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Meghívó
Gyál Város Önkormányzata 

tisztelettel meghívja Önt 
az augusztus 20-án szombaton, 

Szent István király ünnepén, 
a keresztény magyar államalapítás 

napján, 11 órakor, 
a Templom téren kezdődő 

városi ünnepségre!

Ünnepi beszédet mond: 
Pápai Mihály polgármester

Közreműködik: 
a Gyál Városi Fúvószenekar

Átadták a felújított 
Liliom ovit

Megújul az Ady Endre
utcai sporttelep

Városi pedagógus napi
ünnepség

Megemlékezés a
nemzeti összetartozás
napján

Horgásztábor a
Peremvárosi
Horgásztón

Elindult a Roma Kultúrát
Gyál Településen
Identitáserősítő Klub
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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.

Gyáli ÚjságÚjTerjesztéssel kapcsolatos in-
formáció, panaszbejelentés:

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

06-29/340-134

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

kalmas egyéb eszközzel ellátott ingat-
lanok esetében vállal felelősséget a 

terjesztésért!

Címzetes vezető-
főtanácsosi díj 
adományozása

A Gyáli Polgármesteri Hi-
vatalban minden évben 
jutalmazzák a kiemelkedő 
munkát végző, hosszú ide-
je a városban, a városért 
dolgozó köztisztviselőket. 

2016. évben a megtisz-
telő címet Szabó József 
Gézáné kapta, aki 2001. 
óta a hivatal munkatársa, 
jelenleg a Szervezési és 
Ügyfélszolgálati Irodave-

zető-helyettesi munkakörben végzi lelkiismeretes, 
áldozatos munkáját. 
Szívből gratulálunk Ildikó!

Gyáli Polgármesteri Hivatal

2016. június 7-én Dr. Szűcs Lajos országgyűlési kép-
viselő, Pápai Mihály polgármester és Lendvay-Kiss 
Anita, a Gyáli Liliom Óvoda vezetője átadták a felújí-
tott Liliom ovi épületét.

Az 550 millió forint értékű beruházás keretében új 
csoportszoba, tornaszoba, sószoba, irodák, aula léte-
sült. A gyerekek teljesen felújított udvaron játszhatnak, 
mely biztonságos minden óvodás számára. Az új ovi 
európai színvonalú körülményeket biztosít a gyerme-
kek és az ott dolgozók számára.

Az épület kivitelezése egy évet vett igénybe a bon-
tási munkálatokkal együtt, mely idő alatt az intézmény 
mindvégig üzemelt.

Az átadáson a gyermekek egy verssel köszöntötték 
a megjelenteket, majd egy operettet, valamint egy es-
ernyős táncot adtak elő a Marry Poppins musicalből.

Ezúton is köszönjük minden érintett, illetve a kör-
nyéken lakók és közlekedők türelmét és megértését a 
munkálatok során tapasztalt kellemetlenségek miatt.

Ismét egy európai színvonalú óvodával 
gyarapodott Gyál!

Tisztelt Vállalkozó!
Ha Ön is szeretné vállalkozását ingyen reklámoz-
ni a Gyáli Ipartestületen keresztül, kérjük fordul-

jon hozzánk bizalommal. 

Ipartestületünket sokan keresik fel azzal, hogy 
ajánljunk részükre pl.: ezermestert, kertészt, bur-
kolót stb. Sajnos a tagjainkon kívül nem tudunk 
ajánlani szakembert, mivel számunkra a város-
ban élő vállalkozók tevékenységéről, szolgálta-
tásáról nincs információnk. Ezért a Gyáli Ipar-
testület egy új, információs rendszert szeretne 
elindítani azzal a céllal, hogy a helyi lakosok 

megismerhessék a Gyálon elérhető vállalkozáso-
kat, szolgáltatásokat. 

Bővebb információ:
Gyáli Ipartestület

Gyál, Kőrösi u. 92.
Tel.: 29/340-516, 70/336-9391

Jelentkezési határidő: augusztus 1.

Tüdőszűrés Gyálon
A szokásos éves tüdőszűrés 2016. augusztus 1-től 
augusztus 28-ig lesz a Rákóczi utcai iskolában 
(Gyál, Rákóczi út 44-46.), melynek bejárata a Károlyi 
Mihály utca felől van.

A vizsgálat ideje:

Hétfő, szerda:  12.00 - 18.00
Kedd, csütörtök, péntek:  08.00 - 14.00

A vizsgálat elvégzéséhez személyi igazolvány, 
lakcímkártya és TAJ kártya szükséges, valamint – ha 
van – az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást vigyék 
magukkal a szűrővizsgálatra. Amennyiben a leletre 
szükség van, saját névre kitöltött felbélyegzett válasz-
boríték ellenében 3 héten belül postán megküldik.

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

A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, 
de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szük-
séges (nyilatkozat az Egészségügyi Központ informá-
ciós pultjánál elérhető). A törvény által kötelezettek, 
illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál (szakiskolai szak-
mai alkalmassági vizsgálat), akiknek az oktatási tör-
vény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.

Panasz nélkül is lehet beteg! A vizsgálat alkalmas 
a TBC illetve sok más tüdő-betegség időben történő 
felismerésére!
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Új műfüves focipálya 
Megújul az Ady Endre utcai sporttelep

Az újabb pályázati lehetőséget megragadva, még idén 
márciusban nyújtotta be pályázatát Gyál Város Önkor-
mányzata a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos 
Pályaépítési programjára, mely az MLSZ elnökségé-
nek júniusi döntése alapján pozitív elbírálás alá került.

Gyálon az utóbbi években sikerült kiépíteni egy 
színvonalas, jól működő utánpótlási képzést. A Gyá-
li BKSE és a Lurkó FC összesen kb. 160 utánpótlás 
és 20 felnőtt korú játékost foglalkoztat. A beruházás 
közel 31 millió forintból valósul meg, amely lehetővé 
teszi, hogy bővüljön a sportinfrastruktúra, ezen ke-
resztül az utánpótlás-nevelés, a tömegsport és a sza-
badidő-futball fejlesztése Gyálon. Az UEFA szabvá-
nyos focipálya nyár végére készül el Gyálon.

A korszerű LED világítással is felszerelt pálya körül 
labdafogó háló mellett palánk, illetve két fedett kispad 
is épül. A pályázat 22 x 42m méretű műfüves pálya 
építését teszi lehetővé, mely XXI. századi körülmé-
nyeket biztosít majd a gyáli sportolni vágyók számára.

Ez még nem minden! Hamarosan nem csak a mű-
füvön játszhatnak majd a sportolni vágyók. Erős Jó-
zsef alpolgármester elmondta, hogy ezzel nem áll 
le a fejlesztés a gyáli sportolási lehetőségek terén.  
A következő lépcsőben a régi élőfüves pálya talajának 
megújítása jön, ehhez már elkezdték összegyűjteni az 
újabb TAO pénzeket. 

Fontos törekvése a városvezetésnek a helyi pezs-
gő sportélet feltámasztása, a tudati-szemléletbeli vál-
tozások elérése. A sport az oktatás, a kultúra és az 
egészségügy mellett a városfejlesztési koncepciónk 
elengedhetetlenül fontos színtere, éppen ezért a rájuk 

fordított erkölcsi és anyagi támogatást a jövőbe törté-
nő befektetésnek gondolják. 

A minőségi szolgáltatások növelik a helyi közös-
ség megtartó erejét és erősítik Gyál térségi pozícióját. 
Nem is kell hangsúlyozni, hogy a tömeg- és verseny-
sportnak mennyi előnye van. Identitásfejlesztő, jellem-
formáló, egészségmegőrző szerepe van. Az élhető 
város kialakítását szolgálja a rendezett és esztétikus 
környezet kialakítása. Gyál Város Önkormányzatának 
célja, hogy a tömegsportot az egészségmegőrzés, a 
közösségfejlesztés, a hasznos időtöltés, valamint az 
utánpótlás-nevelés, a tehetség-felismerés szolgálatá-
ba állítsa. Ennek érdekében bővítik a sportolásra al-
kalmas tereket, melyeket megnyitnak nem csupán a 
sport egyesületek és csoportok, hanem a családok, fi-
atalok előtt is.

