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Tavaszi lomtalanítás

„S kell, hogy az Úr áldja, védje
aki azt énekli: Béke.”

A tavaszi lomtalanítás két egymást követő szombaton lesz:
• 2016. április 16-án, SZOMBATON reggel 6 órától a vasútnak a Gyál-Liget felőli oldala (orvosi rendelő, posta)
• 2016. április 23-án, SZOMBATON reggel 6 órától a vasútnak a Gyál-Szőlő felőli oldala (Spar élelmiszerbolt,
Bartók iskola)
Kérjük, a lomokat a megadott napon reggel 6 óráig szíveskedjenek az ingatlanok elé kihelyezni, hogy az autó korai
elhaladása miatt ne maradjon hulladék az utcán, és azt is
kérjük, hogy ne az autó érkezésekor kezdjék kihordani a
lomokat, mert ez megakasztja a munkát, és jelentős csúszást okoz a lomtalanítás menetében.
A nagyméretű lomokat (pl. nagyobb ágy, szekrény, ülőgarnitúra), kérjük szétszedett állapotban kihelyezni, mert
egyben nem fér be az autóba.
A lomtalanítás során nem szállíthatunk el: kommunális
hulladékot, veszélyes hulladékot (akkumulátorok, elektronikus eszközök, elemek, használt olaj, olajos alkatrészek
stb.), autógumikat, vashulladékot (balesetveszély miatt),
építési törmeléket, nagydarab faágat, kerti zöldhulladékot.

A II. Világháború
1945. május 8-án ért véget.
Az áldozatok tiszteletére rendezett
kegyeleti megemlékezésünket
2016. május 6-án, pénteken délután 6 órakor
a gyáli Milleniumi Parkban tartuk,
melyre szeretettel meghívjuk
városunk minden lakóját.
Ünnepi beszédet mond:
Dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő
Kérjük, hogy mindenki hozzon magával
egy szál virágot!

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Gumiabroncs és elektronikai hulladék
begyűjtése újrahasznosításra
2016. április 12-én (kedd), 14-én (csütörtök), 19én (kedd) és 21-én (csütörtök) a használt gumiabroncsokat reggel 08.00 órától délután 13.00 óráig díjmentesen lehet leadni a Dobó Katica utca 51.
szám alatt. Háztartásonként maximum 4 db gumiabroncs adható le.
2016. április 23-án (szombat) elektronikai berendezéseket (elektromos és elektronikai eszközök, berendezések, valamint lemerült akkumulátorok) reggel
08.00 órától délután 13.00 óráig díjmentesen lehet
leadni a Víztorony területén.
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!

2

Hulladékot kizárólag gyáli lakosoktól tudunk átvenni a meghirdetett időtartam alatt! Ezért az átvétel a lakcímkártya felmutatása után történik.
Az összegyűlt hulladékok újrahasznosításra kerülnek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közterületre bármilyen nemű hulladékot kihelyezni tilos, az szabálysértési eljárást von maga után!
Tegyünk együtt környezetünk védelme érdekében!
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Elhelyezték az új létesítmény alapkövét

Megkezdődött a tanuszoda építése
Gyál történetének elmúlt bő negyed évszázada egyértelműen sikertörténet. A település ebben az időszakban fejlődött rosszhírű, lakóinak igényeit kiszolgálni
csak korlátozottan képes agglomerációs alvóvárosból
szerethető, kertváros jellegű járásközponttá. Fejlett infrastruktúrája, intézményhálózata, párját ritkító tömegközlekedése, a helyben elérhető szolgáltatások sokszínűsége, színvonala és sorolhatnánk tovább, mind
a teljes értékű vidéki élet feltételeit kínálják. Büszkén
mondhatjuk el, hogy kevés olyan jogos igény maradt,
aminek kielégítése eddig váratott magára.
Gyálon, kormányzati akaratból és elhatározásból, a helyiek részvételével tanuszoda épül a Nemzeti Köznevelési - Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében.
Március 30-án, a gyáli tanuszoda alapkőletételével
egy olyan beruházás vette kezdetét, ami évtizedek óta
szerepelt a terveink között.
Az ünnepségen Dr. Boros Anita, a Nemzeti Fejlesztési
Munisztérium vagyonpolitikáért felelős helyettes államtitkára, Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, a Parlament jegyzője, Simon Andrea, a kivitelező konzorcium
képviselője és Pápai Mihály Gyál város polgármestere mondott beszédet, az alapkövet Dr. Boros Anita, Dr.
Szűcs Lajos, Kovács Norbert, a Nemzeti Sportközpontok főigazgatója és Pápai Mihály helyezte el.

A közel 350 millió forintból megvalósuló fejlesztés során egy 15x25x1,9 méteres medencével, egy 6x10x0,8
méteres tanmedencével és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgálóegységekkel gazdagodik városunk.
A kivitelezés már megkezdődött, s a tervek szerint
egy éven belül be is fejeződik.
-i kis-
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Álláshirdetés
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

könyvtáros

munkakör betöltésére.
Részletek a www.gyalikozhaz.hu oldalon.

Közösen tisztábbá varázsoljuk
környezetünket!

