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A zordnak ígérkező időjárás ellenére is sokan látogattak el május
15-én, pünkösdvasárnap a városközpontba, a IV. Gyáli Utcazenei
Fesztiválra.
A színpadon fellépett Herczku Ági és a banda, a közösségi ház
előtt a Gyál Városi Fúvószenekar muzsikált, a nagysikerű koncertet adott a nemzetközi hírű Boban Markovic Orkestar zenekar.
A fesztivál látogatóinak arra is lehetőségük volt, hogy egy napra városfejlesztővé váljanak. (Erről lapunk más részén részletesen
is olvashatnak.)
A jó hangulatról tűzzsonglőrök, gólyalábasok és nem utolsó sorban az utcazenészekkel megerősített kitelepült vendéglők
gondoskodtak.
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Parlagfű és egyéb allergén gyomok elleni védekezés!
Mint ahogy azt Önök is tudják, a földtulajdonos, illetve
a földhasználó köteles a gyomnövényeket elpusztítani, azok meghonosodását, terjedését megakadályozni. Ennek keretében a földhasználó köteles az adott
év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és
ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani.
A védekezés nem csak a parlagfűre, hanem az egyéb
allergén gyomokra is vonatkozik, melyek többek között a következők: fehér libatop, fekete üröm, fodros
lórom, parlagi rézgyom, sovány perje, francia perje,
csomós ebír, tarackbúza. E gyomok virágzását, terjedését egész évben szintén meg kell akadályozni!
Ezen kötelezettség betartásának ellenőrzése bejelentésre, vagy hivatalból történik. Belterületen a jegyző, vagy a megyei kormányhivatal Növény-, Talaj- és
Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága ellenőriz, míg
külterületen ez az ingatlanügyi hatóság (földhivatal)
feladata.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, két jogkövetkezménnyel kell számolnia:
I. Közérdekű védekezés elrendelésére kerül sor,
melynek keretében a gyommentesítést az ezzel megbízott vállalkozó végzi. A közérdekű védekezéssel
kapcsolatban felmerült költségeket azonban az ügyfélnek kell megfizetnie. Az önkormányzat jegyzője végzésben állapítja meg az eljárás során felmerült
költségeket, melyek magukban foglalják:
• a vállalkozó költségét (ha a közérdekű védekezést
végrehajtotta),
• a vállalkozó okafogyottá vált kiszállási költségét
(ha az ügyfél elmulasztotta értesíteni a hatóságot,
hogy maga elvégezte a védekezést és a vállalkozó kiment a helyszínre),
• a közérdekű védekezés végrehajtásával kapcsolatban felmerült hivatali költséget.
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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II. A növényvédelmi bírság kiszabása:
A közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja a megyei
kormányhivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóságának, amely a növényvédelmi bírságot kiszabja. A bírság többször is kiszabható, ös�szege az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő
bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.) Kormányrendelet alapján számítandó, és a gondozatlan terület nagyságától függően 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet.
A bírságot és annak kamatát adók módjára a Nemzeti
Adó és Vámhivatal hajtja be.
Ezúton kérünk minden földhasználót, hogy- az ápolt
egészséges környezet, a lakosok egészsége érdekében végezzék el területeik gyommentesítését, ápolását,
valamint a folyamatos gyommentes állapot fenntartását!
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosság!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Gyáli Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet miatt július 25.
és július 29. között zárva tart. Az igazgatási szünet ideje alatt a hivatalban nem lesz ügyfélfogadás, a halasztást nem tűrő anyakönyvi ügyekben
ügyfélfogadási napokon az ügyeletet ellátó munkatársunk elérhetőségéről a portaszolgálat ad
felvilágosítást.
Továbbá technikai okok miatt a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2016. június 23-án és 24-én, valamint
július 1-én, a köztisztviselői napon zárva tart.
A portaszolgálat telefonszáma: 29/540-930.
Megértésüket köszönjük!
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.

Rendhagyó osztályfőnöki órák
Pápai Mihály polgármester minden esztendőben egyszer meglátogatja az általános iskolás végzős osztályokat, ahol a tanulóknak rendhagyó osztályfőnöki órákat tart. Az idei, hét osztályban tett látogatások célja
mindenekelőtt az volt, hogy a várost elhagyó nyolcadikosok megismerjék a város történetét, hagyományait, valamint képet kaphassanak a hivatal működéséről, felépítéséről, továbbá, hogy felhívja a gyerekek
figyelmét a rájuk leselkedő veszélyekre, az alkohol és
a drog fogyasztás következményeire.
Pápai Mihály, a város polgármestere egy színes, látványos előadást tartott a gyerekeknek, akik nagy érdeklődéssel hallgatták végig a rendhagyó osztályfőnöki
órát. Lehetőségük volt kérdezni, javaslatokat tenni, ők
hogyan tennék lakhatóbbá, vonzóbbá városunkat.
A beszélgetések gondolatmenetének fő eleme az volt,
hogy a fiatalokat Gyál hazavárja. A város az otthonuk,
lakóhelyük, itt kell, hogy éljenek, dolgozzanak és érezzék jól magukat. A közös gondolkodás, eszmecsere
mindig újabb ötleteket szül és előrelendíti a munkát.
Fontos a kapcsolattartás a felnövekvő generációval,
hiszen évek múlva ők lesznek azok, akik majd előmozdíthatják a város életét. Nem mindegy, hogyan

hagyják el otthonukat, szerettek-e itt élni. A kötődés
sokkal intenzívebben játszik szerepet életünkben,
mint korábban, annyi a változás, a bizonytalanság, jó,
ha az ember tudja, honnan indult és azt nem felejti
el. A diákok egy, a város címerét ábrázoló kitűzőt, valamint pendrive-ot kaptak ajándékba. A kitűző a kötődést szimbolizálja, próbálja még szorosabbra fogni,
hiszen minden ember életében vannak olyan pillanatok, amikor büszke lehet hazájára, szülőföldjére.
Remélhetőleg ezek a fiatalok is büszkén viselik alkalomadtán Gyál városának kitűzőjét, és mesélik el személyes kötődésüket a városhoz, otthonukhoz.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Szülők!
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés elfogadásakor döntött arról, hogy a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány
(Baji József Üdülőtábor Révfülöp) támogatásán túl, elkülönít egy keretet a szülők által befizetendő táborozási összeg csökkentése érdekében.
Örömmel értesítem Önöket, hogy az elkülönített keretből gyermekenként 6.400,- Ft támogatást nyújt önkormányzatunk úgy, hogy a táboroztató intézmény:

• 5.000,- Ft összeget az Önök részére visszaad/nem
szedi be Önöktől;
• 1.400,- Ft összeget pedig a tábori programok színesítésére fordít.
A táborozó gyermeküknek/gyermekeiknek kellemes
időtöltést, feledhetetlen perceket és szép napos időt
kívánok.
						
Üdvözlettel: 
Pápai Mihály
polgármester

Iskola neve

Táborozó gyerek
száma/ fő

1 millió forint
felosztása

A táborozás időpontja

Gyáli Ady Endre Általános Iskola

88

563.200 Ft

2016. 08. 11-től – 08. 18-ig.

Gyáli Bartók Béla Általános Iskola

21

134.400 Ft

2016. 08. 04-től – 08. 11-ig.

Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola

45

288.000 Ft

2016. 07. 28-tól – 08. 04-ig.

Összesen:

154

985.600 Ft
A Révfülöpi tábor gyáli intézményi kihasználtsága 2016 nyarán
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Ebösszeírás 2016

2016. ÉVI EBÖSSZEÍRÁSI ADATLAP
Gyál város közigazgatási területén tartott ebekről
(Ebenként külön adatlapot kell kitölteni)

Tisztelt gyáli Kutyatulajdonosok, Kutyatartók!

1. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok
tulajdonos neve:
ebtartó neve:

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése előírja, hogy a
tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat
feladata az ebösszeírás elvégzése. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által
szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást
köteles vezetni.

