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Nyugdíjba vonul a város
aljegyzője, Sávai Mária
Tét a Jövőm iskolabörze
Ez történt a közmeghallgatáson
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Bemutatkozik a gyáli
Bundás Barát
Állatvédő Egyesület
Gyáli tehetségek

Áldott, békés karácsonyt
és sikerekben gazdag, boldog új esztendot kíván
az Új Gyáli Újság szerkesztosége!
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Nyugdíjba vonul a
város aljegyzője,
Sávai Mária
Tényleg eltelt negyven
év, ilyen hamar elröppent
negyven ősz, elsuhant
negyven tavasz, nyár s tél.

Ilyenkor a legszebb a városközpont

Adventi fényár
A karácsony az egyik legszebb és legizgalmasabb
ünnep szerte a világon. Nincs ez másként itthon,
Gyálon sem.
A Gyáli Polgármesteri Hivatal és a városközpont
fényei az adventi időszakban minden este kigyúlnak a téren, ünnepi hangulatot csempészve a
nyüzsgő Gyál mindennapjaiba, az arra járók lelkébe. A korábbi évekhez képest újdonság, hogy most
az épület előtt egy világító angyalka és különböző
méretű hógolyók, valamint egy Betlehem is díszeleg, utalva a szeretet ünnepének jelképeire.
Aki teheti, egyik este tegyen egy sétát a város csodálatosan kivilágított utcáin. Már egy rövid séta során is könnyen ránk ragadhat és átjárhat a karácsony szelleme, a hidegtől függetlenül.
A fények nyújtotta látványban január első hetéig
gyönyörködhetünk.
Köszönjük a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. munkatársainak áldozatos
munkáját, akik november utolsó hetében a fények
felszerelésén fáradoztak.
Megkérjük a tisztelt lakosságot, hogy biztonsági
okokból ne nyúljanak a díszekhez!
Suhajda Yvett
polgármesteri referens
Gyáli Polgármesteri Hivatal
Terjesztéssel kapcsolatos információ, panaszbejelentés:
Gyál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
06-29/340-134

A terjesztő csak a postaládával illetve a szóróanyagok elhelyezésére alkalmas egyéb eszközzel ellátott ingatlanok esetében vállal felelősséget a
terjesztésért!
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Egy pálya útja véget ért.
Sávai Mária már nem dolgozik aktívan hivatalunk
életében. A munkában eltöltött hosszú életpálya
után a megérdemelt pihenést, unokákat, családot, hivatalon kívüli aktív
munkát választotta.
A Gyáli Polgármesteri Hivatal munkatársai méltó
búcsúünnepséget szerveztek az aljegyző tiszteletére,
megköszönve ezzel munkáját, melyet a városért, és a
kollégákért tett.
Engedjék meg, hogy néhány mondatban bemutassam, mi, a hivatal dolgozói milyennek láttuk őt.
Sokoldalú hivatalnokot ismerhettünk meg személyében, aki vezetőként, kollégaként lelkesen, úttörőként
végezte mindennapos, de nem mindennapi munkáját.
Hivatalunkat második otthonaként tekintette, szerette
és szereti közösségünket. Nem csak vezető volt, barát is egyben, akihez mindig fordulhattunk. Amit eltervezett, nem tudta feladni, megpróbált mégis jó ember
maradni. Nyomot hagyott maga után.
Minden embernek meg van a maga küldetése élete folyamán, ha csak homokszemként is, de valójában
részesei vagyunk egy nagy egésznek.
Kívánjuk, hogy sokáig élvezd ezt a jutalmat családod körében és kívánunk neked minden napjaidba
erőt, egészséget, szerető családot, örömöt, szépséget.
Suhajda Yvett
polgármesteri referens
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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gyál város önkormányzatának közéleti és információs lapja

Kiadja: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Felelős kiadó: az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár igazgatója
Felelős szerkesztő: Gazdik István (gazdik.istvan@gyal.hu)
Szerkesztő: Veres Sándor
Nyomdai előkészítés: Veres Sándor

Szerkesztőség: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Levélcím: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.
Telefon: 06 (29) 541-644
Telefax: 06 (29) 541-640
E-mail: ujgyaliujsag@gyal.hu, kozossegihaz@gyal.hu
Megjelenik: havonta 8.500 példányban.

Tisztelt Gyáliak!
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Pályázati felhívás
a Gyál 0154/12 helyrajzi számú kivett horgásztó, kivett pihenőpark,
kivett játéktér, kivett parkoló és kivett út megnevezésű ingatlan bérletére
és a horgásztó vízterületére vonatkozó halgazdálkodási jog haszonbérbe adására
A pályázat kiírója: Gyál Város Önkormányzata
A pályázat tárgya: Gyál 0154/12 helyrajzi számú 105247
m2 területű, kivett horgásztó, kivett pihenőpark, kivett játéktér, kivett parkoló és kivett út megnevezésű ingatlan
bérletére és a horgásztó vízterületére (41500m2) vonatkozó
halgazdálkodási jog haszonbérbe adása

•

•

A bérleti és haszonbérleti jogviszony időtartama: 15 év
A pályázat benyújtásának helye és határideje: A pályázatot e felhívásban foglalt tartalmi követelményeknek
megfelelően 2016. január 08. napjáig Gyál Város Önkormányzata 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. szám postai címre Rozgonyi Erik címzetes főjegyző részére zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Gyál 0154/12
hrsz-ú ingatlan pályázata” kifejezést.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
• Gyál Város Önkormányzatának honlapja www.gyal.hu
• Gyál Város Önkormányzatának hirdetőtáblája (Kőrösi
út 112-114. szám)
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Rozgonyi Erik címzetes főjegyző a jegyzo@gyal.hu címen
ad.
A pályázatok értékelése: A beérkező pályázatokat Gyál
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.
A pályázat eredményéről a pályázókat írásban értesíti legkésőbb 2016. január 31. napjáig.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.
A Pályázó számára a pályázat kiírója az alábbi feltételek vállalását írja elő:
A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy nyertessége esetén:
• A haszonbérlet időtartama alatt folyamatosan és maradéktalanul betartja a hatályos jogi szabályozások által – különösen a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben és végrehajtási
rendeleteiben – előírt rendelkezéseket.
• Az üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyeket,
hozzájárulásokat beszerzi.
• Gondoskodik a horgásztó a jogszabályok által előírt
állapotban tartásáról, ennek biztosítására a szükséges „állagmegőrző” munkálatokat saját költségén folyamatosan elvégzi (halágy kotrás, tó környékének kaszálása – rendben tartása, partoldal karbantartása és
védelme).
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•