Felhívás
Április 30-án, a Föld Napja alkalmából és a „Te
Szedd” országos szemétszedési akció keretében a
Gyál Város Önkormányzatának Környezetvédelmi
és Közbiztonsági Bizottsága, a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft., az .A.S.A.
Magyarország Kft. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
közreműködésével – az elmúlt évekhez hasonlóan
– tavaszi nagytakarítást szervez a városban.
Felkérjük a tisztelt gyáli lakosokat, iskolákat, civil
szervezeteket, baráti társaságokat, hogy környezetünk szebbé tétele érdekében vegyenek részt
ismét a takarítási akcióban.
A szükséges feltételeket a szervezők biztosítják
(kesztyűk, zsákok, szemét elszállítása, konténerek).
Gyülekező: 2016. április 30-án (szombaton),
reggel 9:00 órakor a gyáli víztoronynál.
Kérünk mindenkit, hogy ha az akcióban nem is
tudnak részt venni, de gondoskodjanak ingatlanjaik rendben tartásáról, fordítsanak időt és figyelmet
a házuk előtti terület és az árkok folyamatos takarításáról, a zöldterület gondozásáról.
Bízunk benne, hogy idén is sokan részt vesznek
ebben az akcióban és környezetünk tisztántartásának szeretete, igényünk a rendre, a tisztaságra
az év többi napján is folytatódni fog.
Gyál Város Önkormányzatának Környezetvédelmi
és Közbiztonsági Bizottsága,
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.
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Kedvenc helyem Gyálon
Fotópályázat
Gyál Város Önkormányzata „Gyál, az innovatív
kertváros” címmel stratégiát dolgoz ki a település
további fejlesztése, az itt élők életminőségének
további javítása érdekében. A stratégia megalkotásánál számítunk a lakosság aktív részvételére
is. Ennek szellemében a város értékeinek, fontos
helyszíneinek megismertetése céljából „Kedvenc
helyem Gyálon” címmel fotópályázatot hirdetünk. A fotópályázatra várunk minden olyan képet,
amely Gyálon készült, a város otthonosságát, értékeit mutatja be.
A fotópályázatra minden résztvevő három darab
pályaművet küldhet be. A pályaművek beküldése
során kerüljön megjelölésre az elkészült fénykép
címe, illetve a benyújtó neve, életkora és elérhetősége. Kérjük, hogy a fényképeket telefonnal készítsék el, legalább 1,5 megapixeles felbontásban!
Az értékelés során külön díjazzuk az alábbi korcsoportokat: iskolások (14-18. életév), ifjúság (1825. életév) és felnőtt korosztály (25. életév fölött).
Kérjük, hogy a pályaműveket 2016. április 30-ig
juttassák el Gyáli Polgármesteri Hivatal gyalph@
gyal.hu e-mail címére. A fotópályázat eredményhirdetésére és a díjak átadására 2016. május 15én kerül sor a IV. Gyáli Utcazenei Fesztiválon.
A pályázaton indulók a fotók beküldésével a pályaművekhez fűződő minden jogukról lemondanak, s
hozzájárulnak ahhoz, hogy az önkormányzat a díjazott/beérkezett pályaműveket a településfejlesztési stratégiában és/vagy egyéb kiadványokban
megjelentethesse.

Álláshirdetés
A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. az alábbi munkakörök betöltésére
keres munkatársat:
• takarító,
• karbantartó (festő, lakatos,
villanyszerelő, kőműves,
burkoló),
• temető gondnok.
Jelentkezés (fényképes önéletrajzzal):
személyesen: Gyál, Rákóczi u. 44.
E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu

Nyitva a váróterem,
a rendben tartásról Gyál gondoskodik
Az első megállapodást városunkkal kötötte a vasúttársaság

A szerződés pontosan rögzíti az üzemeltetési tevékenység körébe sorolt feladatokat a hóeltakarítástól kezdve
a szemétszállításon át egészen a nyílászárók javításáig
vagy a törött ablaküveg cseréjéig.

Szerződést írt alá március 7-én, a tavaly felújított
Gyál-felső vasúti megállóhelyen Dávid Ilona, a vasúttársaság elnök-vezérigazgatója és Pápai Mihály polgármester. Az eseményen részt vett Dr. Boros Anita,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikáért
felelős helyettes államtitkára is. A megállapodás megkötése első lépése volt annak a folyamatnak, aminek
lényege, hogy a MÁV újraindítja és kibővíti a településekkel való együttműködési programját, melynek keretében a helyi önkormányzatok vállalják, hogy részt
vesznek a területükön található vasútállomások üzemeltetésében, közvetlen környezetének rendben tartásában és fejlesztésében.
A megállapodás értelmében Gyál önkormányzata
részt vesz a település területén található vasútállomások utasforgalmi területének üzemeltetésében, így az
állomásépületek, az utasvárók és környezetük tisztaságának fenntartásával kapcsolatos feladatokban.

A vasútállomások kiemelt szerepet
töltenek be a helyi közösségek életében, a lakók és az utasok számára
pedig rendkívül fontos, hogy esztétikus környezetben és kényelmesen várakozhassanak a vonatok indulásáig. A MÁV ezért
már korábban megkezdte a
nagy utasforgalmat lebonyolító állomások korszerűsítését. Többek között Gyál felső vasútállomása is
a MÁV saját beruházásának köszönhetően újulhatott meg a múlt
évben, környezetét pedig a város
önkormányzata tetette rendbe, saját forrásaiból.
Gyál jó példával szolgálhat más városok szármára, a vasúttársaság
pedig nyitott az újabb önkormányzatokkal való együttműködésre. Ez a
megoldás ugyanis számos előnnyel
jár nem csak a helyben lakók, hanem
az utasok számára is, továbbá a vasútállomás üzemeltetése magasabb színvonalon, a helyi erőforrások bevonásával kisebb anyagi ráfordítást
jelent a vasúttársaságnak is.

5

Új

2016. április

Gyáli Újság

Ez történt a márciusi képviselő-testületi ülésen
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 31-én megtartotta éves munkarend szerinti soros ülését,
melyen
•

•

•
•

•

•

elfogadták Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb
eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;
elfogadták a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál (továbbiakban FEGY) 2015. évi beszámolóját, valamint megszavazták a FEGY részére történt támogatást;
elfogadták a Városi Egészségügyi Központ 2015.
évi beszámolóját az intézmény működéséről;
elrendelték Gyál Város Települési Környezetvédelmi Programjának 2012-2017. időpont közötti felülvizsgálatát, egyúttal elfogadták a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentumot;
kiválasztásra került a „Gyáli Tátika Óvoda Bartók
Béla utcai tagóvodájának felújítása” tárgyú munka közbeszerzési tanácsadója, valamint a tagóvodához kapcsolódó „tájépítési és utcafronti vízelvezetés kiépítése” tárgyú munka közbeszerzési
tanácsadója;
döntés született a Gyáli Védőnői Épület kiviteli tervezésére a tervező kiválasztása tekintetében, valamint a „Gyáli Védőnő Épület kivitelezé-

•
•
•
•
•
•
•
•

se” tárgyú munka közbeszerzési tanácsadója
vonatkozásában;
elfogadásra került Gyálon a térfigyelő kamerarendszer telepítése;
döntöttek a 3870/1 hrsz.-ú ingatlanból megosztással kialakítandó területrész átminősítése és elidegenítése vonatkozásában;
elfogadták a Gyáli Települési Értéktár Bizottság
2015. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját;
döntöttek a Gyál, Nagy László utcai 5097/2 hrsz.-ú
ingatlan önkormányzati tulajdonrészének értékesítése ügyében;
döntés született a „Kisgyermeket nevelő szülők
munkavállalási aktivitásának növelése” tárgyú pályázatra vonatkozóan;
lezárásra került az Ady Endre Általános Iskolában
„Informatikai eszközbeszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás;
a testület támogatta a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések” tárgyú pályázat benyújtását;
módosításra került Gyál Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzata.

