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Meghívó
Gyál Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdete évfordulójának tiszteletére rendezett városi ünnepségre.
A rendezvény programja:
2016. március 15. 11.00 órától ünnepi
megemlékezés
az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár színháztermében.
Ünnepi beszédet mond:
Erős József alpolgármester
Az ünnepi műsor közreműködői:
R. Kárpáti Péter színművész és
az Eötvös József Szakképző Iskola tanulói
Az ünnepség második részében koszorúzás a Templom téri kopjafánál.
Pápai Mihály
polgármester
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Egy éves a Gyáli
Babaköszöntő
Program
A Gyálról befizetett
pénz legyen a
gyáliaké!
Megalakult a Jálics
Géza Helytörténeti
Társaság
Összefoglaló a
Kultúra napi városi
ünnepségről
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Tájékoztató a rendkívüli települési támogatás
változásairól
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2016. január 28. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülésén elfogadta az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A módosítás a rendkívüli települési támogatás összegét érinti. A rendelet hatályba lépését megelőző napig, azaz 2016. január 31. napjáig a rendkívüli települési támogatás keretösszege családtagonként 10.000
Ft, egyedül élő esetén 20.000 Ft volt évente, függetlenül attól, hogy az évnek mekkora részében rendel-

kezett a kérelmező, illetve családja városunkban bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel.
2016. február 1. napjától azonban a visszaélések és
a párhuzamosan felvett támogatások elkerülése érdekében a keretösszeg arányosítására került sor, így
amennyiben a rendkívüli települési támogatásra való
jogosultság év közben keletkezik, úgy a keretösszeg
időarányosan illeti meg a jogosultat.
Fentiek tárgyában részletes tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal fsz. 14. szobájában, vagy a 29-540951 telefonszámon kaphatnak.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Ez történt az idei első képviselő-testületi ülésen
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. január 28-án megtartotta éves munkarend szerinti soros ülését. Az ülésen összesen tizenhét napirendi
pont szerepelt, melyekben az alábbi döntések születtek:
•

•
•

•

elfogadták Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb
eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;
módosították a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló rendeletet;
elfogadták a 2016. évi Gyáli Polgármesteri Hivatal
igazgatási szünet idejét, mely 2016. július 25-től,
július 29-ig tart majd. A téli időszakban 2016. december 27-től december 30-ig tart;
döntöttek a Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a
Gyál Városgazda Gazdasági Műszaki-Ellátó Kft.
ügyvezetői munkakörére kiírt pályázatról. Az ügyvezetői feladatok ellátásával Horváth Gábort bízták meg;
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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•
•
•

•

•
•

megalkották a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendeletet;
pályázatot írtak ki a Gyáli Tulipán Óvoda magasabb vezetői státusz betöltésére;
kiválasztásra került a Gyáli Tátika Óvoda átalakításának, és a gyáli védőnői épület korszerűsítésének műszaki ellenőre. Mindkét esetben a Volmer
Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot;
támogatja a testület a Peremvárosi Horgásztó
bérleti szerződés megkötését, melynek értelmében a tavat 15 év időtartamra a Peremvárosi Horgászok Egyesülete bérli;
elfogadták a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2015. évi
beszámolóját;
a testület elutasította a kötelező betelepítési kvótát.

Gyál Város Önkormányzata éves munkarend szerinti soros ülését 2016. február 25-én tartja a Városháza
tanácstermében. A képviselő-testületi előterjesztések,
anyagok, illetve döntések a honlapunkon olvashatók.

Milyen települést szeretnénk?
Tisztelt Gyáli Lakosság!
Minden lakosnak, tulajdonosnak, gazdasági szereplőnek van véleménye az alábbi kérdésekről:
•
•
•
•

Mi az, amiben jobbak vagyunk, mint a szomszédos települések?
Mi az, ami hiányzik a városunkból?
Milyen irányban fejlődjünk? Mire alapozhatjuk
fejlődésünket?
Milyen legyen városunk 10 év múlva?

Gyál Város Önkormányzata meg kívánja újítani a város településfejlesztési stratégiáját, ami középtávon meghatározza a településen megvalósuló fejlesztéseket. A stratégia megalkotásánál számítunk
a lakosság véleményére.

A településfejlesztési stratégiának a település középtávú (4-6 év) fejlesztési tervét nevezzük. Célja, hogy a
településvezetés és a lakosság számára legyen olyan
dokumentum, amely tartalmazza Gyál fejlődését elősegítő célokat és hozzásegíti a település fejlesztéséért felelős politikusokat a megfelelő döntések meghozatalához. A stratégia feladata az, hogy olyan célokat és azok
megvalósításához szükséges akciókat, forrásokat jelöljön ki, melyek megalapozzák a város korszerű és harmonikus, a lakosság érdekeit szolgáló fejlődését.
Jól látszik tehát, hogy az Önök véleménye, ötlete fontos, hiszen csak olyan településfejlesztési stratégia
lehet eredményes, amely összhangban áll a helyi lakosság véleményével, és amely a lakosság érdekeit
is szolgálja.

A stratégiáról…

Mindezt figyelembe véve az elkövetkezendőkben
rendszeresen tájékoztatjuk Önöket a tervezési folyamatról, de szeretnénk, ha véleményükkel aktívan is
segítenék a tervezést. Későbbiekben több fórumon is
lehetőséget biztosítunk, hogy elmondhassák véleményüket, ennek időpontját minden alkalommal külön is
jelezzük városunk honlapján (www.gyal.hu), illetve lehetőség szerint az Új Gyáli Újságban. A település jövőbeni fejlesztői, azaz az általános iskolások körében
rajzpályázatot szeretnénk hirdetni, a háztartásoknak
kérdőívet juttatunk el, s a stratégia alkotás során aktív
részt vevők jelentkezését is várjuk.

