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közéleti és információs lapja

a városközpontban

MEGHÍVÓ
Gyál Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt
a trianoni békediktátum
évfordulója,
a nemzeti összetartozás napja
tiszteletére rendezett
városi megemlékezésre.
A rendezvény programja:
2015. június 4. csütörtök,
17.00 óra
Megemlékezés a városközpontban, a trianoni emlékműnél
Emlékező beszédet tart:
Erős József alpolgármester

Május 24.
17.00 Pörög a Gyáli Szoknya Néptánccsoport
17.30 Gyál Városi Fúvószenekar

19

00

A Csík Zenekar koncertje után:

utcazenei mulatság
hajnalig

4 helyszín - 4 étterem - 4 zenei stílus
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Közreműködik:
Gábos Tünde népdalénekes
Pápai Mihály
polgármester
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Beszámoló az áprilisi képviselő-testületi ülésről
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. április 30-án megtartotta éves munkarend szerinti soros ülését. Az ülésen összesen huszonnégy
napirendi pont szerepelt, melyekben az alábbi fontosabb döntések születtek:
• elfogadták Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról;
• elfogadták a Dabasi Rendőrkapitányság 2014. évi
beszámolóját;
• elfogadták a város 2014. évi zárszámadását (erről
külön írásunkban olvashatnak);
• megalkotásra került a Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokra vonatkozó rendelet;
• módosították a szociális rendeletet;
• elfogadták a belső ellenőrzés 2014. évi vizsgálatairól szóló jelentést;
• hozzájárultak 2,4 millió forinttal a kárpátaljai magyarság megsegítéséhez;
• elbírálták a civil szervezetek pályázatait, illetve a
sport célú pályázatokat (ennek eredményéről külön írásunkban olvashatnak);
• kiválasztották a Gyál területén járdafelújításokat
tervező céget;

•

•

•
•

•

a képviselő-testület hozzájárult a Szent József
Idősek Klubja ellátási szerződésének módosításához, mely alapján 1,2 millió forinttal emelkedik
az intézménynek juttatott önkormányzati támogatás összege;
hozzájárultak a Eötvös iskolában található lakás
bérbeadásához egy tanbolt kialakítása céljából,
hogy az iskola tanulóinak ne kelljen a fővárosba
utazni gyakorlat céljából;
döntés született pályázat benyújtásáról a nyári
szociális gyermekétkeztetés támogatására;
Ritecz Istvánné, a Gyáli Liliom Óvoda óvodavezetője nyugdíjba kíván vonulni, így a képviselő-testület – megköszönve eddigi munkásságát – kérésére 2015. december 30-i hatállyal felmentette őt
közalkalmazotti jogviszonyából;
a testület zárt ülés keretében döntött a Gyáli Közoktatásért Díj, illetve a dr. Pusztai Lajos emlékdíj
odaítéléséről.

Gyál Város Önkormányzata éves munkarend szerinti
soros ülését 2015. május 28-án tartja a Városháza tanácstermében. A képviselő-testületi előterjesztések,
anyagok, illetve döntések részletesen a www.gyal.hu
honlapon olvashatók.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató beiskolázási segélyről
A képviselő-testület 2015. évben is természetbeni juttatásként nyújtja – tanszer, taneszköz vásárlására – az arra jogosultak
részére a beiskolázási segélyt. A megállapított támogatások levásárlására július és
augusztus hónapban lesz lehetőség, ezért
kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy kérelmeiket mielőbb adják le a Polgármesteri Hivatal fsz. 14. számú irodáján!
A jogosultsági feltételekről a Polgármesteri Hivatalban, illetve a 29/540-950 vagy
29/540-951-es számon érdeklődhetnek.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
Az Új Gyáli Újságot
keresse postaládájában
minden hónap 15-től!
Lapzárta:
az aktuális hónap első
napja.
Hirdetésekkel kapcsolatos
információk:
www.gyalikozhaz.hu/ujsag
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Elkezdődött a Liliom óvoda felújítása és bővítése
Április elején megkezdődött a Liliom
óvoda teljes felújítása és bővítése.
A kivitelezést végző Kinamé Kft.
és Hidi-Top Kft. cégek alkotta konzorcium jó ütemben kezdte meg a
teljes felújítást. A munka a három
épületből álló óvoda 2 csoportos
épületének lebontásával kezdődött.
A bontási munkálatok a tavaszi szünet idején folytak, azok legnagyobb
része a húsvéti hétvégén zajlott,
amikor az intézményben nem volt
sem dolgozó, sem gyermek, ezzel
is hozzájárulva ahhoz, hogy a munkavégzés a gyerekek lehető legkisebb zavarásával történjen.

Április 9-én az érintett szülők valamennyien meghívást kaptak egy tájékoztatóra, melyet városunk polgármestere, Pápai Mihály tartott
a közösségi házban. Ezen ismertette a munkálatok ütemezésének
sarkallatos pontjait, a megvalósítás
főbb lépéseit, továbbá, hogy miben
van szükség az érintett szülők közreműködésére. Az óvodába járó közel 240 gyermek elhelyezése folyamatosan biztosítva lesz a kivitelezés
alatt – a nyár folyamán is – azok részére, akik ezt igénylik, ami nagyon
komoly szervezési és logisztikai feladatot ró a lebonyolítókra.

A beruházás összköltsége mintegy 550 millió forint, melyet teljes egészében Gyál Város Önkormányzata finanszíroz.
Ezúton is kérjük és köszönjük minden érintett, illetve a környéken lakók és közlekedők türelmét és
megértését, mert bár a kivitelező
mindent megtesz annak érdekében, hogy a munkálatok zavartalanul bonyolódjanak, mindenképpen
szükséges az építési terület környékén a fokozott figyelem, türelem
és óvatosság mindenki részéről.
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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Sportpályát kapnak a Bartók iskola tanulói
A Gyáli Bartók Béla Általános Iskola tanulói 22x42
méteres öntött gumiburkolatú multifunkcionális sportpályát vehetnek birtokba várhatóan még ebben a hónapban. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a márciusi ülésen döntött a sportpálya
megépítéséről, melyet az iskola a fennállásának 30.
évfordulója alkalmából kap.
Szaktudományos eredmények megerősítik, hogy a
testmozgás kulcsfontosságú szerepet játszik a gyermekek testi-, lelki- és szellemi fejlődésében. Pápai Mihály, Gyál város polgármestere a sport elkötelezett
támogatója, mivel a rendszeres testedzés alapvető része az egészséges életmódnak, a legtehetségesebb

fiataloknak pedig lehetőséget biztosít a karrierre is.
Ezzel a szemlélettel a városvezetés is egyetért, ezért
határoztak a pálya megépítése mellett, mely mintegy
25 millió forintból valósul meg.
A multifunkcionális pálya megvalósulását az önkormányzat segíti, melynek eredményességét majd a
gyermekek igazolják, akik számára adott a lehetőség
a sportolás és mozgás örömére.
Az új multifunkcionális sportpálya különböző labdajátékok és játékos sportfoglalkozások lebonyolítására
lesz alkalmas.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának
2014. évi zárszámadási rendeletéről
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. április 30-ai ülésén fogadta el az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról (beszámolójáról) szóló rendeletét. A rendelet teljes terjedelemben a www.
gyal.hu honlapon megtalálható, száma 8/2015 (IV.30.)
Az önkormányzat 2014. évi bevétele 3.432.754 e Ft,
melyek az alábbi tételekből tevődtek össze:
• Költségvetési támogatás:��������������� 1.005.329 e Ft
• Közhatalmi bevételek:�������������������� 1.408.675 e Ft
• Működési bevételek (bérleti díjak,
kamatbevételek, kapott támogatások):���130.411 e Ft
• Felhalmozási célú bevételek:�������������� 55.459 e Ft
• Intézmények és Polgármesteri
Hivatal bevételei:���������������������������������96.884 e Ft
• Finanszírozási bevételek:������������������735.996 e Ft
Az önkormányzat 2014. évben 3.108.201 e Ft-ot költött az alábbi kiadásokra:
• Önkormányzat működtetésére:������ 1.285.681 e Ft
(közfoglalkoztatás, közvilágítás, BKV buszjáratok,
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•