Kérem a Gyálon tartott ebek tulajdonosait, tartóit,
hogy az adatszolgáltatási kötelezettségüknek tegyenek eleget, és nyilatkozni szíveskedjenek - a kizárólag
Gyálon tartott - ebek adatairól a bejelentésre szolgáló
adatlap kitöltésével és leadásával.
A nyilatkozat leadása nem szükséges mindazon
állattartók esetében, akik a 2015 évben már bejelentették kutyáikat, de semmilyen változás nem
állt be a kutyák létszámát illetően. Azon állattartóktól, ahol bővült, vagy csökkent a kutyák létszáma a háztartásban, a nyilatkozat leadását várjuk
valamennyi eb vonatkozásában!
Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy Önkormányzatunk
az ebösszeírás adatai alapján jelenleg nem tervezi
ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.
Az ebösszeírás célja: a jogszabályban előírt
ebrendészeti feladatainak elvégzése, és a veszettség
elleni járványvédelmi megelőzés.
Minden egyes kutyáról (ebenként egy példányban) külön adatlapot kell olvashatóan kitölteni és az állattartó
aláírásával ellátni. (Az adatlap szükség szerint szabadon sokszorosítható.)
Továbbá kérem a Tisztelt Kutyatulajdonosokat és Kutyatartókat, hogy változás (ebek számának változása, költözés) esetén szíveskedjenek azt a Gyáli Polgármesteri Hivatalnak bejelenteni, a nyilvántartásban
történő átvezetés végett.
A „2016. évi ebösszeírási adatlap Gyál város közigazgatási területén tartott ebekről” című NYOMTATVÁNY
letölthető a www.gyal.hu honlapról, kitölthető online,

4

címe:

telefonszáma:
e-mail címe:

2. A tartott ebre vonatkozó általános adatok
fajtája:
színe:
neme:
hívóneve:
születési ideje:
tartási helye:
illetve beszerezhető a Gyáli Polgármesteri Hivatal
(2360. Gyál, Kőrösi út 112-114.) portáján, vagy a fsz.
16. szobájában.
A kitöltött nyomtatvány beküldhető:
•
postai úton: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
•
elektronikus úton scannelt formában:
ebosszeiras@gyal.hu
•
személyesen: Polgármesteri Hivatal portáján kihelyezett gyűjtőládákba bedobva, illetve a fsz. 16-os
szobában.
Az adatszolgáltatás az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (5)
bekezdése alapján kötelező! Aki adatszolgáltatási
kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján állatvédelmi bírsággal büntethető.
Ezúton is felhívom az ebtartók, ebtulajdonosok figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint 2013. január 1.
napjától minden négy hónaposnál idősebb eb csak
transzponderrel (chip-pel) megjelölve tartható, ezért
szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket szolgáltató állatorvosnál megjelöltetni.
További tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda ügyintézőjéhez fordulhatnak a 06-29540-952 telefonszámon.

Kisállat-útlevéllel rendelkező eb
esetén
útlevél száma:

beültetés időpontja:

útlevél kiállításának időpontja:

beültetést végző állatorvos neve:

ivartalanítást végző állatorvos neve: útlevelet kiállító orvos neve:

beültetést végző állatorvos
kamarai bélyegzője száma:

az ivartalanítást végző állatorvos
kamarai bélyegzője száma:

útlevelet kiállító állatorvos kamarai
bélyegző száma:

4. Az eb oltására vonatkozó adatok
oltási könyv száma:

utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja:

oltási könyvét kiadó állatorvos neve:

veszettség elleni védőoltásnál használt oltóanyag:

oltási könyvet kiadó állatorvos kamarai bélyegzője
száma:
oltását végző állatorvos neve:

az oltóanyag gyártási száma:
oltását végző állatorvos kamarai bélyegzője
száma:

Az eb veszélyessé minősítve:
igen – nem
(bekarikázni, aláhúzni)
veszélyessé minősítésének idő pontja:

6. Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás
másolatát is kérjük csatolni a kitöltött nyomtatványokhoz!

Köszönjük, hogy az adatlap visszaküldésével segítik munkánkat!
Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

3. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok
Transzponderrel
Ivartalanított eb esetén
(mikrochippel) ellátott eb estén
chip sorszáma:
ivartalanítás időpontja:

5. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb)
Veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési
státusza:
megfigyelt - nem megfigyelt
(bekarikázni, aláhúzni)
kezdő időpontja:

Gyál, 2016. ......................................

✂

A törvényi kötelezettségének eleget téve
Gyál Város Önkormányzata
2016. június 1. – június 30. között
EBÖSSZEÍRÁST végez.

címe:

..........................................................
aláírás
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Ez történt a képviselő-testületi üléseken
Gyál Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. áprilisi és májusi munkarend
szerinti soros ülésén az alábbi fontosabb
döntések születtek:

Április
A testület elfogadta:
• a polgármesteri beszámolót, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót;
• az önkormányzat 2015. évi zárszámadását;
• a 2015. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről
szóló éves összefoglaló jelentést;
• a DPMV Zrt 2015. évi mérleg beszámolóját;
• a civil szervezetek számára 2015-ben nyújtott támogatások felhasználásáról szóló beszámolót;
• a helyi sportolók és sportegyesületek számára
2015-ben nyújtott támogatások felhasználásáról
szóló beszámolót;
• a Hiteles Kft. cég legkedvezőbb ajánlatát és a
gyáli térfigyelő kamerarendszer kivitelezésének
elvégzésére szerződést kíván vele kötni;
• a „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázat előkészített
pályázati anyaga alapján a pályázat benyújtását;
• a zöldfelületek öntözéséhez a vízvételi kutak kialakításának szükségességét a városközpontban;
• a Dabasi Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolóját.
A testület támogatta:
• a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter
által meghirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3.
melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerint a megyei
önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázat benyújtását;
• a Gyáli Bóbita Bölcsőde jogerős működési engedélyében szereplő 106 fő befogadóképesség 6 fővel történő felemelését;
• a KEHOP-5.2.9 számú, „Önkormányzati épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására a Közép-magyarországi régióban” tárgyú pályázat benyújtását a
Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola, Gyáli Bartók
Béla Általános Iskola, és a Rákóczi utca 42-44.
szám alatti önkormányzati épület vonatkozásában.
A testület
• jóváhagyta a Gyáli Bóbita Bölcsőde alapító okiratának módosítását, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát;
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•
•
•

•

•

•

felosztotta a civil szervezetek támogatására, valamint a sport célú támogatásokra felhasználható
pályázati összegeket;
támogatásban részesítette a határidőn túl benyújtott sport célú kérelmekre nyújtott támogatásokat;
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
alapján rendezni kívánja a 4601. j. út 4234, 4235,
és 4236 helyrajzi számú ingatlanjait, a 261/2015
munkaszámú változási vázrajz szerint;
Balogh Sándor, (2360 Gyál, Újvilág utca 24.) felajánlása alapján a gyáli 099/191 hrsz.-ú ingatlan
megosztása során kialakuló 099/220 hrsz.-ú 68 m2
területű kivett helyi közút megnevezésű földrészletet térítésmentesen köszönettel tulajdonba vette;
a Kőrösi út Gyál-felső vasútállomás előtti szakaszán hozzájárult egy darab akácfa kivágásához és
öt darab magas kőris ültetéséhez, amelyhez bruttó
100.000,- Ft összeget biztosít a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek;
a Táncsics Mihály utcai köztemetőben található
ravatalozó tetőhéjazatának cseréjéhez 708.600,forint összeget biztosított a Gyál Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek.

A testület döntött:
• a GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft-vel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról;
• a Romano Podo (Cigány Híd) Oktatási és Kulturális Egyesülettel az előterjesztés mellékletét képező – VEKOP-7.3.2-16 számú Tanoda Programok
támogatását célzó pályázat megnyerése esetére
szóló – Együttműködési szándéknyilatkozatról.