Az Önkormányzat feladata, hogy mindenkor biztosítsa Gyál lakossága számára a változó igényekhez alkalmazkodó, az életminőség és életszínvonal növekedéséhez szükséges társadalmi, gazdasági, környezeti
és műszaki feltételeket.

Kérjük Önöket, vegyenek részt a közös munkában, véleményükkel, javaslataikkal, gondolataikkal segítsék a városunk fejlődését!
Pápai Mihály
polgármester

Célunk minden felelősséget érző szereplő igényének
meghallgatása, elképzelésének figyelembe vétele,
hogy ne csak a tervezési folyamat végén véleményezőként találkozzon a tervvel, hanem annak készítési
folyamatának is aktív részese legyen. Szeretnénk figyelembe venni elképzeléseiket, hogy azután a közösen megálmodott jövő megvalósításán is együtt
munkálkodhassunk.

Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Kiadja: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Felelős kiadó: az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár igazgatója
Felelős szerkesztő: Gazdik István (gazdik.istvan@gyal.hu)
Szerkesztő: Veres Sándor
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.
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Új civil rendelet született
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.
január 28-án megtartott ülésén megalkotta a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 3/2016.
(I.28.) számú rendeletét. A rendelet hatálya a gyáli civil szervezetekre, egyéb szervezetekre és magánszemélyekre (a továbbiakban: civil szervezetek)
valamint azok Gyál Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) általi közösségi célú támogatására terjed ki, amely támogatás nem pénzbeli és
pénzbeli támogatás formájában valósul meg. A rendelet röviden az alábbiakban felvázolt rendelkezéseket tartalmazza.
A pénzbeli támogatások vonatkozásában a képviselő-testület a költségvetés összeállításakor meghatározza, hogy a civil szervezetek támogatására milyen
célra, mekkora összeget biztosít Gyál város fejlesztése, közösségi életének előmozdítása, hírnevének
öregbítése érdekében. A képviselő-testület, a feladatkörük szerint érintett bizottságok javaslata alapján, a
költségvetés elfogadásával egyidejűleg döntést hoz a
pályázatok kiírásáról. A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján és a helyi újságban kell közzétenni.

Egy éves a Gyáli Babaköszöntő Program
A rendelet tartalmazza a pályázati felhívásnak, a
benyújtandó pályázati dokumentációnak a kötelező tartalmi elemeit, továbbá azt, hogy a pályázatokat
írásban, 1 példányban a Gyáli Polgármesteri Hivatal
Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodához kell benyújtani. A beérkezett pályázatokat, az érintett bizottságok
javaslatainak figyelembevételével, a képviselő-testület
bírálja el. A támogatásról szóló döntés alapján a civil
szervezettel a rendelet 4. számú mellékletét képező
megállapodás mintában meghatározottak szerinti támogatási megállapodást kell kötni.
A támogatás csak a döntésben és az alapján kötött megállapodásban megjelölt célra használható fel.
A civil szervezet a támogatás felhasználásáról a tárgyév december 15. napjáig köteles elszámolni. A támogatás felhasználását a jegyző – a bemutatott számlák
alapján – a tárgyévet követő év március 31. napjáig ellenőrzi, és az ellenőrzés eredményéről a tárgyévet követő év áprilisi rendes bizottsági üléseken és testületi ülésen írásban tájékoztatja az érintett bizottságokat
és a képviselő-testületet.
dr. Nagy Erika
aljegyző

Légy Te egy mentett kutya gazdája!
A Bundás Barát Állatvédő Egyesületet a decemberi Új Gyáli Újságban mutattuk be, ahol a kedves olvasók megtudhatták, hogy szervezetünk elsősorban szegény körülmények között élő, vagy segítségre szoruló
állatbarát embereknek, családoknak segít, akiknek kutyájuk, cicájuk vagy egyéb kisállatuk van otthon. Állatvédőként viszont nem hunyunk szemet más rászoruló
állatok felett sem. Így került gondozásunkba a valószínűleg bántalmazott, elütött és cserben hagyott német
juhász szuka keverék kutya, Csíkos. Medencecsonttörés operáció, lépeltávolítás és bal hátsó lábának amputálása, valamint, közel 2 év testi és lelki rehabilitáció
után az 5 éves Csíkos új felelős gazdát keres. Nem ugrál, nincs láb alatt, így akár idősek, mozgásban korlátozott emberek mellé is ajánljuk. Életét, nem csak nekünk, hanem támogatóinak valamint annak a több száz
embernek is köszönheti, akik izgultak érte, és bíztatták.
Hosszú út és kemény munka vezetett idáig, de megérte, hisz mára egy életvidám, területét őrző, 3 lábon
is kitűnően és gyorsan futó, de kicsit még félős kutyus
vált belőle. Bővebb információt, további fotókat, videót
történetéről, a lenti elérhetőségek egyikén tudunk adni.

