az íjászat, a kung-fu bemutató, a harcművészet alapvető védekezési technikáinak megismerése, gyakorlása, a
sok-sok sportolási lehetőség (asztalitenisz, foci, tollaslabda, drótkötélpálya) a tábor területén, pihentető programként pedig nem maradhatott el a lovaskocsikázás.
Kreatív készségek fejlesztésére kézműves foglalkozásokat tartottunk, amelyek kiválasztásakor figyelembe
vettük az újrahasznosítás fontosságát is. Készítettünk
mécsestartókat üvegfestéssel és szalvétatechnikával,
karkötőket PET-palackból és különböző fonási, csomózási módokkal, tájképet festettünk egy egyszerű,
ám különleges végeredményt nyújtó művészi technikával. Kitartó csiszolással fából szívmedálokat alkottunk,
és nyári gyümölcsformákat öntöttünk ki gipszből, majd
színesre festettük azokat. Kipróbáltuk a hennafestést,
amellyel gyönyörű minták készültek, varázslatos, mesés díszek kerültek kezekre és lábakra. Nagy élmény
volt a gyerekek számára az esti kertmozi, amely hangulatát – a sok-sok pattogatott kukorica mellett – a közösen elkészített kerti dekoráció fokozta. A saját kezűleg
sütött kürtőskalács továbbra is a legfinomabb program
a táborok során. A táborozást színesítették, a táborozó
csapatot erősítették az érdekes és izgalmas közösségépítő játékok, a záró esték pedig az elmaradhatatlan tábortűzzel, szalonnasütéssel és gitározással teltek.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az Intézmény azon munkatársainak, akik aktív és pótolhatatlan szerepet vállaltak a táborok szervezésében,
lebonyolításában, valamint támogatóinknak: Gyál Városüzemeltetési és Városfejlesztési Nonprofit Kft., Kocsis Hús, Vak Bottyán utcai Hús- és hentesáru üzlet,
Fagyöngy Gyógyszertár, Makó Pékség, Kárpáti és
Társa asztalos műhely, Tesco Ferihegy Hipermarket
(Vecsés), Decathlon Sportáruház (Soroksár). Köszönet illeti továbbá fiatal segítőinket is: Nagy Zsófiát, Kubik Emesét, Telegdy Anettet, Litkei Dávidot, Ferencz
Mátét, akik részvételükkel, lelkes felkészülésükkel és
munkájukkal segítették tábori tevékenységünket.
A nyári táborozásokról képgalériák megtekinthetők
a Civilek a Környezetünkért Egyesület Facebookoldalán, ahol klubfoglalkozásainkról, további programjainkról, rendezvényeinkről is információt nyújtunk.
Katavits Kitti és Noszlopi Rita
Családsegítő Szolgálat
06-29/345-487

Sanbon Karate Se Tavaszi Beszámoló
A diákolimpiák és az általunk megrendezett márciusi
gyáli karate formagyakorlat verseny után a Sanbon Se
versenyzői áprilisban, Érden próbáltak szerencsét egy
nemzetközi karate versenyen, ahol Gőz Nóra aranyérmes lett, Kis Kálmán senior kategóriában bronzérmes, Szalatnyai László és Fanni pontszerző helyen
végeztek. Ezután májusban a német fővárosban folytattuk Berlinben, mert itt rendezték a felnőtt és korosztályos Kyokushin Karate Európa Bajnokságot.
Érmekkel nem, de élményekkel, tapasztalattal és tanulságokkal teli érkeztünk haza. Május végén zártuk
a hét versenyből álló tavaszi szezont Kiskunmajsán.