Május
A testület elfogadta:
• a polgármesteri beszámolót és a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót;
• a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolóját és
közhasznúsági jelentését -547 eFt mérleg szerinti
eredménnyel és  153.219 eFt mérleg főösszeggel;
• a GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolóját -2
eFt mérleg szerinti eredménnyel és 72.704 eFt
mérleg főösszeggel;
• a Gyáli-Városgazda Kft. (2360 Gyál, Rákóczi F. u.
44.) 2015. évi mérlegbeszámolóját 127 eFt mérleg szerinti eredménnyel és 11.967 eFt mérleg
főösszeggel;

•
•

•

•

Gyál Város Önkormányzata gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról szóló beszámolóját;
az uszoda működéséhez szükséges közművek
csatlakozási pontig történő kiépítésének szükségességét, az uszodaépítésre kötött együttműködési megállapodásban szereplőkkel összhangban;
a „Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodájának felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás szakaszának lezárására a szakvélemény és döntési
javaslatban szereplőket és az alapján a Kinamé
Kft. ajánlattevőt hirdette ki nyertesnek, és szerződést kíván kötni vele;
a Perfectus Kft. legkedvezőbb ajánlatát és a későbbiekben hirdetmény nélkül induló közbeszerzési eljárások elvégzésére keretszerződést kíván
vele kötni.

A testület
• a Gyál, Móra Ferenc utcai (MOBA) szennyvízátemelő áthelyezése és kapacitás növelése érdekében megvásárolta a gyáli 4266/3 hrsz.-ú 1452 m2
területű „kivett, telephely” művelési ágú ingatlant
a tulajdonos FEGA-KRISZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-től;
• a Gyáli Tátika Óvoda álláshelyeinek számát 2016.
augusztus 15. napjától 12 fővel növeli;
• Orosz László és neje Oroszné Széll Ildikó (2360
Gyál, Egressy utca 134. szám alatti lakosok) felajánlása alapján a gyáli 1762 és 1763 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása során kialakuló 1762/1
hrsz.-ú 38 m2 területű kivett helyi közút megnevezésű földrészletet   térítésmentesen   köszönettel
tulajdonba veszi.
A testület hozzájárult ahhoz, hogy Juhász Tamás
c. r. őrnagyot a Gyáli Rendőrőrs parancsnokává
kinevezzék.
A testület jóváhagyta a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.
A testület támogatta az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” tárgyú pályázat benyújtását (Védőnői épület felújítás).
A testület támogatta az iskolai alapítványokat.
A képviselő-testületi előterjesztések, anyagok, illetve
döntések a honlapunkon olvashatók.

HORGÁSZ
SULI
Várunk minden horgászni szerető
gyáli gyermeket
10–14 éves korig
2016. július 11–15-ig
a Gyáli Horgász Egyesület
taván megrendezésre kerülő
VI. Fundy Horgászsulijába
A tábor ismét ingyenes és az első 40 fő
jelentkezését tudjuk elfogadni.
Jelentkezési határidő:
2016. július 8.
A horgászat fenekezős és úszós módszerrel gyakorolható, amit a jelenkezési
lapon kérünk megjelölni!
A gépkocsival utazóknak találkozás a tónál 7:30-kor, a többieknek gyülekezés
minden reggel 07:00-kor a közösségi ház
(Gyál, Kőrösi út 118-120.) parkolójában,
vissza 14.00-kor.
Csütörtökön szellemi vetélkedő,
pénteken gyakorlati felmérő.
A résztvevő gyermekek szüleinek szülői
értekezletet tartunk 2016. július 8-án,
18:00 órakor a közösségi házban.
Jelentkezés a Zsuzsi Horgászboltban
(Gyál, Kőrösi út 150.)
Információ:
Szilvási Károly 06-70/333-6244

Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Milyen települést szeretnénk?

Gyálon él az ország legjobb logisztikai ügyintézője

Legyen Ön is városfejlesztő egy napra

Tisztelt Gyáliak!
Az elmúlt időszakban a fejlesztési dokumentáció készítéséhez kapcsolódóan lezárult a „Kedvenc helyem
Gyálon” című fotópályázat, melyre olyan pályaművek érkeztek, amelyek Gyálon készültek, a város otthonosságát, értékeit mutatják be. A díjkiosztóra a IV.
Gyáli Utcazenei Fesztivál keretében került sor. Gratulálunk minden résztvevőnek, s külön a nyerteseknek,
akik megmutatták, hogy melyek a település szerethető területei.
A IV. Gyáli Utcazenei Fesztivál nem csak arról lesz
emlékezetes, hogy kiváló programok voltak a színpadokon és a sátrakban, hanem a fesztivállal párhuzamosan megrendezésre került a „LEGYEN ÖN IS VÁROSFEJLESZTŐ EGY NAPRA!” nevezetű program, ahol
az érdeklődők elmondhatták véleményüket a város fejlődéséről és javaslatot tettek a készülő stratégiához.
A résztvevők interaktív módon alkottak véleményt.
A Gyáli Polgármesteri Hivatal előtt egy nagyméretű légifotó került kihelyezésre, ahol a helyiek rácsodálkozhattak a településre egy másik nézőpontból, s ki-ki
megkereshette és megjelölhette a lakóhelyét, a kedvenc helyét, a problémásnak tartott területet, illetve fejlesztési javaslatot tehetett. Tapasztalatunk szerint az
érdeklődők a saját lakóhelyüket keresték meg legszívesebben, s a számos kék pont jelezte, hogy a programra, illetve a fesztiválra a város minden pontjáról érkeztek. A kihelyezett térképen nagyon sokan jelölték meg
kedvenc helyükként a megújult városközpontot és az
ott található intézményeket, a sportpályát, a horgásztó területét és az oktatási intézményeket. E mellett a
programon résztvevők nem csak a problémás területeket jelölték be, hanem javaslatot is adtak a konfliktusok feloldására – például a közlekedési csomópontok
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javítása céljából. A program eredményeként, a
közösség által létrehozott
térkép nagy segítség az
Önkormányzatnak, hogy
a jövőben hol szükséges
beavatkozni, s mely területeket kell fejleszteni.
A légifotó kihelyezésre
került a Bacsó Béla utcai
vasúti átjárónál.
A légifotó mellett a
„Jövő fájára” felkerültek
ötletek az alábbi témákban: amiben változást
szeretnénk; ezt szeretem
Gyálban, fejlesztési javaslatok. A jóvő fája hamar megtelt a jövőnek szóló, színes, rombusz alakú levelekkel.
A legtöbb javaslat a játszóterek fejlesztésével, építésével és játszóház létesítésével kapcsolatban került fel a
fára. Többen jelezték, hogy továbbra is erősíteni kell a
városban a kulturális és közösségi funkciókat, illetve
szélesíteni a programokat. Jelentős számban érkeztek
észrevételek a járdák- és a kerékpárutak fejlesztésével kapcsolatban. Sokan látnának szívesen kerékpárutat Vecsés irányában, vagy a Peremvárosi Horgásztó
felé, vagy akörül. Sokakat foglalkoztat a testmozgás, s
több sportolási lehetőséget látnának a városban a gyerek vagy a felnőtt korosztály részére. Ezek mellett érkeztek észrevételek forgalomszervezés, egészségfejlesztés, tömegközlekedés, szolgáltatások fejlesztése
stb. témákban. A fára felfüggesztett jókívánságok közül kettőt idézünk: „Én csak azt kívánom, hogy ugyanúgy mint az elmúlt 20 évben, tovább előre!”, „Csak így
tovább! Még élhetőbb Gyált!” A jövő fája hamarosan kiültetésre kerül a Polgármesteri Hivatal előtti parkba, s
reméljük, hogy az arra felfüggesztett ötletek is mielőbb
meg tudnak gyökeresedni.
Köszönjük, hogy aktív részvételükkel, véleményükkel, javaslataikkal, gondolataikkal segítették a munkánkat! Tapasztalatunk szerint a „LEGYEN ÖN IS VÁROSFEJLESZTŐ EGY NAPRA!” programban részt
vevők hálásak voltak, hogy elmondhatták véleményüket a városról, s jó volt látni, hogy utána mennyien
vannak jelen a fesztiválon a programon kapott lufikkal.
A településfejlesztéssel kapcsolatban legközelebb a
kérdőívek kiértékeléséről számolunk be.
Üdvözlettel:

Pápai Mihály
polgármester

A Gyálon nevelkedett Nádasdi Tímea a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett „Szakma
Sztár Fesztivál 2016” elnevezésű tanulmányi versenyen logosztikai ügyintéző szakképesítésben I. helyezést ért el, maga mögé utasítva 459 versenyzőt.
Tímeát az vonzotta az utóbbi években hazánkban is
egyre népszerűbb logisztikai ügyintéző szakmához,
hogy pörgős és érdekes, sosem lehet benne unatkozni. Az országos szakmai tanulmányi verseny győzteseként Timinek már nem kellett szakmai vizsgát tennie iskolájában, hiszen győzelme automatikusan jeles
érdemjegyet eredményezett számára.
Jövőre vonatkozó terveiben szerepel, hogy főállásban
helyezkedjen el szakmájában, mellette pedig levelező
tagozaton a felsőoktatásban is szeretné folytatni tanulmányait ezen a területen.
Pápai Mihály városunk polgármestere személyesen
gratulált Timinek és tanulmányi sikerei elismeréseként
egy táblagéppel ajándékozta meg.
Tímea személyisége és elhivatottsága minden fiatal
számára példaként szolgálhat, sok sikert kívánunk további terveihez, és büszkék vagyunk rá, hogy városunk lakójának tudhatjuk.