2015-ben egy új kezdeményezés történt a városvezetés részéről a Gyáli Babaköszöntő Program bevezetésével, mellyel a fiatal családok gyermekvállalását, a
gyáli újszülötteket kívánja támogatni az önkormányzat.
Tavaly 165 gyáli újszülött és családja részesült a támogatásban, melyek közül volt, akinek Erős József alpolgármester személyesen adta át a csomagot.
A Gyáli Babaköszöntő Programnak köszönhetően Gyál
Város Önkormányzata azon gyáli lakóhellyel rendelkező gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik
2015. január 1. napján vagy azt követően születnek, és
legalább az egyik szülőjük a gyermek születését megelőzően három hónapja folyamatosan bejelentett gyáli lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon él.
A támogatás formája egyszeri 15.000 forint értékű támogatási csomag, amely gyermekruházatot és más a
gyermek gondozását segítő tárgyakat tartalmaz.
Az ajándékcsomagban megtalálható textilpelenka, fürdőlepedő, pártedli, sapka, takaró, body, lázmérő stb.
A csomag részét képezi a Gyáli Babakalauz nevezetű kiadvány is, mely tartalmazza a helyi védőnők, gyermekorvosok elérhetőségeit, rendelési idejüket, az ügyeletes
kórházak elérhetőségeit, valamint a gyermekek után járó
támogatások, illetve kedvezmények leírását.
A Gyáli Babaköszöntő Program doboza és elemei
egyedi grafikai tervezésűek, különlegességük a babalogó, amely „Gyál babája” szlogennel ellátott emblémát tartalmaz.
Gyál Város Önkormányzata minden gyáli babának és családjának örömökkel teli, egészségben eltöltött hosszú, boldog életet kíván.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Csíkos 2014. március: műtét után csak segítséggel tudott járni

Csíkos 2015: testi sérüléseiből felépült vidám kutyus

Elérhetőségeink: www.bundasbarat.hu |Facebook: Bundás Barát Állatvédő Egyesület és Budás Barát Junior néven
E-mail: info@bundasbarat.hu |Telefon: 06-70/205-6552 (H-P 18-órától, Sz-V: egész nap) |Számlaszám: 65100118-11392792-00000000
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Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze
a mammográfiás szűrővizsgálat.
A Gyálon lakó 45–65 éves nők, akik utolsó
mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év,
meghívólevelet kapnak, amin szerepel,
hogy mikor várják őket a
Flór Ferenc Kórházban
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
tel.: 36 (28) 507-126) vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás
szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat ingyenes.
Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Főosztály
tel.: 36 (1) 465-3823
A lehetőség adott!

Éljen vele!

2016. február 16-26.

Író vagy? Költő vagy?

Vagy „csak” szereted az irodalmat?
Akkor szeretettel várunk az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtár
olvasótermébe az
Irodalmi Szalon következő találkozóira:
február 18-án 18 órától és
március 17-én 18 órától.
Ha vannak új írásaid, hozd el őket!
Kellemes estét ígérünk,
melynek fényét te is emeled, ha eljössz.
Várunk szeretettel:
Farkas Évi színművész és a könyvtárosok
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Sokmillió forint maradhatna a helyi
szervezeteknél

A Gyálról befizetett
pénz legyen a
gyáliaké!
Az adózó állampolgárok személyi jövedelemadójuk 1
százalékát civil szervezeteknek, illetve meghatározott
tevékenységet végző intézményeknek ajánlhatják fel
adóbevallásuk benyújtásakor.
Ezek a felajánlások nagy segítséget jelentenek a közösségeknek. A városunkban élők személyi jövedelemadójának 1 százaléka összesen több tízmillió forintot tesz
ki! Összeállításunkban Gyálon működő, illetve a városhoz kötődő tevékenységet végző szervezetek listáját adjuk közre azzal a szándékkal, hogy a felajánlásokhoz ötleteket adjunk.
Maradjon a személyi jövedelemadó 1 százalékának
minél nagyobb része Gyálon, segítse az itt működő
szervezeteket, szolgálja a gyáliakat!
A lista nem teljes. Azok a szervezetek szerepelnek
benne, amelyekről tudomásunk van. Kérjük a listából kimaradt szervezeteket, keressék meg lapunkat, hogy a következő számban közzé tehessük
adataikat.

Ifjú szivek Alapítvány
Adószám: 18665855-1-13

Gyál Városi Népdalkör Egyesület
Adószám: 18682537-1-13

Lurkó Gyermekfoci Egyesület
Adószám: 18696475-1-13

Jancsi és Juliska Oktatási
Alapítvány
Adószám: 18704338-1-13

Gyáli Amatőr Sportegyesület
Adószám: 18684601-1-13

Nyugdíjas Alapítványért
Nyugdíjas Klub
Adószám: 18686500-1-13

Tátika Óvoda Gyermekeiért
Alapítvány
Adószám: 18703612-1-13
Apex Optimista Sportegyesület
Adószám: 19703907-1-13
A-56 Postagalambsport
Egyesület Gyál
Adószám: 18687295-1-13
Bocsok Nagycsaládosok
Egyesülete
Adószám: 18736502-1-13
Bundás Barát Állatvédő
Egyesület
Adószám: 18620029-1-13
Civilek a Környezetünkért
Egyesület
Adószám: 18725090-1-13

Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület
Adószám: 18672538-1-13
Gyáli Birkózókért Egyesület
Adószám: 18694363-1-13
Gyáli Ipartestület
Adószám: 19174741-2-13
Gyáli Kertbarát Kör
Adószám: 18707300-1-13
Gyáli Lovassport Egyesület
Adószám: 18205822-1-13
Gyáli Mozgáskorlátozottak
Önálló Egyesülete
Adószám: 18683703-1-13
Gyáli Nagycsaládosok
Egyesülete
Adószám: 18674994-1-13

Nyugdíjasok Helyi Képviseletének
Közhasznú Egyesülete
Adószám: 18717048-1-13
Obsitosok Kultúrális és
Szabadidős Egyesülete
Adószám: 18223543-1-13
Őszidő Nyugdíjas Klub
Adószám: 18686139-1-13
Pörög a Gyáli Szoknya
Egyesület
Adószám: 18725409-1-13
Prémium Gyáli Asztalitenisz
Sport Egyesület
Adószám: 18726091-1-13
Sanbon Sportegyesület Gyál
Adószám: 18686672-1-13
Solymári Béla Nyugdíjas
Pedagógus Klub
Adószám: 18687745-1-13