•
•
•
•

vagyonbiztosítás, civilszervezetek támogatása,
tagdíjak, Kistérség működéséhez hozzájárulás,
FEGY támogatás, bankköltségek, kamatkiadások,
városüzemeltetési kiadások)
Beruházásokra, felújításokra:������������432.170 e Ft
(Egészségügyi Központ bővítése, felújítása, buszmegállók felújítása, Sportpálya világítás, Bóbita
Bölcsőde bővítése, településrendezési eszközök
felülvizsgálata, intézmény felújítás, járda építés,
útépítés, gyalogátkelőhely építése, tervkészítések, eszközbeszerzések)
Segélyek kifizetésére:������������������������ 137.612 e Ft
Polgármesteri Hivatal működésére:��353.004 e Ft
Intézmények működésére:���������������� 753.381 e Ft
Iskolák működtetési kiadásaira:�������� 146.353 e Ft

A 2014. évi pénzmaradvány összege: 324.553 e Ft,
amely a 2015. évre továbbvitt, felhasználható összeg.
Gyál, 2015. május 4.

Diera Éva
Pénzügyi és Adó Iroda

100 éves nénit köszöntött az önkormányzat
2015. március 23. jeles nap a gyáli Kántor Sándorné
Erzsike néni életében. Ekkor töltötte be ugyanis 100.
életévét. Ez alkalomból Gyál Város Önkormányzata
is köszöntötte az idős hölgyet, aki 1950-ben ismerkedett meg Gyál városával. Ebből az alkalomból Pápai Mihály, városunk polgármestere és Erős József,
városunk alpolgármestere tett látogatást a szépkorú
hölgynél. A városvezetés nevében emléklappal és
ajándékcsomaggal kedveskedtek Erzsike néninek.
„Ez az emléklap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink
iránti tiszteletünket és hálánkat. Az ünnepi alkalomból
kívánunk önnek jó egészséget és további boldog éveket!” – állt az üdvözletben.
A köszöntés családias beszélgetéssel folytatódott.
Az ünnepelt szívesen mesélt az életéről.
Kántor Sándorné, Magyarics Erzsébet 1915. március
23-án született Budapesten. Édesapját korán elveszítette, így édesanyja egyedül nevelte. Fiatalon ment férjhez Kántor Sándor kőműves mesterhez. Öt gyermekük
született. Erzsike néni a Lehel téri piacon kereskedőként dolgozott. A népes család ma negyvenkilenc főből áll, tizenegy unokája, tizenöt dédunokája, tizenhat

ükunokája és két szépunokája van, akik gazdagítják a
család táborát. Erzsike nénit idős éveiben leányai, unokái gondoskodása, szeretete, és a Gyál központjában
álló, mégis csendes ház nyugodt légköre veszi körül.
Az ünnepelt örömmel fogadta a város vezetésének
jókívánságait.
További boldog életet és jó egészséget, valamint nagyon boldog születésnapot kívánunk Erzsike néninek!
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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„Időnként a szürkének
látszó kavicsból is előtűnik
a drágakő csillogása.”
(Dr. Czeizel Endre)
2015. április 18-án, szombaton délután, a Gyáli Zrínyi Miklós
Általános Iskolában, az eddigi rendezvényektől eltérő, más
programra invitálták a szülőket, a meghívott vendégeket az
intézmény dolgozói és diákjai.
A meghívó, egyszerű „bemutatkozó Gáláról” szólt. „Semmi különös” – mondhatnánk első olvasatra. A másodikra,
azt mondjuk: De bizony az! Különleges, torokszorító, felemelő, szívbemarkoló volt! – és még sorolhatnánk az ideillő jelzőket.
Nem ünnepeltünk évfordulót, nem ünnepeltünk jeles napot,
de ünnepeltük az oktatási rendszer legfontosabb és legbecsesebb szereplőit, a gyermekeket.
Változatlanul az a véleményem, hogy minden gyermek potenciális tehetségeket rejt magában. Ebből a szempontból, minden egyes gyermek különleges bánásmódot igényel, hiszen
a benne szunnyadó TEHETSÉG kibontása, személyre szabott. A tehetség és a szociális helyzet, nem teljesen egymást
kizáró tényezők. Iskolánk pontosan ezzel a céllal szerette volna megmutatni, hogy tanulóink mi mindenben tehetségesek.
Színes, változatos volt a kínálat. Nemcsak a színvonalas műsorszámok előadása volt nagyszerű, hanem a Gála előkészítő munkafolyamata, a pedagógus, a szülő, a tanuló közös
erőfeszítése is. A közösségformálás egy magasabb szintre
lépett az előző hetekben, és kiteljesedett ezen a hétvégén.
Megható pillanatoknak lehettek tanúi a jelenlévők, hiszen az
előadásokban szereplőként nemcsak a diákok, hanem a pedagógusok, szülők is aktívan részt vettek.
A hatalmas tornacsarnok megtelt a nézőkkel. A szűnni nem
akaró vastaps minden ajándéknál és köszönetnél többet ért.
A szülők és vendégeink nagyra értékelték az ötletet, a Nekik
szánt nemes gesztust, és boldogan fogadták az intézményvezető által elhangzott felszólítást.
„Kedves Szülők! Kedves Vendégek! Dőljenek hátra, és gyönyörködjenek gyermekeinkben! Legyenek rájuk büszkék,
mint ahogy mi is azok vagyunk!”
Köszönet mindenkinek, aki segített, hogy ez a produkció létrejöjjön. Álljanak itt a támogatást nyújtó, gyáli vállalkozók,
üzletek nevei is: Városüzemeltetési Nonprofit Kht., MAKÓ
Pékség, Karikás Pál a Gyáli Ipartestület elnöke, Mráz Szabolcs NON-STOP Élelmiszer üzlet, ÁMS Betegszállító Kft.,
Vecsési úti Virágkereskedés.
Remélem, hogy nem utoljára találkoztunk ilyen formátumú
rendezvényen. Mert, ahogy a címben olvashatjuk: „a drágakő” megcsillant ezen a szombaton a Zrínyiben. A szívekben
és a szemekben is.
Juhász Ida
intézményvezető
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Táborozz velünk a könyvtárban
június 23-26-ig!
Kézműves foglalkozással, kirándulással
és sok játékkal várjuk
8-12 éves korig a jelentkezőket.
Részletek a közösségi ház weboldalán és
plakátjain a későbbiekben lesznek megtekinthetőek.