A képviselő-testületi előterjesztések, anyagok, illetve
döntések a honlapunkon olvashatók.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

A Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület 2015. évi
közhasznú jelentése
Az Egyesület a Gyál Város Önkormányzatától kapott
1.700.000 forintot, valamint a reklámokból, illetve támogatóktól kapott 250.000 forintot 2015-ben az alább
felsoroltakra használta fel:
A Pest Megyei Labdarúgó Szövetség felé:
• játékengedélyekre,
• nevezési díjakra,
• csapataink utaztatására,
• pályahitelesítésre,
• játékvezetői díjakra.
Egyéb költségek biztosítására:
• tornatermek bérleti díjának kiegyenlítésére,
• sprotfelszerelések vásárlására,
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•
•

pénzintézeti
és
könyvelési
költségek
kiegyenlítésére,
egyéb költségek (érmek, oklevelek, irodai eszközök) biztosítására.

A Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület ezúton is megköszöni Gyál Város Önkormányzat, Gyál Város Önkormányzat
Képviselő-testülete, valamint a támogatók segítségét.
Bízunk benne, hogy a 2016. évben egyre több
sportszerető vállalkozó és magánszemély segíti
egyesületünket.
Boda Imre
a Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület
elnöke

Figyelem! Néhány utcában változik a szelektív
hulladék szállításának időpontja!
A sárga kukák kiosztásával a lakosság szelektív gyűjtési kedve ugrásszerűen és bizony minden várakozást
felülmúlóan megnövekedett, ezzel együtt a mennyiség is. Az egyik hétfői gyűjtési napon néhány utcában több alkalommal nem sikerült teljesíteni a feladatunkat, és ezeket az elmaradt utcákat a rákövetkező
keddi napon kellett pótolnunk. Hogy ezt a problémát
kiküszöböljük, az alábbi módosítást hajtjuk végre a
gyűjtési rendben.
A probléma megoldása érdekében az érintett utcák áthelyezésre kerültek a megszokott hétfőt követő keddi
szelektív gyűjtési napra.
A változásban érintett utcák:
- Kőrösi út,
- Móra Ferenc utca,
- Vasút utca (a Kőrösi és a vasút között),
- Mátyás király utca (a Kőrösi és a Pesti út között),
- Tulipán utca.

A fenti utcák lakóit az internet segítségével és
szórólapon is tájékoztatjuk a változásról, melynek nyomán nekik a módosított
gyűjtési napon, kedden reggel 6 óráig kell ezután kihelyezni a sárga kukákat, és bennük a
szelektíven gyűjtött hulladékot
elszállításra.
Az együttműködést előre is megköszönve reméljük, ez a változtatás a lakosság megelégedésére szolgál majd.
Kérdés esetén a GY.T.H. ügyfélszolgálata készséggel áll a lakosság rendelkezésére a megszokott
elérhetőségeken.
GY.T.H.

Többlethulladékos zsák – áprilistól csak az
ügyfélszolgálaton!
A 2016. március 31-dik napján közzétett és a következő naptól hatályos kormányrendeletnek megfelelően
az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zrt. 2016. április 1-től kezdődő időszakra vonatkozóan átvette az állami hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásának egyes részeit, többek
között a közszolgáltatási díjak és a többlethulladék
gyűjtésére rendszeresített gyűjtőzsák ellenértékének
kiszámlázását is.
Az NHKV Zrt. 2016. április 1-jén kelt tájékoztató dokumentuma alapján a többlethulladék gyűjtőzsákot az
ingatlanhasználóknak nem számla, hanem bizonylat
(pl.: szállítólevél) ellenében kell átadni. A bizonylatnak
tartalmaznia kell a közszolgáltatási díj számlázásához
szükséges adatokat (név, cím, anyja neve, születési
helye). Ezen személyes adatok kezelését a zsákokat
forgalmazó üzletek nem végezhetik el, így többlethulladékos zsák 2016. áprilisától csak a GYTH ügyfélszolgálatán kapható.
A rendszeresen keletkező kommunális hulladék gyűjtésére továbbra is kukákat kell használni. Az esetenként

keletkező többlethulladék elszállíttatásához emblémázott zsákokat vehetnek át a GY.T.H. ügyfélszolgálatán,
melynek feltétele az ügyfélazonosítás. A zsákokat szállítólevél kíséretében adjuk át, számlázásukat pedig az
NHKV Zrt. fogja végezni, és eljuttatni az ügyfélhez.
Fontos:
• A fenti számlázási rend miatt az átvett, de a negyedévben még fel nem használt zsákok is a
számlán lesznek,
• a fel nem használt zsákokat nem tudjuk a jövőben
visszaváltani,
• a többlethulladékos zsákok használata a közszolgáltatás része, tehát a GY.T.H. Nonprofit Kft. ügyfeleit illeti meg.
Ügyfélszolgálat:
• hétfőnként 8-20 óra között az .A.S.A. Magyarország Kft. telephelyén (Gyál, Kőrösi út 53.),
• keddenként 9-11 óra között az Arany János Közösségi Házban (Gyál, Kőrösi út 118-120.).
GY.T.H.
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Jótékonysági koncertek a bajbajutottak
megsegítésére
Az év elején több gyáli család otthona égett le. A tűzvészben mindenük odaveszett. Ideiglenes lakhatásukról városunk önkormányzata gondoskodott, s számos szervezet, vállalkozás, magánszemély is a bajba
jutottak segítségére sietett. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár két jótékonysági koncerttel
is segítette a kárvallottak újrakezdését. Dénes István
kezdeményezésére a február 27-én tartott jótékonysági esten Gupcsó Gyöngyvér, a Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett, Artis Jus díjas operaházi karnagy, karvezető vezényletével lépett
fel a Varázshangok Gyermekkar és Szent-Ivány Kinga, Harangozó Gyula táncművészeti díjas koreográfus
vezetésével a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola táncművészeti tagozatának növendékei.
Március 4-én Vitéz Tibor és barátai ötlete és szervezőmunkája nyomán a Sheepskin, a Madsen Modell és
a Pennhurst zenekarok adtak koncertet. Mindkét jótékonysági est fővédnöke Pápai Mihály, Gyál város polgármestere volt.
A két eseményen összesen 341.500 Ft felajánlást sikerült összegyűjteni az eladott jegyekből, valamint a
Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület, az Őszidő Nyugdíjas Klub, a Cukorbetegek Egyesülete, a Nyugdíjas
Alapítványért Nyugdíjas Klub és a Gyáli Református
Gyülekezet önzetlen segítségének köszönhetően.
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Erdélyi művészek a Közház színpadán