•

Vállalja, hogy az ingatlan teljes területének bérletéért
bérleti díjat, valamint a horgásztó használatáért gazdasági évenként szerződésben meghatározott haszonbért fizet a tulajdonos részére.
Gyál Város Önkormányzatának célja – az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; valamint
sport és ifjúsági ügyek – önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében, pihenés, kikapcsolódás és szabadidő hasznos eltöltése, ezért a pályázónak lehetővé kell tennie, hogy a város lakossága,
illetve a települést felkereső turisták a tavat körbejárhassák, megszemlélhessék, a tó partján pihenhessenek, továbbá a horgászati tevékenységet kötelesek
úgy folytatni, hogy a tó körbejárhatóságát mindenkor
biztosítsák.
Pályázó tudomásul veszi, hogy települési és egyéb,
az önkormányzat által támogatott rendezvények tartása esetén a tó és környékének más célú hasznosítása előnyt élvez a halászati, horgászati tevékenységgel szemben.
Pályázó tudomásul veszi, hogy az ingatlanon lévő
építmények (pihenőházak, fedett, nyitott tartózkodó és
horgásztanya épület) tulajdonosa a Peremvárosi Horgász Egyesület, ezért a bérleti szerződés ezekre az
építményekre nem terjed ki.

A pályázónak az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:
• A pályázati felhívásban meghatározott feltételek teljesítésének módjáról 2-3 írott oldal, amely tartalmazza
a teljesítés garanciáinak bemutatását és az esetleges
referenciákat is.
• Cégszerűen aláírt, teljes körűen kitöltött „pályázati lap”
(1. számú melléklet).
• Cégszerűen aláírt, teljes körűen kitöltött „átláthatósági
nyilatkozat” (2. számú melléklet).
A nyertes pályázónak az értesítést követő 15 napon
belül az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:
• Bérbevétel napjától számított tizenöt évre szóló halgazdálkodási terv.
• 2015. évi gazdálkodását tanúsító beszámoló.
• 30 napnál nem régebbi cégkivonat, magánszemély
esetén vállalkozói engedély másolat.
Mellékletek és további részletek Gyál Város Önkormányzatának honlapján (www.gyal.hu), illetve Gyál Város Önkormányzatának hirdetőtábláján (Kőrösi út 112-114. szám)
olvashatók.

Zajlik a kukák osztása, változik a szemétszállítás rendje
Az új sárga, szelektíves kukák kiosztása, minden utcában megtörtént. Azok, akik valamilyen okból mégsem
jutottak hozzá, jelentkezzenek a 29/540-930-as telefonszámon, ahol egyeztethetik az átvétel lehetőségeit.
A kiosztás végéhez közeledve azt tapasztaljuk, hogy
jelentős számú ingatlannál nem jelentkeztek és nem vették át az edényt a postaládában hagyott értesítés ellenére.
Szeretnénk felhívni a tisztelt lakosság figyelmét,
hogy a szelektíves gyűjtési rendszer kötelező, amelyhez az önkormányzat által biztosított (azonosító chippel ellátott) edényeket kell használni. Azon ingatlanoknál, ahol csak zsákban kerül kihelyezésre a szelektív
hulladék, ott az a későbbiekben nem kerül elszállításra, mivel a zsák nem rendelkezik azonosító chippel.

A többlet hulladék továbbra is kihelyezhető átlátszó
zsákban a sárga kuka mellett.
FONTOS! 2016. január 1-jétől változik a hulladékszállítás rendje. A változás érinti a kommunális, a szelektív és a zöldhulladék szállításának időpontjait. Az új
gyűjtési naptárakat az Új Gyáli Újság decemberi számának mellékleteként minden háztartásba eljuttatjuk egy 4 oldalas szórólap formájában, amit érdemes
egész évben megőrizni. Az új gyűjtési rend egyébként
letölthető lesz a www.gyal.hu, a www.gyaliszelektiv.
hu oldalakról, illetve személyesen is átvehető lesz az
.A.S.A. (FCC) ügyfélszolgálatán.
Zsigovits Gábor
GY.T.H. Gyál és Térsége Nonprofit Kft.

Nem kell építményadót fizetni a lakások után
Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Gyál Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megalkotta a 2016. január 1-től hatályos,
helyi adókról szóló 21/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletét, mely tartalmazza az építményadóra és az iparűzési adóra vonatkozó helyi szabályokat. A rendelet szövege teljes
terjedelmében a www.gyal.hu honlapon a rendeletek címszó alatt megtalálható.
Az új helyi adó rendelet kizárólag az építményadóztatással
kapcsolatban tartalmaz érdemi változást. A rendelet értelmében 2016. január 1-től mentes az építményadó alól a magánszemély tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló lakóépület, épületrész, ha azt kizárólag lakásként használják, illetve
hasznosítják, illetőleg magánszemély egyéb, nem lakás céljára szolgáló épülete, épületrésze, beleértve a gépjárműtárolót
is, amennyiben abban nem végeznek vállalkozási tevékenységet. Akinek kizárólag adómentes épület van a tulajdonában, az mentesül a bevallásadási kötelezettség alól.
2016. január 1-től azok a magánszemélyek, akiket továbbiakban adófizetési kötelezettség nem terhel lakáscélú ingatlanuk után, folyamatosan határozatban értesülnek az
építményadó törléséről.
Felhívjuk azon adózóink figyelmét, akik lakóingatlanukban, vagy egyéb helyiségeikben vállalkozási tevékenységet
folytatnak, rájuk a mentesség nem vonatkozik, őket továbbra
is adóbevallási és adófizetési kötelezettség terhel.
Kérjük azokat a magánszemély adózóinkat, akik lakóhelyükön korábban műhelyként bejelentett, de már megszűnt
építménnyel rendelkeznek és továbbra is minden évben fizetik a műhely után megállapított építményadót, keressék fel
az Adócsoport építményadóval foglalkozó ügyintézőjét ügyfélfogadási időben személyesen, hogy a már nem működő
építmény után meg lehessen szüntetni az adóztatást.
Építményadóval foglalkozó ügyintéző neve, telefonszáma: Gál Gabriella, 29/540-938.