25 éves a Gyáli Ipartestület

INGYENES
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
GYÁLON!
Az Állampolgári Jogvédő Liga
már Gyálon is várja kedves ügyfeleit.
2015. április 15-től minden hét
szerdán 8-12 óra között.
FÉLFOGADÁS CSAK IDŐPONT
EGYEZTETÉS UTÁN!
Elérhetőség: Jakab Krisztina
06-70/664-0988

A Gyáli Ipartestület Jubileumi Közgyűlést tartott 2015.
április 20-án. A közgyűlésen Karikás Pál elnök köszöntötte a megjelent tagságot, valamint a meghívott
vendégeket: Pápai Mihályt városunk polgármesterét,
Erős Józsefet városunk alpolgármesterét, Gyimesi Istvánt nyugalmazott polgármestert, Németh Lászlót az
IPOSZ elnökét, dr. Vereczkey Zoltánt a PMKIK elnökét és Skribek Pált a Vecsési Ipartestület elnökét, valamint a vecsési Praktiker áruház részéről: Palotai László áruházvezetőt és Németh Gyula értékesítési vezetőt.
Karikás Pál a közgyűlésen az ipartestület 2014. évi gazdasági és szervezeti működéséről, és 2015. év terveiről
tartott beszámolót. A beszámolójában elmondta, hogy
a 2014. évet a tervezett működési költségvetés keretén
belül teljesítették, melynek fedezetét az ingatlan hasznosítása és az irodai szolgáltatások biztosították.
Az elmúlt évben nem volt annyi vállalkozási megbízásuk, mint a korábbi években, de ennek ellenére az
év folyamán 25 szerződést kötöttek tagjaikkal, mintegy 30 MFt nettó értékben. Megbízatásaikat az önkormányzattól és a városüzemeltetéstől, valamint a
SAUFLON CL Kft-től kapták. Erre az évre terveik közt
kiemelt szerepet kap a szakképzés, elsősorban a gyakorlati képzőhelyek kialakításával, együttműködve a
gyáli Eötvös József Szakközépiskolával, ahol 20162017. évtől duális szakképzés indul.
A következő években szeretnék bevonni a fiatal vállalkozókat az ipartestület életébe, ezért létrehozzák a Fiatal Vállalkozók Klubját. Sikerként könyvelhetik el, hogy
együttműködési megállapodásokat kötöttek többek között a PMKIK-val a szakképzés elősegítésére, valamint
a vecsési Praktiker áruházzal, melyben az áruház vállalja az ipartestület tagjainak ajánlását kivitelezésre és
kedvezményes vásárlási lehetőséget nyújt részükre.
A közgyűlés ünnepi részében Karikás Pál beszámolójában visszatekintett az elmúlt 25 évre, melyben kiemelte a Gyáli Ipartestület megalakulásához vezető

utat, valamint tevékenységüket, melyet a város és a
vállalkozók érdekeiben tettek.
Munkájukról számos kiadványban olvashatunk a
„Gyál a XXI. század küszöbén”, 15 éves a Gyáli Ipartestület, Gyál története monográfiában, IPOSZ jubileumi évkönyvekben, iparos újságokban, helyi sajtóban.
A beszámolókat követően emléklapokat adtak át
azoknak, akik a Gyáli Ipartestületnek 25, 20 és 15
éve tagjai, valamint az ipartestület eredményességéhez munkájukkal hozzájárultak.
25 éves tagságuk elismerésére: Antal József,
Antal Józsefné, Banga András, Badics Ferenc,
Balogh István, Balatoni Pál, Czotter Ferenc, Fekete András (posztumusz), Gábor Tibor, Hamza
Imre, Karikás Pál, Kelevajda György, Ludmerszki
Béla, Pribék Ferenc, Vörös József.
20 éve tag: Lovas Sándorné.
15 éve tag: Benis Antal, Kósa József, Kasza János
Györgyné, Kozma Imre, Mernyó Lajos, Polgár Edit.
Emléklapot kaptak munkájuk elismeréseként:
Valázsik Lászlóné és Cseszkó Tibor.
Tiszteletbeli tagjaink is elismerésben részesültek: Pápai Mihály, Gyimesi István, Kovács Antal,
Hangonyi Dezső, Somogyváry Vilmos, Szarka Lajos.
Emléklapot és ezüstgyűrűt kapott 25 éves vállalkozói munkájának elismeréseként:
Garasné dr. Péczer Klára, Drexler András, Vitkóczi
Józsefné.
Aranykoszorús mester elismerést kapott:
Kozma Imre.
Végezetül Karikás Pál köszönetet mondott mindenkinek, aki részese volt annak, hogy a Gyáli Ipartestület
a 25. éves jubileumi közgyűlést ünnepelhetett.
Az ünnepi közgyűlést állófogadás követte és kötetlen
beszélgetéssel zárult.
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Helyi sport- és civil
élet támogatása
Gyál Város Önkormányzata kiemelten fontos feladatának tartja a civil közösségek és a sportélet támogatását. Az évről-évre pályázati forrásból biztosított ös�szeg nagy segítséget jelent az érintett személyeknek,
szervezeteknek abban, hogy céljaikat megvalósíthassák. A képviselő-testület április 30-ai ülésén döntött
a helyi sportolók, sportszervezetek, illetve civilszervezetek támogatásáról.
A 95/2015.(IV.30.) sz. határozat szerint Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015.
évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 5. sz mellékletében a céltartalék terhére
a „civilszervezetek támogatása keret” soron tervezett összegből az alább felsorolt pályázatokat részesíti támogatásban:
Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub�������������������� 250.000,- Ft
Gyáli Kertbarát Kör...................................................... 250.000,- Ft
Egymásért Mozgássérültek Gyáli Egyesülete��������������140.000,- Ft
Civilek a Környezetünkért Egyesület............................170.000,- Ft
Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület................................ 180.000,- Ft
Őszidő Nyugdíjas Klub����������������������������������������������� 230.000,- Ft
Cukorbetegek Egyesülete Gyál.................................... 230.000,- Ft
Gyáli Képzőművészek Egyesülete ...............................150.000,- Ft
Solymári Béla Nyugd.Pedagógus Klub........................ 100.000,- Ft
Kovács István Pál Dalkör............................................. 400.000,- Ft
Kertváros Fúvószenekari Egyesület............................ 380.000,- Ft
Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli Szervezete.............. 80.000,- Ft
Gyál Városi Népdalkör..................................................130.000,- Ft
Nyugdíjasok Helyi Képvis. Közh. Egyesülete............... 180.000,- Ft
Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete................................130.000,- Ft
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A 96/2015.(IV.30.) sz. határozat szerint Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 5. sz mellékletében a céltartalék
terhére a „sportszervezetek támogatása keret” soron tervezett összegből az alább felsorolt pályázatokat részesíti támogatásban:
Jakab Luca Katalin és Jakab Réka Mária (karate)............ 30.000,-Ft
Teszák Nándor és Teszák Estilla Dorina (birkózás)...........40.000,-Ft
Gyáli Baráti Kör Sportegyesület
- Labdarúgó szakosztály�����������������������������������������������1.700.000,-Ft
- Atlétika szakosztály......................................................... 80.000,-Ft
- Mazsorett szakosztály................................................... 350.000,-Ft
- Röplabda szakosztály..................................................... 80.000,-Ft
Sanbon Kyokushin SE (boksz, karate)............................ 350.000,-Ft
Váry Lili Adrienn (ökölvívás)............................................ 80.000,-Ft
Prémium Gyáli Asztalitenisz SE (asztalitenisz)............... 250.000,-Ft
Szekrényesi Lili (karate)................................................... 20.000,-Ft
APEX Optimista SE (futás-tájfutás)................................. 100.000,-Ft
Fodor Péter (birkózás)...................................................... 40.000,-Ft
Fodor Tamás (birkózás).................................................... 40.000,-Ft
Gyál és Térsége Birkózók SE (birkózás)......................... 700.000,-Ft
Mantics András Ferenc (wadokai karate).......................... 20.000,-Ft
Máj Miklós (kyokushin karate és taekwondo)........................20.000,-Ft
Vajda Fanni (erőemelés)................................................... 50.000,-Ft
Kurucz Szintia Dalma és Kurucz Liza Diána
(ritmikus sportgimnasztika) ������������������������������������������������� 60.000,-Ft
Gyáli Lovassport Egyesület (lovassport)........................ 250.000,-Ft
Gyáli Sport- Horgász Egyesület (sporthorgászat)........... 100.000,-Ft
Kulcsár Zalán (úszás)...................................................... 30.000,-Ft
Kulcsár Lili (íjászat)�������������������������������������������������������� 30.000,-Ft
Ujj Dávid Bence (jégtánc)................................................ 50.000,-Ft
Pap János és Pap Dorottya (karate)................................ 40.000,-Ft
Tóth Noa Beatrix és Tóth Lea Beatrix (karate)................. 40.000,-Ft
Farkas Kitti Beáta (ritmikus sportgimnasztika)......................50.000,-Ft
Sándor Klaudia (birkózás).............................................. 150.000,-Ft
Lurkó Gyermekfoci Egyesület (labdarúgás)................... 250.000,-Ft