Fergeteges este volt!
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár eddigi történetének legsikeresebb előadásán tapsolhattak azok, akik március 12-én ellátogattak az intézménybe! A nemzetközi hírű, erdélyi Maros Művészegyüttes
magyarországi turnéjának első állomása Gyál volt, ahol
március 11-én a Petőfi Sándor: János vitéz című művéből készült adaptációt adták elő két alkalommal gyermekeknek, 12-én pedig a felnőtteket örvendeztették
meg a Szép piros hajnalban című produkcióval.
A Szép piros hajnal című előadás autentikus folklórműsor volt, amely magába foglalt táncszínházi elemeket is, de ezekben is hagyományos néptánctechnikák
érvényesültek. A darab címét egy archaikus népi ima
ihlette, emellett a műsor szövege különböző balladák
feldolgozásából tevődött össze.
A János vitéz is nagy sikert aratott a gyáli iskolások
körében, a Szép piros hajnalban című produkcióból
pedig egy fergeteges este kerekedett! Az egy emberként, állva ünneplő közönség háromszor tapsolta vis�sza a kiváló táncosokat és zenészeket. A három előadást összesen több mint ötszázan nézték meg!
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KÖZHÁZ

|

programajánló

ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
szórakoztató dalműsor

2016. május 14-én,
szombaton 17.30 órakor
a gyáli közösségi házban
Fellépnek:
a Kovács István Pál Dalkör énekesei,
vendégünk:

Zsuzsa Mihály

színművész énekes.
Kísér: Pálkerti Zsuzsanna.
Konferál és hangulatot teremt:
Horváth László.
Jegyek az előadás előtt válthatók
a Közházban.
(700/300 Ft.)
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Városi ünnepség március 15-én
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kirobbanásának évfordulójára emlékeztünk március 15-én, az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban.
A városi ünnepségen megjelent Pápai Mihály, Gyál város polgármestere, Erős József alpolgármester, Babák
László Mátyás, a Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatalának vezetője, Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, városunk jegyzője, Kovalik Józsefné és Gyimesi István, városunk díszpolgárai is.

Ünnepi beszédet Erős József mondott, az
ünnepi műsor közreműködői R. Kárpáti Péter
színművész, a Gyál Városi Fúvószenekar valamint az ÉSZC Eötvös József Szakképző Iskolájának tanulói voltak.
A közösségi házból a Templom térre vonuló emlékezők hagyományaink szerint a kopjafánál helyezték el koszorúikat, virágaikat.
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Lakossági felhívás
Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési
szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya.
A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot,
mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.
A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem
minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el.
Az előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.
A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu
és salak keletkezik. Az égés során olyan mérgező ös�szetevők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mérgező vegyületeket
hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a
környező talajba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket
a mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő
emberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal
kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett
égéstermék emberi szervezetbe jutása légzőszervi
megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő-és májkárosodást okozhat.

Az utóbbi években mind többen állnak vissza
vegyestüzelésre, illetve építenek be kiegészítő fűtésként kandallókat. Szilárd - és olaj tüzelőanyagok
használata során korom- és kátránylerakódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag
használata pedig megnöveli ezen lerakódás mértékét, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének szűkülését okozza. A kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: a
tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a
működéséhez, ezért szívóhatás alakul ki a kéményben és az égéstermék a tüzelőberendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst,- illetve szén-monoxid-mérgezést okozva ezzel. A kéményben lévő
nagymértékű korom és kátrányleradódás egy intenzív fűtés esetén a nagy külső-és belső hőmérséklet
különbség hatására belobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a
lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire, a környezetében lévő bútorzatra.
A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal nagyobb
kárt tud okozni, szennyezi a levegőt, károsítja az
egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat és az emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki
csak a tüzelőberendezésének megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprők részére
a kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását!
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Kéz a Kézben Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete
„Egyszer valaki megkérdezte tőlem, miért segítesz másokon, amikor neked sem megy a legjobban?
Azt válaszoltam, mert tudom, hogy
milyen, amikor nincs és amikor
senki sem áll melletted!”
Ezzel a kis idézettel szeretnénk,
megköszöni minden kedves támogatónknak a segítségét, akik eddig
segítettek nekünk minden apró dologgal, amivel csak tudtak.
A sok adományozónak köszönhetően egyesületünk új erőre kapott,
hisz mindenki segítségére szük-
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ségünk van ahhoz, hogy segíteni
tudjunk másokon, mert tevékenységeink között fontos szerepet tölt
be az adományok gyűjtése, melyet
egyesületünk tagjai közt osztunk
szét, de időről-időre szükség esetén másokon is segítünk.
„A legkisebb adomány is számít”,
ezért egyesületünk elfogad bármilyen jelegű adományt, amivel tagcsaládjainkat segíteni tudjuk (élelmiszer játék, bútor, háztartási cikk,
vagy anyagi támogatást is).
Minden hónapban megtartjuk immár hagyományőrző bababörzén-

ket, melynek új helyszíne a Rákóczi iskola udvara!
Sok szeretettel várunk minden
kedves árulni és vásárolni vágyó
embert, ha árulni szeretnél, akkor jelentkezz Szolnokiné Bartalos
Máriánál (+36 70 425 6535).
Tagjainknak minden hónapban különböző rendezvényeket tartunk
így márciusi programunk a húsvéthoz kapcsolódott. Ezt a gyerekek a Rákóczi iskola udvarán labdázással, futkározással kezdték.
A gyerekek nagy örömmel vették