Az V. Tadashii Kupa került megrendezésre itt és két
bronzérmet szereztünk Gőz Nóra és Horváth Gergő
személyében és egy ötödik helyet Boldizsár Csaba
által.
Nyáron edzőtábor és övvizsgák várnak a karatékákra
és szeptembertől folytatódik a versenyszezon.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket edzéseinken !
Tel.: 06-70-554-0738, Honlap: karate-gyal.eu
Ambrus György
a Sanbon SE elnöke

5. Szüreti Fesztivál
2015. Szeptember 26-án, Szombaton

Délelőtt 9 órától rendhagyó helyszínen, a gyáli Peremvárosi horgásztónál az I. Szüreti ételek
főzőversenyhez csatlakozunk.
Pónilovas kocsikázás gyerekeknek, ügyességi diótörés jutalomért, lengőteke, arcfestés, lufi hajtogatás, ugráló vár
és más gyerek programok. Vendégünk lesz a diósdi hagyományőrző népdalkör és egyéni énekesek.
A közösségi háztól buszjárat indul 08.00, 09.00, 10.00 órakor (vissza 15.00).

Délután 17 órától a gyáli Közösségi Ház
színháztermében
Fellép: Molnár László a MR, TV énekese, Nóta, operett,
nosztalgia slágerek, kísér Látó Imre és zenekara, majd
Szüreti bál
a talpalávalót Feri húzza, közben támogató tombola.

A belépés ingyenes!

Szervező: Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete, Együttműködők: Bocsok Nagycsaládosok E.,Civilek a Környezetünkért E.
A programot támogatja:Pápai Mihály polgármester, Arany J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár, Nemzeti Együttműködési Alap

17

Keresz†
kérdések
•
•
•
•
•

Fotókiállítás a gyáli
lovasok életéről

Lábunk egy életen át hűségesen szolgál bennünket,
megérdemli a törődést, ápolást, kényeztetést.
Bejelentkezés, időpont egyeztetés: 06-70/611-68-25
facebook.com/Gyáli-Láb-Stúdió
Címünk: (Szász udvar) Gyál, Kőrösi út 90.

Tehergépkocsi-vezetőt keresünk

… akkor érdekelheti Keresztkérdések c. 10 hetes tanfolyamunk, amelyen szeretettel látjuk.
Péntek esténként
18.00-20.00 óra között
A Gyáli Református Gyülekezet termében
(2360 Gyál, Zrínyi Miklós u. 33.)
2015. szeptember 18-tól.
Ha szívesen részt venne, vagy szeretne többet megtudni,
kérjük hívja Gyimóthy Zsolt lelkipásztort (+36 30 6378174).

MEGHÍVÓ
IDŐSEK VILÁGNAPI ünnepségre
2015. október 1-jén,
csütörtökön, 14 órakor az Arany
János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár színháztermébe!
Szeretettel várjuk a városunkban élő nyugdíjas
és szépkorú társainkat,
valamint a jubiláló házaspárokat!
•

Az Idősek Világnapja alkalmából köszöntőt
mond Pápai Mihály polgármester.
Ezt követi a jubilálók fogadalom tétele anyakönyv-vezető előtt.
Majd Dömsödi Farkas Bálint énekes műsora
következik.

•
•

Még jelentkezhetnek szeptember 24-ig azok a
az idei évben jubiláló 50, 60, 65, vagy 70 éves
házasok, JUBILÁLÓ HÁZASPÁROK,
akik megerősíteni kívánják házasságkötésüket.
Telefon.: 29-263-261
Kérjük a családtagok segítségét is, vegyék fel a
szervezővel a kapcsolatot.
Szervező: Nyugdíjasok Helyi Képviseletének
Közhasznú Egyesülete, Kiss Jánosné
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Szolgáltatásaink között már megtalálható,
az ingyenes számítógépes talpvizsgálat, szükség esetén,
és igény szerint a talpbetét rendelése is.
Egyéb szolgáltatásaink: halpedikűr, hagyományos pedikűr, gépi
hullámmasszázs, nyirokmasszázs, henna test festés stb.