Reméljük, településünk sportszerető lakói örömmel 
veszik majd birtokukba az Ady Endre utcai sportpá-
lya új pályáit, és bízunk benne, hogy az új környezet-
ben azok a diákok is kedvet kapnak a sportoláshoz, 
akik eddig nem voltak igazán aktívak, valamint a pá-
lya építésével javulnak az iskolai mindennapos testne-
velés feltételei is.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 
155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján 2016. július 01-től az 
egyszerű bejelentések az építési napló készenlétbe helyezé-
sével valósulnak meg. Az építési napló készenlétbe helyezésé-
nél szükséges többek között, hogy a naplóba feltöltésre kerül-
jön az építész-tervező által készített kivitelezési dokumentáció.  
Az így megtett egyszerű bejelentés után tizenöt nap elteltével 
kezdhető meg az építkezés.
A bejelentéshez feltöltött kivitelezési dokumentáció elkészíté-
sénél a Magyar Építész Kamara, valamint a Magyar Mérnök 
Kamara szakmai követelményeket tartalmazó együttes sza-
bályzatát kötelező figyelembe venni.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (később Étv.) 2016. május 13. napján hatály-
ba lépő módosításának 13. §-a szerint a HÉSZ figyelembevé-
tele az egyszerű bejelentésekre vonatkozóan az alábbiak sze-
rint változott:

„A 33/A. § (1) bekezdésében meghatározott lakóépület létesí-
tésekor a helyi építési szabályzatban meghatározott
a) övezet, építési övezet területi lehatárolását;
b) övezetre, építési övezetre vonatkozóan
ba) a védelemmel és korlátozásokkal érintett területeken a 
szennyvízelvezetés vagy tisztítás szabályait közegészségügyi 
szempont szerint;
bb) a megengedett legnagyobb beépítettséget,
bc) a telken, az építési telken elhelyezhető épület, valamint az 
önálló rendeltetési egység számát,
bd) a megengedett legnagyobb beépítési magasságot vagy 
építménymagasságot,
be) a szabályozási vonalat,
bf) a beépítési módot, az építési helyet és
bg) a minimális zöldfelület mértékét;
c) országos vagy helyi építészeti örökségvédelemmel, telepü-
lésképi védelemmel, országos régészeti-, táj- és természetvé-
delemmel kapcsolatos rendelkezéseket, továbbá a veszélyez-
tetett területekre, a természeti csapások elleni védelemre, a 
katasztrófavédelemre vonatkozó követelményeket, védőterüle-
tet, védőtávolságot
kell figyelembe venni.”

Az elektronikus egyszerű bejelentésről (az építési napló ké-
szenlétbe helyezéséről) az építéssel érintett telek fekvése 
szerinti általános építésügyi hatóság (elektronikusan) értesül. 
Majd ez után tizenöt napon belül tájékoztatja a bejelentésről
- a telek fekvése szerinti területi szakmai kamarát,
- a telek fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjét,
- a telek tulajdonosát, amennyiben nem az építtető a tulajdo-
nosa vagy az építtetőn kívül más személy is tulajdonjoggal 
rendelkezik.

A felépült épületről az építésügyi hatóság adja ki a hatósági 
bizonyítványt.

Az egyszerű bejelentéssel felépült lakóépületre (a felépítés tényét 
igazolandó) hatósági bizonyítványt az építésügyi hatóság adja ki.
A kérelemhez mellékelni kell az elektronikus napló összesítő 
lapját, az épületre elkészített energetikai tanúsítványt, az R. 
4. szerinti statisztikai adatlapot (használatbavételre vonatkozó 
adatlap), valamint ha az ÉTV. alapján a hatósági bizonyítvá-
nyért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, annak igazolását.

A bejelentés nélkül végzett építési tevékenység – az Étv. 48. § 
(1)-(2) bek.-e alapján – szabálytalan (jogszerűtlen) tevékeny-
ségnek minősül, és ez esetben az építési folyamat résztvevő-
ivel szemben az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság az 
Étv. 52. §-ában ismertetett jogkövetkezményeket alkalmazza, 
amely akár sokmillió forint összegű építésügyi bírság is lehet.

A bejelentés nem minősül közigazgatási hatósági eljárás meg-
indítására irányuló kérelemnek, így az építési folyamat kezde-
téről hiányozni fog a jogszerű építkezést igazoló hatósági en-
gedély, így a tervezők felelőssége óriási mértékben megnőtt, 
ugyanakkor a jogszerűtlen építkezés során a hatóság elsősor-
ban az építtetőt tudja számon kérni, bírsággal sújtani és akár 
az általa felépíteni kívánt épületet lebontatni. 

A jogszabályok alapján az építtetőnek és az építész tervező-
nek a kötelező tervezői művezetés feltételeit a tervezési szer-
ződésben kell rögzítenie.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiek kizárólag az említett mé-
retű és funkciójú, új épületekre vonatkoznak, minden egyéb 
rendeltetésű és nagyságú új épület építésére, illetve meglé-
vő épület átalakítására, bővítésére csak a korábbi jogszabá-
lyi rendelkezéseknek megfelelően lefolytatandó építési enge-
délyezési eljárás alapján kerülhet sor!

Szabóné Kovács Anikó
építéshatósági csoportvezető

A B
1. A bejelentéstől számított 

évek száma
Fizetendő igazgatási szol-

gáltatási díj
2. 0-3 díjmentes
3. 3-4 200 000 forint
4. 4-5 400 000 forint
5. 5-6 600 000 forint
6. 6-7 800 000 forint
7. 7-8 1 000 000 forint
8. 8-9 1 200 000 forint
9. 9-10 1 400 000 forint

TájékozTaTó felhívás
A 300 m2 hasznos alapterület alatti, egyszerű bejelentés alapján építhető új lakóépületek 

létesítésére vonatkozó építésügyi jogszabályok változásaival kapcsolatban

Játszótér is lesz az 
uszoda előtti parkban
Jó ütemben haladnak a gyáli tanuszoda építési mun-
kálatai, végéhez közeledik a medencetér kialakítása 
és hamarosan kezdetét veszi az épület építése is. 

Az uszoda körüli parkoló és park kialakítását város-
unk önkormányzata vállalta. Jó hír a gyermekeknek, 
hogy az uszoda előtti parkban egy 280 m2 alapte-
rületű, növényekkel körbeültetett, teljes felületen elő-
írásoknak megfelelő homokfelületű játszótér kerül ki-
alakításra ahol a legkisebbektől a nagyobb lurkókig, 
mindenki talál majd szórakozásra alkalmas eszközt.

Ingyenes Wi-Fi a 
Városközpontban!
Gyál Város Önkormányzata díjmentes Wi-Fi szolgál-
tatást vezetett be a Városközpontban. A Wi-Fi hálózat 
folyamatos és ingyenes internet hozzáférést biztosít, 
mind a helyi lakosok, mind pedig a városunkba láto-
gatók számára. 

Hatósugara – területi lefedettség alapján – a József 
Attila–Kőrösi út sarkától egészen a székelykapuig ér. 

Arra kérjük a gyáliakat, hogy teszteljék velünk együtt 
az ingyenes vezeték nélküli hálózatot és küldjék el ne-
künk észrevételeiket a gyalph@gyal.hu e-mail-címre!

Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Június 25-én Szentesen került megrendezésre az a 
nagyszabású össz kyokushin karate verseny (II. All 
Kyokushin Karate World Tournament – Hungary), 
amelyen 22 ország, mintegy 550 versenyzője szállt 
csatába a jó eredmény reményében. 

Tekintettel a félezres indulói létszámra, már pénteken 
el kellett utazni Szentesre, hogy a versenyzőket bemér-
legeljék. A szállás nagyon kellemes helyen volt, Szentes 
élményfürdőjének apartman részében, ahol strandfür-
dőzéssel lazítottak a versenyzők a másnapi versenyre. 

Miki küzdelem és formagyakorlat versenyszámban 
is nevezett. Reggel már fél 8-kor a sportcsarnokban 
voltunk, mert 8-tól kezdődött a formagyakorlat. Jr Mik-
lós az ifjúsági kategóriában 2. helyezést ért el.

7 tatamin folytak küzdelmek a nagy létszámra való te-
kintettel, Miki csoportja így is délután öt óra körül került 
sorra, amikor már több, mint 40 fok volt a csarnokban. 
Az ifjúsági 60 kg-os kategóriában 18 versenyző szállt 
„ringbe”. Erős volt a mezőny és Miki kézsérülése is ne-
hezítette az esélyeket, de ellenfélről ellenfélre haladva 
vívta meg a csatákat. A második küzdelem után a sé-
rült kezére már több ütést és rúgást is kapott, de sikerült 
felülkerekednie a sérülés okozta fájdalmon és folytatni. 
A döntőig a küzdelmeket ipponnal és wazarival nyerte.

A döntőt két perc hosszabbítás után egyhangú bírói 
döntéssel Jr Máj Miklós nyerte meg, tehát kategóriájá-
ban ő lett a győztes!

Miki a legharcosabb versenyzőnek járó különdíjat is 
megkapta, így három kupával tértünk haza.