Ügyfélfogadási idő:
			
			

Hétfő: 12.30 – 15.30
Szerda: 12.30 – 17.45
Péntek: 8.00 – 12.00

Iparűzési adóval kapcsolatban az új rendelet nem tartalmaz változásokat.
Felhívjuk azonban adózóink figyelmét, hogy a rendelet
értelmében Gyál területén székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozásoknak továbbra is bejelentési és bevallásadási kötelezettségük van a helyi adóhatóság felé, aminek elmulasztása mulasztási bírság kivetését vonhatja maga után.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Év végi munkarend változás
a Polgármesteri Hivatalban!
A 28/2014. (IX.24.) NGM rendelet és a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (I.30.) számú rendelete módosítja az év
végi munkarendet, amelyről az alábbiakban tájékoztatom a tisztelt lakosságot:
• 2015. 12. 12-én munkanap lesz és a Gyáli Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadást tart 8-12 óráig.
• 2015. 12. 24-től 2016. 01. 03-ig a Gyáli Polgármesteri Hivatal zárva lesz.
• 2016. 01. 04-étől a megszokott munkarend
szerint várjuk tisztelt ügyfeleinket.
Megértésüket köszönjük.
Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző
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Égető probléma
A tél közeledtével egyre többen égetik el a háztartási,
ház körüli hulladékot, fűtőanyagként felhasználva azokat. Az illegális hulladékégetés negatív következményei rendkívül kiterjedtek:
I. Élettani károsító hatások
A légkörbe jutó mérgező gázok szív- és érrendszeri (infarktus, trombózis), valamint légzőszervi megbetegedést (tüdődaganat, asztma), immunrendszer
károsodást, hormonháztartási rendellenességet, meddőséget, impotenciát, fejlődési rendellenességet, bőrgyulladást és emésztőszervi problémát is okozhatnak.
II. Környezetkárosítás
A házi szemét égetésekor nemcsak a belélegzett
szennyezőanyagok veszélyeztetik az ember egészségét, hanem a talajba bejutva a növényeken és állatokon keresztül a táplálékláncba bekerülve és ott felhalmozódva is kifejtik káros hatásaikat.
III. Épületgépészeti problémák
Az illegális hulladékégetés – a környezetvédelmi és
egészségügyi mellett – súlyos épületgépészeti kockázatokkal is jár. A kazánoknál nemcsak a meghibásodástól kell fokozottabban tartani, hanem drasztikusan csökkenhet a kazán hőleadási hatékonysága is,
mert például műanyag palack égetése esetén a kazán
falára lerakódik a hőre keményedő PET (polietiléntereftalát) maradéka, leszigetelve ezzel a kazán vízterét. Egyes műanyagok égetésének melléktermékei

oldják a meszet is, ami a falazat és a kémény instabilitásához is vezethet. Ennek tipikus jele, amikor a kátrány kicsapódik a házfalon vagy a kéményen.
IV. Büntetőjogi következmények
Akit a fent nevezett károsodások sem tartanak vissza
a hulladék illegális égetésétől, annak rendkívül súlyos
büntetőjogi jogkövetkezményekkel kell szembenéznie.
A Btk. 248.§ rendelkezik a „hulladékgazdálkodás
rendjének megsértése” tényállásáról, amelyben benne foglaltatik a háztartási hulladék engedély nélküli
hasznosítása, így az égetés is. Amennyiben nem veszélyes hulladék vonatkozásában követik el a bűncselekményt, három évig terjedő, veszélyes hulladékra elkövetett cselekmény esetében öt évtől tíz évig terjedő
szabadságvesztés szabható ki az elkövetőre. Emellett
a környezetkárosítás és a természetkárosítás törvényi
tényállása is lehetőséget biztosít a szankcionálásra.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bejelentés esetén
rendőri intézkedés során halaszthatatlan nyomozati
cselekményként házkutatásra is sor kerülhet, melynek
során mintavétel történik az elégetett anyagból – egyidejűleg a felhasználó személlyel szemben büntetőeljárás indul.
Fentiekre tekintettel nyomatékosan felhívjuk a Tisztelt
Lakosság figyelmét, hogy tartózkodjanak a háztartási
hulladék illegális elégetésétől, a saját és a környezetükben élők védelme érdekében!
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Látványos változás a gyáli gyepmesteri telepen
Nem minden település van olyan szerencsés helyzetben, mint Gyál, hiszen városunkban saját gyepmesteri
telephelyet működtetünk, melyet az elmúlt időszakban
fel is újítottunk. A gyepmesteri tevékenység feladatköre a kóbor ebek befogása, gyepmesteri telepen történő elhelyezésük, ellátásuk. A felújítás során nemcsak
a kenneleket korszerűsítettük, de a dolgozók munkakörülményeit is feljavítottuk.
A térségben egyedülállóan korszerű, hatósági engedélyekkel rendelkező gyepmesteri telepre évente
több mint 50 kutya kerül be.
A befogott ebek (ha nem rendelkeznek chippel és
nem sikerül a gazdájukat azonosítani) a telepre kerülnek és azután csak egy 14 napos megfigyelési időszakot követően kerülhetnek vissza régi/új gazdájukhoz. A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.
nagy gondot fordít az ebek gazdáinak felkutatására.
Újsághirdetések, plakátok, webes felületek segítségével próbálják az elveszett ebeknek otthonra lelni.
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Bármely a telepen tartott ebekről és az örökbefogadás feltételeiről bővebb felvilágosítást Szabolcsi
László ebrendésztől a 06-70/334-6094, vagy Huszár
Éva ügyintézőtől a 06-29/340-134-es telefonszámon
kaphatnak.
Suhajda Yvett
polgármesteri referens
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Interaktív pályaválasztás

Tét a Jövőm iskolabörze
2015. november 5-én harmadik alkalommal rendeztük meg „Tét a Jövőm” elnevezéssel nagyszabású
iskolabörzénket, mely az egyik legnagyobb továbbtanulási seregszemle a városban. A személyes konzultációs lehetőségekkel, előadásokkal, látványelemekben gazdag bemutatókkal kísért programot
Erős József alpolgármester nyitotta meg.
A továbbtanulás az első olyan meghatározó döntés az általános iskolai tanuló életében, ami egész
további életére nagy befolyást gyakorol, és nagyon
komoly átgondolást kíván mind a gyermek, mind a
szülők részéről. Ebben segít az interaktív börze,
melynek köszönhetően három helyszín állt a tanulók rendelkezésére ahhoz, hogy a továbbtanuláshoz
minden információt megkapjanak. Pápai Mihály polgármester szerint a városvezetés feladatai közé az
is beletartozik, hogy a továbbtanulási, életviteli, pályaorientációs lehetőségekről a legtöbb tájékoztatást
kapják a helyi fiatalok, ezért a szervező Gyáli Polgármesteri Hivatal a jövőben is gondoskodni fog a börze
megrendezéséről.
A börze közel 200 gyáli tanulónak segített 11 középfokú intézménnyel megismerkedni. Az intézmények egyenként bemutatkoztak, majd személyesen
tehették fel kérdéseiket a végzős diákok az egyes
intézmények képviselőinek. A továbbtanulást fontolgató fiataloknak remek lehetőséget jelent a rendezvény, hiszen személyesen találkozhatnak a középiskolák képviselőivel, valamint jelenlegi hallgatóival,
akiktől első kézből szerezhetnek információt a középiskolai életről, a képzés kínálta lehetőségekről, vagy akár az intézmény nyújtotta szabadidős
tevékenységekről.