Együtt a Liliom Óvodáért
Alapítvány
Adószám: 18687673-1-13

Cukorbetegek Egyesülete
Adószám: 18667163-1-13

Bartók Alapítvány
Adószám: 18678314-1-13

Egymásért Mozgássérültek
Gyáli Egyesülete
Adószám: 18695247-1-13

Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány
Adószám: 18338946-1-13

FEGY Polgárőr és Tűzoltó
Egyesület Gyál
Adószám: 19177517-2-13

Integrál Motoros Klub
Adószám: 19281737-1-13

Alapítvány a Tulipán utcai
Óvodáért
Adószám: 18720222-1-13

Eötvös József Alapítvány a
gyermekekért
Adószám: 18701854-1-13

Fogyasztóvédelmi Egyesület
Gyáli Szervezete
Adószám: 18723988-1-13

Kertváros Fúvószenekari
Egyesület
Adószám: 18337282-1-13

Alapítvány Gyálért
Adószám: 18661095-1-13

Gyál Közbiztonságáért
Közalapítvány
Adószám: 18689620-1-13

Gyál és Térsége Birkozó Sport
Egyesület
Adószám: 18689400-1-13

Kovács István Pál Dalkör
Egyesület
Adószám: 18722059-1-13

Anyákért, és Gyermekeikért Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18718197-1-13

GYÁL-I Postagalambsport
Egyesület
Adószám: 18693795-1-13
Horgász Egyesület Gyál
Adószám: 18664366-1-13

Városi Gyermekgondozónők a
Bölcsödéért Egyesület
Adószám: 18718276-1-13
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Gyimesi Istvánt választották az új civil szervezet elnökévé

Megalakult a Jálics Géza Helytörténeti Társaság
Január 29-én tartotta alakuló közgyűlését városunk új civil szervezete, a Jálics Géza Helytörténeti
Társaság.
A szervezetet a településünk történetében, fejlődésében kimagasló
szerepet játszó Jálics család egyik
legjelesebb képviselőjéről, Jálics
Gézáról nevezték el.
A kulturális örökség megóvását,
helytörténeti értékek felkutatását,
Gyál és környéke történelmének kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi,
írásos és egyéb bizonyítékainak
gyűjtését, a hagyományok ápolását, megismertetését célul tűző közösség elnökének Gyimesi István

Farsangolás a könyvtárban
nyugalmazott polgármestert, városunk díszpolgárát választották meg.
Az alapító tagok tervei között kiállítások szervezése, helytörténeti ki-

Kicsiben nehezebb?
Immáron második alkalommal szervezi meg a Szabadtűzi Lovagrend valamint az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár a Gyáli Tavaszváró
Lábas-party elnevezésű páratlan gasztronómiai rendezvénynek számító sütő- és főzőversenyt. Az esemény különlegességét az adja, hogy a résztvevők 20
cm átmérőjű, 7,5 cm magas 2,0 literes, fedővel ellátott lábasban, hordozható camping gázfőző, mint hőforrás használatával készítik el a két adag ételt.
A 2016. április 2-án, a közösségi házban szervezett
főzőversenyen a kiváló szakács és szakoktató emlékére a Weinbrenner Gábor emlékkupáért is megmérkőznek a csapatok.
Nevezési lap és részletes versenykiírás letölthető az Interneten a www.gyalikozhaz.hu, illetve a
www.szabadtuzilovagok.hu internetes honlapról.
A látogatók ellátásáról a Szabadtűzi Lovagrend és a
Közház Büfé gondoskodik.
A színpadon fellép többek között a Gyál Városi
Fúvószenekar.
A belépés ingyenes.
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adványok írása, kiadása, honlap
készítése, emléktáblák kihelyezésének kezdeményezése stb.
szerepel.

Január 30-án, szombaton délelőtt hagyományteremtő
szándékkal farsangi készülődés volt a gyerekkönyvtárban. A családias hangulatú program résztvevői az
álarckészítés által mutathatták be kreativitásuk határtalanságát, így az eltérő technikák alkalmazása révén
változatos szépségű alkotások születtek. Ezt követően, a farsangi hagyományokhoz híven fánkkal vendégeltük meg a kis művészeket és szüleiket, s eközben

A prózaíró verseny
eredményei
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2015-ben 12. alkalommal hirdette meg Prózaíró Pályázatát. A felhívásra összesen 17 mű érkezett. A szerzők többsége Gyálról jelentkezett, de
érkeztek írások Felsőpakonyról és Vecsésről is.
A zsűri tagjai voltak: Prémné Nógrádi Vera, Martényi Károlyné és Tofán Attiláné.

szó esett a farsang eredetéről, magyarországi hagyományairól. Végül a gyermekek és a felnőttek is boldogan öltötték fel a maguk készítette álarcokat egy közös fotó erejéig.
Idén több ehhez hasonló tematikus témájú programot
szeretnénk rendezni, melyekre szeretettel várunk minden érdeklődőt.
könyvtár

Könyvbemutató
Karácsonyi Ibolya Árnyak és fények című verseskötetének könyvbemutatója 2016. február 25-én,
csütörtökön 18 órakor a könyvtárban.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