Ha érdekli mi az élet célja…
Ha fontos önnek az élet lelki dimenziója…
Ha fontos önnek, hogy mi lesz a halál után…
Ha még nem tudja miről szól igazán a Biblia…
Ha szeretne hiteles információt kapni Jézus
Krisztusról…
Ha szeretne megkeresztelkedni, vagy gyermekét
megkereszteltetni…

•

láb stúdió

Börcsök Gyuláné fotóiból nyílt kiállítás a közösségi házban, augusztus 19-én, Képek a Gyáli Lovassport Egyesület életéből címmel. A fotós sok éve
követi fényképezőgépével az egyesület rendezvényeit, ott van a fesztiválokon, versenyeken, ahogy
ott van szinte minden városi eseményen.
Ha csak lovas képeit nézzük is, hatalmas anyag
gyűlt össze az egyesület életének krónikásául
szegődött fotós tevékenysége során.

Szükséges képzettségek:
• C+E kategóriás jogosítvány
• PÁV III.
• GKI igazolvány
• nehéz vagy emelőgép-kezelői OKJ végzettség
Munkavégzés helye:
• Gyál külterülete.
Az önéletrajzát az alábbi címre várjuk:
2360 Gyál, Kőrösi út 53. e-mail: cv@fcc-group.hu

A syncreon Technology Kft. felvételre keres
munkavállalókat Gyálra (Prologis Ipari Park)
AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL
RAKTÁRI DOLGOZÓ és TARGONCAVEZETŐ
munkakörbe.
Feladatok
• rendelések összekészítése, címkézés
• komissiózás
• egyéb betanított raktári feladatok
Elvárások
• befejezett általános iskolai tanulmányok
• targoncavezető munkakörhöz targoncavezetői jogosítvány
• 2 műszakos munkarend vállalása
• pontos, precíz munkavégzés
Amit kínálunk
• bejelentett munkaviszony
• hosszú távú munkalehetőség
• piacnak megfelelő bérezés, munkába járás támogatása
Felkeltettük érdeklődését az állással kapcsolatban?
Küldje el önéletrajzát az alábbi címre:
renata.solymosi@syncreon.com
vagy adja le személyesen telephelyünkön
(Gyál, Prologis Ipari Park, DC5 épület)!
Egyéb információ: 06-70/455-50-40

A képek között szép számmal vannak művészi
értéket képviselő alkotások. A tárlaton is látható
volt például az a képe, ami az internetre felkerülve bejárta az egész világot, milliók látták, több tucat országból, elképesztően nagy számban kapott
lájkokat, s vitte a gyáli lovasok és persze a művész hírét, szerte a világban.
Érdekes, szemet gyönyörködtető képeit végignézve megelevenedtek nemzetünk lovas hagyományai, s ízelítőt kaptunk abból az egyre kiteljesedő
tevékenységből is, ami a Gyáli Lovassport Egyesületet városunk egyik legaktívabb civil közösségévé teszi.

A rászorulóknak* ingyenes jogsegélyszolgálat Gyálon!
Félfogadás csak időpont egyeztetés és az ingyenességi
támogatás engedélyezése után!
Időpont egyeztetés: hétfőtől péntekig 14 és 18 óra között.
Telefonszám: 06-70/664-0988, Jakab Krisztina.
Félfogadás: kedden 12-18, szerdán 8-14 óra között.
*Az ingyenességi támogatás engedélyeztetése a
1082 Bp., Kisfaludy u. 9. szám alatt történik
a kormányhivatal jogsegélynyújtási osztályán. Tel.: 06-1/7000-952.
A jogsegélyszolgálat a 2003. évi LXXX. törvény alapján működik!
További információkról érdeklődjön a 06-70/664-0988-as telefonszámon!

HAMBURGEREK
CSIRKÉS DOBOZOK
FRISSEN SÜLT HEKK

AKCIÓ

HAMBURGER MENÜ
HAMBURGER

+ + =
KIS
BURGONYA

KIS
ÜDÍTŐ

660Ft

Megtalálsz minket Gyálon a Déryné udvarban.
(a Spar mellett)
www.szlengburger.hu
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GYÁLI EÖTVÖS JÓZSEF
SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.
Tel./fax: 06-29/544-340, 544-341.
e-mail: gyogyir2004@gmail.com
www.allatorvosgyal.hu

OM: 032611
Akkreditációs lajstromszám: AL-2652
2360 Gyál, Erdősor u. 65.
Tel.: 29/340-112 Fax: 29/340-952
www.eotvos-gyal.sulinet.hu

Gyarapítsd tudásod
2015. szeptember 1-től
szakképzéseinken!