Dr. Duró Zsuzsa gyermekpszichológus előadását
hallgatták meg a diákok, illetve osztályfőnökeik a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés témakörében.
A börzén nagy sikert aratott Czékman Balázs kommunikációs szakember, aki segített a diákoknak felkészülni a felvételi elbeszélgetésre. Többek között
felhívta a tanulók figyelmét a helyes testtartás, testbeszéd, a megfelelő kézfogás fontosságára, arra, hogy
hogyan „adják el” magukat a felvételi beszélgetésen.
Suhajda Yvett
polgármesteri referens
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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a biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére és tömörítésére is képesek. Vásároltunk egy komposztforgató gépet, amely a hulladéklerakóban teljesít szolgálatot. Beszerzésre kerültek a gyűjtéshez használatos
chipek és rádiófrekvenciás leolvasó berendezések, illetve az ezekhez használatos szoftverek. A lakosság
számára pedig 8.000 darab, 240 literes hulladéktároló
edényt biztosítottunk a szelektív hulladék gyűjtéséhez,
illetve 700 darab házi komposztáló edényt is kiosztottunk. A program által 384,486 millió forintot sikerült elnyerni. Az alpolgármester kiemelte a gyáli közvilágítás korszerűsítése pályázatot, melynek köszönhetően
csaknem felére csökken a város közvilágításra költött
kiadása. A beruházás összköltsége 260,49 millió forint és közel 50%-os fogyasztás megtakarítást eredményez. Az alkalmazandó világítótestek többségében
LED fényforrással üzemelnek.
Óriási sikere van a nyár folyamán felújított 24 db
buszmegállónak, melyek kreatív matricákkal lettek ellátva, annak érdekében, hogy ne legyen unalmas és
egyhangú, amíg a buszra várunk. A buszmegállók felújítása és a kreatív matricák legyártása, felszerelése
5,5 millió forintba került.

Ez történt a közmeghallgatáson
A képviselő-testületnek évente legalább egyszer közmeghallgatást kell tartania, amikor beszámol az eltelt időszak alatt elvégzett munkáról, a polgárok pedig
kérdéseket intézhetnek a képviselőkhöz. Ezt a testületi ülést november 27-én tartotta meg a gyáli önkormányzat az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár Színháztermében.
Erős József alpolgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, majd Diera Éva, a Gyáli
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodájának vezetője számolt be az elmúlt év gazdálkodásáról. Aki
jelen volt az eseményen megtudhatta, hogy 2015-ben
3 milliárd 792 millió forintból gazdálkodik városunk.
Diera Éva elmondta, hogy az önkormányzat bevételeinek 70,83%-a működési célú, 20,59%-a felhalmozási célú, és 8,59%-a finanszírozási célú bevétel.
Az önkormányzat kiadásai összességében 69,83%ban működési, 30,17%-ban pedig felhalmozási célúak voltak.
A költségek alakulásának ismertetését követően
az alpolgármester összegezte az elmúlt időszakot, az
idei beruházásokat, illetve a jövő évi terveket. Elsőként a nagyobb léptékű fejlesztésekről beszélt, melyek az alábbiak voltak 2015-ben:
Elsőként beszélt a Gyáli Babaköszöntő Program
bevezetéséről, melynek köszönhetően az idén január
1-vel született gyermekek egészségneveléséhez kíván
hozzájárulni az önkormányzat, ennek éves költségvetése mintegy 4 millió forint. A Gyáli Bartók Béla Általá-
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nos Iskola udvarán található sportpálya kiváló lehetőséget biztosít a mozgásra a fiatal sportolni vágyóknak,
melyet szintén ebben az esztendőbe adtak át. A sportpálya összköltsége 25 millió forint volt. Jelentős segítségnyújtás valósult meg július 1-től a 70 év feletti, gyáli
idős emberek részére, hiszen az önkormányzat átvállalta az érintettektől (feltételek megléte esetén) a szemétszállítás díját. Kitért a Millenniumi parkban található játszótér felújítására, mely az egyik legnépszerűbb
lett a városban. Az önkormányzat költségvetéséből valósult meg az idei év legnagyobb beruházása, a Gyáli Liliom Óvoda újjáépítése és rekonstrukciója, melynek
költsége 550 millió forint. A beruházás két költségvetési
évre húzódik (2015-2016). A régóta várt Gyál-felső vasútállomás felújítása is megvalósulhatott, melyet a MÁV
Zrt. finanszírozott, azonban az épületet körülvevő park
kiépítését a város önerőből valósította meg. Gyál Város
Önkormányzata a Magyar Állam tulajdonát képező Peremvárosi Horgásztó birtokbavételét kérvényezte, mely
kérés maximálisan teljesült. Ezáltal a horgásztó és a
környezete az önkormányzat tulajdonába került, ahol
a jövőben egy pihenő- és szabadidőpark kialakítását
tervezik, természetesen meghagyva a horgászsportot
kedvelők lehetőségeit.
Az alpolgármester színes prezentációjában kitért
az elnyert EU-s pályázati forrásokra is. A Gyáli Hulladékgazdálkodási Programnak köszönhetően megvásárlásra került három gyűjtőautó, melyek a kommunális hulladék, valamint a szelektíven gyűjtött és

A jövőre vonatkozóan számos olyan terület van,
melynek kezelése fontos, de vannak olyan feladatok,
amelyek prioritást élveznek. Ezek az alábbiak.:
A következő esztendőben befejeződik a Gyáli Liliom Óvoda rekonstrukciója, elkezdődik a védőnői épület felújítása, valamint a Gyáli Tanuszoda Projekt is.
Az egyre növekvő gyermeklétszám miatt a városvezetés még a következő évben három csoportszobával bővíti a Gyáli Tátika Óvoda Bartók tagóvodáját.
Az épület látványterve már el is készült, a kiviteli tervek is folyamatban vannak. Jó hír továbbá, hogy a jövő
évtől az eddigi havi egy alkalom helyett, mostantól
kétszer fogják a lakossági zöldhulladékot elszállítani.
Idén is sokféle kérdéssel és kéréssel érkeztek a lakók az eseményre. Egy hölgy kérdezte, hogy ha elkészül a tanuszoda, lesz-e lehetőségük a gyáli lakosoknak is az uszoda használatára. Az alpolgármester
válaszából kiderült, hogy mindenki igénybe veheti az
uszodát a tanórák kivételével.
Egy hölgy nehezményezte, hogy a Gyál-felső vasútállomáson nincs elegendő mennyiségű hulladékgyűjtő. Erős József alpolgármester ígéretet tett rá,
hogy amennyiben valóban kevés a hulladékgyűjtők
száma, további gyűjtőedények kerülnek kihelyezésre.
A programot sokan hallgatták érdeklődéssel, akik
fontosnak érezték, hogy minél többet megtudjanak a
város életéről.
Suhajda Yvett
polgármesteri referens
Gyáli Polgármesteri Hivatal

IV. Gyáli

Böllérverseny
2016. február 13-án,
szombaton reggel 7 órától,

a gyáli sportpályán

Eredményhirdetés 15 órakor.
A versenyre csapatok
jelentkezését is várják.