A pályázaton a következő eredmények születtek:
I. díj: Varga Imre Lajos: Harangjáték – Felsőpakony
II. díj: Bakos Zoltánné: A boldogságot hozó „vászongomba” – Gyál
III. díj: Benke Mária: Repülés, szárnyalás, lebegés
– Vecsés
IV. díj: Kelemenné Bata Mária: Panka karácsonyi kívánsága – Vecsés
Különdíj: Rachler Csaba: „A távírász” – Gyál
Különdíj: Gerencsér Renáta: Örökre melletted – Gyál
Dicsérő oklevél: Sőr Bence: Nyuszi – Gyál
Gratulálunk a nyerteseknek!
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Nemzeti imádságunk, a Himnusz születésének évfordulóján

Magyar kultúra napja a közösségi házban
A kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc
1823. január 22-én tisztázta le
Szatmárcsekén nemzeti imádságunk,
a Himnusz kéziratát.
A magyar kultúra napját ennek emlékére
ünnepeljük meg január 22-én, 1989 óta.
Gyálon az idén is nívós ünnepségsorozattal emlékeztünk az évfordulóra. Az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár kamaratermében Gazdik István,
az intézmény igazgatója nyitotta meg a tavalyi, 25.
Gyáli Téli Tárlat díjazott alkotói, az első díjjal jutalmazott Szabó Viktória, a második díjas Gáll Sándor, a
megosztott 3. díjas Bánkuti Emese és M. Kaiser Ilona, a különdíjas Karizs János valamint a közönségdíjas Pósa Mária csoportos kiállítását, majd a színházteremben folytatódott a program.

Méhész Árpádné
A kitüntetett 1985-ben, a nyíregyházi Bessenyei
György Tanárképző Főiskolán, magyar-könyvtár
szakon diplomázott, 1999-ben kulturális menedzseri képesítést, 2001-ben könyvtári szakfelügyelő minősítést, 2006-ban pedig egyetemi képesítést szerzett könyvtár-informatika szakon.
1980 januárjától dolgozik a gyáli könyvtárban.
Munkáját feldolgozó könyvtárosként kezdte, később a szakma valamennyi területén helytállt, volt
olvasószolgálatos, gyermek könyvtáros, szervező könyvtáros, könyvtárvezető is. Jelenlegi megbízása az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár közgyűjteményi intézményvezető-helyettese, könyvtárvezető.

Ünnepi beszédet Nagy József Elek önkormányzati
képviselő, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
mondott.
Hagyomány, hogy ezen az alkalmon adják át a Gyáli Közművelődési Díjat a felnőtt kitüntetettnek. Az elismerést Méhész Árpádné, a városi könyvtár nyugdíjba
vonuló igazgatója vehette át Erős József alpolgármestertől és Nagy József Elek bizottsági elnöktől.
A városi ünnepséget Dóczy Péter színművész A magyar lélek című nagy ívű, veretes műsora zárta.

Az elmúlt évtizedekben a könyvtári tevékenység
is sokat változott. A 80-as, 90-es években a helyi könyvtár volt az az intézmény, ami művelődési ház hiányában a szorosan vett könyvtári munkán túl a közművelődési feladatok jelentős részét
is átvállalta. Az immár a közösségi házzal közös
intézményként, vezetésével működő könyvtárban
is megőrizte azt az alapállást, aminek lényege,
hogy a könyvtári, könyvtárosi munkát nem leszűkítve értelmezi, hanem a kultúra munkásaként határozza meg önmagát, s számos, látszólag szorosan nem a könyvtárügyhöz köthető feladatot is
felvállal. A stabil, színvonalas könyvtárszakmai
munka mellett éppen ezek azok a tevékenységek,
amik elismertté teszik az intézményt környezetében. A rendszeres író-olvasó találkozók, nyári olvasótáborok, ünnepségek, helyi művészeinket bemutató beszélgetések vagy a kistérségi szinten is
városunk jó hírét keltő vers- és prózaíró, meseíró
pályázatok is egy szerteágazó tevékenységet végző, kisugárzással bíró intézmény képét mutatják.
Sokéves tapasztalatok birtokában, magas színvonalon végzi munkáját. Nagy figyelmet fordít arra,
hogy folyamatosan képezze magát, Ő és kollégái
is rendszeresen részt vegyenek szakmai fórumokon, tanácskozásokon. Kollégaként, vezetőként
bármikor számíthatunk Rá, korrektség, kompromisszumkészség jellemzi, ugyanakkor a könyvtárügy következetes, harcos képviselője is az intézményen belül.
Könyvtárosi munkája mellett aktív közéleti ember
is, 1990 óta rendszeresen tevékenykedik a helyi választási bizottságban.
Méhész Árpádné, Ildikó több mint 35 évnyi gyáli könyvtárosi szolgálat után most nyugdíjba vonul.