Blero System Hip-Hop Tánciskola ESDU
kvalifikációs verseny
A Blero System Hip Hop Tánciskola 2014. szeptemberében nyitotta meg kapuit. Vezetőjük: Aradi Bernadett.
Tánctanárok: Aradi Bernadett, Tóth Jenifer és Tóth
Vivien.
A tánciskola több helyszínen is megtalálható: Kistarcsán,
Kőbányán, Pesterzsébeten, Gyálon pedig a Freedom
Gym Fitness teremben a Kőrösi út 84. szám alatt.
A táncosok legutóbb február 28-án Nagykanizsán
mérettették meg magukat az ESDU – Europian Show
Dance Union kvalifikációs versenyén. A versenyen
több száz táncos vett részt.
A verseny célja: jogot szerezni a májusban Horvátországban megrendezésre kerülő ESDU World Dance
Masters – Világbajnokságra.
Tánciskolánk több kategóriában is elindult, és mindenhol kiváló eredményeket értek el!
-Taut Mandula (MTV junior solo kategóriában) országos 2. lett, és B kategóriában kijutott a világversenyre.
-BLERO BEATS (URBAN DANCE felnőtt csoport) országos 2. lett, és B kategóriában jutott ki a
világversenyre.
-BLERO CHIX (MTV felnőtt csoport kategóriában) országos 2. lett, és A kategóriában jutott ki a
világversenyre.
-BLERO GIRLS (URBAN DANCE junior csoport) országos 3. lett.
-BLERO NATION (URBAN DANCE junior formáció) országos 1. lett és A kategóriában jutott ki a
világversenyre.
bele magukat a feladatokba, mint
pl.: a csavarpakolás, pohár piramis, lufi tornádó.
Ezeket pontoztuk, majd díjaztuk.
Bent a felnőttek elkezdték a várva várt „egy perc és nyersz”-es játék előkészületeit. A felnőttek talán
még nagyobb izgalommal estek
neki a játéknak, mint a gyerekek.
Ezalatt a kreatív sarokban egy másik tagunk a gyerekekkel húsvéti tojásokat és kiegészítőket készítettek.
A rendezvény alatt folyamatosan
készültek a szendvicsek, sütis tálcák így ez a rendezvény, is mint általában mindegyik, időben úgy el
repült, hogy észre sem vettük. Aki
ott volt, mindenki jól érezte magát.

Hihetetlenül büszkék vagyunk csapatainkra és az elért eredményekre.
Gőzerővel elkezdjük az edzéseket a világversenyre,
és reméljük ott is hasonlóan szép eredményekkel képviselhetjük hazánkat!

Ezek után, aki úgy érzi, hogy szeretne, egyesületünkhöz tartozni az
bátran jelentkezzen Szolnokiné
Bartalos Máriánál vagy Prentel Lajosnénál, hiszen „Minden nagycsalád egy gyerekkel kezdődik”
ez egyesületünk mottója, ezért várunk minden kis és nagycsaládost,
gyerekre vágyót, akik szívesen
tartoznának, egy olyan családias
egyesülethez, ahol mind gyermek
mind szülő jól érzi magát.
„Bármerre visz életed, csak egy
célod legyen:
Segíteni mindig, mindenütt a többi emberen.”
Kéz a Kézben Gyáli
Nagycsaládosok Egyesülete

Kedves Olvasó!
Ezúton szeretnénk tudatni mindenkivel, hogy már nem csak
vezetőségünk újult meg, nevünk
is új lett. 2016. március 22-től a
hivatalos nevünk: Kéz a Kézben
Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete lett.
Vezetőségünk:
Elnök: Szolnokiné Bartalos Mária (+36 70 425 6535)
Elnök helyettes: Prentel Lajosné
Erzsi (+36 30 184 1984)
Titkár: Perrey-Peron Zsuzsanna
Vezetőségi tagok: Kis József és
Ispán István
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Azok a szülők is jelezhetik óvodai felvételi szándékukat,
akiknek gyermeke 2016. augusztus 31. után tölti be a 3.
életévét. A 2016/2017. nevelési évre történő óvodai felvételükről - a folyamatos felvételre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - az óvoda vezetője dönt.
Az Nkt. – 2015. szeptember 1-jétől hatályos - 8. § (2) bekezdés alapján a gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével,
az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek
családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás
idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül értesíteni a jegyzőt (rendelet 20.§ (2) bek.), továbbá akkor is, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét nem a
körzetes óvodában teljesíti.

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

FELHÍVÁS
óvodai jelentkezésre és beiratkozási
kötelezettségre.
Értesítem a város lakosságát, hogy Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága döntése alapján az óvodai jelentkezés
2016. május 2-6. (hétfőtől - péntekig)
naponta 8.00 órától – 16.00 óráig tart.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(továbbiakban: Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az
óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a
gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
(20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12.§ (továbbiakban: rendelet)
Az Nkt. 49.§ (1) bekezdése értelmében a gyermek
harmadik életévének betöltése után vehető fel az
óvodába, tehát azok, akik 2016. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket.
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Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. (Nkt.
49.§ (1) bek.) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. Az óvodai felvételről, átvételről és a gyermekek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője dönt.
Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a fenntartó bizottságot
szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvoda
köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. (Nkt. 49.§
(2)-(3) bek.)
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek
a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját
megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha
ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján
arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén
nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság
jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek
szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét
akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől
számított 15 napon belül bemutatja a területileg illeté-