Jelentkezés és bővebb információ:
Scheik József (20/9675-285),
valamint a részletes versenykiírás megtekinthető
a www.gyalikozhaz.hu és a www.gyal.hu honlapon.

„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”

dal-, nóta- és operettműsor
2016. január 9-én, szombaton 15 órakor
a közösségi házban
Fellépnek:
a Kovács István Pál Dalkör énekesei.
Vendégünk: Sárkány Krisztián a Fedák
Sári Színtársulat vezetője és énekese,
Lakatos Dóri operett dalokkal.
Kíséret: Pálkerti Zsuzsanna, zongora.
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Bemutatkozik a gyáli Bundás Barát
Állatvédő Egyesület

„Az állatokért és állatbarát emberekért”

Örömmel mutatjuk be 2014 nyarán alakult állatvédő
egyesületünket az olvasóknak, valamint igyekszünk hónapról hónapra betekintést nyújtani munkánkba. Csapatunk, mondhatni kicsit más, mint a többi. Látván a
menhelyek, gyepmesteri telepek zsúfoltságát egy sajátos üzenetet hordozó egyesületet alapítottunk meg.
Célunk: szegény körülmények között élő, állatbarát,
háziállatokat tartó családok segítése. Igen, mondhatjuk, az olyan ember, aki nem tud megfelelően gondoskodni háziállatáról, ne tartson állatot, de mi lesz akkor
azzal a sok állattal, akik jelenleg ilyen körülmények között élnek? Sokszor, csak alapvető információ és minimális segítség hiányzik ezek eléréséhez. Ezzel a
tudattal határoztuk meg egyesületünk céljait, és nyújtunk szívesen segítséget olyan állatoknak és állatbarát embereknek, családoknak, akik segítségre szorulnak. Hisszük, hogy nem minden esetben kell az állatot
lakhelyéből kiszakítani, segítséggel hasonló boldog
életet élhetnek, mint szerencsésebb társaik.
Miben nyújtunk segítséget? Kötelező oltások, mikrochip beültetés, ivartalanítás a nem kívánt szaporulat
elkerülése érdekében, valamint igyekszünk segítséget
nyújtani a megfelelő környezet kialakításában a háziállat részére. Mindezek mellett határozottan lépünk fel
minden olyan esetben, ahol a gazda az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényeket nem hajlandó
betartani.

„Gazdájának társa akar lenni,
ebben talál magára; ez a kutya lényege.”

Alice Hoffman

Csapatunk tagjai mindezen feladatokat munkájukon és családi kötelezettségeiken felül, önkéntes alapon végzik. Egy cél vezérel minket, hogy javíthassunk
az állatok helyzetén, és az emberek nyitottabbá váljanak az állatok és a természet tisztelete iránt.
Egyesületünk jelenleg 4 aktív fővel dolgozik. Ez a
létszám komoly korlátokat állít fel, és nem tudunk mindenhol segíteni, ahol szükség lenne rá. Várjuk olyan
állatbarátok jelentkezését, akik szívesen erősítenék
csapatunkat.
Kiskorú önkéntesünk szülői beleegyezéssel vesz
részt állatvédelmi tevékenységekben, valamint „Bundás Barát Junior” néven saját facebook oldalt vezet a
fiataloknak, ahol nem csak önkéntes pillanatairól mesél, hanem információkat oszt meg olvasóival a helyes állattartásról és az állatok védelméről.
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Gyáli tehejnotkségek
Tóth Csaba – K1 amatőr világba

Gyáli tehetségeket bemutató rovatunkban most
a 20 éves Tóth Csabát mutatjuk be,
aki a küzdősportok világában jeleskedik tudásával.
- Segíts nekem, légy szíves! Milyen sportágat űzöl pontosan?
- A sportágam a Muaythai, magyarul thai box, ami egy Thaiföldről származó pusztakezes harcművészet. A thai bokszot a „nyolc végtag tudományának” is nevezik, mivel a küzdelem során a bokszoló nem csak az ökleit, de
a lábát, a térdét és a könyökét is használhatja.
- Mikor kezdtél el a küzdősportokkal foglalkozni?
- 8 éves koromban kezdtem el foglalkozni velük.
- A küzdősportokon kívül egyéb sportágakat is kipróbáltál?
- Igen, aikidoztam, teak-won-doztam, fociztam, általános suliban úsztam,
a kosárlabdát, kézilabdát és a röplabdát is kipróbáltam.
- Mióta élsz Gyálon, hova jártál iskolába?
- Kb. 14 éve élek Gyálon. Az általános iskolát a gyáli Ady Endre Általános Iskolában, a középiskolát pedig a Telepy Károly Testnevelés Szakosított Gimnáziumban végeztem.

Csapatunk büszkesége a 13 éves Silimon Mónika,
aki a gyáli Bartók Béla Általános iskola tanulója.
Megfelelő támogatói létszám nélkül ugyancsak nehéz céljainkat elérni. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik folyamatosan támogatják munkánkat pénzbeli, vagy tárgyi adományokkal. Külön köszönet azon
4 vállalkozónak, akik üzleteikben kihelyezték adománydobozunkat. Szívből reméljük, hogy Gyál lakossága örömmel veszi kezdeményezésünket és ös�szefogással segíthetünk a rászoruló állatoknak és
családoknak. Várjuk további önkéntesek és támogatók jelentkezését.
Segíts, hogy mi is segíteni tudjunk!
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
valamint Budás Barát Junior néven
E-mail: info@bundasbarat.hu
Telefon: 06-70/205-6552
(H-P 18-órától, Sz-V: egész nap)

- Milyen eredményeket értél el eddig és melyikre vagy a legbüszkébb?
- Korábban Junior Thai-box Országos Bajnokságot nyertem, ahol különdíjban a „Legtechnikásabb versenyző” címet is megkaptam. Ebben az évben
Felnőtt Amatőr Muaythai Magyar Bajnok lettem 78 kg-ban, most novemberben Milánóban 78 kg-ban K-1 Amatőr Világbajnok és 77,5 kg-ban Profi Magyar Bajnok lettem Fight Code szabályrendszerben. Nem tudom egyiket
sem kiemelni, mindegyikre büszke vagyok.