A Közművelődési Díj gyermek
díjazottjai
A 2015. évi Közművelődési Díj gyermek díjazottjai
decemberben vehették át a kitüntetéseket.
Botházi Orsolya (Ady iskola, 8. osztály)
Ormos Réka (Ady iskola, 8. osztály)
Tóth Mariann (Bartók iskola, 8. osztály)
Papp Anett (Bartók iskola, 8. osztály)
Szerdahelyi Szimonetta (Eötvös iskola, 11. osztály)
Janovecz Éva (Eötvös iskola, 11. osztály)
Baumann András (Kodály zeneiskola, 10. évfolyam)
Korcsok Dávid Bendegúz (Kodály zeneiskola, 5. évf.)
Ulics Kata (Zrínyi iskola, 8. osztály)
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A gyáli Közházban
lép fel a nemzetközi
hírű Maros
Művészegyüttes
„Az együttes legfőbb ihletforrása a
népdal és a néptánc. Ki tudná vajon e forrás titkos ereit - a térben
és időben szerteágazó csermelyindázatát - fölmérni? A folklór
úgy áramlik felénk az időtlenségből, ahogyan a mitológia küldi ma
is hervadatlan metaforáit, az emberi szemlélet történelmi változásainak lenyomatait. Egy dallamfoszlányból, táncfigurából apáink
arca és mozdulata sejlik föl a jelen
szinpadán, a megszólalt és táncra perdült élő hagyomány megtartó erejével. Elvész, aki mindenestől megragad a múltban, és lassú
kihalásra ítélt a történelmiségben
gyökértelené tett emberi közösség.
Múlt, jelen és jövendő hármas dimenziójában élünk: nemcsak az álmainkat: apáink arcát is magunkkal
visszük, a múltnak minden értékteremtő energiáját. E szakadatlan folyamatosságban keressük erőnk s
eszméink szerint az örök változás
és változtatás kedvező módozatait.
Ebben a keresésben és kötelező emlékezésben jelent számunkra szellemi eszméltető erőt a Maros Művészegyüttes. Testvérnépek
szellemvilágára nyit ablakot, ha román, avagy német dallamot énekel, sajátosságunk méltóságának
jegyében szólal meg, ha csíki vagy
bihari magyar balladát elevenit fel
régmúlt századok homályából.Negyedszázada működik. Újabb tapsos évtizedeket!” – írja Sütő András
1982-ben az Új Élet hasábjain.
A Szép piros hajnal című előadás
autentikus folklórműsor, amely magába foglal táncszínházi elemeket
is, de ezekben is hagyományos
néptánctechnikák érvényesülnek.
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A gyáli közösségi házban heti rendszerességgel megtartott
szabadidős programok:

Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár
2016. március 12. szombat 1900
Belépő: 2.000 Ft.
A darab címét egy archaikus népi
ima ihlette, emellett a műsor szövege különböző balladák feldolgozásából tevődik össze. A lezáró jelenet A kilenc csodaszarvas
című román kolindán alapul.
Bartók ezt a román népballadát
használta alapul a Cantata Profana című világhírű műve megírásakor. A folklór rész zömében
magyar, de beépít román elemeket is.

Az erdélyi román és magyar néptánc közös alapokon nyugszik.
Martin György szerint az erdélyi
néptáncban nincs jelentősége az
etnikai különbségeknek. Ugyanazt
az alapot táncolják, csupán megszínezik a saját etnikai ízeikkel.
„Nekünk dolgunk van az erdélyi román néptánccal, mert az a magyar
örökség része, ugyanis az erdélyi
magyar néptáncban gyökerezik” –
vallja Varga János.

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

9.00-11.00
Jóga
Bordás Klára
70/242-2735

9.00-9.30
Tücsök
Táncoltató
500 Ft/alkalom
Kováts Judit
20/910-7059

16.00-21.00
Sakk
Érdeklődni
személyesen

8.00-10.00
Baba-mama klub
(ingyenes)
Érdeklődni személyesen

10.00-10.45
Pöttöm torna
500 Ft/alkalom
Ecsődi Beatrix
20/429-1572

17.00-18.00
Showtánc
Bús Krisztina
30/953-4835

10.00-11.00
Idős Torna
700 Ft/ 4 alkalom,
1.400 Ft/8 alkalom
Záborszky Edit
Érdeklődni személyesen
15.30-16.30
Ritmikus
sportgimnasztika
Juhász Éva
70/946-6160

17.00-18.00
Showtánc
Bús Krisztina
30/953-4835

16.30-17.30
Akrobatikus roki
5.500 Ft/8 alkalom
Pál Ági
30/407-5842

18.00-19.00
Jamland Hip Hop 1
Tomi
70/578-2913

17.30-18.30
Honkyokushin
gyerek karate
Dráviczki Péter
70/573-8949

17.30-18.30
Jamland Hip Hop 2
Tomi
70/578-2913

17.30-18.30
Honkyokushin
gyerek karate
Dráviczki Péter
30/573-8949

17.30-18.30
Jamland Hip Hop 1
Tomi
70/578-2913

16.30-17.30
Akrobatikus roki
5.500 Ft/8 alkalom
Pál Ági
30/407-5842

19.00-20.00
Nippon Zengo
Dráviczki Péter
70/573-8949

18.30-19.30
Női torna
4.000 Ft/10 alkalom
Záborszki Edit
Érdeklődni
személyesen

18.30-19.30
Nippon Zengo
Dráviczki Péter
70/573-8949

18.00Civil Képzőművész
Kör
Érdeklődni személyesen

17.30-18.30
Ritmikus
sportgimnasztika
Juhász Éva
70/946-6160

18.00-20.00
Jóga
Bordás Klára
70/242-2735

19.30-20.30
Női alakformáló
művészi torna
Juhász Éva
70/946-6160

19.00-20.15
Callanetics
Hermann Gabriella
30/586-8549

18.30-19.30
Jamland Hip Hop 2
Tomi
70/578-2913

18.30-19.30
Női torna
4.000 Ft/10 alkalom
Záborszki Edit
Érdeklődni személyesen

19.30-20.30
Rázzunk Együtt
Pál Ági
30/407-5842

20.00-21.00
Felnőtt-Senior
Kyokushinkai
karate
Balogh József
Érdeklődni személyesen

20.00-21.00
Felnőtt-Senior
Kyokushinkai
karate
Balogh József
Érdeklődni
személyesen
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„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
IN MEMORIAM HAJNAL KÁLMÁN
ÜLLŐN
a közösségi házban (Gyömrői utca 24.)
2016. február 28-án, vasárnap 15 órakor
a Kovács István Pál Dalkör
szereplésével és
HAJNAL KÁLMÁN felvételről.
Zene: PETRIK BALÁZS zongorakíséret.
Műsorvezető: TOLNAI MARI művészeti
vezető.
Jegyek elővételben megbízottaknál és
előadás előtt az üllői közösségi házban
válthatók.
Belépőjegy: 1.000 Ft.