kes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. (rendelet 20. § (9) bek.)
Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó
által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő
a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben
lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három
időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem
életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító
óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. (rendelet 20. § (10) bek.)
Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket. Az óvodai felvétel tárgyában hozott
döntésről a szülők legkésőbb 2016. június 7-éig
értesülnek. (rendelet 20. § (1a) bek. h) pont)
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül eljárást megindító kérelmet (fellebbezést) nyújthat
be az óvodavezetőnél, aki azt a keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül megküldi a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez a másodfokú döntés meghozatala végett. (Nkt. 37.§) Az ügyben a fenntartó jár
el és hoz másodfokú döntést. Az óvodai felvétel elutasítása elleni felülvizsgálati kérelem formanyomtatványa elérhető a www.gyal.hu honlapon, illetve az
óvodavezetőknél.
A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni!
A beíratási körzetek címlistája fellelhető a helyi óvodákban, a www.gyal.hu honlapon, továbbá felvilágosítás kérhető a Gyáli Polgármesteri Hivatal 06-29544-141-es és a 06-29-544-140-es telefon számán.
A kötelező óvodai nevelés alóli felmentési kérelem
formanyomtatvány elérhető a www.gyal.hu honlapon,
a Gyáli Polgármesteri Hivatal fsz.13. szobájában, valamint az óvodavezetőknél. A kérelem benyújtásához
be kell szerezni a kötelező felvételt biztosító óvoda
óvodavezetőjének, valamint a gyermek védőnőjének
beleegyező nyilatkozatát. A kérelmeket kitöltve 2016.
május 2-áig kell benyújtani a Gyáli Polgármesteri Hivatalban személyesen a fsz.13. szobában, vagy postai úton a Gyáli Polgármesteri Hivatal, 2360 Gyál,
Kőrösi út 112-114. címen. (rendelet 20. § (2a) bek.)

A beíratásnál be kell mutatni:
•

•
•

•

•

A gyermek személyazonosítására alkalmas, a
nevére kiállított személyi azonosítót (születési
anyakönyvi kivonat, TAJ kártya, oltási könyv) és
lakcímét igazoló hatósági igazolványt (melyen a
kiállítás dátuma az óvodai beiratkozás első határnapjánál három hónappal korábbi (20. § (9) bek.)
azaz 2016. február 2-a előtti).
A szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló
hatósági igazolványát (rendelet 20.§ (3) bek.)
Nem magyar állampolgár kiskorú óvodás beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen
jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92.§)
A gyermek esetleges speciális igényét vagy tartós
betegségét igazoló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított javaslatot vagy orvosi igazolást (Nkt. 47. § (3) bek.)
Az a szülő, aki rendelkezik érvényes rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal vagy hátrányos helyzetet igazoló határozattal,
azt is hozza magával.
A 2016/2017-es nevelési év első napja
2016. szeptember 1. (csütörtök).

Önkormányzati fenntartású óvodák
Liliom Óvoda
Cím: Gyál, Liliom u. 13-15. 			
Tel./fax: 06-29-340-126 ; 345-241
E-mail: liliomovi@upcmail.hu			
Honlap: www.liliomovi.hu
Intézményvezető: Lendvay-Kiss Anita
Tátika Óvoda
Cím: Gyál, Klapka u. 5. /központi épület/
Tel./fax: 06-29-747-045
Email: tatika@digikabel.hu			
Honlap: www.tatikaovoda.hu
Intézményvezető: Németh Istvánné
Bartók tagóvoda:
Cím: Gyál, Bartók B. u. 52.			
Tel./fax: 06-29-741-290
Tulipán Óvoda
Cím: Gyál,Tulipán u. 23. 			
Tel./fax: 06-29-341-544
E-mail: tulipan.vezeto@digikabel.hu 		
Honlap: www.tulipanovoda.hu
Intézményvezető: Kápolnásiné Sági Andrea
Gyál, 2016. március 23.
				

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző
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Jubileumi közgyűlést tartott a Gyáli FEGY
Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
Negyedszázada városunk szolgálatában!

Elemi, alapvető igényünk, hogy biztonságban akarjuk érezni magunkat, biztonságban akarjuk tudni a
magunk, családunk életét, testi épségét és anyagi javainkat. A biztonság, a közbiztonság megteremtése,
fenntartása a mindenkori állam egyik legfontosabb feladata, de kiveszik részüket ebből más szervezetek,
köztük az önkormányzatok és nem utolsó sorban civil szervezetek is. Van városunkban egy olyan civil,
önszerveződő közösség, amely komoly szerepet vállal az itt élők biztonságérzetének megőrzésében, javításában, immáron negyedszázada! Ez a Gyáli FEGY
Polgárőr és Tűzoltó Egyesület.
A negyedszázados fennállását ünneplő szervezet február 26-án, az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárban tartotta jubileumi közgyűlését.
Elismertségüket jelzi, hogy a rendezvényen számos
magas beosztású rendvédelmi vezető, politikus, közéleti szereplő is megjelent. Ott volt többek között
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, a Parlament Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke,
Branyiczki Márk tűzoltó ezredes, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Pápai Mi-
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hály Gyál, Nagy János, Felsőpakony polgármestere,
dr. Farkas László rendőr dandártábornok, rendőrségi
főtanácsos, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Közigazgatási Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóság Igazgatója, dr. Németh Gyula rendőr ezredes, a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság gazdasági főkapitány-helyettese, Kocsis István rendőr alezredes, a Dabasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője, dr. Bilisics Péter, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Babák
László Mátyás, a Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatalának vezetője, Gere Imre tűzoltó ezredes, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monori Katasztrófavédelmi kirendeltségének
kirendeltségvezetője, Szabó Gyula tűzoltó százados,
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának parancsnoka, Erős József, Gyál város alpolgármestere is.
A jubileumi közgyűlésen elsőként Pápai Mihály Gyál
város polgármestere méltatta a szervezet tevékenységét, majd Kalmár Róbert, az egyesület elnöke az elért eredményekről, a 2015-ben történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást. A közgyűlés elfogadta
a 2015-ös pénzügyi beszámolót és közhasznúsági je-