A WFC Profi
Magyar
Bajnoki övvel

- Melyik volt a legemlékezetesebb meccsed és miért?
- A legemlékezetesebb mérkőzésem, amikor itt Gyálon hazai közönség
előtt harcoltam és az utolsó menetben technikai K.O.-val nyertem.
- Mivel töltöd a szabadidőd, mi a hobbid?
- Nagyon szeretek olvasni, meditálni, horgászni, nyelveket tanulni,
főként angolt és oroszt.
- Hogyan képzeled el a jövőd? Meddig szeretnél eljutni a sportban?
- Jövőre ismét Amatőr Muaythai Magyar Bajnok akarok lenni februárban,
amivel kvalifikálom magam a Svédországban megrendezésre kerülő világbajnokságra, ahol szintén a dobogó legfelső fokára szeretnék fellépni.
- Lesz mostanában újabb meccsed amin szurkolhatunk neked?
- A magyar bajnokság február 6-án lesz Budapesten, a további mérkőzésekről csak később tudok mondani bármit is.
- Üzensz valamit a többi sportolónak?
- Minden sportolónak több kitartást kívánok és soha ne adják fel!
- Az Új Gyáli Újság pedig további sikeres versenyzést kíván neked!

az összes
Csaba nagyon büszke
zahozott
ha
díjra és övre amiket
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Gyáli Újság
Pályázati felhívás
a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
és a Gyáli-Városgazda Gazdasági Műszaki-Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetői munkakörének betöltésére
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) és a
Gyáli-Városgazda Gazdasági Műszaki-Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság (2360 Gyál, Kőrösi út
112-114.) továbbiakban: Társaságok ügyvezetői
munkakörének betöltésére.
A Társaságok Gyál Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) egyszemélyes tulajdonában lévő gazdasági társaságok.
A GY.T.H. Kft. főbb tevékenységi köre:
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása
Gyál városában.
Feladatai:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében
a Társaság az alábbi tevékenységet folytatja közbeszerzési eljárás során kiválasztott alvállalkozó
igénybevételével:
• a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, elszállítását, kezelését,
• a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény
fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező
jelleggel igénybe veendő szolgáltatást,
• az Önkormányzattól bérelt eszközök albérletbe adását és ezen eszközök használatának
ellenőrzését.
A Gyáli-Városgazda Kft. fő tevékenységi köre,
feladatai: építményüzemeltetés.
Feladatai:
Önkormányzati fejlesztési, építési igények előkészítése, koordinálása, lebonyolítása, projektmenedzsment ellátása.
Az ügyvezető feladata:
Az ügyvezető a feladatokat a Gy.T.H. Kft. esetében munkaviszonyban, míg a Gyáli-Városgazda
Kft. esetén megbízási díj nélkül megbízási jogviszonyban látja el, a Társaságot egyszemélyi felelős vezetőként irányítja a megbízási/munkaszerződésben, az Alapító Okiratban és az alapítói
határozatokban rögzítettek szerint.
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A jogviszonyra vonatkozó egyes paraméterek
A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű, a munkaviszony esetén 3 hónap
próbaidővel.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
a Társaságok székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
A munkába lépés napja:
a munkakör 2016. február 1-től tölthető be.
Bérezés:
a munkabér megállapítása a felek közötti megállapodás alapján történik.
Pályázati feltételek:
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• felsőfokú környezetvédelmi, gazdasági vagy műszaki végzettség.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent:
• szakirányú (hulladékgazdálkodási) munkakörben
szerzett szakmai tapasztalat,
• önkormányzati településüzemeltetési/településfejlesztési területen működő társaság vezetőjeként szerzett szakmai gyakorlat,
• közbeszerzési jártasság,
• pályázatok lebonyolításában szerzett gyakorlat,
• helyismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,
• szakmai vezetői program,
• a munkabérrel és egyéb juttatásokkal kapcsolatos elképzelések,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• a képesítést és az előnyt jelentő kompetenciákat
igazoló okiratok egyszerű másolata,
• a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:115.§-a alapján tett
összeférhetetlenségi nyilatkozat,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó két éven belül
megszűnt olyan közhasznú szervezetnél nem töltött be annak megszűnését megelőző két évben

•

legalább egy évig vezető tisztséget, amely az
adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki,
nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők
megismerhetik.
A pályázat benyújtásával, elbírálásával
kapcsolatos egyéb információk

A pályázat benyújtásának határideje:
2016. január 6.
A pályázatok benyújtásának módja:
a pályázatot Gyál Város Polgármesterének címezve, postai úton (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.)
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „ügyvezetői pályázat”.
A pályázat elbírálásának a módja, rendje:
a döntést Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő ülésén, a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság, valamint a Környezetvédelmi
és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján, nyilvános ülésen, minősített többséggel hozza meg.
A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
• az Önkormányzat honlapja (www.gyal.hu)
• az Önkormányzat hivatalos lapja: az Új Gyáli Újság
• Williams Televízió
A pályázati kiírással kapcsolatosan tájékoztatást nyújt: Pápai Mihály polgármester, telefonszám: 06/29/540-932
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot,
hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró
érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá.
Minden pályázó a saját kockázatára pályázik, a kiíró semmilyen pályázói kárt vagy a pályázat elkészítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő pályázói költséget nem térít meg. A pályázat beadásával
a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad.
Gyál, 2015. november 9.

Pápai Mihály
Gyál Város Önkormányzata
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Gyáli Újság
Rászánnál
TIZENKÉT ÓRÁT ÉVENTE,
hogy könnyebb legyen
vállalkozásod élete?
Akkor téged érdekelhet,
hogy megalakult a
Gyáli Fiatal Vállalkozók Közössége!
Miért?
Ha most indítanád el
start up-od,
vagy éppen átveszed
a családi céget,
akkor tudakozódhatsz a
kezdeti nehézségekről.
Ha már működik a vállalkozásod,
de mehetne jobban is,
akkor találkozhatsz
a többi helybéli cég képviselőjével,
akik elmesélik, hogy ők hogyan
oldották meg a problémáikat.
Ha minden
a legnagyobb rendben,
akkor pedig még inkább
itt a helyed, hogy tovább
bővíthesd kapcsolataid
és segíthess történeteiddel
a többieknek is, hozzád hasonlóan
sikeressé válni.
Minden vállalkozás hozzátesz
valamit a város életéhez,
ne engedd el a lehetőséget,
hogy megismertesd magad és
céged a helybéliekkel!