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

+

Érettségizettek számára iskolai rendszerben
oktatható 2 éves szakképesítéseink

Kristályvirág Optika
A minőségi látásért

Gyermekszemüveg ajánlat:

Új partnerünk a CEWE
Védőszemüvegek és
úszószemüvegek akár
saját dioptriával,
napszemüvegek,
szemüvegkeretek,
szemüveglencsék,
kontaktlencsék
és ápoló folyadékaik,
illetve egyéb kiegészítők
széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat.

• Computeres
látásvizsgálat
• Baba-, gyermekszemészeti szűrővizsgálat
• Szemüvegkészítés
és javítás
• Kontaktlencse alkalmassági vizsgálat,
illesztés és betanítás
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AKCIÓ
Augusztus 17-től szeptember 30-ig

Minőségi Hoya Kids lencsével ellátott
szemüvegkeret kompletten 28 590 Ft-tól helyett

Nyitva tartás:
Hétfő – Péntek:
9 - 18
Szombat: 9 - 14

06 70 902 5876

kristalyviragoptika@gmail.com
www.kristalyviragoptika.hu
Gyál, Táncsics Mihály utca 61.

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)

15 990 Ft-tól!

Érdeklődni minden nap 8:00 – 15:00 óra között
29/340-112, hétfőn 15:00 – 17:00 a 29/346-451számon vagy dobai.eniko2014@gmail.com címen.

Munkaszemüveglencse akció:

Jancsi és Juliska Óvoda

Szeptember 1-től október 31-ig

Személyreszabott szemüveglencsék

nagy kedvezménnyel!

Vizsgálatra bejelentkezés
és bővebb információ kérés
az alábbi elérhetőségeken:

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

Természetesen a látásvizsgálatot
díjmentesen biztosítjuk
megrendelésük mellé.

Óvodánkban a rengeteg játék mellett, a fejlődés is
fontos szerepet tölt be. Kis létszámú csoportban,
szakképzett óvodapedagógusok, egyénre szabottan
foglalkoznak a gyerekekkel, miközben népi táncolni, 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.

• 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

MOSDÓK, WC-K,
SZERELVÉNYEK,
RÉZCSÖVEK,
IDOMOK,
SZELEPEK
24 ÉVE A LAKOSSÁG
SZOLGÁLATÁBAN
Víz-, gáz-, központifűtés-,
klímaszerelés, tervezés,
teljes körű kivitelezés.

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

Apróhirdetés
hirdetés
Van-e olyan ismerőse akinek
mellékjövedelemre van szüksége? Ha igen - hívjon - segítek.
06-20/401-6810. Agilis személyeket keresek!
Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton
is. Whirpool, Samsung, LG,
stb. Gallai szervíz Tel.: 30/3079794, 30/461-6019.
Angol magánórák (60
perc) anyanyelvűekkel, rendkívül kedvező áron, itt Gyálon.
Felnőttek és iskolások gyakorolhatnak angolul társalogni.
Segítünk az angol nyelvtanban
is. Kezdőket is fogadunk.
Érdeklődni: 06-30/938-9709,
06-29/340-878.
Bútor készítés – konyhabútorok
- szobabútorok, polcok – fürdőszobabútorok. Kedvező árakkal,
rövid határidővel, nagy színválasztékban. Egyedi elgondolások megvalósítását is vállalom.
Érdeklődni lehet a 06-20-2445315-ös telefonszámon.
VÍZ- GÁZ ÉS FŰTÉSSZERELÉS fűtési rendszer beszabályozása. GÁZ BIZTONSÁGTECHNIKAI FELÜLVIZSGÁLATA (5 évenként kötelező) Fég
készülékek javítása, karbantartása. Ingyenes tanácsadás!
Telefon: 20/933-9844.
www.energiatakarekosfutes.hu
Vállalok víz-gáz-központifűtés
és padlófűtés szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők javítását,
cseréjét. Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és ehhez kapcsolódó munkákat. Szur Sándor
06-20/412-6511.
Egyedi ajtók, ablakok, bútorok,
teraszok, garázs, ács, parkettás
munkát vállalunk. 70/666-9568.
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apró