lentést, majd az elmúlt 25 évről készült vetített összeállítást tekintettek meg a részvevők.
A meghívott vendégek közül Pánczél Károly,
Branyiczki Márk, Dr. Németh Gyula, Dr. Bilisics Péter
és Gyimesi István köszönte meg fegyeseink tevékenységét, majd elismerések átadásával ért véget a program hivatalos része.
Elsőként azon személyek kaptak elismerést, akik már
25 évvel ezelőtt részt vettek az egyesület megalakításában, s a mai napig tevékenyen támogatják az egyesületet. Elmúlt negyedszázados munkájáért elismerésben részesült:
Gyimesi István tiszteletbeli tag, nyugalmazott polgármester, Gyál város díszpolgára, Lóga Ferenc és Tarsoly Imre, 25 éves tagsági viszonyáért Kurucz Árpád,
az egyesület munkáját 25 éve könyvelőként segítő Garasné dr. Péczer Klára. A Pest Megyei Polgárőr Szövetség elismerését vehette át Locskai Mátyás
és Kovács Tamás. 20 éves polgárőri munkájáért és a
mai napig tartó aktív szolgálatáért Bodó István, Kalmár Márkus és Kalmár Róbert, 20 éves tagsági viszonyáért és az egyesület tevékenységének támogatásáért Botlik Zoltán, Szénási Attila és Gazdik István,
10 éves polgárőr szolgálatáért Jakucs János és Romfa Mihály kapott elismerést. Léber Gergő 500, Hajdú
Sándor 400, Füzesi János 100, Sárvári Dávid 100, Kőszegi Béla 300, Kalmár Márkus 400, Gombik József
100, Kovács Tamás 600, Kiss István 900, Kelecsényi
Gábor 200, Kozma Csaba 600, Mészáros Roland 300
eseménynél nyújtott segítségéért vette át az ezt bizonyító kitűzőt.
Mészáros Roland 29, Hajdú Sándor 22, Kovács Tamás 20, az elmúlt évben teljesített önkéntes tűzoltói
vonulását is elismeréssel jutalmazták.
Sárvári Dávid 2015-ben teljesített 162, Mészáros Roland 98 és Őze Martin 72 polgárőri szolgálatáért részesült elismerésben. 2015-ben végzett kiemelkedő
munkájáért vehetett át elismerést Dobos Mátyás és
Nagy Gergő, a gépjárműpark karbantartásban és az
adományként kapott gépjármű fecskendő felújításában nyújtott segítségéért pedig Kozma Csaba, Kőszegi Béla és Mészáros Roland.
Hugyacsek Zsolt felsőpakonyi polgárőrt a Gyálon teljesített szolgálataiért jutalmazták, az ifjúsági tagozat
2015-ös oktatásában, foglalkozások szervezésében,
versenyekre való felkészítésben szerzett érdemeiért
pedig Mészáros Józsefet, Kelecsényi Gábort és Hajdú Sándort.

Városi

Gyermeknap
Gyálon

jbaut, s102ór8át.ól
á
M
szom
án
ály

a spor tp

Színpadi programok
arcfestés
hennafestés
pólófestés
ugrálóvár
körhinta
traktorozás
Részletes program lapunk máj
usi számában!

A jubileumi közgyűlés vacsorával zárult, amit a Szabadtűzi Lovagrend Rendvédelmi Főkapitánysága Polgárőr Kapitányságának lovagjai készítettek el Romfa
Mihály lovagkapitány vezetésével.
gi
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A FEGY naplójából
03.04. Állampolgári segítségkérés érkezett az Ady
Endre Általános Iskolától, ahol egy szülőtől valaki
pénzt vett el. Helyszínre érkező tagtársaink a személyleírás alapján az elkövetőt elfogták és a rendőrhatóság helyszínre érkezéséig a helyszínen visszatartották. Az ellopott pénz visszakerült a tulajdonosához.
03.09. A rendőrség kérte szolgálatunk segítségét
egy korábban eltűnt lánygyermek felkutatása céljából. A hétköznap nappali időpont ellenére is 7 tagtársunk vett részt a közel 5 órás akcióban, ami azonban
sajnos eredménytelenül zárult.
03.14. Lakossági bejelentés érkezett egy újabb trükkös rablásról: a Táncsics utca egyik ingatlanába
pénzváltás szándékával érkeztek az elkövetők, ahol
kifigyelték, honnan veszi elő a lakó a pénzt, majd figyelmét elterelve jelentős készpénztől és ékszerektől szabadították meg. Nagyon fontos, hogy ismeretlen személyeket ne engedjünk egyedül otthonunkba
és soha, semmilyen körülmények között ne hagyjuk
őket felügyelet nélkül, bármilyen módon próbálják ezt
elérni.

Író vagy? Költő vagy?

Vagy „csak” szereted az irodalmat?
Akkor szeretettel várunk az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtár
olvasótermébe az
Irodalmi Szalon következő találkozóira:
május 19-én 18 órától és
június 2-án 18 órától.
Ha vannak új írásaid, hozd el őket!
Kellemes estét ígérünk,
melynek fényét te is emeled, ha eljössz.
Várunk szeretettel:
Farkas Évi színművész és a könyvtárosok
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03.18. A reggeli órákban érkezett jelzés a Kőrösi útról, ahol egy fiatal lányt egy autó elgázolt. A kiérkező járőreink azt tapasztalták, hogy a gázoló gépjármű
a helyszínről elhajtott, ezért a keresésére indultak és
néhány utca távolságban meg is találták. A sofőr azzal védekezett, hogy csak félre akart állni, de ezzel
cserbenhagyást követett el. Az elgázolt lány szerencsére csak könnyebb sérüléseket szerzett.

Foltvarró tanfolyam indul
a közösségi házban

AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL
RAKTÁRI DOLGOZÓ és TARGONCAVEZETŐ
munkakörbe.

A FEGY éjjel-nappal hívható
telefonszáma:

Feladatok
• rendelések összekészítése, címkézés
• komissiózás
• kamionok ki-és berakodása, áruátvétel
• raktárba beérkező áru anyagmozgatása és tárhelyre történő betárolása
• egyéb betanított raktári feladatok

29/340-333

Köszönetnyilvánítás
Nagyon köszönöm MINDAZOKNAK, akik január
18-án, a Szent István utcában történt garázstűz oltásában és az utána lévő helyreállításban tevőlegesen, és/vagy bármilyen más módon a segítségemre voltak, és vannak.
Külön köszönetet szeretnék mondani Pintér Pálnak, az irányomban tanúsított, számomra hihetetlen, példamutató, emberi összefogásra buzdító tevékenységét és fáradozását.
Prógli Lajos

A syncreon Technology Kft. felvételre keres
munkavállalókat Gyálra (Prologis Ipari Park)

Az első foglalkozás időpontja:
május 3. kedd, 10-12 óráig.
A foglalkozások kéthetente lesznek.
A tanfolyam ingyenes!
Bővebb felvilágosítás:
Varró Tiborné Mariann 30/465-2179.