Zárd be a boltot, és gyere el!
A következő találkozónk időpontja:
2016. január 25.,
hétfő 18.00.
Helyszíne:
a Gyáli Ipartestület székháza
(Gyál, Kőrösi út 92., emelet).
Gyáli Fiatal Vállalkozók Közössége
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A FEGY naplójából
11.09. Az új temető gondnokától érkezett bejelentés, hogy sírásás közben egy kb. 50 cm nagyságú, élesnek látszó löveget találtak. A tűzszerészek kiérkezéséig a járőreink biztosították a
helyszínt.
11.12. Nem sokkal 15 óra után érkezett lakossági bejelentés, hogy a Gyál és Felsőpakony közötti területen nagy kiterjedésű tűz található.
A helyszínre vonuló tűzoltóink a fővárosi egységek segítségével mintegy 6 órás megfeszített munkával számolták fel a több száz négyzetméteren égő összehordott - és feltételezhetően
szándékosan meggyújtott - lomokat.
11.24. A Heltai utcából érkezett lakossági bejelentés, amely szerint a bejelentő szomszédja
mozdulatlanul fekszik háza teraszán. A kiérkező járőreink szerencsére életben találták az idős
személyt, akit a Mentőszolgálat kórházba szállított. A hideg téli hónapokban különösen fontos,
hogy azonnal értesítsék a hatóságot, vagy központunkat, ha szabadban magatehetetlen személlyel találkoznak, mert a gyors beavatkozás
életet menthet.
11.27. Tagtársunk kért segítséget a délutáni órákban, mert az egyik horgásztó bejáratához közel
fatolvajokat fogott.
A kiérkező járőreink megállapították, hogy kb.
egy köbméter fát aprított már össze a brigád,
ezért őket a rendőrhatóság helyszínre érkezéséig visszatartották és további intézkedésre átadták. Másnap lényegében ugyanott egy másik
banda is megpróbálkozott a falopással, de ebben
az esetben az elkövetőket nem sikerült elfogni,
csak a fa, illetve a menekülés közben hátrahagyott gépjármű lett meg.
11.30. A kora délutáni órákban érkezett állampolgári bejelentés, hogy az Erdősor utca egyik ingatlanából sűrű fekete füst száll fel. A helyszínre érkező tűzoltóink segédkeztek a meggyulladt
gépjármű oltásában, illetve a tűz továbbterjedésének megakadályozásában.

A FEGY éjjel-nappal hívható
telefonszáma:

29/340-333

Nagycsaládosok
gálája a Közházban
2015. november 21-én a megújuló Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete nagyszabású gálát tartott. Igen aprólékos szervezési munka előzte meg. Két fő szervező Szolnokiné Bartalos Mária és Prentel Lajosné volt.
Hetekkel előtte egyeztetések voltak a helyet biztosító
vezetőséggel, adományozókkal, árusítókkal, fellépőkkel, költségeink egy részét fedező Polgármesteri Hivatallal, Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú
Egyesületével, a FEGY-Polgárőr és Tűzoltó Egyesületével, a Cukorbetegek Egyesületével, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal és egyesületünk családjaival.
Az Arany János Közösségi Ház vezetői nagyon rugalmasak voltak és az egész alsó szintet megkaptuk
az udvarral együtt. Nagy segítségünkre volt Schmidt
József, a Közház dolgozója, aki a szervezők kéréseit
mindig igyekezett maradéktalanul teljesíteni.
21-én szombaton a helyszínen már délelőtt 11 órakor nyüzsögtek a szervezők és az aktív családok éppen ráérő szorgalmas tagjai. Készültek a szendvicsek, a díszvendégek részére fenntartott külön terem
berendezése, elfoglalták a helyüket az udvaron az
árusok (mint játék, vattacukor-popcorn, édesség).
Külön terem volt berendezve és biztosítva a pici gyermekek számára, egy másik teremben vércukor mérés,
vérnyomásmérés, flabelos és thai-masszázs volt, míg
a kerengőben a gyermekeket táncszőnyeggel és kézműves foglalkozással vártuk. Tombola a ruhatárban.
A nagyteremben a színpadon 14 órától folyamatosan zajlottak az események. Fellépők: Bata AmbrusBoldogság keresés veszélyei; World Fusion-hastánc;
BLÉRO System-Hi-hop tánciskola; Ludvigné Szalai
Enikő: Szeretetnyelv; Gyál Városi Fúvószenekar; és
Farkas Éva színművésznő-mese. Megköszöntük támogatóink segítségét külön emléklapokkal, és leköszönő elnökünk, Hajdani Józsefné Magdolna eddigi
munkáját.
A rendezvényünk ingyenes volt, a vendégek és
közönség visszajelzései alapján a Gála sikeresnek
mondható. Remélhetőleg ez az első Gála egy nyitánya a folytatásnak, hagyományteremtő lesz.
A pozitív és kevésbé pozitív következményeket levontuk, jövőre ennek függvényében igyekszünk a tökéletesre. Például még több családot igyekszünk ösztönözni a megjelenésre, aktív részvételre, segítségre
a lebonyolításban, és sokkal nagyobb reklámot tervezünk az eseménynek.
Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete
www.gyaline.hu

Író-olvasó találkozó
Kalapos Évával
Október 14-én, a városi könyvtár vendégeként Kalapos Éva, a népszerű D.A.C. sorozat szerzője beszélgetett a Bartók Béla és a Zrínyi Miklós általános
iskolák 7-8. osztályos diákjaival. Az írónő, Méhész Árpádné, a könyvtár vezetőjének kérdéseire válaszolva
mesélte el íróvá válásának főbb momentumait, valamint ifjúsági sorozatának, a D.A.C. létrejöttének körülményeit. Ezt követően, az egyre aktívabbá váló fiatalok érdeklődése révén, szó esett a megjelenés
előtt álló új könyvéről, amiről megtudhattuk, hogy az
internetes zaklatás témakörét járja körül a kamaszok
szemszögéből.
A hozzávetőleg egy órás beszélgetést dedikálás követte, melynek sikerét az érdeklődők hosszú sora is bizonyította. Mint ahogy az írónő egyik rajongója egy korábbi találkozó kapcsán megjegyezte, érdemes részt
venni az ilyen jellegű alkalmakon mivel, ezek révén közelebb kerül mind az író, mind a műve az olvasóhoz.
Urbán Andrea

Ünnepi nyitva tartás
a városi könyvtárban
Kedves Olvasóink! Könyvtárunk
- december 19-én szombaton zárva tart,
- december 22-23-án, 9-18 óráig nyitva tartunk,
- a két ünnep között december 29-30-án, 9-13-ig
nyitva tartunk,
- december 31-január 4-ig zárva tartunk.
Nyitás: 2016. január 5-én, kedden.
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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

MESTEREK BOLTJA

Kristályvirág
Optika

SZERELVÉNY SZAKÜZLET

A minőségi látásért

GYÁL, HUNYADI ÚT 5.

