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Önkormányzati hírek
25. Gyáli Téli Tárlat
Advent Gyálon - összefoglaló
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A gyáli Élethang
Természetvédő és
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Az Országos
Egészségügyi Információs
Központ közleménye

A Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat
2016. évi fordulójának
önkormányzati eredményei

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a
Betegút Egyesület egészségesek és betegek
részére információs központot tesz elérhetővé a jobb tájékozódás és a gyógyulási folyamat
meggyorsítása érdekében. Az adatbázisokon kívül személyre szabott tanácsadást is biztosítunk, valamint jogsegély szolgáltatást is ellátunk.
Az információs központ iránytű az egészségügyi
ellátó rendszerben történő eligazodáshoz.

Gyál Város Önkormányzata által
• támogatott „A” típusú pályázatok száma: 45 db
• támogatott „B” típusú pályázatok száma: 4 db
• érvénytelen: 0 db
A pályázókat írásban értesítettük!

www.betegutegyesulet.hu
betegutegyesulet@gmail.com
Telefonszám: 70-884-5879, 70-389-4178.

Gyál, 2015. december 3.

Pápai Mihály
polgármester

Egyre fokozódik a véradó-kedv városunkban
A gyáli polgárok bebizonyították, hogy a vér nem válik vízzé. Az elmúlt évekhez képest megduplázódott
a helyi önkéntes véradók száma. Hidvégi Balázs, a
Magyar Vöröskereszt területileg illetékes vezetője elmondta, hogy városunkban alkalmanként 60-65 fő ad
vért, segítve ezzel a rászorulók gyógyítását.
A Magyar Vöröskereszt évente négy alkalommal
szervez önkéntes véradást Gyálra, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárba, melyről
előzetesen városunk honlapján, facebook oldalán is tájékozódhatnak.
A véradás jótékony élettani hatásain túl a
véradók olyan általános orvosi vizsgálatban
részesülnek, amelyre lehet, hogy a háziorvosi rendelőkben nincs mindig lehetőség, vagy idő.
A vér nem pótolható élő anyag, amelynek előállítása a tudomány mai állapota
szerint nem lehetséges. Az élet nélkülözTerjesztéssel 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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hetetlen elemét, a vért, csak az emberi szervezet képes termelni. Mivel a vér semmivel sem pótolható, és
évente 400-500 ezer vérre, vérkészítményre szoruló
beteg van, a véradás nélkülözhetetlen az életmentés
során, a rászorulók gyógyításában.
Adjunk egy egységgel! A következő esztendőben
duplázzuk meg ismét a véradók arányának számát!
Véradásra jelentkezhet minden 18 és 65 év közötti
egészséges személy, akinek testsúlya 50 kg-nál több.
Véradás időpontjai 2016-ban:
2016. március 18. 		
13:00-18:00
2016. június 7. 		
13:00-18:00
2016. szeptember 23.
13:00-18:00
2016. december 22.
13:00-18:00
Suhajda Yvett
polgármesteri referens
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.

Tisztelt Gyáliak,
Kedves Barátaim!
Boldog Új Évet kívánok Mindenkinek!
Köszönöm Önöknek azt, hogy immáron hatodik alkalommal köszönthetem Gyál város polgármestereként Önöket újév alkalmából.
Véget értek az ünnepek, a 2015-ös esztendő már elballagott, itt a reményteli, feladatokban
gazdag 2016-os év. Ilyenkor az összetartozás,
a nyugalom, békesség, a szeretet jut eszünkbe
először. Számvetést készítünk a mögöttünk hagyott esztendőről, s elhatározzuk, mi mindent tehetünk az új évben egymásért, az országunkért,
a városunkért!
Az ígéretnek megfelelően 2015-ben megújult
a Liliom Óvoda, csodás küllemet kapott a Gyálfelsői vasútállomás, a buszmegállók kreatív matricákba burkolóztak, megújult a hulladékgyűjtés
formája, rendje, bevezettük a Gyáli Babaköszöntő Programot stb.
2016 a folytatás éve lesz! Tovább járjuk azt az
utat, aminek a célja az itt élők életminőségének
további javítása, Gyál még szebbé, még szerethetőbbé tétele.
Soha nem látott sport és oktatási fejlesztés
előtt állunk, hiszen megépül az oly régóta várt
uszoda, felújítjuk a Tátika Óvoda Bartók utcai tagóvodáját, valamint várhatóan a védőnői épület is
átalakításra kerül.
Békés, boldog, sikeres Új Évet kívánok Valamennyinknek Gyálon, Pest megyében, Magyarországon! Kívánom, hogy mindenki elérje az újévben azt, amire vágyik!
Pápai Mihály
polgármester