Hulladékgyűjtő akciót tartottunk
Műanyag flakonok az utak mentén, eldobált cigarettacsikkek az utcán, használt papírzsebkendők szétdobálva, – városunkban is gondot okoz a szemetelés.
Országos probléma ez, ahogy azt tapasztaljuk, és sajnos nem kerüli el városunkat sem. A környezettudatos magatartás hiányzik azoknál az embereknél, akik
nem törődnek a lakóhelyük tisztaságával.
A magunk eszközeivel és példaadással próbálunk
ezen változtatni.
Idén is tavaszi nagytakarítást szervezett Gyál Város
Önkormányzata és a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. A tavaszi nagytakarítás célterülete a régi temető és környéke, Vecsési út, Pesti út,
Széchenyi út, Szent István utca, Deák Ferenc utca, Erdősor utca és a Bem József utca környéke volt.
A Föld Napjához kapcsolódó városszépítő akcióban
önkéntesek tucatjai vettek részt. A programhoz csatlakozott Erős József alpolgármester is, aki Czotter Ferenc, Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna és Vinnai Tibor
képviselőkkel a régi temetőnél gyűjtötték a hulladékot.
Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?
– hangzik a Föld Napja mozgalom egyik jelmondata. A
bolygónk romló környezeti állapotára figyelmeztető, április 22-i világnaphoz kapcsolódóan immáron tizenharmadik alkalommal szerveztünk tavaszi nagytakarítási
programot a városban. A nagyobb területeket átfésülő csoportok mellett sok helyi lakó dolgozott egyénileg,
vagy kisebb közösségben a közterületeken, a saját házuk előtti járdaszakaszok kulturáltabbá tétele érdekében.
Takarítani való sajnos bőven akadt, azonban ez nem
foghatott ki a nagyszámú önkéntesek elszántságán,
melyről az összegyűjtött hulladékok mennyisége tanúskodik. A nap végére összesen közel 7,5 tonna vegyes hulladékot sikerült összegyűjteni.
A szomorú realitás az, hogy évente legalább húsz hasonló nagyságrendű akcióra lenne szükség a város-

ban. A mostani akció is csak csepp a tengerben, de a
legkisebb segítség is számít.
A lehetőség és a feladat tehát adott, rendberakásra
és gondozásra váró zöld közterület pedig, sajnos, bőven akad.
Ideális megoldás az volna, ha mindenki a megfelelő
helyen helyezné el a keletkező hulladékát. Számos
lehetőség áll rendelkezésre, hiszen a város teljes területén működik a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, évente két alkalommal szervezünk a lakosság részére ingyenes lomtalanítást, havonta egyszer
ingyenes házhoz menő zöldhulladék elszállítás, valamint heti egyszer kukaürítés történik, ezen kívül a
város közterületein számos hulladékgyűjtő edény áll
rendelkezésre ahhoz, hogy a keletkezett hulladéktól
megszabaduljunk.
A Gyáli Hulladékgazdálkodási Programnak köszönhetően, melyet az év elején nyert el önkormányzatunk, a huszonötezres lélekszámú városban megújul
a hulladékgyűjtés rendje. A kommunális, vegyes hulladék, valamint a szelektíven gyűjtött és a biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére is alkalmas, a hulladék tömörítésére képes gépjárműveket szerzünk be.
Továbbá megvásárolunk egy komposztforgató gépet.
Beszerezzük a gyűjtéshez használatos chipeket és
rádiófrekvenciás leolvasó berendezéseket, illetve az
ezekhez használatos szoftvereket. A lakosság számára 8.000 darab, 240 literes hulladéktároló edényt biztosítunk majd a szelektív hulladék gyűjtéséhez, illetve
700 darab házi komposztáló edény is kiosztásra kerül.
A sikeres akció létrejöttét, valamint az ahhoz szükséges eszközöket a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. biztosította, melyet ezúton is
köszönünk Gyál városa nevében.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Új buszjárat Gyál és
Némediszőlő között!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy munkanapokon busz járat került bevezetésre Gyál városközpont és Némediszőlő között a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
kisbuszával.
A busz megáll a Bem József utcai köztemetőnél is!
A busz indulási helyei:
• Gyál, Dobó Katica utca (a közösségi háznál)
Indulási időpontok: 06:50 10:00 13:00 16:00
•
• Némediszőlő, Újvilág utca eleje
Indulási időpontok: 07:10 10:30 13:30 16:30

Felújították a vasúti átjárót
Mint azt már tapasztalhattuk, Gyál belterületén, a
Kőrösi út és a Budapest – Lajosmizse vasútvonal
szintbeni keresztezését a MÁV Zrt. felújította. A munkavégzés idejére, egy hétvégére, 2015. április 17-én,
pénteken 23.00 órától április 19-én, vasárnap 23.00

Ha unatkozol a hétvégeken...
Ha szeretnél egy csapathoz tartozni...
Ha szeretsz kirándulni, múzeumba,
bemutatókra járni...
Ha szereted a versenyeket vagy a lövészetet...
...akkor itt a helyed közöttünk!
Csatlakozz a FEGY Polgárőr és Tűzoltó
Egyesület ifi tagozatához!
Minden szombaton különféle programjaink vannak, megismerjük a rendőrség, honvédség,
tűzoltóság, a mentőszolgálatok életét, betekintést nyerünk mindennapi felkészülésükbe.
Elsajátítjuk a honvédelem alapjait, a veszélyhelyzetben való viselkedést, táborozunk, vagy
éppen horgászunk, íjászkodunk.
Ha szeretnél egy remek csapathoz tartozni, az
alábbi elérhetőségeken jelentkezhetsz nálunk:
06-70/332-1600, 06-29/340-333.