Szemétszedés a Föld napja alkalmából
A szervezők közül a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. idén kesztyűkkel, mellényekkel, zsákokkal, frissítőkkel, szendvicsekkel és
szállítóautókkal, az .A.S.A. Magyarország Kft. konténerekkel és a szemét ingyenes befogadásával támogatta a rendezvényt, amelyért nagy köszönetet
érdemelnek.

Immár hagyománnyá vált városunkban, hogy a Föld
Napja alkalomból szemétszedési akció kerül megrendezésre. Idén sem volt máshogy, április 30-án került
sor az eseményre, amely sikeresen zárult, több mint
100-an vettek részt rajta, akik a város határ menti részeit tisztították meg.

Szeretném megköszönni Berki Tibornak és a Lavinamix Kft-nek, hogy munkagépekkel segítették az akciót, továbbá minden civil szervezetnek, baráti társaságnak, résztvevőnek, hogy időt és energiát fordítottak
erre a nemes célra. Bízom abban, hogy ez a szellemiség megmarad az év többi napján is, és ha mindenki odafigyel a saját portájára és tisztán tartja az utcát,
akkor szebb, tisztább, élhetőbb városunk lesz.
Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna
Gyál Város Önkormányzata
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság elnöke
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Tájékoztatás a gyáli civil- és sport szervezetek
2016. évi támogatásáról
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12
igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
83/2016.(IV.28.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.
(II.12.) számú rendelet 5. sz. mellékletében a cél és általános tartaléka terhére a civil szervezetek támogatása keret soron tervezett összegből- az alább felsorolt
pályázatokat részesíti támogatásban:
- Egymásért Mozgássérültek Gyáli Egyesülete

140.000.-Ft
- Gyáli Képzőművészek Egyesülete 

170.000.-Ft

- Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub 200.000.-Ft

84/2016.(IV.28.) sz. határozat

- Vajda Fanni (sportág: erőemelés)	 50.000.-Ft

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.
(II.12.) számú rendelet 5. sz. mellékletében a cél és általános tartaléka terhére a sportszervezetek támogatása keret soron tervezett összegből az alább felsorolt
pályázatokat részesíti támogatásban:

- Gyáli Amatőr Sportegyesület
(sportág: szabadidős tevékenység)	 100.000.-Ft

- Tóth Noa Beatrix (sportág: karate) 

60.000.-Ft

- Blero System Hip-Hop Tánciskola
(sportág: Hip-Hop)	

- Pap János és Pap Dorottya
(sportág: karate) 

60.000.-Ft

100.000.-Ft

- Kurucz Liza Diána
(sportág: ritmikus sportgimnasztika) 	 50.000.-Ft
- Kurucz Szintia Dalma
(sportág: ritmikus sportgimnasztika)	 50.000.-Ft
- Máj Miklós
(sportág: kyokushin karate és teekwondo) 50.000.-Ft

- Gyáli Kertbarát Kör

250.000.-Ft

- Cukorbetegek Egyesülete Gyál	

250.000.-Ft

- APEX Optimista SE
(sportág: tájfutás)		

150.000.-Ft

- Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli Szervezete

50.000.-Ft

- Prémium Gyáli Asztalitenisz SE
(sportág: asztalitenisz)	

200.000.-Ft

- Őszidő Nyugdíjas Klub	

240.000.-Ft

- Kulcsár Zalán (sportág: úszás)

50.000.-Ft

- Nyugdíjasok Helyi Képviseletének
Közhasznú Egyesülete	

200.000.-Ft

- Kulcsár Lili (sportág: íjászat)	

50.000.-Ft

- Civilek a Környezetünkért Egyesület	 170.000.-Ft
- Bundás Barát Állatvédő Egyesület	 30.000.-Ft
- Solymári Béla Nyugd.Pedagógus Klub	 100.000.-Ft
- Kovács István Pál Dalkör	

300.000.-Ft

- Gyál Városi Népdalkör		

100.000.-Ft

- Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület	 200.000.-Ft

- Dénes Edina
(sportág: standard és latin tánc)

30.000.-Ft

- Gyáli Baráti Kör Sportegyesület		
- Labdarúgó szakosztály
1.500.000.-Ft
- Atlétika szakosztály
100.000.-Ft
- Mazsorett szakosztály
340.000.-Ft
- Röplabda szakosztály
120.000.-F
- Kézilabda szakosztály
300.000.-Ft

- Kertváros Fúvószenekari Egyesület	 400.000.-Ft

300.000.-Ft

- Kéz a Kézben Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete

200.000.-Ft

- Gyál és Térsége Birkózók SE
(sportág: birkózás)

800.000.-Ft

„Verset ír(t)unk...”
A költészet napja tiszteletére ismét versíró pályázatot hirdetett a városi könyvtár. A beérkezett
pályázatokat Prohászka László Máté zsűrielnök,
Tofán Attiláné és Makkay Lászlóné zsűritagok
értékelték.

- Juhász-Dóra Richárd (sportág: úszás)	 50.000.-Ft

86/2016.(IV.28.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.
(II.12.) számú rendelet 5. sz. mellékletében a cél és
általános tartaléka terhére a sportszervezetek támogatása keret soron tervezett összegből az alább felsorolt személyeket, illetve sportszervezetet is támogatásban részesíti:
- Fodor Tamás (sportág: birkózás)

30.000.-Ft

- Fodor Péter (sportág: birkózás)

30.000.-Ft

- Lurkó Gyermekfoci Egyesület
(sportág: labdarúgás)

300.000.-Ft

Gyáli Polgármesteri Hivatal

- Fleischer Dóra (sportág: Wado Karate)  30.000.-Ft

- Sanbon Kyokushin SE
(sportág: boksz, karate)
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- Farkas Kitti Beáta és Farkas Lotti Laura
(sportág: ritmikus sportgimnasztika)	 100.000.-Ft

A Gyál
Közbiztonságáért
Közalapítvány 2015.
évi beszámolója
Bevételek

Kiadások

Adomány:  880 e Ft.
1%: 
14 e Ft.
Összesen:  894 e Ft.
Maradvány:  143 e Ft.

Gyáli rendőrség támogatása:
780 e Ft.
Egyéb kiadás: 59 e Ft.
Összesen:  839 e Ft.