Lusták Anikó

A szentesi világversenyen nem 
Miklós volt az egyedüli gyáli 
versenyző, aki dobogós helye-
zést ért el, a 13 éves György 
Gábor – akit lapunk márciusi 
számában megismerhettek –, 
második helyezést ért el. 
Mindkét tehetséges gyáli spor-
tolónak ezúttal is gratulálunk!

Diadalmaskodtak a gyáli karatésok a 
nemzetközi versenyen 
Máj Miklós és György Gábor is dobogós helyet szerzett

Kiváló tanulmányi-és sport teljesítmények tanúsítják, 
hogy ország- és világ szerte megállják helyüket Gyál 
város szorgalmas fiataljai.

Sikereiket megtoldva néhány „érett korú” társunkkal 
egy éve dalárdát alakítottunk, és amatőr szinten ugyan, 
de annál nagyobb lelkesedéssel „örömzenélünk” ma-
gunk és alkalmanként mások szórakoztatására.

Legutóbbi bemutatkozásunk a felsőpakonyi juniáli-
son volt, ahol citera kísérettel zengtek dalaink, nótáink 
az erdei színpadon, reméljük nem elijesztve a környék 
erdei madarait.

Köszönjük Zabán László tanár úrnak a népzenei kísé-
retet, azt hogy felkarolta énekcsoportunkat, a citerázni 
tanulókat és velünk volt Sülysápon, a tavaszi találkozón.

Mottó: GYÁL-VILÁGVÁROS, és mi is ”ott vagyunk 
minden kilométerkőnél”!

Nyugdíjasok Közhasznú Egyesülete nevében:  
Bedőné Emőke

Szép napok emlékére„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
szórakoztató nóták és táncdalok

 
2016. augusztus 13-án, szombaton 17.30-kor 

Gyálon az Arany János Közösségi Ház 
díszudvarában

a Közház és a Kovács István Pál Dalkör 
rendezésében

 
Fellépnek: a Kovács István Pál Dalkör énekesei,  
zene: közkedvelt cigányzenekarunk Tabányi An-

tal prímással  
 

GYÉMÁNT VALENTIN
táncdalénekes

 
Szünetben tombola

Jegyek: 1400.- Ft, elővételben 1200.- Ft válthatók 
a közházban. (pártoló tagoknak 700.- Ft)

Újabb büszkeség 
Idén is Európa-bajnokok a gyáli mazsorettesek
A Magyar Látványtánc Sportszövetség Európa-baj-
nokságán, a szlovákiai Léván is kibérelték a dobogót a 
gyáli táncosok, méltón képviselve ezzel Gyál városát.

Igen tartalmas és eredményekben gazdag hóna-
pok vannak a Gyáli Tűzmadarak Mazsorett Csoport 
háta mögött. Már tavaly ősszel elkezdődött a kemény 
felkészülés az előttünk álló megmérettetésekre. Idén 
először összesen négy táncszövetségben is verse-
nyeztünk/versenyzünk. A rengeteg edzés és a lányok 
kitartása azonban meghozta a sikert, mindenhol szé-
pen helyt álltunk, és kiváló eredmények születtek. 

Csak néhány ezek közül: a XVI. Magyar Majorette 
Bajnokságon, Móron cadett csapatunk Ezüst-minősí-
tést szerzett mix kategóriában, ezzel kvalifikálták ma-
gukat az augusztus végi, siófoki Európa-bajnokságra. 
Seniorjaink pedig a dobogó 3. fokára állhattak fel mix 
és zászlósbot kategóriákban, így természetesen ők is 
részt vehetnek a siófoki Eb-n. 

A XXX. Közép-magyarországi Amatőr Mazsorett 
Versenyen, Jászárokszálláson szó szerint taroltunk. 
Összesen 7 db első és egy második helyezést értünk 
el. Itt minden korosztályunk (minik, cadettek és junior/
seniorok) is bizonyíthattak.

A Magyar Látványtánc Sportszövetség Országos 
Bajnokságán is remekeltünk. A budapesti versenyen 
A kategóriában a junior/seniorok ARANY minősítést 
szereztek Színpadi látványtánc/Musical-revü-sztepp 
és mix kategóriákban is. Botos gyakorlatunk a 2., a 
pomponos pedig a 3. helyen végzett. A cadettek közül 
Vada Viola Panna 2. helyezést ért el botos szólójával.

Ugyanitt B kategóriában pedig a dobogó 3. fokára 
állhatott fel a cadett botos csoportunk. Ezzel minden 
számunk kvalifikált az Európa-bajnokságra!

És akkor most jöjjenek a legfrissebb eredmények a 
kontinensviadalról, amelyekre nagyon büszkék va-
gyunk. Már második alkalommal vívtuk ki a jogot, 
hogy részt vegyünk az MLTSZ & IDSA Európa-baj-
nokságán, amelyet most Szlovákiában, Léván rendez-
tek meg. A sok magyar táncos mellett Szlovákiából 
és Romániából érkeztek még versenyzők a maratoni 
hosszúságú, összesen 5 napos Európa-bajnokságra. 
Cadettjeink botos formáció gyakorlatukkal az igen elő-
kelő 3. helyen végeztek B kategóriában!

A junior/seniorok A kategóriában ARANY minősí-
tést, azaz Európa-bajnoki címet szereztek mix gyakor-
latukkal. Európa-bajnoki 2. helyezett lett a pomponos 
formációnk. Szintén az Európa-bajnoki 2. helyet „csíp-
tük el” botos koreográfiánkkal. Vada Viola Panna pe-
dig Európa-bajnoki 4. helyen végzett cadett botos szó-
ló kategóriában.

A csapat ezúton szeretné kifejezni háláját Gyál vá-
ros polgármesterének, Pápai Mihálynak és Gyál Vá-
ros Önkormányzatának. Támogatásuk nélkül nem jött 
volna létre a kiutazás Szlovákiába. Köszönet továbbá 
a szorgalmas gyerekeknek, a segítőkész szülőknek 
és a csoport edzőinek, Bittera Zsuzsának, Erdősi Kin-
gának, Baranya Krisztinának és Kőrös-Nyíri Dórának.

Ezzel a versenyszezont még nem zártuk le: hátra van 
még egy nagy feladat, a Magyar Majorette Szövetség 
és az International Association of Majorette-Sport Euró-
pa-bajnoksága, amely augusztus végén lesz Siófokon. 
Így nyáron sincs megállás, egy kisebb pihenő után gőz-
erővel készülünk erre a versenyre, hiszen a cél itt is a ki-
váló szereplés, és városunk hírnevének öregbítése.

Kőrös-Nyíri Dóra,
a Gyáli Tűzmadarak Mazsorett Csoport vezetője
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Bundás Barát Állatvédő Egyesület 

Önkéntes férfi és női tagokat keresünk 
egyesületünkbe!
A normál életben elvárjuk, 
hogy munkánkért pénz-
beli juttatást kapjunk. Vi-
szont vannak esetek, ahol 
az önkéntes, pénzbeli jut-
tatás nélküli munkával, 
olyan rászoruló emberek-
nek és állatoknak segíthe-
tünk, aminek gyümölcse 
maga az érzés, hogy jót 
tettünk. 

Nem tagadjuk, vannak 
lelkileg megrázó esetek, 
de elmondhatjuk, hogy 
legtöbb esetben hálás 
gazdákat, boldog állatká-
kat és egyre több felelős állattartót, tanulót tudhatunk 
magunk mögött. 

Jutalmunk elismerés, bizalom, és még több fel-
adat, amit szívvel lélekkel csinálunk. Pénzbeli juttatást 
egyetlen egy tagunk se kap, semmilyen formában! 
Nálunk semmi nem kötelező, de amit felvállalunk, azt 
lelkiismeretesen végigvisszük. 

Csapatunk munkája, minden esetben egy rászoru-
ló állat segélykéréséből indul, mégis szerteágazó. El-
lenőrzések, utcán kóborlók hazajuttatása, sérült álla-
toknak, családoknak, időseknek nyújtunk segítséget 
és rengeteg háttérmunkát végzünk azért, hogy egy-
re több rászorulónak segíthessünk. Aktív tagként el-
várás az odaadó maximalista munkavégzés, csapat-
szellem, nyitottság, aktív jelenlét. Inaktív tagként vagy 

pártfogóként, anyagilag támogathatod védenceinket, 
önkéntesként anyagi és minden kötelezettség nélkül 
lehetsz csapatunk tagja, akár kiskorúként is, szülői 
beleegyezéssel. 

Adminisztratív munkakörbe olyan tagokat, önkénte-
seket keresünk, akik szívesen  
• hirdetnék gazdikereső állatkáinkat,
• kezelnék honlapunkat (magyar, német és angol 

nyelven), 
• szívesen készítenének fiataloknak tájékoztató 

anyagokat,
• további adománygyűjtő helyeket kutatnának fel,
• pályázatokat írnának,
• egyéb marketing és adminisztratív feladatok lát-

nának el.