óráig a vasúti átjárót teljes szélességben le kellett zárni a közúti forgalom elől. A fénysorompóval biztosított
vasúti átjáró átépítése során elbontották a vágányzóna régi aszfalt burkolatát, átépítették a vasúti felépítményt, majd elkészítették az új aszfalt burkolatot.

Sikeresen szerepeltek iskolásaink az országos
katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen
2015-ben is megrendezték a felmenő rendszerű Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt.
Április 9-én Dabas adott otthont a rendezvénynek.
A verseny célja, hogy a diákok elméletben és gyakorlatban, életkoruknak megfelelően, játékos formában adjanak számot mindarról a veszélyhelyzeti ismeretről, amit
a tanév során elsajátítottak, és megmutassák, mennyire járatosak önmaguk, illetve mások mentésében.
A versenyen 19 csapat indult, Gyálról három csapat képviseltette magát. Az Eötvös szakközépiskola 3. helyezett
lett, egy gyáli általános iskolai tanulókból vegyesen ös�szeállított csapatunk teljesítménye az 5. helyhez volt elegendő, míg az Ady iskola sajnos nem ért el helyezést.
Ezúton is gratulálunk az eredményekhez!
Az eseményen részt vett Erős József, Gyál alpolgármestere is, aki nagyon hasznosnak ítélte a rendezvényt.
Az ifjúsági verseny több évtizedes múltra tekint vissza,
népszerű a diákok körében. A felkészülés során lehetőség van megismerkedni a közbiztonságért felelős
szervezetek munkájával és olyan ismereteket szerezni, amelyek a hétköznapi életben is jól hasznosíthatók.
Az érdeklődők ma már számos önkéntes mentő, tűzoltó, polgárőr vagy karitatív szervezethez csatlakozhatnak, sőt akár választhatják hivatásként is ezt a pályát.
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A versenyen, ahogyan a korábbi években is, szövetségek, szervezetek, egyesületek, általános iskolák és
középiskolák csapatai vehettek részt. A négyfős csapatok nevezését általános (5-8. évfolyam) és középiskolás korcsoportban (9-13. évfolyam) várták.
A versenyen több állomást kellett teljesíteni, amelyek
gyakorlati és elméleti feladatokat állítottak a versenyzők elé. Az egészségügyi állomáson be kellett mutatni a stabil oldalfekvés, az újraélesztés és a kötözés
szakszerű módjait. A versenyzők délután 1 óra előtt
teljesítették az állomásokat.
Magyarországon ritkán fordulnak elő katasztrófák,
azonban akár napok alatt is kialakulhat olyan helyzet
az országban, ahol a hivatásos erők mellett szükség
van a felkészült önkéntesek munkájára is.
Ezt a felkészülést azonban korán el kell kezdeni, és
az a tudás, amit az ember általános- vagy középiskolában megszerez, végig fogja kísérni egész életében.
Ám a tudást – alkalomadtán – tudni kell használni,
szakszerűen és pontosan. Erre készít fel ez a verseny.
A szervezőknek köszönjük a precíz lebonyolítást, a diákoknak pedig a lelkiismeretes felkészülést.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Gyáli lovagok munkáját ismerték el
A Szabadtűzi Lovagrend gyáli lovagjaival több alkalommal is találkozhattak már városunk lakói. Ott vannak a főzőversenyeken, de örömmel segítenek intézmények, civil szervezetek rendezvényein is, ha
ételkészítésről van szó.
A magyar gasztronómiai hagyományok gyáli őrzői
azonban nemcsak helyi rendezvényeken képviseltetik magukat. Szinte hétről hétre indulnak gasztronómiai versenyeken, érnek el kimagasló helyezéseket, s
öregbítik városunk hírnevét az ország különböző tájain, sőt az országhatárokon túl is.
Április 24-26. között a verőcei Csattogó völgyben, a
Vendéglátó-ipari szakképző intézmények tanulóinak
szabadtéri főzőversenyén serénykedtek a gyáli lovagok. Feladatuk a résztvevők és szervezők második
napi vacsorájának elkészítése volt.

Romfa Mihály, Sedró Pál, Jakucs János, Romfa Dániel, Nagy Gergely gyáli lovagok és segítőik betyárgulyást főztek, ami osztatlan sikert aratott, de ebben
semmi rendkívüli sincs, így van ez mindig, ha a gyáli csapat tagjai fakanalat fognak a kezükbe. Más miatt
volt emlékezetes a verőcei verseny. Dr. Simon Tamás,
a lovagrend nagymestere az eredményhirdetésen ismertette a gyáliak munkáját elismerő határozatokat.
A Szabadtűzi Lovagrend Nagytanácsa a lovagrend
Rendvédelmi Főkapitányságának Polgárőr Egységéből Polgárőr Kapitányságot hozott létre, Romfa Mihályt, a lovagrend hadnagyát kapitánnyá, s a kapitányság vezetőjévé nevezte ki, valamint a kapitányságnak
aranyjelzéses egység kitüntetést adományozott.
-i kis-
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Kiemelkedő gyáli
tehetség női
erőemelésben
Kiemelkedő nemzetközi sikereket ért el az elmúlt hetekben egy gyáli kislány, Vajda Fanni, aki az erőemelés
sportágat választotta, amiről tudjuk, hogy nem éppen
nőies sportág, de ha valaki ebben tehetséges, akkor
ezt a sportot kell gyakorolni. Az erőemelés három fogásnemből áll: guggolás, fekvenyomás és felhúzás.
Fanni egy éve kezdte az erőemelést a budapesti székhelyű Erőművek Rekreációs és Erőemelő Sportegyesületnél, amely egyesület a Magyar Erőemelő Szövetség, mint országos sportági szakszövetség tagja.
Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert Magyarországon
ez a szövetség rendezhet a Magyar Állam által elismert magyar bajnokságot és a nemzetközi versenyeken elért eredmények is a Magyar Állam által elismert
nemzetközi eredmények.
- Amikor az első edzésre lehozta hozzám Fannit az
édesapja, azt mondtam neki, hogy Fanniból kiemelkedő nemzetközi versenyző lehet, ha szorgalmasan jár
edzeni. És Fanni szorgalmasan járt edzeni. Már az elején is látszott, hogy nagyon erős, de a technika még hiányzott. Azonban a kitartó munka már az év első hazai
versenyén meghozta az eredményét. A 2015. február 21-én Vésztőn megrendezett Fekvenyomó Magyar
Bajnokságon súlycsoportjában magyar bajnoki címet
szerzett és az ifjúsági lányok között az abszolút bajnoki címet is megszerezte. Ez azt jelenti, hogy ő volt a legerősebb az ifjúsági lányok közül súlycsoporttól függetlenül. Márciusban a magyar nemzeti válogatott tagjaként
Csehországba utaztunk, ahol részt vettünk a Klasszikus Erőemelő Európa-bajnokságon, ahol Fanni mindhárom fogásnemben és összetettben is Ifjúsági Európa-bajnoki címet szerzett.
Az erőemelő sportágban meghatározott versenyeken lehet használni teljesítményt segítő ruházatot, mint például
speciális guggoló, felhúzó vagy fekvenyomó ruha. Ezen
a versenyen nem lehet ilyen felszerelést használni.
Rá tíz napra Magyarország Orosházán adott otthont az
Ifjúsági- és Junior Erőemelő Európa-bajnokságnak (ahol
segítő ruházatot lehetett használni) és Fanni itt sem talált legyőzőre úgy, hogy csak fekvenyomásban használt
speciális ruházatot! Szintén mindhárom fogásnemben
és összetettben is győzött, maga mögé utasítva orosz
ellenfeleit. Fanni korosztályában és súlycsoportjában a
lehetséges 10 országos csúcsból ezeken a versenyeken
6-ot megdöntött, így jelenleg hatszoros országos csúcstartó – nyilatkozta dr. Lombosi Melinda, Fanni edzője.