Díjazottak:
Felnőtt kategóriában:
I. helyezett: Jurászik Mónika: Megölel - Gyál
II. helyezett: Karácsonyi Lászlóné: A napfény
íze - Gyál
III. helyezett: Benke Mária: Csillagfényes éjszakában - Vecsés
III. helyezett: Kelemen Bata Mária: Sorsszekéren – Vecsés
Különdíj:
Földi Róbertné: Gyál – Gyál
Sallay Gyula: A tanyán – Vecsés
Dicsérő oklevél:
Kövér Anita: Cím nélküli versek – Gyál
Általános iskolás kategóriában:
I. helyezett: Szentiványi Eszter: Életek
(Budapest, Lauder Javne Iskola, 6. oszt.)
II. helyezett: Kiss Dorina: Álarc
(Gyál, Ady Endre Általános Iskola, 8. oszt.)
III. helyezett: Kiss Kitti: Zavaros
(Gyál, Bartók Béla Általános Iskola, 8. oszt.)
Dicsérő oklevél:
Lakó Noémi: A tavasz története
(Gyál, Ady Endre Általános Iskola, 4. oszt.)
Polgár Dávid és Polgárné Lakatos Mária: A
Nagy közös vers – Gyál
Gratulálunk a nyerteseknek!
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Nyelvi hírek az Adyból

3. Integrál-erőfutás Gyálon
3. alkalommal rendeztük meg a mára már hagyományosnak mondható futóversenyünket a Gyáli Integrál
Motorcross pályán. Tény, hogy elég szokatlan ez a párosítás: Motorcross pálya! Futóverseny!
Annak idején nagy fejtörést okozott ezt a helyszínt
összepárosítani egy ilyen típusú rendezvénnyel, de
már az első próbálkozásunk után tudtuk, hogy ebből
valami jó fog kisülni! Két verseny után – kellő jó és
rossz tapasztalattal a hátunk mögött – belevágtunk a
harmadik versenyünk megszervezésébe, és május 21én lebonyolítottuk ezt a rendezvényt. Magunknak és a
kételkedőknek is sikerült bebizonyítani, hogy fantasztikus lehetőségeket rejt egy olyan futóverseny, ami nem
hagyományos körülmények között kerül megszervezésre, nem aszfalton vagy közúton, hanem egy igen
nehéz, lazatalajú dimbes-dombos, leginkább motoroknak kialakított helyszínen valósul meg. A nyolc kilométeres futóversenyt nem csak a pálya adottságai
nehezítették a versenyen résztvevő nőknek, gyerekeknek, férfiaknak, hanem az a 20 őrültebbnél-őrültebb mesterséges akadály, amelyek nagyban hátráltatták az elszánt versenyzők célba érkezést. Volt,
hogy egy gyorsfolyású patakot kellett legyőzni, vagy
egy igen komoly drótakadály nehezítette a tovább haladást, ezek után jöttek az igazi megpróbáltatások:
egy embertpróbáló katlan, egy „céllövölde” vagy éppen két hatalmas konténer, mely mint egy mesterséges vízesésként funkcionált a versenypályán.
Természetesen mindenki, aki a rajtvonalnál felsorakozott, és belekezdett ebbe a küzdelmes nyolc kilométerbe győztesként ünnepeltethette magát a képzeletbeli célszalag átszakításánál.
Ki így, ki úgy teljesítette a távot, a kitűzött célt. Voltak, akik a verseny végéig küzdöttek a minél jobb helyezésért, voltak olyanok, akik saját magukat akarták
legyőzni, és voltak, akik egy nagyon jót szerettek volna szórakozni a verseny elejétől, egészen a végéig.
A rajtnál győzelemre éhes emberek sorakoztak fel, a
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Április 22-én 19 tanulónk utazott Gödöllőre, a megyei
idegen nyelvi vers- és prózamondó versenyre, hogy
előadói tehetségét, angol és német kiejtését próbára
tegye. Diákjaink öt korcsoportban szerepeltek, és igazán elégedettek lehetünk teljesítményükkel.
Angol:
7. évf.: Harsányi Kristóf - I.
8. évf.: Kis Bálint - III.
Német:
4. évf.: Bartók Krisztián - Különdíj
5. évf.: Bihari Vilmos - II.
Nagy Lívia - II.
Kalmár Emese - III.
7. évf.: Tóth Nikolett - II.
8. évf.: Kormanik Boglárka - I.
Németh Dorina - II.

célban pedig, igazi kőkemény bajnokokat láthattunk!
Mindenki büszkén viselte a nyakában az emlékérmet,
ami bizonyította számukra, hogy sikerült legyőzni a távot, a homokot, a pályát, az akadályokat és nem utolsó sorban, önmagukat.
„Gratulálunk a kiemelkedő teljesítményhez, és a kitartáshoz, mely meghozta a dicsőséget számodra,
hogy itt lehetsz a győztesek között”
Mindez a rendezvény nem jöhetett volna létre az
Integrál Motorcross pálya, gyáli Eisberg salátaüzem,
Gyál Város Önkormányzata, Alibi sport music pub,
Aktív Fitness Clubb 2 Üllő, Kravmaga Üllő-Gyál, FCC
Environment CEE (.A.S.A.) és nem utolsó sorban a
Stihl Magyarország üllői Annzol Soft kft. támogatása
nélkül.
Tóth Gábor és Bánki János versenyszervezők

Ugyanezen a napon továbbképzést rendeztünk a környező iskolák pedagógusai számára, amelyre Gyálról,
Felsőpakonyról és Vecsésről érkeztek vendégeink.
A szakmai délutánon a Redmenta tesztkészítő-oldal
fejlesztői, Mérő Bálint és Bordás Ádám mutatták be az
oldal működését. A dolog különlegessége, hogy ennek a hasznos alkalmazásnak az alkotói együtt mindössze 39 évesek – egyikük épp az érettségire készül.
Kreatív, céltudatos fiatalok, akik méltán lehetnek példaképei a mi diákjainknak is. Az Ady iskolában szeptember óta használjuk ezt a programot az informatikateremben: rendkívül nagy segítségünkre van az
idegen nyelvi szövegértési kompetenciák fejlesztésében. Köszönet az előadóknak és a résztvevőknek az
aktív együttműködésért!
Iskolánk egyébként is megragad minden alkalmat a legifjabb nemzedék, az úgynevezett Z-generáció tanulási
szokásainak feltérképezésére, és a számukra legmegfelelőbb módszerek megtalálására. Ebben nagy segít-

ségünkre volt a Microsoft által támogatott „Innovatív
pedagógus konferencia” is, ahol a nyelvi órákon már általunk is használt alkalmazások mellett új eszközöket
is láthattunk. Nemcsak a nyelvtanárok, hanem iskolánk
minden pedagógusa nyitott az IKT-eszközök használatára, így az április első hetében országosan meghirdetett Digitális Témahétre is beneveztünk: több évfolyam bevonásával szerveztünk interaktív eszközöket
alkalmazó projektet – a nyolcadikos németesek például Gyál nevezetességeit bemutató blogot hoztak létre.
A témahét keretében egy 3D-nyomtatót is be tudtunk
mutatni: nagy élmény volt a gyerekek számára, amikor a saját tervezésű figurákat kézbe vehették. Az csak
hab a tortán, hogy a nyomtatót egy volt tanítványunk
fia, a hetedik osztályos Csobolyó Tomi, a CraftUnique
cég állandó „munkatársa” mutatta be.
Április 26-án jutalomutazásra invitáltuk legtehetségesebb és legszorgalmasabb diákjainkat. Azok a németes tanulók, akik aktívak voltak a tanév során – részt
vettek interaktív országismereti versenyünkön, jól szerepeltek az idegen nyelvi olvasási versenyen, eredményesek voltak a szavalóversenyen, és tanórai munkájuk is kiemelkedő, ellátogathattak a Goethe Intézetbe.
A gyerekek bejárhatták az épületet, körülnézhettek a
könyvtárban, illetve vetélkedő keretében ismerkedhettek Németországgal. A Goethe-Institut a világ 98 országában van jelen, és legfőbb célkitűzése, hogy a
német nyelvet és kultúrát népszerűsítse.
Bízunk benne, hogy a nyelvtanulás megszerettetéséhez mi magunk is hozzá tudunk járulni, hiszen ha
megtaláljuk a megfelelő módszereket, akkor – ahogy
Sub Bass Monster énekli – „nem kunszt az idegen
nyelv, amely talán nem is idegen”.
Eredményes nyelvtanulást kívánunk mindenkinek!
Kovács Viktória
az idegen nyelvi munkaközösség vezetője
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15 éves a