Fizikai munkakörbe olyan tagokat, önkénteseket 
keresünk, akik
• szívesen foglalkoznak legfőképpen kutyákkal, 

cicákkal,
• részt vennének egyeztetett ellenőrzésekben, 

látogatásokban,
• állatok állatorvosi ellátásra való fuvarozásban 

segédkeznének,
• rendezvények szervezését bonyolítaná le,
• kutyaházakat, kenneleket építenének rászoruló 

állatoknak.

Munkánkról a facebook oldalunkon tájékozódhatsz. 
Személyesen és telefonon Smiatek Anikó, az egye-
sület elnöke, vagy Eperjesi Árpádné Eta elnökségi ta-
gunk tud felvilágosítást adni. 

Segítsük együtt Gyálon a rászoruló állatokat! Ha bár-
milyen módon segítenél, jelentkezz! Köszönjük!

Az anyagi segítséget munkánkhoz 
a következő elérhetőségen várjuk: 

Kedvezményezett: Bundás Barát Állatvédő Egyesület
Bank neve: PÁTRIA Takarékszövetkezet

Számlaszám: 65100118-11392792-00000000

Elérhetőségeink: 
www.bundasbarat.hu

Facebook: Bundás Barát Állatvédő Egyesület 
E-mail: info@bundasbarat.hu

Tel: 06-70/205-6552  H-P 18-tól Smiatek Anikó
06-30/850-0737 H-V:egész nap Eperjesiné 

Az iskolákban megszólalt az utolsó csengő, elkezdő-
dött a diákok által annyira várt vakáció.  

A hosszú hónapok óta tartó bezártság után – letud-
va az év végi vizsgák feszültségeit – gyermekek, fia-
talok sokasága élvezi a szabadságot. Az érzés mind-
annyiunk számára ismerős, hiszen valamikor mi is 
átéltük ugyanezt. Ugyanakkor az is köztudott, hogy a 
felhőtlen játék, kikapcsolódás közepette a gyerekek 
sokszor még a legalapvetőbb közlekedési szabályo-
kat sem tartják be, melynek következtében balesetek 
okozóivá, részeseivé, vagy áldozataivá válnak. Sze-
retnénk, ha azok, akik most elhagyták az iskolapado-
kat ősszel ugyanoda visszaülhetnének. Ahhoz, hogy 
ez így is legyen az Önkormányzat is igyekszik segít-
séget nyújtani. Mindenek előtt fontos, hogy a szülők 
szakítsanak időt gyermekeikre, és mondják el, hogy 
városunkban működik a HelpyNet közösségi bűn-
megelőzési rendszer, melynek köszönhetően jelentős 
mértékben javulhat biztonságérzetünk. 

A Helpynet rendszerről röviden:
A HelpyNet egy okostelefonra letölthető ingyenes 

közösségi alkalmazás, ami a településvezetőkkel ösz-

szehangolva, a közösség erejével valósít meg egy biz-
tonságosabb és élhetőbb várost. Mindössze egyetlen 
gombnyomással lehetőség van arra, hogy segélyké-
rést küldjünk, legyen szó egészségügyi riasztásról, 
gyanús alakok bejelentéséről, vagy akár S. O. S. se-
gítségkérésről. Telepítse az ingyenes alkalmazást, és 
indítson egy riasztást! Az alkalmazás lehetőséget te-
remt arra is, hogy barátok, ismerősök, illetve a rokonok 
segítségjelzésére is azonnal reagáljunk. A HelpyNet 
alkalmazás internetkapcsolatot, illetve GPS-t hasz-
nál, így jelzés esetén elküldi pontos helyzetünket biz-
tosítva, hogy a segítség a legrövidebb úton érkezzen. 
Amennyiben a telepítés után nincs internetkapcsolat, 
az alkalmazás SMS-t küld.

Legyen Ön is/légy Te is a gyáli közösség tagja, osz-
szuk meg és kérjünk meg másokat is, hogy csatlakoz-
zanak; így közösen építhetünk egy biztonságosabb 
környezetet! Az okostelefonos program jelenleg is in-
gyen használható pl. családtagok között (a szülő beál-
líthatja magát értesítendő személynek a gyermek te-
lefonján), azonban úgy lesz igazán hasznos a gyáliak 
számára, ha a rendszerben a FEGY, illetve a helyi be-
avatkozó egységek is közreműködnek.

Figyeljünk a gyerekekre a nyári szünidő alatt is!

Június első hétvégéjén nívós környezetben, Budapes-
ten a MOM Sportcentrumban rendezték meg a 2016. 
évi Országos Fekvenyomó Diákolimpiát. 

A gyálon élő Vajda Fanni a budapesti székhelyű 
Erőművek Rekreációs és Erőemelő Sportegyesület 
versenyzője és a szintén budapesti Semmelweis Ig-
nác Humán Szakközépiskola végzős tanulója meg-
védte országos diákolimpiai bajnoki címét! 

Fanni – akit lapunk rendszeres olvasói már meg-
ismerhettek korábban – immár kétszeres országos 
diákolimpiai bajnok. A nők mezőnyében Fanni 92,5 
kg-mos fekvenyomása a női mezőny legnagyobb nyo-
mása volt 2016-ban. Gratulálunk!

Vajda Fanni ismét aranyérmet szerzett a diákolimpián
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Gyál városi tájékozódási verseny 08.27. szombat 
Jelentkezés és indulási lehetőség: 

10-12 óra között Gyál, Ady Endre u 22. 
Rajt és Cél, továbbá öltözési lehetőség, csoma-
gok megőrzése helyben a Sporttelep területén.

Rendező: Gyál Város Önkormányzata és az 
APEX Optimista Sportegyesület.

Kategóriák:
Futók női és férfi kategóriák 2-5-10 km-es távon 

(N2, N5, N10 és F2, F5, F10)
Gyalogosok életkori kategóriák szerint: 

5 év alatt – csak kísérővel- kb.2 km (GY5)
5-10 éves 5 km (GY10) kísérő megengedett

10-15 éves 5 km (GY 15) 
15-50 éves 10 km (GYAL)

50 év felettiek 10 km (SEN)
Kategóriahatár a konkrét születési dátum. 

Egy személynek indulási lehetőség több távon 
megengedett, de díjazás csak egy kategóriában 

lehetséges. A kísérők díjat nem kapnak.
Térkép: 1:4000 méretarányú.

Új tájfutó sprint térkép, mely első alkalommal lesz 
kiadva a város 19. születésnapja alkalmából.
Terep: városi terep. A pálya alacsonyabb ren-
dű közlekedési utakat keresztezve teljesíthető, 

melyen nagy körültekintéssel szükséges átkelni. 
Mindenki saját felelősségére indul a versenyen.
Rajtszám viselése kötelező, azon kategóriákban 

ahol az, ki lesz osztva.
Nevezési díj nincs, azonban a versenyző a ki-

adott elektronikus időmérő eszköz elveszté-
se esetén annak önköltségi árát 10 ezer forintot 

megtéríteni köteles.
Pontőr: előre nem meghatározott helyeken lesz.
Eredményhirdetés és díjak átadása: 19-20 óra 

között a Piactéren felállított nagy színpadon.
(A végleges eredmények a befutások lezárása 

után kb. 13 órakor megismerhetőek.)
Nevezni augusztus 24-ig folyamatosan név és 
születési dátum megadásával–melyek felhasz-
nálása csak a verseny lebonyolítása érdekében 
történik–lehetséges a savaimaria54@gmail.com 

e-mail címen és korlátozott számban üres helyek-
re a helyszínen.

További információkért keressék 
Gyál Város hivatalos facebook oldalát!

Születésnapi kihívás:  

Ismerd meg városod 
térképen is!

Első verseskötetem megjelenése óta (2008) minden 
évben új gyűjteménnyel jelentkeztem, a mostani a 
nyolcadik. Valamennyit Gyálon írtam. Simon András 
költő, műfordító, könyvkiadónál jelent meg első köny-
vem: Szegények boldogsága címmel.

Különös könyvet tart kezében az olvasó, – írta mél-
tatásában. Egy Gyálon (előtte hat évtizedig Pester-
zsébeten) élő hetvenöt éves költő első verseskönyvét. 
Ám mondjuk ki egyértelműen ez az adalék semmifé-
le elnéző jóindulatot nem igényel, ugyanis Prohászka 
László Máté könyvével, könyve legjobb verseivel hazai 
költészetünk maradandó költői életművel gyarapodott.