Karácsony a
hivatalban
Hagyomány már, hogy a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulói karácsonyi műsorral készülnek
a Gyáli Polgármesteri Hivatal valamennyi nyugalmazott és jelenlegi dolgozója, valamint a kisgyermeknevelés miatt távollévő anyukák számára.
A színvonalas betlehemi játékos műsor idén is
békés, meghitt hangulatot varázsolt a ház aulájába. Ezúton is köszönjük a tanulók szorgalmát és
előadását, valamint a felkészítő tanárok munkáját.
Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Gyimesi István nyugalmazott polgármester, városunk díszpolgára, valamint Kovalik Józsefné Irénke néni, aki 2015 augusztusában kapott
díszpolgári címet, elismerve ezzel a városért tett
lelkiismeretes munkát.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
Suhajda Yvett
polgármesteri referens

Utcanév változás
városunkban
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 79/2015. (III.26.) sz. határozatával döntött
arról, hogy a Gorkij utca elnevezését Kós Károly
utca elnevezésre változtatja. A változás a képviselő-testület 143/2015. (VI.25.) határozata értelmében 2016. január 01. napjától hatályos.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Bemutatkozik városunk új aljegyzője

Tisztelt gyáli polgárok! Kedves Barátaim!

Tisztelt Gyáliak! Kedves Olvasó!

Napjainkban egyre több idős- és fiatalkorú válik károsulttá, áldozattá betörők, besurranók és trükkös tolvajok, illetve rablók támadása által. Bűnmegelőzés
érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, majd
osszák meg az alábbiakat, hogy minél több emberhez
eljuthasson! A bűnelkövetőket a korcsoport sajátos
élethelyzete, romló egészségi állapota, egyedülléte
motiválja, melyek együttese a védekező képességüket gyengíti. Közös érdekünk, hogy megvédjük őket,
azonban eléréséhez a helyi közösségek, valamint a
FEGY, a rendőrség szerveinek összefogása szükséges. Az érintett korosztály tagjainak felkészítése nagyon fontos tényező. Első lépés a tájékoztatás a várható támadásról és a védekezés lehetőségeiről.

Dr. Nagy Erika vagyok. Örömömre szolgál, hogy 2015.
december 28. napjától Gyál Város aljegyzőjeként folytathatom közigazgatási pályafutásomat, közigazgatási szakemberként, szakvizsgázott jogászként és ezzel
a városvezetésnek, a polgármesteri hivatal vezetőjének, a kollégáimnak és nem utolsó sorban a Gyáliaknak a segítségére lehetek.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy,
vállalati szintű polgármesteri irányítás melletti, jól működő hivatali szervezetben dolgozhatok egy folyamatosan fejlődő városban. Megtisztelő feladat, melynek
ellátása során a legteljesebb mértékben igénybe kívánom venni eddig megszerzett szakmai tudásomat és
közel másfél évtizedes szakmai tapasztalatomat.
Bízom abban, hogy méltó utódja vagyok elődömnek, aki méltán, nagy tiszteletnek és megbecsülésnek
örvend Gyál Városában.
Dr. Nagy Erika
aljegyző

A FEGY jelentése alapján az alábbi leggyakrabban előforduló trükkökkel élnek a
bűnelkövetők:

A magánfőzés szabályainak 2016. január 1-jétől bekövetkezett változásairól
Tisztelt Adózók!
Az Országgyűlés 2015. január 1-jei hatállyal alakította át a magánfőzés szabályait, melynek következtében
a jogalkotó a magánfőzésre vonatkozó adóbevallással,
az átalányadó befizetésével, továbbá a magánfőző által
birtokolt desztillálóberendezéssel kapcsolatos eljárást az
önkormányzati adóhatósághoz telepítette.
Az önkormányzati adóhatóságnál 2015. évben regisztrált magánfőzőknek a 2015. évben magánfőzés keretében
előállított párlat után 2016. január 15-ig kellett adóbevallást benyújtania, amelyhez a nyomtatványt és a tájékoztatót minden nálunk regisztrált részére megküldtünk.
2016. január 1-től a magánfőzésre vonatkozó szabályok jelentősen módosultak, amelyről részletes ismertető
található a NAV – www.nav.hu – honlapján.
A magánfőző a desztillálóberendezés tulajdonszerzését követően továbbra is köteles azt 15 napon belül
bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A magánfőző köteles továbbra is megőrizni és
a hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.
A legújabb változás az adófizetés módját érinti.
A magánfőzőnek a tárgyévi első párlat előállítása előtt
literenként egy, de legalább 5 db 700 Ft értékű párlat adójegyet kötelező igényelnie a lakóhelye szerint illetékes NAV
vámigazgatóságától. Mindig a főzés előtt kell az igénylést
benyújtani, de meg lehet tenni előre is, az éves tervezett
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összes mennyiségre vonatkozóan, ez azonban tárgyévenként legfeljebb 86 db lehet és legfeljebb ennek megfelelő
mennyiségű párlat (86 liter) állítható elő. Túllépés esetén
a magánfőzőnek a többletmennyiséget haladéktalanul be
kell jelenteni a lakóhely szerint illetékes adó-és vámigazgatósághoz és azzal egyeztetett módon gondoskodni kell
a többletmennyiség megsemmisítéséről.
Fontos, hogy párlat adójegyet csak az a magánfőző
igényelhet, aki a desztillálóberendezés megszerzését a
tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül előzetesen
bejelentette a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére, amely a bejelentésről a teljesítést követő
hónap 15. napjáig értesíti az illetékes adó-és vámigazgatóságot. A párlat adójegyeket a vámhatóság kizárólag az
önkormányzati adóhatóság értesítését követően tudja kiadni a magánfőző részére.
Aki már 2016. január 1. előtt regisztrálta (bejelentette) a desztillálóberendezését az önkormányzati adóhatóságnál, annak nem kell azt megismételnie.
A bejelentési kötelezettséggel kapcsolatban telefonon
a 06(29) 540-941 telefonszámon, illetve személyesen a
Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál ügyfélfogadási
időben érdeklődhetnek.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 12,30-15,30
			
szerda: 12,30-17,45
			
péntek: 08,00-12,00
Gyáli Polgármesteri Hivatal

A „segítségre szoruló” idegenek mondatai így szólnak:
- „Kérek egy pohár vizet, rosszul érzem magam”,
- „A gyermekemet szeretném tisztába tenni, a mosdót
szeretném használni”,
- „A telefont szeretném használni, baleset érte a közelben hozzátartozómat és a műtéthez forintra van
szükségem, de csak euróm van”.
A házaló árusok, felvásárlók, adománygyűjtők, ügynökök: „vegyen tőlem árut, tűzifát árusítok, régiséget
vásárolok, megveszek bármit, csak adjon vissza 20
ezresből, illetve beteg gyerekeknek, egyháznak pénzadományt gyűjtök, rendelést veszek fel bármilyen
javításra”.
A magukat hivatalos személynek kiadók: „közüzemtől jövök villany-, gáz-, vízóra leolvasó vagyok, túlfizetés történt adjon vissza 20 ezresből, önkormányzattól
hoztam segélyt, postás, rendőr vagyok, hamis bankjegy van a nyugdíja összegében”.

Bűnmegelőzési javaslatok:
Óvakodjon az idegenektől, ne engedje be őket a lakásába! Nézzen ki az ablakon, vagy kémlelő nyíláson,
hogy fel tudja mérni a bejelentkezőt, győződjön meg
arról ajtónyitás előtt, be van-e akasztva a biztonsági
lánc, mely védelmet ad. Ha beengedi a látogatót, lehetőleg legyen Önnel egy szomszéd, egy rokon. Ha ezt
megfogadja, sokkal kevesebb lesz a látogatója, de értéke is megmarad. Bárkinek is adja ki magát (hivatalos
személyeknek), minden esetben kérjen igazolványt és
személyének azonosítása végett hívja fel az intézményt, melyre hivatkozik. A cégek valódi munkatársai fényképes azonosító kártyával rendelkeznek, me-

lyet intézkedésük során felmutatnak, ellenben a csaló
szélhámos nem rendelkezik ilyen okmánnyal.
Lehetőleg a zárva tartott kerítésen, bejárati ajtón keresztül kérdezze ki a becsengetőket jövetelük céljáról
és csak állításuk valódiságának ellenőrzése után nyisson ajtót. Aki rosszullétre hivatkozik, hívjon mentőt,
vagy irányítsa a közeli orvoshoz, egészségügyi intézményhez. A pénzváltás trükkjével próbálkozót a legközelebbi üzletbe küldje. A valós adománygyűjtők postai
csekken kérik a befizetést és nem készpénzt kérnek.
Pénzt ne vegyen elő idegen jelenlétében, mert ezzel kifigyelhetik, hol tartja megtakarítását, nyugdíját.
Amennyiben gyanús körülményt észlel, azonnal
értesítse a rendőrséget az ismert 107-es vagy 112es telefonszámon, illetve hívja segítségül a FEGYet, a 06-29/340-333 24-órás ügyeleti központban.
Amennyiben mégis megkárosították, tegyen feljelentést megadva a fontos információkat a nyomozóhatóságnak (az elkövető személyleírása, „munkamódszere”, járműve típusa és rendszáma, távozása iránya, az
elvitt dolog jellemzői).