Gyáli
Kaleidoszkóp
Színpad!
Díjlovaglásban is jók
a gyáliak

Világrekord-kísérlet a Tájfutás Világnapján
Gyál 315 fővel járult hozzá a rekordkísérlethez
Május 11-e a Tájfutás Világnapja. Ebből az alkalomból
a világ több helyszínén tájékozódási futóversenyt rendeztek, hogy népszerűsítsék ezt a sportot és meghozzák az emberek kedvét a mozgáshoz. Az esemény
egyben egy Guinness-rekord kísérlet is volt. Magyarországon 25 településen, 50 helyszínen mintegy 8 ezren csatlakoztak a kezdeményezéshez. Ennek egyik
állomása Gyál volt.
A Tájfutás Világnapja gyáli eseményén az Ady Endre Általános Iskolából 13 osztály 288 fővel vett részt.
A legtöbb fiatalnak nem okozott gondot az alapok elsajátítása. További 27 fő regisztrált még, így 315 fővel
járultunk hozzá a rekord-kísérlethez, mely 250 ezres
számra irányult. A rendezvényhez 10 fővel csatlakozott a Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub és vállalták a pontok őrzését. Az eseményt 3 fővel biztosította a helyi polgárőrség, a FEGY .
Az önkormányzat részéről, Pápai Mihály polgármester képviseletében az Ifj. és Sportbizottság elnöke,
Vinnai Tibor és a körzet önkormányzati képviselője,
Czotter Ferenc is megjelent és segédkeztek az oklevelek átadásában.
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A rendezvényen a fiatalok nagy örömmel vették a
sportág megismerésének lehetőségét, mely annyira
sikeres lett, hogy a következő évben is megrendezik
– mondta Sávai Mária, a rendezvény helyi felelőse, az
APEX SE elnöke, városunk tiszteletbeli aljegyzője.
A rekordhoz gratulálunk, a szervezők lekiismeretes
munkáját köszönjük!
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Szerencsés bejutás, eredményes verseny! – így vélekedik a Moncsi tanoda vezetője.
- „Egy újságcikk kapcsán merült fel az ötlet, hogy nevezünk a 2016. április 30-án tartandó Máriakálnoki Díjlovaglás és Show versenyre, melynek megrendezésére
a Máriakálnoki Díjlovagló Központban került sor.
A rengeteg gyakorlásnak egy 7 perces videó lett az
eredménye. Nem gondoltuk, hogy bejutunk a legjobb
öt közé, de legnagyobb meglepetésünkre, sikerült.
Fantasztikus, kihagyhatatlan lehetőség volt a kis
csapatom, a Moncsi tanodája számára. Eddigi évek
alatt még nem volt ekkora lehetőségünk. Amelyet nagyon köszönök Pápai Mihály polgármester úrnak és
Gyál Város Önkormányzatának” – nyilatkozott a csapat vezetője.
„Hatalmas élmény volt a Máriakálnoki verseny!” –
mondták a gyerekek. Nekünk, több okból is dicsőség
volt kijutni.
A legfőbb örömünk, hogy képviselhettük szeretett
városunkat, Gyált. Megmutathattuk, hogy nem csak lovaglásban, de táncban és csapatmunkában is jók vagyunk. Mindamellett, hogy a verseny jól megszervezett
és igényes volt, nekünk nem ez volt a legfontosabb.
Szerettünk volna nyerni. Ám bár ez nem sikerült, mi
büszkék vagyunk ötödik helyünkre. Hiszen, úgy kaptuk ezt a helyezést, hogy a többi csapat mellett nem
kellett szégyenkeznünk. Gratulálunk az első helyezettnek, de be kell látnunk, hogy akik ebből élnek, azokkal
nem vehettük fel a versenyt.
Eme megmérettetés után, mindenki új erőre kapott, és szeretnénk folytatni ezt a táncos-lovas vonalat. Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy nem csak
egy ilyen emlékünk született, hanem egy király kiscsapat is összeszerveződött.
Rengeteg köszönettel tartozunk Gyál város polgármesterének, Pápai Mihálynak, akinek segítsége
nélkül mindez nem jöhetett volna létre. Valamint köszönjük szüleinknek, akik mindvégig támogattak, és
hálásak vagyunk Kiss Sándor fogathajtónak, Nagy
Mónikának és lovainak.

IDE NÉZZENEK EMBEREK!
címmel
fergeteges bemutató 2 részben.
Születésnapi meglepetések!
Csodás estét ígérünk.
Július 2-án, 19 órától
a közösségi ház
szabadtéri színpadán.
Belépő: 800 Ft.

Bringázz
biztonságban!
A Dabasi Rendőrkapitányság és
Gyál város Közterület-felügyelete,
kerékpáros és bűnmegelőzési oktatást szervez
általános iskolás gyerekek részére.
Helye: Ady Endre Általános Iskola,
Gyál Ady Endre utca 20.
Időpontja: 2016. július 20, 21, 22,
minden nap 9:00 – 13:00-ig.
Jelentkezési lapok az iskolák portáján kérhetők,
melyeket a Polgármesteri Hivatal portáján lehet
leadni 2016. július 18., 18 óráig.
Program:
20-án: megnyitó, KRESZ oktatás, ügyességi és
szabályossági pálya.
21-én: bűnmegelőzési előadás, elsősegély oktatás, akadálypálya.
22-én: vetélkedő, városi forgalom, bográcsolás.
Információ: Szilvási Károly 06-70-333-62-44.
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Önkéntes csapatmunka a Bartók iskoláért

Kegyelet a hőseinknek

Nagy sikerrel zárult az OTP Bank Önkéntes Csapatának köszönhetően a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola tornaterméhez kapcsolódó helyiségeinek felújításidekorálási projektje.
Történt ugyanis, hogy ez év márciusában az OTP
Önkéntes Csapata megkereste az iskolát azzal, hogy
van lehetőségük pályázati kereteken belül segíteni
az iskolának.
Az iskola a tornatanárnak, Kiss
Tamásnak köszönhetően került az
Önkéntes Csapat látóterébe, mivel
felesége is az OTP Bank Önkéntes
Csapatának aktivistája.
Az iskola és az önkéntesek között
kiváló együttműködés indult már a pályázat kezdetén. Nagy volt az öröm,
amikor kihirdették a pályázati eredményeket és kiderült, hogy az iskola számára 100.000,- Ft keretösszeget nyert
az OTP Bank Önkéntes Csapata.
Az iskola igényeinek figyelembe vételével szinte a teljes összeget festékanyagok és kapcsolódó eszközök beszerzésére fordították annak érdekében, hogy
az iskola öltözői és a kapcsolódó folyosó új, tiszta külsőt kapjon.
A kivitelezési munkálatokra áprilisban került sor, a
teljes festést és dekorálást az OTP 30 főből álló Önkéntes Csapata végezte el jó kedvvel, kiváló minőségben!

A második világháború az emberiség történetének
legnagyobb és legtöbb halálos áldozattal járó fegyveres konfliktusa, mely 1945. május 8-án ért véget.
Az áldozatok tiszteletére rendezett eseményt 2016.
május 6-án, délután tartották a Millenniumi Parkban.
Dr. Szűcs Lajos, térségünk országgyűlési képviselője, valamint Fa Zsuzsanna, önkormányzati képviselő
mondott szívbemarkoló beszédet a második világháború áldozatainak emlékére.
A megemlékezésen jelen volt Gyimesi István nyugalmazott polgármester, városunk díszpolgára, Kovalik Józsefné, városunk díszpolgára és Sávai Mária
Gyál örökös aljegyzője is. A kopjafa a II. világháború
áldozatainak állít emléket.
A szervező Gyál Kertváros Polgári Kör nevében Fa Zsuzsanna
köszönetét fejezi ki a Gyáli Polgármesteri Hivatal, az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtár, a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft., valamint a Gyáli Kertbarát Kör részére.

Nagy öröm és meglepetés volt az iskola
számára az, hogy az önkéntesek az anyagi támogatáson és a befektetett munkán túl
igyekeztek egyéb támogatókat is bevonni
a programba; ennek köszönhetően sikerült teljesen felújítani az iskola sportszertárát, mely a rengeteg új foci-, kézi-, röp-, és
kosárlabdán túl ping-pong és tollas szettekkel, hullahopp karikákkal, ugráló kötelekkel bővült.
A sporteszközöket és a gyerekek számára sok-sok
ajándékot a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola által
szervezett alapítványi napon adták át az önkéntesek.