Apróhirdetés
hirdetés

Pótvizsgára felkészítés matematikából (esetleg más tantárgyból is) Gyálon, telefonszám: 06-20/527-7701.
Lizzy Perity GYÓGYMASSZŐR
svéd-, talp-, hát-, kötőszövet
masszázs, lágy-csontkovácsolás, teljes testmasszázs. Holistic
Pulsing – lélekmasszázs (pánikbetegség, depresszió oldása/gyógyítása). Tel.: 06-20/404-4241.
Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek
(személygépkocsi,
motor) felvásárlása készpénzben, azonnal. Tel.: 06-30/2593260 Csongrádi István.
ELADÓ építési TELEK GYÁLON,
a Szilvás utcában (700 m2-es).
A környék szép, rendezett, új
házakkal, a közelben BKV és
MÁV megállóval. A telken jelenleg gyümölcsfák és egy kis
faház található. A telken belül
csatorna, fúrt kút, az utcában
villany, víz, gáz, kábeltévé stb.
Ár: megegyezés szerint.
Telefon: 06-30/371-4513.
Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek, pas�szív BAR listásoknak is a legrugalmasabban. Csongrádi István
06-30/259-3260.
Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca
73, Tel.: 70/233-30-47.
Eladó Gyál-felső forgalmas részén, Kolozsvári utca legelején
54m2-es saját tulajdonú üzlet,
alatta levő földalappal, saját tulajdonú villany-, gáz-, víz- és csatornabekötéssel. 30 évig húsbolt
volt, kiöregedés és betegség miatt eladó! Két bejáratú, raktár, wckézmosó és nagy eladótérből áll.
Bárminek megfelelő. Irányár: 6,5
millió, de az ár alku tárgyát képezi. Érdeklődni: 06-70/270-8311.

apró

Apróhirdetés
hhi irrddeettééss

Villanybojlerek vízkőtelenítése
(kisebb áramfogyasztás, hos�szabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása, hidrofor javítás és ingyenes
állapotfelmérés.
Telefon: 06-30/417-2317.
Eladót keresünk! Minimum 5 éves gyakorlattal.
Számítógépkezelői gyakorlat
szükséges. 06-20/378-5752.
Víz, gáz, kőműves, burkoló, festés, parkettás, ács, asztalos munkát vállalok. Tel.: 20/324-6186.

Megbízható hölgy takarítást vállal, heti 1-2 alkalommal állandóan. Segítek nagytakarításban is.
Leinformálható vagyok. Telefon:
06-70/379-1309.
Friss házi tehéntej kapható!
Érdeklődni lehet: 06-20/497-7418.
Olasz és orosz privát nyelvórák
Gyálon, diplomás nyelvtanártól.
Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is. Tel.: 0670/ 933-8181.

Iskolakezdéshez, vagy csak úgy
komplett P4 számítógép eladó.
Fontos cuccok telepítve, netezni, csetelni, melózni tökéletes.
Ára csak gép: 11.000 HUF, 19”os monitorral 19.000 HUF. Telefon: 06-20/9516-023.

Hirdetésfelvétel:
06-29/541-644

A NAPRA FORGÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
KERTÉSZETI KISEGÍTŐ, CÍMKÉZŐ ÉS CSOMAGOLÓ 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
•
ﬁzikai állóképesség
•
teljesítményorientált hozzáállás
Munka helyszínei:
•
Gyál, Szigetszentmiklós

Megváltozott munkaképességű munkavállalók
jelentkezését is várjuk!
Érdeklődjön, jelentkezzen a 06-20/366-3993-as
telefonszámon, munkaidőben 8 -16 óra között.
Jelentkezését leadhatja a “kisegítő munkakörök”
megnevezésével az oneletrajz@napra-forgo.hu
email címre is.