12

Hajrá Gyál!

Fanni edzőjével, dr. Lombosi Melindával
- Milyen versenyek várnak még Fannira idén?
- Természetesen minden hazai versenyen szeretnénk
részt venni, beleértve az Országos Fekvenyomó Diákolimpiát is. Fanni éremesélyesként indulhatna a
május végén Svédországban megrendezésre kerülő
Fekvenyomó világbajnokságon és június elején a finnországi Klasszikus Erőemelő Világbajnokságon.
Sajnos jelenleg anyagi okok miatt úgy tűnik, hogy ezeket a versenyeket ki kell hagyni. Amit nyilván nekem
és a tanítványomnak is nehéz elfogadni, hogy egy
tehetséges éremesélyes versenyző nem indulhat el
egy világversenyen, mert sem a szövetség, sem az
egyesület nem tudja kifizetni. Szívesen vennénk cégek, vagy magányszemélyek támogatását, amely lehetőséget biztosítana Fanninak arra, hogy részt tudjon venni a világbajnokságokon.
A Gyáli BKSE felnőtt labdarúgó csapatának sorsolása
2015. 05. 03. (16:30)
Bugyi SE - Gyáli BKSE
2015. 05. 10. (16:30)
Gyáli BKSE - Halásztelek FC
2015. 05. 17. (17:00)
Hernád SE - Gyáli BKSE
2015. 05. 24. (17:00)
Gyáli BKSE - Pereg SE
2015. 05. 30. (17:00) Taksony SE II. - Gyáli BKSE
2015. 06. 07. (17:00)
Gyáli BKSE - FC Dabas II.

A legjobb nyolc közé küzdötte magát a Gyáli Lurkó
SE U15 futsal csapata. A január óta zajló pest megyei
bajnokság döntőjében 3–2-re verték a Gödöllői SK II.
csapatát, 6–3-ra a Kistarcsa VSC-t, így bejutottak az
országos bajnokságba.
- Az Országos Futsal Bajnokságon a Kispest SE csapatát idegenben 2–1-re vertük, így a hazai pályán játszott 1–1-es döntetlen is elegendő volt ahhoz, hogy a
legjobb nyolc közé kerüljünk. Nagyon büszke vagyok
a csapatra, de győzelmeinkhez támogatóink is hozzájárultak, ezért szeretnék köszönetet mondani Pápai
Mihálynak városunk polgármesterének, a Gyáli Zrínyi
Miklós Általános Iskolának, hogy helyet biztosítottak
edzéseinkhez, illetve a Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek a csapat utaztatásában nyújtott segítségért – mondta lapunknak Kemény Norbert a Gyáli Lurkó SE edzője.
Az országos bajnokság nyugati csoportjában május 9-én Győrben a Rába ETO, a Bonyhád VLC és
a Keszthelyi Haladás lesznek az ellenfelek. Az itt továbbjutó két csapat jut a bajnokság 4-es döntőjébe,
ami május 17-én lesz Üllőn. Hajrá fiúk!
Április 29-én a Kispest SE elleni mérkőzést
városunk vezetői is végigizgulták
Az egyenlítő gól a Kispest SE hálójában!
Ezzel biztos a továbbjutás.
A Gyáli Lurkó SE U15 játékosai
Kapus: Schmidt Máté, Antal Martin
Mezőnyjátékos: Nagy Gergő, Szabó
Ádám Gábor, Viszkok Márton, Karvalics
Máté, Fülöp Márk, Fekete Olivér, Fekete
Márk, Gégény József, Égető Márk
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Kohéziós Alap

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

%()(.7(7e6$-g9ė%(

a Gyáli Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
Igazgatási Iroda közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
29/2012. (III.7.) korm. rendelet 1. sz. melléklet 30. közterület-felügyelői feladatkör.
Ellátandó feladatok:
a közterület-felügyeletről szóló törvényben rögzített feladatok ellátása (közterület jogszerű használatának, rendjének és
tisztaságának ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele, közreműködés az épített környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és közbiztonság védelmében) és önkormányzati rendeletekben meghatározott közterület-felügyelői
feladatok ellátása. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszüntetése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
feladatához kapcsolódó helyszíni ellenőrzés, felhatalmazása
szerinti intézkedések megtétele.
Jogállás, illetmény és juttatások:
a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény.
Pályázati feltételek:
•
magyar állampolgárság,
•
cselekvőképesség,
•
büntetlen előélet és a 2012. évi CXX. törvény szerinti igazolás,
•
középfokú végzettség esetén az alábbi végzettségek
valamelyike:
•
közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
•
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•
kinevezés előtt egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmasság,
•
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. tv. (Kttv.) 84.-85. §-a alapján ne álljon fenn
összeférhetetlenség.
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),
•
B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti önéletrajz,
•
a végzettséget, képesítéseket igazoló okiratok másolata,
•
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában
foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul,
•
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2015. június 01.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. május 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kojnok
Balázs az Igazgatási Iroda vezetője nyújt a 29/540-950-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
kérjük feltüntetni a borítékra a munkakör megnevezését:
közterület-felügyelő.
•
postai úton a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére (2360
Gyál, Kőrösi út 112-114.),
•
elektronikus úton a gyalph@gyal.hu email címre,
•
személyesen a Polgármesteri Hivatal 108. számú
irodájában.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:
az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók az eredményről az elbírálást követően
értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.gyal.hu, 2015. május 04.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát
fenntartjuk.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2015. május 06.