Ők nyertek a fotópályázaton
Gyál Város Önkormányzata „Kedvenc helyem Gyálon” címmel fotópályázatot hirdetett, melyre olyan pályaművek érkeztek, amelyek Gyálon készültek, a város otthonosságát, értékeit mutatják be.

A fotópályázatra a kiírt határidőn belül 17 pályázó
küldte be fotóit, melyekből a szakavatott háromtagú
zsűri válogatta ki a legjobbakat.
A díjazott fotók készítői május 15-én az Utcazenei
Fesztiválon vehették át jutalmukat.
Gratulálunk a nyerteseknek!

II. korcsoport (18-25 év)
Nem került beküldésre elbírálandó kép.
III. korcsoport (25 év felett)
1. helyezett: Dócziné Fenyvessy Andrea,
kép címe: Időutazás ►

I. korcsoport (14-18 év)

▲1. helyezett: Mészáros Ákos, kép címe: Ave Gyál
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▲2. hely: Sallai Szabolcs, kép címe: Valaki mindig hazavár

▲3. helyezett: Nagy-Mányok Ildikó,
kép címe: Zivatar

▲Különdíj: Nagy- Mányok Ildikó,
kép címe: Éjjel a téren
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Nagysikerű családi nap az Adyban

A mi városunk Gyál!
Hagyomány a Gyáli Ady Endre Általános Iskolában,
hogy a tanév fontosabb rendezvényeit egy-egy központi témára fűzik fel. A 2015/2016-os időszak eseményeihez a városunk történetével, a Gyálhoz való
kötődés erősítésével kapcsolatos tartalmak adtak keretet. Már a tanév első nagy megmozdulása, az októberi projekthét is ennek jegyében zajlott, s ez volt az
idei családi nap témája is.
Gyerekek, szülők, családtagok, pedagógusok népesítették be az iskolát és a sportpályát május 21-én.
A mintegy ezerötszáz főnyi adys közösség remek hangulatban, változatos programokkal ünnepelt. Játszóház, vetélkedők, sport- és ügyességi versenyek, közös
zumbázás, osztályok közötti bajnokságok, arcfestés,
óriáscsúszda, élőcsocsó és sok más program várta az
érdeklődőket. Bemutatót tartott többek között az iskola
országos diákolimpiát nyert frizbicsapata és az egykori diák, világbajnok thai box versenyző Tóth Csaba is.

Városi gyermeknap a
sportpályán
Május 28-án, a sportpályára, a városi gyermeknapi
rendezvényre várták a gyermekeket, családokat.
A szervező Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár az idén is gazdag programkínálatot állított össze az ugrálóváron, kézműves foglalkozásokon,
arcfestésen, bemutatókon át a színpadi programokig.
A színpadon több, a közösségi házban működő
csoport is fellépett, volt többek között bűvészprodukció és bábműsor is, a vállalkozó kedvűek akár fűnyíró traktort is kipróbálhattak. A nap zárásaként a Rock
Tenors együttes adott koncertet. A résztvevők számára ingyenes rendezvény költségeit Gyál Város Önkormányzata biztosította.

A családi nap elmaradhatatlan része, az osztályok közötti főzőverseny is remekül sikerült, a zsűri elnöke a
magyar gasztronómia egyik elismert személyisége,
Kelemen Endre Venesz-díjas mesterszakács, a Köztársasági Elnöki Hivatal séfje volt.

A Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesület valamint Gyál Város Önkormányzata közös
erővel optikai felújítást végzett a Gyál-felső vasútállomáson álló 6633 pályaszámú gőzmozdonyon.
Az utolsó simítások és egyben a mozdony sajtótájékoztatóval egybekötött átadására 2016. május 28-án 15 órakor került sor.
Az átadáson 50 év után ismét füst szállt fel az
öreg mozdony kéményéből, melyet gőzös hanghatásokkal tettek érdekesebbé a szervezők.
Az átadáson részt vett Erős József Gyál város
alpolgármestere is.
Minden gyáli lakos nevében köszönjük az egyesület munkáját!
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Kertbarátok hírmondója

Erdélyi kiruccanás
Május 17-21-ig erdélyi túrán vettünk részt 37 fővel, régi
csodák után kutatva. Erdély csodálatos helyei minden
évszakban hívogatják a kalandvágyó utazókat, de tavasszal még ellenállhatatlanabbak a környék csodás városai, különleges hegyei és mély, tiszta vizű tavai. Emellett Erdély képes arra, amire semmilyen más
hely: visszarepíteni az időben, egy egyszerre régi és
új magyar földre.
A kirándulást lázas készülődés előzte meg. Részletes útitervet készítettünk. Körutunk állomásai: Nagyvárad, meglátogattuk a Püspöki Székesegyházat, a
Kanonok sort, Szent László szobrát. Innen utunk a Királyhágón át Bánffyhunyadra vezetett, ahol csodás
romaházakat láttunk. Utunkat folytattuk Kolozsvárra,
ahol megtekintettük a Szent Mihály-templomot, Mátyás király lovas szobrát és szülőházát, a Farkas utcai református templomot, és az előtte álló Sárkányölő Szent György szobrát.
Vacsoraszállásunkon, Magyarlónál, Kiss Manyi
emlékművét láthattuk. Szerettünk volna minél többet
megmutatni Erdély természeti és épített örökségéből.
Így került be a programba a világörökség részét képező Torockó, a fölé magasodó Székelykővel. Utunkat folytatva Szováta alatt elhaladva meglátogattuk, a
124 méter mélyen fekvő Parajdi sóbányát. Innen utunk
a Korondi kerámia hazájába vezetett. Farkaslakán koszorúzással, a székely és a magyar Himnusz eléneklésével tisztelegtünk Tamási Áron sírja, és a Trianoni
emlékmű előtt.
Székelyszentlélekre érkeztünk a szálláshelyünkre, ahol finom süteményekkel, pálinkával és zeneszóval vártak bennünket, a vacsora előtt a szállásadóink.
Reggeli után a Tolvajos-tetőn át Csíksomlyóba vezetett utunk, ahol megtekintettük a kegytemplomot. Utána folytatva Gyergyószentmiklós felé, megálltunk a
Mádéfalvi Siculicidium-emlékműnél.
A Pongrácz-tetőn átkelve éreztünk, a haragoszöld
hegyek által szegélyezett Gyilkos-tóhoz. Innen lesétáltunk a Békás-szorosba. A délutáni órákban érkeztünk Csíkrákosba, ahol kocsikázásban volt részünk a
vacsora előtt. A vacsora alatt a zenekar gondoskodott
a jó hangulatról. Késő este érkeztünk szálláshelyünkre
Székelyszentlélekre. Reggeli után ellátogattunk Székelyfürdőre, Orbán Balázs síremlékéhez, majd koszorút helyeztünk el és elénekeltük a magyar Himnuszt.
Tusnádfürdőt – Székelyudvarhelyt – Csíkszeredát érintve a Szent Anna-tóhoz értünk, mely Európa
egyetlen természetben megmaradt vulkáni tava. Utunkat folytatva, Kézdivásárhelyre érkeztünk, ahol Gábor
Áron rézágyús szobrát tekintettük meg. Innen utunk a
Kászonokon át vezetett Nyergestetői hősök sírjához.
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Utunk következő állomása Székelyudvarhely volt,
ahol megtekintettük a főtéri látványosságokat, majd
szálláshelyünkre Székelyszentlélekre érkeztünk.
Reggeli után búcsút mondtunk szállásadóinknak,
és Segesvárra utaztunk, ahol egy kis sétát tettünk a
középkori várnegyedben. Innen utunkat folytattuk Marosvásárhelyre, ahol megtekintettük a Kultúrpalotát, a
Rózsák-terét, a világórát, és a Bólyaiak szobrát. Kolozsvárt elkerülve érkeztünk a határra. Hazaérkezés
Gyálra az esti órákban.
A látottak szépségét nem lehet leírni, a vendégfogadók kedvességét szintén nem. Köszönet mindenkinek aki a szervezésben segített, és részt vett.
Király László, elnök

Pályázati felhívás!
Édenkert Magyarország, építsük együtt!
A Gyáli Kertbarát Kör új, 2016. évi programjában
meghirdette a lakosság részére a legszebb konyhakert, díszkert és utcarészlet versenyét.
A program céljai:
- ösztönözni a lakosokat, hogy a kertjükben maguk termeljék meg a család szükségletét, ezáltal biztosított a zöldségek, gyümölcsök egészséges eredete;
- rendezett, gyommentes kertek és vegyszeres
kezelés esetén permetezési napló vezetése;
- többféle zöldség vagy gyümölcs termesztése,
növénytársítások, komposztálás.
Díszkertek esetében a harmonikus, színes, látványos, de értünk megépített kerteket szeretnénk megismerni. Az utcarészleteknél egy-egy
szakasszal lehet pályázni és az a 10-12 házból
álló szakasz rendezettsége, tisztasága lenne a
meghatározó. Itt az összefogás nagyon fontos.
Jelentkezés: 2016. június hónapban.
Bővebb felvilágosítás: gyalikertbarat@gmail.com
Telefon: 70/509-6722, 29/263-343, 70/344-1935.