FEGY: 
Gyáli Rendőrőrs:
Gyáli Polgármesteri Hivatal: 
Gyáli orvosi ügyelet: 

06-29/340-333
06-29/340-107
06-29/540-930
06-29/434-685
Pápai Mihály
polgármester
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Huszonötödik
születésnapját
ünnepelte
a Gyáli Téli Tárlat
Negyedszázados hagyomány, hogy advent idején az
itt élő, alkotó, városunkhoz kötődő képzőművészek
nagyszabású csoportos kiállításon mutatják be munkáikat Gyál közönségének. A Pápai Mihály, városunk
jelenlegi polgármesterének ötlete nyomán, Fegyó Béla
festőművész szakmai vezetésével létrehozott seregszemle mára rangos képzőművészeti aktivitássá nőtte ki magát.
December 11-én, a közösségi ház kiállítótermében
került sor a 25. Gyáli Téli Tárlat megnyitójára.
Az eseményt nagy érdeklődés előzte meg, mintegy
harminc alkotó nevezte munkáit, s az először meghirdetetett közönségdíjra közel háromezer szavazat
érkezett!
A megnyitón ünnepi beszédet Pápai Mihály mondott, a kezdetekre Fegyó Béla emlékezett, majd
Szurcsik József Munkácsy-díjas képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, rektorhelyettese – aki Nagy T. Katalin
művészettörténésszel, az egri Eszterházy Károly Főiskola docensével a nevezett alkotások zsűrizését is
felvállalta – nyitotta meg az eseményt.
A tárlatot szervező közösségi ház külön kiadván�nyal is készült az évfordulóra, nívós katalógust jelentetett meg a kiállításról.

A 25. Gyáli Téli Tárlat díjazott alkotásai

Szabó Viktória
I. díj

M. Kaiser Ilona III. díj

Bánkuti Emese
III. díj
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Gáll Sándor
II. díj

Karizs János
Különdíj

Pósa Mária
Közönségdíj
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Csatlakozz a Gyáli Fiatal Vállalkozók Közösségéhez!
Mint ahogyan az Új Gyáli Újság tavaly novemberi számában olvashatták, megalakult a Gyáli Fiatal Vállalkozók Közössége, amely a Gyáli Ipartestület ifjúsági
tagozataként szeretne egy fiatalokból álló, ütőképes
vállalkozói csoportot létrehozni városunkban. Jelenleg
a közösség tagokat toboroz, elsődleges céljuk, hogy
minél többen csatlakozzanak.
Csizmadia Ádámot a közösség kapcsolattartóját kérdeztük a csoport elképzeléseiről.
- Milyen céllal jött létre a Gyáli Fiatal Vállalkozók
Közössége?
- Rengeteg tehetséges helybéli fiatal vállalkozó él
Gyálon, számukra szerettünk volna létrehozni egy közösséget, ahol megoszthatják egymással tapasztalataikat. Sőt, azokra is számítunk akik még csak most
tervezik egy önálló vállalkozás indítását.
- Honnan jött az ötlet?
- Az ipartestület elnökségében fogalmazódott meg a
fiatal vállakozók felé nyitás gondolata. Gyáliként, fiatal
vállakozóként, az ipartestület tagjaként én is átéreztem ennek szükségességét. A taggyűlésen ezután engem kértek fel egy ezzel foglalkozó közösség megszervezésére és én örömmel vállaltam ezt a kihívást.

színvonalú szolgáltatást nyújthat, ennek
eredményét pedig a
helyi lakosok is élvezhetik, érezhetik a
mindennapokban.
- Ha valaki kedvet
kapott, lehetőséget
lát benne, milyen
módon és feltételekkel csatlakozhat?
- A mi közösségünkhöz való csatlakozásnak feltételei nincsenek, ez elsősorban egy lehetőség. Vállalkozóknak és leendő vállalkozóknak.
Céljaink közt viszont szerepel, hogy a hozzánk csatlakozók idővel az ipartestület tagjaivá is váljanak.
Taggyűléseinket minden hónap utolsó hétfőjén tartjuk
az ipartestület székházában 6 órai kezdettel.
Az érdeklődök tájékozódhatnak Facebook oldalunkról
(Gyáli Fiatal Vállalkozók Közössége) és akár telefonon
is (06-20/466-4008).