Szülei és saját élete, a munkásból lett újságíróé, 
arra predesztinálják, hogy hitelesen szólaltassa meg 
a régi és a mai nincstelenek életét, akik Dante bugyrá-
nál gonoszabb pokolban, a szegénység dohos, raga-
csos zsákjában éltek és élnek.

Írjon verset a pestimrei erdőben télire fát lopó sze-
gényekről vagy a rettentő hangon vonyíkoló kóbor ku-
tyáról, a kísértetvárossá lett gyárról, ahol az üzemcsar-
nokok lepusztult hangversenytermek, és nyoma sincs 
már, hogy egykor a gépeken bartóki mű szólt, hang-
ját a haragos és együtt érző szolidaritás teszi igazzá.

Pontos, képekben gazdag szabad verseket ír. A ter-
mészettel együtt élő ember képlátása jelenik meg ver-
seiben, a minden élőt, legyen növény vagy akár állat 
magáénak érző ember hitvallásai ezek az írások.

Dokumentum erejű költészet ez, azé az emberé, 
akit már többször becsaptak, most mégis kérdezi: Mi-
csoda sci-fi könyv szereplője lettem? 

Mikor a fűrészgépek a madarak nyelvét kivágták 
című könyvemről Benke László költő, a Hét krajcár 
könyvkiadója ezt írta:

„Ez a líra olyan hiteles és természetes tisztasággal 
fejezi ki a hétköznapi dolgokban jelenlévő költészetet, 
ahogy a virág az illatát, csillag a fényét, az elfáradt szer-
szám a megöregedett ember szomorúságát. Nagyon 
jó, hogy Simor András meghallotta ezt az értékes költői 
hangot. Prohászka László Máté verseiben nagy az igaz-
ságszeretet, erős a szociális érzékenység, gazdag a lé-
lek jósága, szépsége. Muszáj tehát verset írni, jó lenne 
kicsit több reményhez jutni, mielőtt véget ér e földi élet.”

Tisztelt Olvasók!
Most három kötetem költői összegzését: A Göncöl-
szekér kocsisa, és 2015-ben írt: A hajnal trombitása 
című új verseimet ajánlom szíves figyelmükbe. Olvas-
ható, megvehető a Gyáli Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtárában.

A könyvet Gáll Sándor a gyáli képzőművészeti kör 
egyik díjnyertes tagja illusztrálta.

Ízelítő az új verseimből: 

VIRÁG UTCA ZENÉSZEI

Házunk előtt a Virág utcában vadgalambok
- szürke maskarába öltözött, öntelt rock-zenészek,
fáradhatatlanul pengetik a villanydrótok húrjait.
Modern, kommersz zene e kisvárosi lét
monoton, unalomig ismétlődő
idegesítő kifejezési eszköze?

Talán épp ez a cél,
hogy közömbös, frusztrált, alvó környezet:
emberek, fák, vad növényzet,
könnyű zsákmányról,
egérről, csontról álmodó
macskák, kutyák felébredjenek
zavaros, valóság italt kotyvasztó álmukból.
Bankok, politikusok, médiák kétarcú világából.

Prohászka László Máté legújabb verseskötete 

Válogatott és új költeményeim elé

Május 6-án a hagyományos anyák napi ünnepségün-
kön, a Tulipán utcai óvodások szerepeltek nagy sikerrel. 

Ezen a napon volt az eredményhirdetése a Föld 
Napja alkalmából meghirdetett rajzpályázatnak is. 

A rajzpályázatra nagyon sok, 146 pályamű érkezett, 
mind színes ötletes alkotás. A szakmai zsűri 22 alko-
tást díjazott, és 124 emléklapot adott át. A szeptembe-
ri terménykiállításon minden díjazott alkotást láthat a 
közönség. Rajzpályázatunk díjazott alkotásai:
Ady Endre Általános Iskola
Hagyó Lilla Dorka 3/a, Pápai Vica 3/a, Szabó Alexand-
ra 2/a, Sőr Dóra 5/a, Major Vivien 7/c, Szabó Enikő 5/a
Németh Vivien 6/a, Lipka Virág 5/a.
Különdíjasok: Dénes Alexandra 7/b, Kerekes Kitti 5/a.
Bartók Béla Általános Iskola
Darvasi Ivett Magdolna 3/a, Rózsa Dorina 3/b, 
Széphegyi Tamara 1/a, Varga Levente 5/b.
Zrínyi Miklós Általános Iskola
Polyik Attila 4/c, Szabó Patrik 4/a, Szabó Virág 4/c, 
Bereci Tímea 8/a, Guj Roland 6/a, Vágási Imre 5/a.
Különdíj: Imrik Emília 4/c, Szabó Karola 4/c.

Szponzoraink voltak: Lengyel Attila és Dér Fe-
renc fagyizója (Gyál, Szász udvar), Berencsi Zoltán 
cukrászda (Gyál, Széchenyi u. 100.), Kreatív-Hobby 
bolt, papírbolt (Gyál, Kolozsvári u. 3.), Kakucsi Sándor 
Péksüti Kft (Gyál, Szent István u. 59.), Gyöngyi Virág 
(Gyál, József Attila u. 25.), Láng Tüzép (Gyál, Pozso-
nyi u. 91.), FEP-BEK 77 Kft. (Gyál, Pesti u. 70.) 
Támogatásukat köszönjük!

Gyáli Kertbarát Kör

A kertbarátok anyák 
napi ünnepsége

A Gyáli Kertbarát Kör 
minden érdeklődőt szeretettel meghív 
2016. szeptember 08-11-ig tartandó

„TERMÉNYKIÁLLÍTÁSÁRA”!

Nevezni lehet saját termesztésű zöldséggel,
gyümölccsel és különleges virággal.

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

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

14 órától a közösségi házban.
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Átadták a Gyáli Közoktatásért Díjakat 

Városi pedagógusnapi ünnepség
Gyál Város Önkormányzata június 7-én, a közössé-
gi házban városi pedagógusnapi ünnepségen köszön-
tötte a Gyál közoktatásában dolgozókat.

Részt vett az ünnepségen Pápai Mihály, Gyál vá-
ros polgármestere, Hrutkáné Molnár Mónika, a vecsé-
si tankerület igazgatója, Gyimesi István nyugalmazott 
polgármester és Kovalik Józsefné, városunk díszpol-
gárai is.

Hrutkáné Molnár Mónika tankerületi igazgató ün-
nepi beszéde után Pápai Mihály polgármester átad-
ta a Gyáli Közoktatásért Díjakat. Az idén Kápolnásiné 
Sági Andrea mesterpedagógus, közoktatási szakértő, 
a Tulipán Óvoda óvodavezetője és Kovács Viktória, az 
Ady Endre Általános Iskola mestertanára részesült az 
elismerésben.

Pápai Mihály polgármester a kitüntetések átadása 
után a város önkormányzata nevében is megköszönte 
a pedagógusok, pedagógiai munkát segítők áldozatos 
munkáját, majd Jordán Tamás Kossuth- és Jászai-díjas 
Érdemes Művész, a Hallhatatlanok Társulatának tag-
ja Széllel szembe című műsora zárta az ünnepséget.

Gyál Önkormányzatának Képviselő-testülete még 1992-ben alkotott rendeletet abból a célból, hogy a gyáli közoktatásban, a gyáli köz-
oktatásért kiemelkedő tevékenységet végző, a gyermekek harmonikus személyiségformálásában, a nevelő-oktató munkában, peda-
gógiai gyakorlatot segítő technikai faladatok ellátásában huzamosan kiemelkedő munkát végző szakemberek tevékenységét elismerje.
Az idén Kápolnásiné Sági Andrea mesterpedagógus, közoktatási szakértő, a Tulipán Óvoda óvodavezetője és Kovács Viktória, az Ady 
Endre Általános Iskola mestertanára részesült az elismerésben.

Kápolnásiné Sági Andrea már 14 éves 
kora óta tudatosan készült az óvodapeda-
gógusi pályára.  1979-ben végzett  a Bem 
József Óvónőképző Szakközépiskolában, 
később a Brunszvik Teréz Óvóképző Fő-
iskolán óvodapedagógus felsőfokú képe-
sítést szerzett, a Tessedik Sámuel Főis-

kolán Óvodai szakértő szakvizsgát tett. A Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetemen pedig a Közoktatás vezető 
képzés követelményeit teljesítette.

Szakmai pályafutását budapesti óvodákban kezdte, óvoda-
pedagógusként, illetve család- és gyermekvédelmi központban, 
gyermekek átmeneti otthonának vezetőjeként dolgozott.

Több mint 30 éves tapasztalattal rendelkező szakember. 
2014-től mesterpedagógus. Szakértőként részt vesz peda-

gógus minősítési eljárásokban.
2005-ben pályázott a Gyáli Tulipán Óvoda beindításával járó 

feladatok ellátására. Amelyet meg is nyert. Itt feladata volt a be-
indítással kapcsolatos minden szervezési munkálat: személyi-
és tárgyi feltételek biztosítása, csoportok berendezése, kialakí-
tása, gyermekek felvétele.