Aktuális akcióink

TELEFON: 29/345-500

2016. január 31-ig:

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

1. Minőségi Hoya ID
lencsék 35%
kedvezménnyel
vagy duplázó ajánlat
6 hónapos megszokási garanciával
2. Zeiss DriveSafe
lencsék 25%
kedvezménnyel

• Computeres
látásvizsgálat

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

Nyitva tartás:

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

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

06 70 902 5876
06 29 744 883

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

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

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

Apróhirdetés
hirdetés
Keressen pénzt abból, amit
így is-úgy is elkölt. (Élelmiszer,
üzemagyag, ruházat, telefon
stb.) Telefon: 06-20/538-2992.
Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton
is. Whirpool, Samsung, LG,
stb. Gallai szervíz Tel.: 30/3079794, 30/461-6019.
Angol magánórák (60
perc) anyanyelvűekkel, rendkívül kedvező áron, itt Gyálon.
Felnőttek és iskolások gyakorolhatnak angolul társalogni.
Segítünk az angol nyelvtanban
is. Kezdőket is fogadunk.
Érdeklődni: 06-30/938-9709,
06-29/340-878.
Bútor készítés – konyhabútorok
- szobabútorok, polcok – fürdőszobabútorok. Kedvező árakkal,
rövid határidővel, nagy színválasztékban. Egyedi elgondolások megvalósítását is vállalom.
Érdeklődni lehet a 06-20-2445315-ös telefonszámon.
VÍZ- GÁZ FŰTÉSSZERELÉS
ÉS KÉMÉNYBÉLELÉS, fűtési rendszer beszabályozása.
GÁZ BIZTONSÁGTECHNIKAI
FELÜLVIZSGÁLATA (5 évenként kötelező) FÉG készülékek javítása, karbantartása. Ingyenes tanácsadás! Telefon:
20/933-9844.
Vállalok víz-gáz-központifűtés
és padlófűtés szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők javítását,
cseréjét. Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és ehhez kapcsolódó munkákat. Szur Sándor
06-20/412-6511.
Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca
73, Tel.: 70/233-30-47.
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apró

Apróhirdetés
hirdetés

Lizzy Perity GYÓGYMASSZŐR
svéd-, talp-, hát-, kötőszövet
masszázs, hlágy-csontkovácsoirdetés
lás, teljes testmasszázs. Holistic
Pulsing – lélekmasszázs (pánikbetegség, depresszió oldása/gyógyítása). Tel.: 06-20/404-4241.
Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek
(személygépkocsi,
motor) felvásárlása készpénzben, azonnal. Tel.: 06-30/2593260 Csongrádi István.
Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasztás, hosszabb
élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása, hidrofor javítás és ingyenes állapotfelmérés. Telefon: 06-30/417-2317.
Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek, pas�szív BAR listásoknak is a legrugalmasabban. Csongrádi István
06-30/259-3260.
Alsónémedi telephelyű cég keres nemzetközi kamionsofőrt.
Elvárások: C, E kategória, GKI,
PÁV III, angliai viszonylatra, tapasztalat szükséges! Önéletrajzát e-mailben kérjük. info@
osimix.hu, 06-20/952-9597.
20m2 üzlethelyiség kiadó
akár albérletnek is Gyálon a Kőrösi úton. Telefon: 06-70/632-1919.
Eladót keresünk! Minimum 5 éves gyakorlattal.
Számítógépkezelői gyakorlat
szükséges. 06-20/378-5752.
Polgár Mónika szakbecsüs készpénzért vásárol mindennemű
régi lakberendezési tárgyakat.
Bútorokat, festményeket, porcelánokat, órákat, csillárt, szőnyegeket, könyveket, katonai tárgyakat, hangszereket, bizsukat,
ritkaságokat, komplett hagyatékot is. Kiszállás, szakbecslés díjtalan. Telefon: 06-30/419-2713.

apró

Apróhirdetés
hhi irrddeettééss

Táborfalván eladó egy 43m2-es
teljesen felújított lakás nagyon
alacsony rezsivel. Akár bútorozottan is! Irányár: 5.6M Ft. Telefon: 06-70/601-3923.
KORREPETÁLÁS Történelem,
magyar, biológia, földrajz tárgyakból általános iskolásoknak
pótvizsgára, felvételir való felkészítés. Történelemből érettségire is! Tanulási problémás,
diszlexiás gyerekeket is vállalok. Gyál és XVIII. kerületben házhoz is megyek! Érd.:
06-20/236-8695.

Ingyenes! Gyálon! Végzős fodrász tanuló keres férfi, női hajmodelleket. Érd.: 06-70/649-2042.
Víz, gáz, kőműves, burkoló, festés, parkettás, ács, asztalos munkát vállalok. Tel.: 20/324-6186.
Megbízható hölgy takarítást vállal heti 1-2 alkalommal állandóan. Leinformálható vagyok.
06-29/745-206.
Egyedi ajtók, ablakok, bútorok,
teraszok, garázs, ács, parkettás
munkát vállalunk. 70/666-9568.

Hirdetésével a
kultúrát támogatja!
Hirdetésfelvétel: 06-29/541-644

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

Megváltozott munkaképességű munkavállalók
jelentkezését is várjuk!
Érdeklődjön, jelentkezzen a 06-20/366-3993-as
telefonszámon, munkaidőben 8 -16 óra között.
Jelentkezését leadhatja a “kisegítő munkakörök”
megnevezésével az oneletrajz@napra-forgo.hu
email címre is.
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ADVENT
GYÁLON
DECEMBER 18. PÉNTEK
17.30
17.45
18.00
18.30

az Ady Endre Általános Iskola műsora
a Bocsok Nagycsaládos Egyesülete műsora
a Zrínyi Miklós Általános Iskola műsora
a Pörög a Gyáli Szoknya műsora

19.00 Bereczki Zoltán fellépése
DECEMBER 19. SZOMBAT
16.20
17.20
18.10

a Bartók Béla Általános Iskola és a
Kodály Zoltán Zeneiskola műsora
a Portéka Színpad előadása
a Kovács István Pál Dalkör műsora

19.00 a Pesti Zenés Színpad előadása
DECEMBER 20. VASÁRNAP
16.30
16.50
17.15
18.25
19.00
19.30

a Katolikus Hittanosok műsora
az Őszidő Nyugdíjas Klub műsora
a Bóbita Band előadása
a Kaleidoszkóp Színpad előadása
a Gyáli Musical Stúdió előadása
a negyedik gyertya meggyújtása a város adventi koszorúján

20.00 ExperiDance Társulat: Angyalok Kara
(karácsonyi előadás a közösségi ház
színháztermében)

Kézműves termékek vására, sültkolbász, sültgesztenye,
forralt bor, betlehem, állatsimogatás