Elvárások
• befejezett általános iskolai tanulmányok
• targoncavezető munkakörhöz új típusú targoncavezetői engedély
(3312, 3313, 3324) + OKJ bizonyítvány
• 1 vagy 2 műszakos munkarend vállalása
• pontos, precíz munkavégzés
Amit kínálunk
• bejelentett munkaviszony
• hosszú távú munkalehetőség
• piacnak megfelelő bérezés, munkába járás támogatása
• 1 műszakos munkarend esetén céges busz igénybe vehető
• munkavégzés hétfőtől péntekig
• ﬁxbér + műszakpótlék + cafetéria
Felkeltettük érdeklődését az állással kapcsolatban?
Küldje el önéletrajzát az alábbi címre:
renata.solymosi@syncreon.com
vagy adja le személyesen telephelyünkön
(Gyál, Prologis Ipari Park, DC5 épület)!
Egyéb információ: 06-70/455-50-40
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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

Kristályvirág
Optika

MESTEREK BOLTJA

Aktuális akcióink:

GYÁL, HUNYADI ÚT 5.

SZERELVÉNY SZAKÜZLET

A minőségi látásért

TELEFON: 29/345-500

1.

Legtöbb keretünk
50% kedvezménnyel

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

(a készlet erejéig)

2. 33% kékfényszűrős
lencsére + 22%
márkás* keretekre

3. Dioptriás lencse
mellé dioptriás napszemüveg lencse ajándékba május 31-ig

24 ÉVE A LAKOSSÁG
SZOLGÁLATÁBAN

• Computeres
látásvizsgálat

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

Nyitva tartás:

Hétfő – Péntek: 9 – 18
Szombat: 9 –13
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• Műtétek, labor, ultrahang
• Házi betegellátás
• Állatpatika, homeopátia

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
MUNKATÁRSAKAT
KERESEK egy új típusú MLM munkára. (Keress pénzt abból, amit így
is-úgy is elköltesz barátaiddal!)
Telefon: 06-20/538-2992. Amíg
megtanulja segítek.
Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton
is. Whirpool, Samsung, LG,
stb. Gallai szervíz Tel.: 30/3079794, 30/461-6019.
Lizzy Perity GYÓGYMASSZŐR
svéd-, talp-, hát-, kötőszövet
masszázs, lágy-csontkovácsolás, teljes testmasszázs. Holistic
Pulsing – lélekmasszázs (pánikbetegség, depresszió oldása/gyógyítása). Tel.: 06-20/404-4241.
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.
Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca
73, Tel.: 70/233-30-47.
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Apróhirdetés
hirdetés

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.
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.
Olasz és orosz privát nyelvórák
Gyálon, diplomás nyelvtanártól.
Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is. Tel.:
06-70/933-8181.
Gyáli műanyaggyártó üzem betanított dolgozókat keres 3 műszakos munkarendbe. Jelentkezés: nagy.nikolett@warema.hu
illetve 06-29/540-060.
Víz, gáz, kőműves, burkoló, festés, parkettás, ács, asztalos munkát vállalok. Tel.: 20/324-6186.
Egyedi ajtók, ablakok, bútorok,
teraszok, garázs, ács, parkettás
munkát vállalunk. 70/666-9568.
Érettségire felkészítés és korrepetálás Gyálon matematikából, történelemből, magyarból.
20/527-7701.

apró

Apróhirdetés
hirdetés

INTANSIVE Pedikűr, gyógypedikűr szeretettel várja vendégeit!
Cím: 2360 Gyál, Széchenyi utca
84. Intansive szépségszalon. Bejelentkezés: 06-29/742-763.
Mária családi napközi felvételt
hirdet 1-3 éves korú gyermekek
számára. Gondozás 25.000 Ft/
hó. Telefon: 06-30/828-3874.
A Pestszentimrei

ALBÉRLET KIADÓ! Gyálon a
Kölcsey Ferenc utcában 75m2 új
építésű kertes ház kiadó. Teljesen bútorozott és gépesített. Tel.:
30/380-5386.

Hirdetésével
a kultúrát
támogatja!

Antikvárium

(1188 Bp. Nemes u. 3.)
könyvet vásárol minden
mennyiségben.
Nagyobb tétel
esetén díjtalan
kiszállással és szállítással, gyors
lebonyolítással.
Tel:30-546-2232
Web: olvasni.hu, E-mail:
olvasni@olvasni.hu

Hirdetésfelvétel:
06-29/541-644
vagy
személyesen
a közösségi
házban.

A NAPRA FORGÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
KERTÉSZETI MUNKATÁRS, CÍMKÉZŐ, CSOMAGOLÓ,
ÉS RAKTÁRI RENDTARTÓ MUNKATÁRSAKAT KERES
GYÁLI ÉS SZIGETSZENTMIKLÓSI PARTNERCÉGEIHEZ!
Feladatok:
•
kertészeti munkák
•
áru-összekészítés
•
címkézés, csomagolás
•
anyagmozgatás
•
raktári rendtartás (kizárólag megváltozott munkaképességűek számára)
Munkavégzés körülményei:
•
napi 8 órás munkarend – délelőtti műszak
•
hosszú távú munkalehetőség
•
betanított munkák
•
munkába szállítás Gyál központból
Elvárások:
•
megbízhatóság, rugalmasság
•
pontos, precíz munkavégzés
•
ﬁzikai állóképesség
•
teljesítményorientált hozzáállás
Munka helyszínei:
•
Gyál, Szigetszentmiklós
Az összes felsorolt pozícióba várjuk megváltozott
munkaképességű munkavállalók jelentkezését is!
Érdeklődjön, jelentkezzen a 06-20/366-3993-as,
vagy a 06-23/520-683-as telefonszámon, munkaidőben 8 -16 óra között. Jelentkezését leadhatja
a megpályázott munkakör megnevezésével az
oneletrajz@napra-forgo.hu email címre is.
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IV. Gyáli Utcazenei
						 Fesztivál
Május 15.

a városközpontban

17.00
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A Boban Markovic orkestar koncertje után:

utcazenei mulatság hajnalig
4 helyszín - 4 étterem - 4 zenei stílus