Kovács Viktória az érettségi után az egri 
Eszterházy Károly Tanárképző Főisko-
lán német nyelvtanári diplomát, majd álta-
lános iskolai magyartanári másoddiplomát 
kapott. Pécsett a Janus Pannonius Tudo-
mányegyetemen német középiskolai taná-
ri szakon, 2000-ben pedig Budapesten az 

Eötvös Lóránd Tudományegyetem esti kiegészítő tagozatán kö-
zépiskolai magyar tanári oklevelet szerzett.

Szakmai fejlődésére később is nagy hangsúlyt fektetett. 2003-
ban németországi továbbképzésen vett részt. Irodalmi folyóiratok-
ban publikált a 45 utáni magyar irodalommal kapcsolatban–külö-
nös tekintettel az 56-os forradalom kultúrára gyakorolt hatására.

Pedagógiai eszköztára folyamatos megújítására törekszik. 
Mesterprogramjában az innovatív törekvések felkarolását, a 
Z-generáció tanulási szokásainak feltérképezését és a modern 
IKT alkalmazások mindennapos használatát tűzte ki célul.

Sokoldalúsága, műveltsége tükröződik mindennapi mun-
kájában is, amit lelkiismeretesen, magas színvonalon, nagy 
szakmai rálátással végez. Az idegen nyelvi szakmai munkakö-
zösség vezetőjeként szakmai, pedagógiai tanácsaival, tapasz-
talataival segíti kollégái munkáját.

Az idegen nyelv mellett anyanyelvünk művelésére is nagy 
hangsúlyt helyez.  Igyekszik megszerettetni az olvasást, rábír-
ni a gyerekeket a szép magyar beszédre. Tanítványai ezen a te-

Az óvoda nyitása, 2006 óta intézményvezető.
Munkatársai céltudatos, határozott, mindig a lehető legjobb 

megoldásra törekvő, kiváló kommunikációs készséggel rendel-
kező vezetőnek ismerték meg. Az évek során sokszor láthatták 
akár a munkatársi közösségben, akár a gyerekekkel, szülőkkel 
kapcsolatban szociális érzékenységét, segítőkészségét. Veze-
tői teendői mellett, szívesen látogat a csoportokba, ahol a gye-
rekek nagy szeretettel fogadják. Elve, hogy a gyerekekhez meg 
kell találni a kulcsot, hiszen minden gyermekben van olyan te-
rület, amiben ügyesebb, okosabb.

Tapasztalatával, tudásával, gyakorlatiasságával, ötleteivel a pá-
lyakezdő pedagógusok illetve minden kollégájának biztos támasza.

A folyamatos tanulást, továbbképzéseken való részvételt kü-
lönösen fontosnak tartja.

Vezetői feladatit mindig a legprecízebben, körültekintően és 
eredményesen látja el. Napra kész a törvényi változások isme-
retében, alkalmazásában. Sok sikeres pályázat született közre-
működésével, útmutatásával. Minden esetben az óvoda érde-
keit tartja szem előtt, ennek érdekében sok időt, energiát áldoz 
akár a szabadidejéből is.

rületen is sikeresek, többek között az országos Kazinczy verse-
nyen  is szép sikert értek el.

Mint osztályfőnök az egyéni bánásmód elvét alkalmazza. 
Rengeteget törődik diákjaival, meggyőződése, hogy mindenki 
képes jó irányban fejlődni. 

A kiemelkedő, jó képességű tanulókról sem feledkezik meg, a 
szakkörök nyelvvizsga előkészítő programját, az egyéni képes-
ségek figyelembe vételével állítja össze, tervezi a foglalkozáso-
kat, értékeli a munkájukat, és fejlődésüket. A tanulók tisztelik, 
tanácsait megfogadják. 1999 óta vezet német nyelvi tábort Auszt-
riában, amire minden alkalommal szívesen mennek a gyerekek.

A külföldi kapcsolatok ápolását fontosnak tartja. Az ausztri-
ai Murau környékén több iskolát meglátogatott tanítványaival. St. 
Lambreccht iskolájával közös környezetvédelmi pályázat kereté-
ben működött együtt. Mesterprogramjában Erasmus+ pályázat 
írását tűzte ki célul, mely a további kapcsolatok építését szolgálja.

Szívesen vesz részt közösségi munkában az iskola és a vá-
ros életében. Emlékezetesek az 1956-os és az 1848-as for-
radalmak emlékére rendezett szívhez szóló városi műsorai. A 
Comenius Régio program keretében nyelvtudása, szakmai ta-
pasztalata segítséget nyújtott a sikeres megvalósításhoz. 

Sajátos stílusával és egyedi humorával megírt cikkeit az is-
kola honlapján élvezettel olvassák, az általa készített felvéte-
leket szívesen szemlélik. Embersége, pedagógiai intelligenci-
ája példamutató.
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Június 4. egyszerre gyásznap és felemelő alkalom a 
magyar nép lelkében. Gyásznap, hiszen az I. világhá-
ború befejezése után, 1920-ban a szerencsés győz-
tesek Trianonban ezen a napon tépték darabokra az 
ezeréves Magyarország testét. 

Az Országgyűlés 2010-ben törvényt fogadott el a 
nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről, s jú-
nius 4-ét a nemzeti összetartozás napjává nyilvání-
totta. A törvény elfogadásával kinyilvánította, hogy „a 
több állam fennhatósága alá vetett magyarság min-
den tagja és közössége része az egységes magyar 
nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetarto-
zása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és 
közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

A nemzeti összetartozás napján, délután, a gyáli tria-
noni emlékhelyen tehát egyszerre emlékeztünk nem-
zetünk egyik legnagyobb tragédiájára, ugyanakkor hi-
tet tettünk a törvényben megfogalmazottak mellett, s 
nemzeti összetartozásunkat ünnepeltük.

Részt vett a rendezvényen Pápai Mihály, Gyál város 
polgármestere, Babák László Mátyás, a Gyáli Járási 
Hivatal hivatalvezetője, az emlékműnél korhű egyen-
ruhában díszőrséget adó Centenáriumi Hagyomány-
őrző Dandár parancsnoka, Erős József alpolgármes-
ter, Gyimesi István nyugalmazott polgármester és 
Kovalik Józsefné, városunk díszpolgárai is.

Ünnepi beszédet Erős József mondott, Gábos Tün-
de népdalénekes székely népdalokat énekelt, majd az 
ÉSZC Eötvös József Szakképző Iskolájának tanulói 
adtak műsort.

-GI-

Megemlékezés a nemzeti összetartozás napján
16. alkalommal került megrendezésre a Peremvárosi 
Horgásztón a Horgásztábor. 

Idén 21 gyermek tölthetett itt el egy csodás hetet jú-
nius 27-től július 2-ig. A programok zöme természete-
sen a horgászattal kapcsolatos ismeretek elsajátításá-
ról szólt, de a táborozók belekóstolhattak az íjászatba, 
kipróbálhatták a kajakozást, volt vízibicikli verseny, lo-
vaglás, közös halászlé főzés és éjszakai horgászat is.

A Peremvárosi Horgásztó egész évben várja a láto-
gatókat, nem csak a horgászni vágyóknak, de kirán-
dulások, családi programok vagy akár rendezvények 
helyszíneként is kiválóan megállja a helyét. Gazdag 
élővilága önmagában is felüdülés lehet a kikapcsoló-
dásra vágyóknak, még ha csak egy rövid séta erejéig 
is tudunk kiszakadni a mindennapok rohanó világából.

Horgásztábor a Peremvárosi Horgásztón
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Június 10-én a 2016-os HÁT-TÉR évzáró ünnepség si-
keresen zárult. A HÁT-TÉR foglalkozás a Bartók Béla 
Általános Iskolában, a teljes tanév során heti rendsze-
rességgel megvalósuló program a tanulók számára. 

Idén az Óz, a csodák csodája című színdarabot ad-
ták elő a gyerekek. Nagy volt az izgalom, és öröm volt 
látni, hogy a fellépés előtt mindenki lázasan tanulja a 
szerepét, finomít még a karakteren, újra és újra fel-
mondják szövegüket, egyszóval mindenki tudása leg-
javát kívánta adni az előadáson. Ez sikerült is. Nagyon 
büszkék vagyunk a gyermekek teljesítményére.