- Miért érdemes fiatal vállalkozóként csatlakozni
egy ilyen közösséghez?
- Véleményem szerint csak úgy lehet sikeres egy fiatal vállalkozó, ha nyitott az önfejlesztésre, a kapcsolatépítésre, nem fél segítséget kérni és nyújtani. Jelenleg
is ilyen mentalitású fiatalok alkotják a közösséget, és
hasonló szemléletű tagok jelentkézését várjuk. Ők jól
fogják érezni itt magukat.
- Fontos, hogy a Gyáli Fiatal Vállalkozók Közössége minél több taggal bővüljön?
- Igen, hiszen a létszám növekedésével színesedik
a társaság, de az ipartestület hagyományait követve
fontosabbnak tartom, hogy szakértő tagság gyűljön
össze. A gyáli emberek az ipartestület nevét a megbízhatósággal és a minősséggel kötik össze, ezt mindenképpen szeretném megőrizni.
- Milyen hatással lehet ez a szerveződés Gyál
életére?
- Közösségünk tagjai tanulhatnak egymástól, ezáltal minden vállalkozás professzionálisabb, magasabb
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A Gyál Városi Fúvószenekar ismét remekül szólt

Advent Gyálon
Városunk önkormányzata a római katolikus és a református egyházközséggel, a közösségi házzal valamint
a zeneiskolával összefogva a 2015-ben is megszervezte az Advent Gyálon rendezvénysorozatot. A várakozás első vasárnapján este hagyományaink szerint a
református templomba várták az érdeklődőket, ahol a
„CSAK TE –CSAládi Kórus TErény” elnevezésű csoport adott nagysikerű, teltházas koncertet. Városunk
adventi koszorúján Erős József alpolgármester gyújtotta meg az első gyertyát.
A második vasárnapon a római katolikus templomban
Gyimesi István nyugalmazott polgármester, városunk
díszpolgára közreműködésével lobbant fel a láng a
második gyertyán, majd a Tabulatúra Régizene Együttes karácsonyi műsora szerzett maradandó élményt a
közönségnek.
Hatalmas sikert aratott a Kodály Zoltán Zeneiskola
és a Gyál Városi Fúvószenekar advent harmadik vasárnapján, a közösségi házban adott teltházas koncertje is, ahol Pápai Mihály, Gyál város polgármestere gyújtotta meg a harmadik gyertyát városunk adventi
koszorúján.
(A negyedik hétvége eseményeiről lapunkban külön is
beszámolunk.)

A Tabulatúra Régizene Együttes

Gyertyagyújtás a közösségi házban

Saját vállalkozást indítanál, de nem tudod, hogyan vágj bele?
Vállalkozó vagy, de bővítenéd ismereteidet,
kapcsolataidat?
Csatlakozz Te is a Gyáli Fiatal Vállalkozók
Közösségéhez!

Következő összejövetelünk: január 25, 18 óra.
Megtalálsz minket minden hónap utolsó hétfőjén
18 órától a Gyáli Ipartestület székházában
(Gyál, Kőrösi út 92., emelet).
Kapcsolattartó: Csizmadia Ádám 06-20/466-4008
Facebook: Gyáli Fiatal Vállalkozók Közössége

A Kodály Zoltán Zeneiskola koncertje

Családi kórus adott koncertet a református templomban
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Adventi forgatag
a városközpontban
December 18-tól 20-ig immáron másodszor adott otthon a városközpont az
Advent Gyálon rendezvénysorozat záróeseményének. A negyedik hétvége napjain délutántól estig kézműves termékek kirakodóvására, állatsimogató, büfé várta az érdeklődőket. Sokan
csodálták meg az új díszkivilágítást és a betlehemet, s voltak
kíváncsiak a színpadi programokra. Felléptek városunk oktatási intézményei, civil szervezetei, művészeti csoportjai, nívós koncertet adott a Pesti Zenés Színpad, ezrek voltak kíváncsiak Bereczki Zoltán
koncertjére.
Vasárnap este Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, pápai Mihály polgármester, Erős József alpolgármester és Gyimesi István nyugalmazott polgármester, városunk díszpolgára közösen gyújtották meg a negyedik gyertyát a
koszorún, majd a közösségi házba vonultak az érdeklődők, ahol a nemzetközi hírű ExperiDance Társulat mutatta be az Angyalok kara című karácsonyi előadását.
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Kedves Családosok, családra vágyók!