FOGADUNK!

I UTALVÁNYT EL

ISKOLAKEZDÉS

Megújult formában az iskolakezdésre készülve,

megnyílt papír-írószer
és nyomtatvány boltunk!

Olcsó árakkal jó minőséggel
(Faber Castell, KOH-I-NOOR, ICO)
várjuk a kedves érdeklődőket!
Tollak, exkluzív ajándékok
és party kellékek nagy választékban.
Gravírozás, névjegykártya készítés,
bélyegző készítés, nyomtatványok.

Nyitva tartás: K - P: 9-17, Sz: 9-13.
A hirdetés felmutatója 10% kedvezményt
kap egyszeri vásárláskor!
Telefonszám: 06-20/938-6368, 06-29!342-704

2360 Gyál, Vecsési út 12.
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A közösségi ház programjaiból

Nógrádi György
előadása

KÁLMÁN IMRE:

Aktuális világpolitikai
folyamatokról, korunk feszítő
társadalmi problémáiról tart
előadást a legismertebb
biztonságpolitikai szakértő,
prof. Dr. Nógrádi György.
A Corvinus Egyetem televíziókban is gyakran szereplő
egyetemi tanára előadásában
szó lesz többek között a migrációról, modern kori „népvándorlásról” és a terrorizmusról is.
Október 21. szerda,
18.00 óra
Jegyek elővételben: 1.000 Ft,
a helyszínen: 1.500 Ft.

Óz, a nagy varázsló
gyermekelőadás

Dorka - Bednai Natália
Totó, Óz - Zsiga László
Északi Boszorkány, Nyugati Boszorkány - Kelemen Kriszta
Madrijesztő, Mumpic I. - Ternai
Krisztina
Bádogember, Mumpic II., Henrik bácsi Farkas Zoltán / Gieler Csaba
Oroszlán, Mumpic III. - Pallós Tibor

CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ
SZEREPOSZTÁS:
Sylvia - Horváth Erika
Edvin - Juhász László
Stázi - Pyka Alexandra
Bóni - Sárkány Krisztián
Cecília - Osvát Magda
Miska - Kerekes Károly
Leontin grófné - Tiszai Nagy Ildikó
Feri bácsi - Horváth Lala
Kiss Úr és Császár - Homoki Tibor
Christina grófnő - Horváth Gabriella

Október 18. vasárnap,
15.00 óra

Rendező: Sárkány Krisztián
November 8. vasárnap,
19.00 óra

Jegyár: 1.000 Ft/ gyermek,
kísérő: 500 Ft (gyermekenként 1 felnőtt)

Jegyek elővételben: 2.000 Ft,
a helyszínen: 2.500 Ft.

Müller Péter: Az élet művészete

című előadása

Szeptember 30., 18 óra.

Jegyek elővételben 1 500, a helyszínen 2 000 Ft.

Zenés vígjáték két részben
Szereplők:
Csomor Csilla, R. Kárpáti Péter, Csonka Zsuzsanna
Laurinyecz Réka, Heller Tamás,
Némedi-Varga Tímea, Szabó Máté, Pelsőczy László
Zenei vezető:
Szekeres László
Hangszerelés:
Judt István
Fény, hang:
Rinven Kft.
Koreográfus:
Kiss Izabella

Átdolgozta:
Gém György
Dalszövegírók:
Szécsén Mihály
Békeffi István,
Kellér Dezső,
Pártos Jenő,
Szász Péter

Rendezőasszisztens:
Házi Anita
Fotó:
Éder Vera
Díszlet:
Simon Art
Stúdió

Rendezte: Gergely Róbert
Az előadás az UMPA ügynökség engedélyével került bemutatásra
A produkció Szécsi Katalin támogatásával valósult meg.

szeptember 19. 19 óra, jegyek elővételben 2.000, a helyszínen 2 500 Ft.