A most már harmadik éve folyó foglalkozás egy iga-
zi csapatmunkát mutatott. A gyermekek elfogadják 
egymást, segítenek egymásnak, és ezzel önmagukat 
és társaikat is fejlesztik. Mindenkiről elmondhatom, 
hogy egy lépcsőfokkal feljebb léptek az élet létráján. 
Az előadást követően a gyermekek HÁT-TÉR foglalko-
zásokon készített munkáit nézhették meg az érdeklő-
dők egy rajz- és fotókiállítás keretében.

Ez a foglalkozás azonban másról is szól. Egy na-
gyon lényeges dologról, mégpedig arról, hogy édes-
anyák, édesapák, nevelőanyák, nevelőapák, nagy-
szülők, pedagógusok, szociális dolgozók, gyermekek 
együtt tudtak izgulni és örülni a gyermekek sikerének. 
Amikor ezt látom, úgy érzem, hogy most a jó, mindenki 
egy irány, egy cél érdekében van jelen, és ez az a kö-
zös munka, érzés, ami a gyermekeinket  segíti abban, 
hogy boldogabb, sikeresebb életet élhessenek egész 
életükben. Az ilyen pillanatokat kellene a mindenna-
pokba belecsempészni, és összefogni annak érdeké-
ben, hogy a nehézségeket közösen meg tudjuk olda-
ni. Ez pedig csak együtt valósulhat meg. Ezért kérek 
mindenkit, gondoljon arra az egy órára, amit együtt 
töltöttünk az előadás alatt! A nehézségeket, ameny-

nyiben feladatnak éljük meg és segítünk egymásnak, 
már nem nehézségnek fogjuk megélni. Remélem, mi 
felnőttek is feljebb tudunk lépni az élet létráján. 

Mindehhez kívánok mindenkinek jó egészséget, és 
egymásra figyelést. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük az Arany János Közösségi Ház ve-
zetőjének, Gazdik Istvánnak és munkatársainak 
azt, hogy ismét helyet adott ennek a rendezvény-
nek, és külön köszönet Józsi bácsinak a techni-
kusi munkáért és a türelemért. 

Köszönjük mind a felkészítéshez, szervezés-
hez, lebonyolításhoz, mind az anyagiakban nyúj-
tott segítséget a Civilek a Környezetünkért Egye-
sületnek. Támogatásuknak köszönhetően a 
színdarabban szereplő gyerekek számára nyári 
táborozást biztosíthatunk.

A HÁT-TÉR foglalkozás támogatói: Kárpá-
ti és Társa Asztalos műhely, Bizcard nyomda, 
Cservenák Géza Méterárubolt. Nagyon hálásak 
vagyunk a segítségükért. Ők azok, akikhez bár-
mikor fordultunk segítségért, ők azonnal tették a 
dolgukat.

Brassányi Zsuzsanna
a HÁT-TÉR foglalkozás vezetője

HÁT-TÉR tanévzáróElindult a Roma Kultúrát Gyál  
Településén Identitáserősítő Klub
Május 30-án került sor a Romano Podo Cigány Híd 
Oktatási és Kulturális Egyesület szervezésében a 
Roma Kultúrát Gyál Településén Identitáserősítő Klub 
nyitórendezvényére a gyáli közösségi házban.

A klub célja, hogy a roma (cigány) gyermekek meg-
őrizhessék, fenntarthassák romakultúrájukat, meg-
mutatva ezzel, hogy mekkora óriási kincs birtokosai.  
A klubban olyan előadókat, művészeket hívtunk/hí-
vunk, meg akik ma Magyarországon roma emberek-
ként köztudatban lévő személyek, akiket mintaként 
szeretnénk a roma gyerekeknek (a felnövekvő gene-
rációnak) bemutatni a klub keretein belül. A műsor-
ban fellépett a Karavan Familia, a Khamoro Budapest 
Band cigány folklór együttes, Viktória Singh, a Roma-
no Glaszo – Emberi Hang Művészeti Csoport, Nagy 
Gusztáv író, költő, műfordító cigány nyelvtanár.
A klubsorozatunkat a gyáli Arany János Közössé-
gi Ház és Városi Könyvtárban tartjuk, melynek címe:  
Gyál, Kőrösi út 118-120.

A klub programja során fellépő előadók bemutatása:

A Khamoro Buda-
pest Band cigány 
folklór együttes 
A Khamoro Buda-
pest Band cigány 
folklór együttes au-
tentikus cigány zenét játszik az ország egész terüle-
téről. Gyűjtések, feldolgozások, mellett saját zenéket 
írnak, komponálnak és jelentetnek meg. Dalaikat vir-
tuóz hangszerelés jellemzi, melyeket szájbőgőzéssel, 
gazdag, színes, és ízes pergetésekkel díszítenek.
A Khamoro küzd a cigányság értékeinek vállalhatóvá 
tételéért, elfogadtatásáért, bemutatásáért, hogy a ci-
gány kultúra az egyetemes és a magyarországi kultu-
rális fórumokon rangjának és értékének színvonalán 
lehessen jelen. Alapvető feladatának tekinti a cigány 
kultúra zene, tánc, cigány nyelv és a haladó hagyomá-
nyok fejlesztését, felkutatását és propagálását. (Ba-
logh János)
„A Nap életelem számunkra a cigány kultúra is az.”

Karavan Familia 
A Karavan Familia 
a cigány voká-
lis hagyományok 
nyomán alakítot-
ta ki saját stílusát, 
amely a négy családtag – szülők és gyermekeik – kö-

zötti emberi és zenei harmóniára épül. Programjukban 
cigány népdalok feldolgozásai szerepelnek napkelet-
től napnyugatig, saját stílusukra formálva – így például 
a mississipi blues, a flamenco, a latin- és a balkáni ze-
nei elemek mind megtalálhatóak zenéjükben.

Viktória Singh 

Romano Glaszo – Embe-
ri Hang Művészeti Csoport
Vezető: Lakatos György 
A műsorban magyarországi, 
szerb, orosz és spanyol ci-
gány népdalok hangoznak el, valamint cigány néptán-
cokat adnak elő a gyerekek. 

A Roma Identitáserősítő Klubsorozat Jakab Zsolt, a 
Romano Podo Egyesület elnöke szervezése révén jött 
létre. Nagy segítséget nyújt a Gyáli Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzat aki koordinálja a programot.

A klubtalálkozók további időpontjai:

2016. július 29. 14 órától
Karaván Família, Farkas Zsolt 
Romano Glaszo Emberi hang

2016. augusztus 12. 14 órától
Farkas Zsolt, Lakatos György, 

Nagy Gusztáv

2016. augusztus 29. 16 órától 
Nagy Gusztáv, Farkas Zsolt

2016. szeptember 09. 15 órától 
Karaván Familia,

2016. szeptember 16. 15 órától 
Klub Záró: koncert formájában fellépők: 

Khamoro Budapest Band, Karavan Familia

Támogatóink:
Az esemény az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és 
Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Szociális és Társadalmi 
Felzárkózási Stratégiai Főosztály pályázatának keretében kerül megren-
dezésre.

ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ 
ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRArany János Közösségi Ház 

és Városi Könyvtár
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat

ROMANO GLASZO EGYESÜLET

KARAVAN FAMILIA EGYESÜLET

Megalakult a Gyáli Foltvirág Foltvarró Kör
Az áprilisi felhívásra mintegy húszan jelentkeztünk, 
megalakítottuk a foltvarró kört. Köszönetünket fejezzük 
ki önkormányzatunknak a kezdő támogatásért, vala-
mint a közösségi háznak a hely biztosításáért.

Minden második kedden délelőtt jövünk össze közös 
varrásra a közösségi házban. A foglalkozások nagyon 
jó hangulatban telnek. Elsajátítjuk a foltvarrás külön-
böző technikáit, átadjuk tapasztalatainkat egymásnak. 
Maradék anyagokból készítünk különböző használati 
tárgyakat, ajándékokat.

Terveink között szerepel a munkáinkból egy kö-
zös kiállítás, bemutatkozás városi rendezvényeken. 

A foltvarrás iránt érdeklődőket szeretettel várjuk 
foglalkozásainkon.

Gyáli Foltvirágok
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Gyáli ÚjságÚj

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:

augusztus 11-én 18 órától és
szeptember 15-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

06.11. A reggeli órákban érkezett lakossági bejelentés 
a Kossuth Lajos utcából, hogy egy idős néni az ottho-
nából ismeretlen helyre távozott. A járőrszolgálat azon-
nal megkezdte a környék felderítését, emellett a FEGY 
Ifjúsági Tagozat megkezdte a felkészülést a kutatásra, 
amelyre azonban már nem került sor, mert a járőrünk 
időközben megtalálta és épségben hazavitte a 85 éves 
hölgyet.