A FEGY naplójából
01.08. Két helyről is érkezett lakossági bejelentés trükkös pénzszerzési kísérletről: idős embereket azzal hívtak fel telefonon, hogy az unokájuk nevében telefonálnak, akinek pénzre van
szüksége és délután mennének érte. Járőreink a házban elbújva várták, hátha az álrokonok
megjelennek, de ez már nem következett be.
Kérjük, hogy mindenki legyen résen a hasonló
megtévesztési kísérleteknél és lehetőség szerint azonnal jelezze azt a rendőrségnek, vagy
ügyeleti központunknak.
01.09. A délelőtti órákban érkezett bejelentés a
Wesselényi utcából, hogy egy családi ház tetőszerkezete ég. A kiérkező tűzoltóink még a fővárosi egységek megérkezése előtt megkezdték az oltást, illetve egy PB-palackot is kihoztak
az égő épületből, megelőzve a még nagyobb
kárt. A kár így is tetemes lett és sajnos 7 sérült ellátására is szükség volt a tűzeset kapcsán,
többségük esetében füstmérgezés miatt.
01.18. Kora délután érkezett jelzés ügyeletünkre a Szent István utcából, ahol egy nagy méretű
garázsban egy autó teljes terjedelmében ég és
további járművek vannak veszélyben. A kiérkező tagtársaink a fővárosi egységek kiérkezése
előtt a helyszínen jelenlévő civilek segítségével
a garázsból három további gépjárművet menekítettek ki, amelyek közül kettő már meggyulladt. Ezeket porral oltó segítségével gyorsan eloltották, míg az időközben kiérkező tűzoltóink a
garázs oltásában és az utómunkálatokban nyújtottak segítséget a hivatásos tűzoltóknak.

A FEGY éjjel-nappal hívható
telefonszáma:

29/340-333

„Itt a farsang, áll a bál!”
Eleget téve a szlogennek, január 30-án vidám mulatságot rendeztünk a közösségi házban. Egyesületünk
tagságán kívül sok kedves vendég tette tiszteletét városunkból, térségi nyugdíjas klubokból, és önfeledten
szórakoztunk ez alkalommal.
Kiváló operett primadonna - Menyhért Marika - szerzett üdítő perceket műsorával, és a táncrahívó zenére
szorgalmasan mozdultak az „ifjú” lábak.

Volt fánksütő verseny, maskara mustra, lufis táncverseny, és töretlen kedvvel, könnyes mosollyal bolondoztunk korunkat meghazudtoló vidámsággal késő estig.
Köszönet mindenkinek, aki a szervezésben, lebonyolításban, a szórakozás- és szórakoztatásban szerepet
vállalt!
„Jövőre - Veletek - Ugyanígy!!”
Gyáli Nyugdíjas Közhasznú Egyesület
Bedő Istvánné

Hamarosan indul a biliárd csapatbajnokság!
Februárban kezdetét veszi az NBII-es biliárd
csapatbajnokság.
Gyálról benevezett két csapatunk hazai környezetben fogja megkezdeni a bajnokságot február 13-án és
20-án.
A játékosaink már javában megkezdték a felkészülést,
hogy méltó módon tudják képviselni a várost is.
Február 13-án a „Gyáli Fitti Sharks” fogadja a budapesti „Pirate Team csapatát”.
Február 20-án pedig a „Gyáli Fitti Dragons” a szegedi „Pool Team Szeged” csapatával mérkőzik meg. A
mérkőzések 12 órától kezdődnek.
Minden érdeklődőt, szurkolót sok szeretettel várunk a
Gyáli Lakodalmas házban!

A „Gyáli Fitti Shar

ks” csapat

Gyáli Amatőr SE – „ Biliárd – szívvel lélekkel”
Losonczy Ferenc
ügyvezető igazgató

A „Gyáli Fitti Dragons”

csapat

Köszönetnyilvánítás
Ezúton is szeretném köszönetem kifejezni mindazoknak,
akik gyászomban osztoztak és részt vettek férjem, Buda Lajos búcsúztatóján.
Buda Lajosné Annuska
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ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Búcsúztasd
vidáman a telet!
FEBRUÁR 20. 1900

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

a Kaleidoszkóp Színpad világra szóló
farsangi bulija minden korosztálynak
a gyáli közházban!

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

-Jelmez-divatbemutató
-”Fergeteges pillanatok”

+

színes, vidám előadás

Minden néző kis meglepetést is kap!

• Védőoltások, chipezés
• Belgyógyászati, sebészeti
és szülészeti ellátás

Belépő: 700 Ft.

Mesterek boLtJA

Kristályvirág
Optika
A minőségi látásért

SZERELVÉNY SZAKÜZLET

Aktuális akcióink:

TELEFON: 29/345-500

GYÁL, HUNYADI ÚT 5.

1.