„Minden nagycsalád egy gyermekkel kezdődik” ez
egyesületünk mottója.
Tagcsaládjaink között vannak egy, két, három, vagy
akár ennél is több gyermekes családok is. De olyan is
van, akinek már gyermeke(i) rég kirepült(ek) a családi
fészekből, már új családot alapított(ak) és így a felszabadult idejét szívesen osztja meg velünk, így maga is
töltődve a közösség jókedvéből, energiájából.
Az új év, új fogadalmakat, új kihívásokat és természetesen ÚJ LEHETŐSÉGEK kínál mindenki számára, a
mi számunkra is! Egyesületünk életében is egy új szakasz kezdődik ettől az évtől, hisz fontos változások
történtek az utóbbi napokban, hetekben.
Egyesületünk most újjáéledt, mint amikor a mezőn végigfut a tűz megtisztítva azt az elszáradt növényektől új élet lehetőségét teremtve mind a régi, mind az

új hajtásoknak, így a vezetőség váltásnak köszönhetően érvényesülhetnek azokat az alapszabályokat, amik már felterjesztésre kerültek párszor, de jóváhagyást nem kaptak. Úgy gondoljuk, hogy ezek a
változások végre fellendítik, előre viszik az egyesületet, ezáltal sokkal dinamikusabbá, sikeresebbé és
családközpontúbbá válik civil szervezetünk, nem elfelejtkezve 19 éves múltunkról. A változás, a pezsgés
már most érezhető a levegőben, mert 2015. utolsó
napjaiban új tagokkal bővültünk, 2016. első napjaiban
pedig régi tagjaink közül többeket köszönthetünk ismét körünkben.
A Gyál Nagycsaládosok Egyesülete hosszú évek óta
havi rendszerességgel szervezi Gyálon a Baba börzét, ami egyre népszerűbb nem csak a gyáliak, de a
környező település lakói között is.
Ebben az évben rengeteg minőségi programot szeretnénk szervezni, ahol közösen játszunk, kirándulunk,
okosodunk gyermekeinkkel együtt.
Tevékenységeink között fontos szerepet tölt be az
adományok gyűjtése is, amit egyesületi tagjaink között osztunk szét.
A Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete vár minden kisés nagycsaládost, gyermekre vágyót, akik szívesen tartoznának egy olyan családias egyesülethez,
ahol minden gyermek és szülő egyaránt jól érzi magát. Sosem késő csatlakozni, és a szorgalmas tevékenykedés, összefogás minden alkalommal meghozza gyümölcsét.

Asztalitenisz hírek
Az év utolsó két versenyét rendezte meg egyesületünk november és december hónapokban. November 29-én Prémium kupánkon a versenybírói jelentés
alapján 105 indulót regisztráltunk négy kategóriában.
Örömünkre szolgált, hogy az ország több megyéjéből
érkeztek versenyzők a kezdőktől az NB I-es játékosokig. Sikerként elkönyvelve a hatalmas érdeklődést ebben az évben újonc, serdülő versenyszámokkal bővítjük ki a kategóriákat. Köszönjük az OBO Bettermann
Hungária Kft. és önkénteseink segítségét a verseny
ilyen magas színvonalú megrendezéséért.
December 11-én a már szintén hagyományos Városi
általános- és középiskolás versenyünkre került sor. A
közel ötven diák hét kategóriában igazán sportos délutánt varázsolt az Ady suli tornatermébe. Önkormányzatunk minden évben nagy segítséget nyújt éves diákversenyünk méltó megrendezésében. Köszönet érte.
Versenyünk védnöke Pápai Mihály polgármester volt,
az érmeket és sportági ajándékokat Vinnai Tibor az
Önkormányzat Ifjúsági és Sport és Környezetvédelmi
Bizottságának elnöke adta át. Reméljük a sok ajándék
jó kezekbe került és az ütők, labdák is előkerülnek a
januári iskolakezdéskor. Külön köszönet Tumpechné
Nagy Erzsébet tanárnőnek a megrendezésben nyúj-

tott segítségért. Januárban újra indítjuk a „Pingpongozz ne drogozz !” programsorozatunkat. Először január 30-án 18:00 órai kezdettel kerül megrendezésre.
Számítunk minden helyi és járási diákra, fiatalra egy
jó esti mozgásra és a sportági ajándékok elnyerésében.Februárban családi ping-pong versenyt szervezünk két-három fős családi csapatok részére, melynek részletei a lenti oldalakon lesznek megtalálhatók.
Egyesületünk, ahogy eddig is, várja soraiba az asztalitenisz sport kedvelőit.
Részletek a www.gyase.hu oldalunkon valamint a
facebookon találhatók.
Elnökség