06.12. Nem sokkal éjfél után érkezett tűzjelzés a Kis-
komáromi utcából, ahol az udvaron meggyulladt bálák 
az épületeket veszélyeztették. A kivonuló tűzoltóink és 
polgárőreink a veszélyben lévő istállóból kimentették 
az állatokat, majd megkezdve a tűz oltását, a fővárosi 
egységekkel közösen mintegy 4 óra alatt számolták fel 
a veszélyhelyzetet. 

06.21. Lakossági segítségkérésre vonult járőrszolgá-
latunk az Egressy utcába, ahol az egyik ingatlan tu-
lajdonosának gyűlt meg a baja egy betolakodóval.  
A helyszínen járőreink megtalálták az erősen ittas és 
– elmondása szerint – egy korábbi munkahelyi sérü-
lés nyomait viselő elkövetőt, aki saját bevallása szerint 
engedéllyel feküdt le aludni a kertben. A kiérkező orvo-
si ügyelet segítségét elutasította és távozott a helyszín-
ről az elkövető, azonban kevéssel később már az út-
test közepén feküdve találtak rá ismételten a járőreink. 
Ekkor már a Mentőszolgálat értesítésére került sor, aki 
kórházba szállította az ittassága ellenére is erős fájdal-
makkal küzdő sérültet. 

06.29. Délelőtt érkezett bejelentés a Kőrösi útról, ahol 
két személygépkocsi ütközött olyan szerencsétlenül, 
hogy mindkettő az árokba sodródott. A két szemé-
lyi sérüléssel járó balesetnél járőreink a sérült jármű-
vek áramtalanítása után a közúti forgalom terelésében 
nyújtottak segítséget. 

06.30. Kora reggel érkezett tűzjelzés az Árpád utcából, 
ahol egy családi ház égett. A helyszínre elsőként ér-
kező járőrszolgálatunk az ingatlan áramtalanításában 
és információgyűjtésben nyújtott segítséget, néhány 
perccel később pedig a kiérkező fővárosi tűzoltó egy-
ségekhez csatlakozva a tűzoltóink vettek részt a lángok 
megfékezésében. Személyi sérülés szerencsére nem 
történt, de a  kiégett ház lakhatatlanná vált.  

A FEGY éjjel-nappal hívható 
telefonszáma:

29/340-333

A FEGY naplójából
Aktuális akcióink:
1.  Legtöbb keretünk 
50% kedvezménnyel 

(a készlet erejéig)

2. Progresszív lencsék 
-35% kedvezménnyel

szeptember 30-ig

3. Iskolakezdési akciók 
szeptember 30-ig

Nyitva tartás:
Hé� ő – Péntek: 9 – 18

Szombat: 9 –13

Vizsgálatra bejelentkezés 
és bővebb információ kérés az alábbi 

elérhetőségeken:
06 70 902 5876
06 29 744 883

kristalyviragop� ka@gmail.com
www.kristalyviragop� ka.hu

Gyál, Táncsics Mihály utca 61.

Kristályvirág
Op� ka

• Computeres 
látásvizsgálat

• Baba-, gyermek-
szemésze�  szűrő-
vizsgálat

• Szemüvegkészítés 
és javítás

• Kontaktlencse alkal-
massági vizsgálat, 
illesztés és betanítás

A minőségi látásért
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ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

Tel./fax: 06-29/544-340, 544-341.
e-mail: gyogyir2004@gmail.com

www.allatorvosgyal.hu

dr. Molnár M. Zoltán 06-30/996-2633

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

szombat: 9.00–12.00, vasárnap: ZÁRVA

• Védőoltások, chipezés
• Belgyógyászati, sebészeti 

és szülészeti ellátás

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

+

MESTEREK BOLTJA
SZerelVéNY SZakÜZlet

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

26 éVe a lakoSSáG 
SZolGálatáBaN

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

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

Telefon: Papp Gyula 20/9451-071, 
Ifj. Papp Gyula 20/331-4930.
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Mária családi napközi felvételt 
hirdet 1-3 éves korú gyermekek 
számára. Gondozás: 25.000 Ft/
hó. Telefon: 06-30/828-3874.

Alsónémedi telephelyű cégünk 
részére, fiatal nyerges szerel-
vényre keresünk C,E kategó-
riával, GKI kártyával és PÁV 
III. vizsgával rendelkező NEM-
ZETKÖZI KAMIONSOFŐRÖ-
KET. Angliai viszonylatra (nem 
uniózás). Tapasztalat szüksé-
ges! Önéletrajzát kérjük e-mail-
ben küldje el! info@osimix.hu 
06-20/952-9597.

Víz, gáz, kőműves, burkoló, fes-
tés, parkettás, ács, asztalos mun-
kát vállalok. Tel.: 20/324-6186.

Egyedi ajtók, ablakok, bútorok, 
teraszok, garázs, ács, parkettás 
munkát vállalunk. 70/666-9568.

hIrdetéSéVel
a

kultúrát
táMoGatja

hirdetésfelvétel: 

06-29/541-644
vagy

személyesen
a közösségi 

házban.

MUNKATÁRSAKAT KERE-
SEK egy új típusú MLM munká-
ra. (Keress pénzt abból, amit így 
is-úgy is elköltesz barátaiddal!) 
Telefon: 06-20/538-2992. Amíg 
megtanulja segítek.

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

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

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

Bútor készítés – konyhabútorok 
- szobabútorok, polcok – fürdő-
szobabútorok. Kedvező árakkal, 
rövid határidővel, nagy színvá-
lasztékban. Egyedi elgondolá-
sok megvalósítását is vállalom. 
Érdeklődni lehet a 06-20-244-
5315-ös telefonszámon. 

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

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

Sérült, törött, hitellel terhelt gép-
járművek (személygépkocsi, 
motor) felvásárlása készpénz-
ben, azonnal. Tel.: 06-70/885-
9039 Csongrádi István.

Villanybojlerek vízkőtelenítése (ki-
sebb áramfogyasztás, hosszabb 
élettartam), villanyszerelés, ház-
tartási gépek javítása, hidrofor ja-
vítás és ingyenes állapotfelmé-
rés. Telefon: 06-30/417-2317. 

Autóhitel ügyintézés, biztosítás-
kötés, személyi hitelek, pasz-
szív BAR listásoknak is a legru-
galmasabban. Csongrádi István 
06-70/885-9039.

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

Eladót felveszünk legalább 5 
éves szakmai és számítógép 
kezelői gyakorlattal, gyáli mű-
szaki jellegű szaküzletbe, lein-
formálhatót. Tel.: 20/378-5752.

Gyáli takarítói állásra kollégá-
kat keresünk azonnali kezdés-
sel. Jelentkezni a 06-30/556-
8587-es telefonszámon, vagy a 
gyal.logistic@gmail.com email 
címen lehet.

Pótvizsgára felkészítés és kor-
repetálás Gyálon matematiká-
ból, történelemből, magyarból. 
20/527-7701.

Kérje ingyenes tanácsadásun-
kat, ha szüksége van nyugdíj-
biztosításra, lakástakarékra, 
temetkezési biztosításra, élet-
biztosításra. Meglévő szerződé-
sét is megvizsgáljuk, szükség 
esetén korszerűsítjük, olcsóbb-
ra cseréljük. Időpont egyezte-
tés: 06-30/719-4668. E-mail: 
ugyfelbarat5@gmail.com

hirdetés

apró
Apróhirdetés

hirdetés

apró
Apróhirdetés

hirdetés

apró
Apróhirdetés

kereskedelmi területi 
munkatársat keresünk 

Gomba, Bénye, Pilis, albertirsa, 
Pusztavacs, Monor területére 

részmunkaidőben

Feladatok:
Hiteligénylők felkeresése 48 órán belül
Hiteligénylők tájékoztatása, papír alapú adminisztráció, 
ügyfélszerzés
Kölcsönök kihelyezése, heti törlesztő részletek begyűjtése
Vezető felé történő elszámolás, heti rendszerességgel

elvárások:
Érettségi bizonyítvány;
Pénzügyi területen szerzett tapasztalat;
Ügyfélkapcsolati területen szerzett tapasztalat;
Kiváló kommunikációs készség; 
Jó szervezőkészség;
Problémamegoldó képesség;
Saját gépjármű

ELŐNY:
Felsőfokú végzettség 
Függő- vagy független biztosításközvetítő hatósági vizsga

MUNKA LEHETŐSÉG!!
Pályázni a karrier.provident.hu weboldalon lehet.



Születésnapi Utcabál
 és XII. Gyáli Fogathajtó Fesztivál

augusztus 26-27. 

koncert
koncert

gyáli sportpálya – piactér

SaSvárI
Sándor

Éjszakai fogathajtás
tájékozódási verseny
Tuzijáték

Kíséroprogramok, bemutatók

Részletes program lapunk augusztusi számában.