Legtöbb keretünk
50% kedvezménnyel
(a készlet erejéig)

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

2. Progresszív lencse
akciók folytatódnak

3. Legellenállóbb prémium lencse felületkezelés alap áron
• Computeres
látásvizsgálat

• Baba-, gyermekszemészeti szűrővizsgálat
• Szemüvegkészítés
és javítás
• Kontaktlencse alkalmassági vizsgálat,
illesztés és betanítás

Nyitva tartás:

Hétfő – Péntek: 9 – 18
Szombat: 9 –14
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• Műtétek, labor, ultrahang
• Házi betegellátás
• Állatpatika, homeopátia

24 ÉVE A LAKOSSÁG
SZOLGÁLATÁBAN
Vizsgálatra bejelentkezés
és bővebb információ kérés az alábbi
elérhetőségeken:

06 70 902 5876
06 29 744 883

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

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

Telefon: Papp Gyula 20/9451-071,
Ifj. Papp Gyula 20/331-4930.
17

apró

Apróhirdetés
hirdetés
Keressen pénzt abból, amit
így is-úgy is elkölt. (Élelmiszer,
üzemagyag, ruházat, telefon
stb.) Telefon: 06-20/538-2992.
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 FŰTÉSSZERELÉS
ÉS KÉMÉNYBÉLELÉS, fűtési rendszer beszabályozása.
GÁZ BIZTONSÁGTECHNIKAI
FELÜLVIZSGÁLATA (5 évenként kötelező) FÉG készülékek javítása, karbantartása. Ingyenes tanácsadás! Telefon:
20/933-9844.
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.
Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca
73, Tel.: 70/233-30-47.
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apró

Apróhirdetés
hirdetés

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.
Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasztás, hosszabb
élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása, hidrofor javítás és ingyenes állapotfelmérés. Telefon: 06-30/417-2317.
Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek, pas�szív BAR listásoknak is a legrugalmasabban. Csongrádi István
06-30/259-3260.
Eladót keresünk! Minimum 5 éves gyakorlattal.
Számítógépkezelői gyakorlat
szükséges. 06-20/378-5752.
Olasz és orosz privát nyelvórák
Gyálon, diplomás nyelvtanártól.
Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is. Tel.:
06-70/933-8181.
Érettségire felkészítés és korrepetálás Gyálon matematikából, történelemből, magyarból
06-20/527-7701.
ANGOL nyelvtanfolyam indul
KEZDŐKNEK!
H-SZ,
10.00-11.30 a Közházban.
Kezdésvárható időpontja: február 15. A tanfolyam díja: 12.000
Ft/hó. Kiscsoportos oktatás,
(max 10-12 fő). Sajátítsa el ezt a
nélkülözhetetlen nyelvet! Jelentkezni folyamatosan a 30/5096554-es telefonszámon.

Egyedi ajtók, ablakok, bútorok,
teraszok, garázs, ács, parkettás
munkát vállalunk. 70/666-9568.
Víz, gáz, kőműves, burkoló, festés, parkettás, ács, asztalos munkát vállalok. Tel.: 20/324-6186.

Jóga Gyálon!
Gyere és próbáld ki!
INGYENES BEMUTATÓ ÓRA
az Arany János Közösségi Házban,
március 8-án.
Jelentkezz:
		

Klári 06-70/242-27-35
Andi 06-30/812-14-41

A NAPRA FORGÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
KERTÉSZETI MUNKATÁRS, CÍMKÉZŐ, CSOMAGOLÓ,
ÉS RAKTÁRI RENDTARTÓ MUNKATÁRSAKAT KERES
GYÁLI ÉS SZIGETSZENTMIKLÓSI PARTNERCÉGEIHEZ!
Feladatok:
•
kertészeti munkák
•
áru-összekészítés
•
címkézés, csomagolás
•
anyagmozgatás
•
raktári rendtartás (kizárólag megváltozott munkaképességűek számára)
Munkavégzés körülményei:
•
napi 8 órás munkarend – délelőtti műszak
•
hosszú távú munkalehetőség
•
betanított munkák
•
munkába szállítás Gyál központból
Elvárások:
•
megbízhatóság, rugalmasság
•
pontos, precíz munkavégzés
•
ﬁzikai állóképesség
•
teljesítményorientált hozzáállás
Munka helyszínei:
•
Gyál, Szigetszentmiklós
Az összes felsorolt pozícióba várjuk megváltozott
munkaképességű munkavállalók jelentkezését is!
Érdeklődjön, jelentkezzen a 06-20/366-3993-as,
vagy a 06-23/520-683-as telefonszámon, munkaidőben 8 -16 óra között. Jelentkezését leadhatja
a megpályázott munkakör megnevezésével az
oneletrajz@napra-forgo.hu email címre is.
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A szeretet szárnyán

Jótékonysági est

család
Az idei év három gyáli
dődött.
számára tragédiával kez
tették
Leégett otthonuk, elvesz
halak
mindenüket. Ideiglenes
otold
tásukat az önkormányzat
is
dig
ta meg. A város lakosai ed
aruh
,
sok segítséget nyújtottak
rekekneműt, bútorokat, a gye
ze.
nek játékokat gyűjtöttek öss

február 27.
szombat 1800

gyáli közösségi ház

ítéséA három család megseg
rvere 2 jótékonysági estet sze
n,
zba
zünk a gyáli közösségi há
lácsa
melyek bevételeivel a
életének újrakezdését
dok
támogatjuk.

Belépő: 2.500 Ft.
Az est fővédnöke Pápai Mihály polgármester
Közreműködnek:
• a Varázshangok Gyermekkar
Vezényel: Gupcsó Gyöngy vér a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagk
eresztjé vel kitüntetett, Artis Jus díjas operaházi karnagy, karvezető
• a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola Táncművészeti
tagozatának
hallgatói.
Táncpedagógus: Szent-Ivány Kinga, Harangozó Gyula táncművészeti díjas
koreográfus

Belépő: 1.000 Ft

ncert

A jótékonysági ko

.

ros polgármestere

Mihály, Gyál vá
fővédnöke: Pápai