Rajzpályázat a szelektív hulladékgyűjtés jegyében
A közösségi ház a Gyál Város Önkormányzata – KEOP1.1.1/C/13-2013-0009 számú „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” népszerűsítése céljából gyermekrajzpályázatot hirdetett a szelektív hulladékgyűjtés jegyében
a gyáli általános iskolások és óvodások körében.
A pályázatra hat intézményből, összesen 410 pályamunka érkezett a megadott határidőig, 2015. március 16-ig. A nevező intézmények, a Liliom Óvoda, Tulipán Óvoda, Jancsi és Juliska Magánóvoda, Gyáli
Ady Endre Általános Iskola, Gyáli Bartók Béla Általános Iskola és a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola
intézményenként összegyűjtve juttatták el a pályázati
anyagot a kiírónak.
A beérkezett pályaművek zsűrizése 2015. március 31én 10.00–13.00 óra között, a kiíró intézmény székhelyén
lezajlott. A zsűri elnöke Szurcsik József Munkácsy-díjas képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem
rektorhelyettese, tagjai pedig Sz. Molnár Erika művészettörténész és Orosz László festőművész voltak.
A pályázathoz csatlakozó intézmények az elért helyezéstől függő nagyságrendben kaptak kreatív boltban
levásárolható utalványokat, az egyéni helyezettek pedig újrahasznosított papírra készült, saját rajzukat is
tartalmazó oklevél, könyvjutalom és könyvutalvány díjazásban részesültek.
Az eredményhirdetésre és a pályaművekből szervezett kiállítás megnyitójára 2015. április 28-án 15.00
órakor, az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár kiállítótermében került sor.

A rendezvényen jelen volt valamennyi díjazott, s ös�szesen 109 gyermek, szülő, pedagógus is részt vett.
A díjátadást és a kiállítás megnyitóját Gazdik István,
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
igazgatója tartotta.
A beérkezett pályaművekből válogatott egy hétig megtekinthető kiállítást mintegy 250 látogató nézte meg.
A szervezők és a résztvevők egybehangzó véleménye
szerint a pályázat egyértelműen sikeres volt, a városban
élő gyermekek, szülők és pedagógusok számottevő részének figyelmét hívta fel a téma fontosságára, s népszerűsítette a Gyáli Hulladékgazdálkodási Programot is.
Helyezettek
Óvodások
I. Jakab Ákos (Liliom) és Rácz Cintia (Tulipán)
II. Kozma Klaudia Ella (Tulipán) és Rostás Amina (Tulipán)
III. Durucz Titanilla (Liliom) és Veszteg Ramóna (Tulipán)
Általános iskola, alsó tagozat
I. Puncsuhás Petra (Ady) és Balogh Artúr (Ady)
II. Magó Tímea (Ady) és Szűcs Laura (Bartók)
III. Kovács Boglárka (Zrínyi) és Kulcsár Anita (Bartók)
Általános iskola, felső tagozat
I. Szász Dániel (Ady)
II. Sebeszta Vivien (Ady)
III. Pechy Lucia Melánia (Ady)
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Nagy Gyáli főzőverseny!
2015. június 13. Szombat.

Gyál, Peremvárosi Horgásztó és Pihenőpark
Főzőversenyt rendez a Bocsok Nagy Családosok Egyesülete és a Peremvárosi Horgászok
Egyesülete, vállalkozások és civil szervezetek részére!
Várjuk cégek, vállalkozások, szervezetek, egyesületek, illetve mindazon magánszemélyek jelentkezését, akik jót akarnak főzni meghívottjaiknak, munkatársaiknak, családtagjaiknak, és jól
kívánják érezni magukat városunk peremvárosi
pihenőparkjában!
Találkozónk célja: cégek, vállalkozások, szervezetek és
egyesületek, valamint magánszemélyek egymásközti kapcsolatainak létrehozása, megerősítése, egy közösség és hagyományteremtő „Gasztro” Nap alapjainak megteremtése.

Simon Tímea Klára
festőművész kiállítása

Megnyitó:
május 23. szombat, 18 óra
gyáli Közház
A kiállítást megnyitja:
Géczi Zsuzsanna
építész, képzőművész
A kiállítás megtekinthető: június 8-ig.

Feladat: vállalkozáshoz, egyesülethez
kapcsolható közösségi étel elkészítése.
A Főzőverseny színvonalas megrendezése
érdekében szívesen fogadjuk nemes lelkű
támogatóink felajánlásait!
A főzőversennyel kapcsolatos információkat
weboldalunkon folyamatosan nyomon követheti.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2015. június 4.
A versenykiírást és a Jelentkezési lapot keresse a
Bocsok Nagycsaládosok Egyesülete
www.bocsokne.hu weboldalán.
Kapcsolat: Vadászné Szabó Csilla
E-mail: bocsok@bocsokne.hu
Tel: 06 70 271 8063

Május 27. 18 óra
gyáli közösségi ház
Vendégünk lesz:
Jakab Sándor és Kenyeres Oszkár
A vetítéssel egybekötött közönségtalálkozón
a nézők kérdezhetnek a műsorral kapcsolatban
A belépés díjtalan!
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Pályázati felhívás!
Édenkert Magyarország, építsük együtt!
A Gyáli Kertbarát Kör új, 2015. évi programjában
meghirdette a lakosság részére a legszebb konyhakert, díszkert és utcarészlet versenyét.
A program céljai:
- ösztönözni a lakosokat, hogy a kertjükben maguk
termeljék meg a család szükségletét, ezáltal biztosított a zöldségek, gyümölcsök egészséges eredete;
- rendezett, gyommentes kertek és vegyszeres kezelés esetén permetezési napló vezetése;
- többféle zöldség vagy gyümölcs termesztése, növénytársítások, komposztálás;
- díszkertek esetében a harmonikus, színes, látványos, de értünk megépített kerteket szeretnénk
megismerni.
Az utcarészleteknél egy-egy szakasszal lehet pályázni és az a 10-12 házból álló szakasz rendezettsége, tisztasága lenne a meghatározó. Itt az ös�szefogás nagyon fontos.
Jelentkezés: 2015. június hónapban.
Bővebb felvilágosítás a megadott címeken:
E-mail cím: gyalikertbarat@gmail.com
Telefon: 70/509-6722, 70/344-1935.
Gyáli Kertbarát Kör

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

Gyarapítsd tudásod
2015. szeptember 1-től
szakképzéseinken!
Érettségizettek számára iskolai rendszerben
oktatható 2 éves szakképesítéseink
54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző
54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
54 345 02 Nonprofit menedzser
54 344 04 Államháztartási ügyintéző
54 341 01 Kereskedő
54 345 01 Logisztikai ügyintéző
54 346 01 Irodai asszisztens
Felnőttek számára esti rendszerű oktatásban,
hetente két nap (kedd és csütörtök) a
fenti szakképzéseken kívül indítható még:

A NAPRA FORGÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
KERTÉSZETI KISEGÍTŐ, CÍMKÉZŐ ÉS CSOMAGOLÓ FELADATOKHOZ MUNKATÁRSAKAT KERES GYÁLI
ÉS SZIGETSZENTMIKLÓSI PARTNERCÉGEIHEZ!
Feladatok:
•
kertészeti kisegítő munkák
•
áru-összekészítés
•
címkézés, csomagolás
•
anyagmozgatás
Munkavégzés körülményei:
•
napi 8 órás munkarend – délelőtti műszak
•
hosszú távú munkalehetőség
•
betanított munkák
•
legális, bejelentett munka
Elvárások:
•
megbízhatóság, rugalmasság
•
pontos, precíz munkavégzés
•
ﬁzikai állóképesség
•
teljesítményorientált hozzáállás
Munka helyszínei:
•
Gyál, Szigetszentmiklós

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

34 341 01 Eladó (1440 óra)
35 341 01 Boltvezető (Feltétel: szakmai előképzettség: 34 341
01 Eladó) (360 óra)
Érdeklődni minden nap 8:00 – 15:00 óra között
29/340-112, hétfőn 15:00 – 17:00 a 29/346-451számon vagy dobai.eniko2014@gmail.com címen.
„Tanulj meg mindent, amit lehet,
amikor csak lehet, akitől csak lehet!
Egyszer eljön az az idő,
amikor hálás leszel ezért magadnak.”
Sarah Caldwell

Kertbarátok kiállítása
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gyáli Kertbarát Kör 2015. június 25-én ünnepli megalakulásának
35. évfordulóját. Az évforduló alkalmából kiállítást rendezünk, az eltelt időszak eseményeiből az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtár kamaratermében.
A kiállítás megtekinthető 2015. június 25-én 9-19 óráig. Minden érdeklődőt szeretettel vár az egyesület vezetősége és tagsága.
Király László elnök
Sármány Ferencné elnökhelyettes
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MESTEREK BOLTJA

VAN GYÁLON!
1997 óta

PVC Padló
és 2002-től

Ivóvíztisztító
Szaküzlet.
Az Ady Endre utca 97-ben.

www.pvcpadlo.hu és www.roviz.hu
06 29 341-886

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

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

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

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

Apróhirdetés
hirdetés

apró

Apróhirdetés
hirdetés

Van-e olyan ismerőse akinek
mellékjövedelemre van szüksége? Ha igen - hívjon - segítek.
06-20/401-6810. Agilis személyeket keresek!

Matematikából felkészítés érettségire és korrepetálás (esetleg
más tantárgyakból is) Gyálon
minden korosztálynak. Telefon:
06-20-527-7701.

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

Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek
(személygépkocsi,
motor) felvásárlása készpénzben, azonnal. Tel.: 06-30/2593260 Csongrádi István.

Víz, gáz, kőműves, burkoló, festő,
parkettás, ács, asztalos munkát
vállalok! 06-70/666-9568.
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 06-20-244-5315-ös
telefonszámon.
VÍZ- GÁZ ÉS FŰTÉSSZERELÉS fűtési rendszer beszabályozása. GÁZ BIZTONSÁGTECHNIKAI FELÜLVIZSGÁLATA (5 évenként kötelező) Fég
készülékek javítása, karbantartása. Ingyenes tanácsadás!
Telefon: 20/933-9844.
www.energiatakarekosfutes.hu
Vállalok víz-gáz-központifűtés
és padlófűtés szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők javítását,
cseréjét. Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és ehhez kapcsolódó munkákat. Szur Sándor
06-20/412-6511.
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Villanybojlerek vízkőtelenítése
(kisebb áramfogyasztás, hos�szabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása, hidrofor javítás és ingyenes
állapotfelmérés.
Telefon: 06-30/417-2317.
Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton
is. Whirpool, Samsung, LG,
stb. Gallai szervíz Tel.: 30/3079794, 30/461-6019.
ELADÓ LAKÁS! Az Alacskai úti
lakótelepen 43 m2-es, 1 + fél szoba összkomfortos földszinti panel
lakás eladó. A közelben üzletek,
buszok, nagyon szép, csendes
környezet. Ár megegyezés szerint. Telefon: 06-70/624-1084.
Munkájára igényes, leinformálható bejárónőt keresünk Budapest, XVIII. ker. családi házunkba, heti 1 alkalomra.
Fényképes önéletrajzát küldje:
matyesztosz@citromail.hu címre.
Munkájára igényes, kertszerető személyt keresünk Budapest, XVIII. ker. családi házunk
kert ápolására, heti 1-2 alkalomra. Rövid önéletrajzát küldje
matyesztosz@citromail.hu címre
Olasz és orosz privát nyelvórák
Gyálon, diplomás nyelvtanártól.
Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is. Tel.:
06-70/933-8181.

Apróhirdetés
hhi irrddeettééss

Eladó Gyál-felső forgalmas részén, Kolozsvári utca legelején
54m2-es saját tulajdonú üzlet,
alatta levő földalappal, saját tulajdonú villany-, gáz-, víz- és csatornabekötéssel. 30 évig húsbolt
volt, kiöregedés és betegség miatt eladó! Két bejáratú, raktár, wckézmosó és nagy eladótérből áll.
Bárminek megfelelő. Irányár: 6,5
millió, de az ár alku tárgyát képezi. Érdeklődni: 06-70/270-8311.
Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek, pas�szív BAR listásoknak is a legrugalmasabban. Csongrádi István
06-30/259-3260.

CSERÉPKÁLYHA,
kandalló,
bel- és kültéri medencék, kerti konyhák teljes körű kivitelezését vállalom Gyál és környékén.
Érdeklődni személyesen: Gyál,
Klapka Gy. utca 30. vagy telefonon: 06-70/363-3485. Web:
kalyhaepites.com.
Mária családi napközi felvételt
hirdet 1-3 éves korú gyermekek
számára. Gondozás: 25.000 Ft/
hó. Telefon: 06-30/828-3874.

Hirdetésfelvétel:
06-29/541-644
Információ:

gyalikozhaz.hu/ujsag/
hirdetes.html

Köszönetet mondunk a rokonoknak, jó barátoknak,
az Őszidő Nyugdíjas Klubnak, a Kertbarát Körnek és külön az énekkarnak és mindazoknak, akik
szeretett férjem Réti János temetésén részt vettek április 3-án. Sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Réti Jánosné

Jancsi és Juliska Óvoda
Óvodánkban a rengeteg játék mellett, a fejlődés is
fontos szerepet tölt be. Kis létszámú csoportban,
szakképzett óvodapedagógusok, egyénre szabottan
foglalkoznak a gyerekekkel, miközben népi táncolni, úszni és angolul is tanulhatnak. Legfontosabbnak
azonban a vidámságot és a sok-sok törődést tartjuk.
Szeretettel várjuk érdeklődésüket!
www.julikaovi.hu
Tel.: 70/677-6246
Gyál, Rákóczi utca 69.
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SZÍNPADI PROGRAMOK

Showtánc | Nippon zengo
a Gyáli Mazsorett Csoport bemutatója
FEGY roncsvágó bemutató
Magic Hajnalka bűvészműsora
a Portéka Színpad műsora | Apacuka Zenekar

19.00 ByTheWay
Körhinta és ugrálóvár
Könyvsátor | Arcfestés
Pólófestés | Henna festés
Gyöngyfűzés
FEGY járműbemutató
Kézműves foglalkozások
Történelmi bajvívók bemutatója

A rendezvény
ingyenes!