Az érdeklődőket, jelentkezőket szeretettel várjuk:
Szolnokiné Bartalos Mária elnök (06 70 425 6535),
Prentel Lajosné Erzsi elnökhelyettes (06 30 184 1984).
Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete

Hagyományőrző FARSANGI MULATSÁG
2016. JANUÁR 30-án, SZOMBATON délután, 16 órától
a GYÁLI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
Programunkból:
Fellépő: MENYHÁRT MARIKA operett énekes
Fánkok versenye, Jelmez verseny és egyéb mókaság
Zsűri díjazza a versenyzőket!
A korlátozott férőhely miatt jelentkezzen a 20-521-37-98 telefonon 2016.01.26-ig.
Belépő díj nincs, tombola lesz és hozzál fánkot, farsangi sütit is!
Szeretettel várjuk a rendezvényre és versenyre (csoportokat is)!
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A szervező Nyugdíjasok Kh. Egyesülete
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„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
BALÁZS ANIKÓ
ezüstkoszorús nótaénekes
10 éves jubileumi nótaműsora
nótás barátai és a Kovács István Pál Dalkör
közreműködésével
2016. február 13-án, szombaton 15 órakor
Gyálon az Arany János Közösségi Házban.
Fellépő vendég énekesek:
B. TÓTH MAGDA
Jákó Vera és Életmű díjas nótaénekes,
FÉNYES GYÖRGY
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetettje,
VÍGH LEVENTE nótaénekes,
KAPI GÁBOR „nótáskapitány”,
KOVÁCS JÁNOS nótaénekes,
FEKETE ZOLTÁN nótaénekes,
TOLNAI MARI művészeti vezető.
Zenei kíséret: Látó Imre és zenekara.
Konferanszié: HORVÁTH LÁSZLÓ.

A FEGY naplójából
12.03. Kora este egy tagtársunktól érkezett bejelentés, hogy az M0 autóút gyáli lehajtóútján egy teherautó és egy személyautó ütközött, a balesetben a
személygépkocsi mind a négy utasa súlyosan megsérült. A kiérkező járőrünk a forgalom terelésén túl a
sérültek felkutatásában is segítséget nyújtott, ugyanis a négy sérült közül ketten a helyszínről eltűntek és
csak hosszas keresés után sikerült megtalálni őket
Vecsés területén, ahonnan mindkettejüket kórházba
szállították.
12.05. Az esti órákban ittas személyekkel adódott
gondja a szolgálatunknak: először lakossági bejelentést kaptunk arra vonatkozóan, hogy a család egyik
tagja részegen őrjöng. A kiérkező járőr segített a kedélyek lecsillapításában. Később egy másik bejelentés
alapján a Dózsa György utcába kellett kivonulni, ahol
egy ittas, magáról alig tudó személy feküdt az árokban. Őt némi nehézség árán sikerült talpra állítani és
útbaindítani hazafelé.
12.06. Ismét egy árokban fekvő emberhez kellett vonulnia járőrszolgálatunknak. Mivel az erősen ittas
személy sérüléseket is szenvedett, tagtársaink mentőt hívtak és annak kiérkezés a helyszínen tartották
a nagyivót. Nagyon fontos, hogy fekvő, mozdulatlan
embert a téli hidegben ne hagyjunk magára, mert az
már rövid idő alatt is halálos kihűléshez vezethet.
12.18. Egy tagtársunk jelezte telefonon, hogy a Pozsonyi utca egyik lakóházának tetőszerkezete lángol. A kiérkezett tűzoltóink a gáz és az áram elzárása
után egy PB-palackot is kihoztak az égő épületből,
majd a fővárosi egységek helyszínre érkezését követően a víztáplálás megszerelésében, az oltásban,
továbbá a műveleti terület lezárásában és a forgalom
terelésében nyújtottak aktív segítséget.
A FEGY éjjel-nappal hívható telefonszáma:

29/340-333

A gyáli Élethang Természetvédő
és Állatmentő Alapítvány
Alapítványunkat hivatalosan 2012 decemberében jegyezték be
Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány néven.
Az elmúlt három évben 140 kutya és macska
került a gondozásunkba a gyáli utcákról, illetve a gyáli
gyepmesteri telepről, melyek a megfelelő állatorvosi ellátás és szocializálás után leltek végleges otthonra.
Menhellyel nem rendelkezünk a mentvényeink saját otthonainkban, ideiglenes befogadóknál vagy panziókban kerülnek elhelyezésre. A gondozásunkba került állatok megfelelő minőségű ellátása és biztonsága érdekében csak akkor
tudunk magunkhoz venni új védencet, ha annak ellátását, kezelését és elhelyezését biztosítani tudjuk.
Kiemelten fontosnak tartjuk a nem kívánt szaporulatok visszaszorítását és ennek érdekében például a gyáli macskatartók számára rendszeresen kedvezményes
árú macskaivartalanítási akciót hirdetünk, valamit
átvállaljuk a gyáli gyepmesteri telepről magánszemélyek által kihozott kutyák teljes ivartalanítási költéségét. Azt szeretnénk elérni, hogy minél
kevesebb legyen az utcára dobott vagy gyepmesteri telepre adott állatok száma. Ez csak Önökkel együtt
sikerülhet!! Fogadjon örökbe kutyát a gyáli gyepmesteri telepről és keressen bennünket az ivartalanítási akció részleteivel kapcsolatban, továbbá
kísérje figyelemmel a nőstény macska ivartalanítási akcióinkat, melyek során a gyáli és Gyál környéki állatorvosok segítségével jelentős kedvezménnyel ivartalaníthatja kedvencét.
Elérhetőségeink: info@elethangalapitvany.hu,
Facebook/Élethang Alapítvány vagy Gyáli gazdikeresők oldalak.
Munkánkat nyomon követheti Facebook oldalainkon vagy a
www.elethangalapitvany.hu oldalon.
2016-ban már adója 1%-ának felajánlásával is támogathatja a mentett állatokat! Köszönjük!

A Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú
Egyesülete ezúton szeretné megköszönni mindazok segítségét, akik a befizetett személyi jövedelemadójuk 1 %-val hozzájárultak az egyesületünk
2015. évi működéséhez.
Idén is várjuk felajánlásukat a 18717048-1-13-as
adószámra.
Köszönjük: NYKE vezetősége!
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A magyar kultúra napja

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Városi ünnepség január 22-én,
pénteken 17.30 órától a közösségi házban
17.30 óra

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

Résztvevők: Szabó Viktória, Gáll Sándor, Bánkuti Emese,
Kaiser Ilona, Karizs János, Pósa Mária

Dr. Molnár M. Zoltán 06-30/996-2633

A XXV. Gyáli Téli Tárlat díjazott
alkotói csoportos kiállításának megnyitója

RENDELÉSI IDŐ

18.00 óra

Városi ünnepség a színházteremben

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

Ünnepi beszédet mond: Nagy József Elek
Gyál Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális
Bizottságának elnöke

A Közművelődési Díj átadása
Ünnepi műsor
Dóczy Péter: A magyar lélek című előadása

+

BeX and the BeXtage Presents
bemutatja:

TheBeXShowTour - BeX KONCERT
2016. 02. 06. 19:00
Gyáli Közösségi Ház

• Védőoltások, chipezés
• Belgyógyászati, sebészeti
és szülészeti ellátás

Belépőjegy ára: 1000.-

hirdetés

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. Egyes kereteink
50%-os
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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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.

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

Eladót keresünk! Minimum 5 éves gyakorlattal.
Számítógépkezelői gyakorlat
szükséges. 06-20/378-5752.
Olasz és orosz privát nyelvórák
Gyálon, diplomás nyelvtanártól.
Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is. Tel.:
06-70/933-8181.

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

Böllérverseny
2016. február 13-án,

szombaton reggel 7 órától, a gyáli sportpályán
Eredményhirdetés 15 órakor
A verseny fővédnöke dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
és Pápai Mihály, Gyál város polgármestere.
A csapatok a helyszínen vágják és dolgozzák fel a sertéseket, pecsenyét és
töltelékárukat (hurka, kolbász) készítenek, de egyéb disznótoros étel is készíthető.
A szakemberekből álló zsűri értékeli a vágás, a feldolgozás, előkészítés
szakszerűségét, valamint az elkészült ételek minőségét.
A szervező Gyáli Lovassport Egyesület sok szeretettel vár minden érdeklődőt!
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.

A belépés
ingyenes!

BÜFÉ, KÍSÉRŐPROGRAMOK,
JÓ HANGULAT, OPERETTMŰSOR,
ŐSTERMELŐI ÉLELMISZEREK VÁSÁRA!