„…AZT A RAGYOGÓJÁT!”

Születésnap és mementó
A Kovács István Pál Dalkör születésnapi rendhagyó
műsorában az ünneplés öröme és az emlékek felidézése is jelen volt: a vetítővásznon megjelenő énekesek és zenészek megszólaltatásával együtt voltunk
azokkal, akik már nem ünnepelhettek velünk. Az előző
műsorunkat még kísérő Látó Imre, a zenekar prímása és kedvenc brácsásunk, Baranyi Ernő játéka mellett felcsendültek a jól ismert dallamok: Hajnal Kálmán
sokszor hallott életvidám operett részlete, Pataki István citerával kísért népdala, Kerekes Róbert, Falusi
Ferenc és Kovács István Pál nótái vezették be a születésnapot köszöntő énekesek szívhez szóló dalait.
A műsor meghívott vendége, Pápai Mihály polgármester méltatta az egyesület tevékenységét, emléklappal köszöntötte a műsor-sorozat indításakor és ma
is szereplő énekeseket: Tarsoly Ilonát, Hentes Julikát,
Marsi Marikát, Szűcs Sándort és Törőcsik Mártát, virággal köszöntötte a dalkör elnökét.
A műsorban felléptek még: Kisfaludy Irén, Szabó
Gyula, Molnár Katalin, Homoki Tibor, Balázs Anikó,
Juhász Margaréta, Henk Marika, Pék László, Rákosi
László, Kovács Böske, valamint a két legfiatalabb dalköri tag, Vígh Levente és Lakatos Dóri. A műsort Tolnai Mari művészeti vezető állította színre. Bemutatkozott az új prímás, Tabányi Antal, aki jól beilleszkedett
a műsort rendszerint kísérő Látó-zenekarba.
A műsor sztárvendége, Madarász Katalin igazán
otthon érezte magát a Közház színpadán, ahol már
többször szerepelt egyesületünk vendégeként. Ezúttal
is Ő csak adta a maga természetes, közvetlen egyéniségét, együtt dúdolta velünk a fináléban énekelt Gyáli csárdást, gratulált a szerzőnek, Pálkerti Zsuzsannának, és kérte a műsorvezetőt, mondja be még egyszer,

hogy az ő szerzeményét énekeltük. Örült az ajándékba kapott szöveges kottának, megegyeztünk, ha újra
Gyálra jön, már velünk együtt énekli a csárdást.
A Williams Televízió a teljes műsort felvette és hat
alkalommal adta a Pódium műsorban. Voltak régi vendégeink, akik a műsorsorozat indításában anyagi és
erkölcsi támogatást nyújtottak. Köszönjük, hogy közreműködtek abban, hogy a műsor még ma is él.
Köszönjük az önkormányzat, az Oktatási és Kulturális Bizottság pályázati támogatását, Pápai Mihály
polgármesternek a születésnapi műsorhoz nyújtott
személyes támogatást. A Közháznak, Gazdik István
igazgatónak és a ház dolgozóinak az évtizedes folyamatos közreműködést a műsorok szervezésében,
a technikai eszközök és technikusok biztosításával, a
színház- és a próbatermek ingyenes használati lehetőségével. Röviden: felkarolták a műsort, ami nélkül
nem létezhetnénk. Köszönet érte.
A jó hangulatú műsor után fehér asztal mellett fogadtuk a műsorokban közreműködő, az előadásokat
támogató vendégeinket.
A májusi táncos rendezvény után júniusban az előző
évi nyáresti szabadtéri rendezvényhez hasonlót terveztünk: június 11-én a dalkör vendégei léptek fel, ezt
követően 19 órától Poór Péter táncdalénekes volt a
Közház meghívott vendége. Az idősebb korosztály dalainak, táncainak felidézése után a júliusi szünet után
augusztus 13-án a fiatalabb korosztály képviselője,
Gyémánt Valentin lesz a Közház vendége, a sármos
táncdalénekessel együtt énekelhetünk, táncolhatunk!
Mindenkit szeretettel vár a Közház és a dalkör!
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Gyáli Újság

GEORG
Spöttle

biztonságpolitikai
szakértó
elóadása
július 15.
18 óra
gyáli
közösségi
ház

belépó: 600 Ft

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:
július 7-én 18 órától és
augusztus 11-én 18 órától.
Ha vannak új írásaid, hozd el őket!
Kellemes estét ígérünk,
melynek fényét te is emeled, ha eljössz.
Várunk szeretettel:
Farkas Évi színművész és a könyvtárosok

A FEGY naplójából

Farkas Évi színművész
verses műsora sok zenével

05.09. Kora délután érkezett riasztás a központunkba
arról, hogy a Kossuth Lajos utcában egy lakóházból
füst tör elő. A helyszínre először a járőrszolgálatunk érkezett, aki megerősítette a tűz tényét és még a tűzoltók
kiérkezése előtt elvégezte az épület áramtalanítását.
Tűzoltóink a tűz megfékezésében nyújtottak segítséget, szerencsére sérülés nem történt az eset kapcsán.

költészet napi ráadás (közkívánatra) felnőtteknek

Június 24-én 19-20 óráig
a gyáli közösségi házban.
A belépés díjtalan.

05.18. A Temesvár utcából, egy autószerelő műhelyben keletkezett tűzről érkezett bejelentés a kora délutáni
órákban. A gyorsan elharapózó tűz oltásában és a helyszín biztosításában 8 tűzoltó és polgárőr kollégánk vett
részt a nagyszámban érkező fővárosi egységek mellett, több gázpalackot is sikerült időben kimenteni az égő
épületből, elkerülve a még nagyobb kárt. Szerencsére
ebben a tűzesetben sem keletkezett kár emberéletben.
05.25. A Zrínyi Miklós általános iskolából érkezett segítségkérés, mert két család összeveszett az intézmény területén. Mindkét járőrünk perceken belül a
helyszínre érkezett, ahol határozott fellépéssel sikerült az indulatokat lecsillapítani, tettlegességre nem
került sor. Egészen hasonló eset következett be másnap reggel a Bartók iskolánál, ahol két család karókkal felszerelkezve próbálta megtorolni sérelmeit. Járőrünk mellett a Rendőrség és a Közterület-felügyelet
is részt vett a viszály békés elrendezésében.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a városunkban
nemrég bevezetett HelpyNet segélyhívó rendszer
mellett természetesen továbbra is a megszokott
módon üzemel a FEGY csendesriasztó-rendszere.

SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR
a közösségi házban
július 4-8-ig (hétfőtől péntekig).

Ha érdekel, 5 napig jól érezheted magad!
BESZÉD, MOZGÁS, VERS, TÁNC, JÁTÉK, ZENE
Naponta 9-15 óráig,
pénteken házi bemutató a hozzátartozóknak.
Részvételi díj: 8.000 Ft.
(tartalmaz napi egyszeri meleg étkezést)
Jelentkezés 12 éves kortól az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtárban.
Nagy szeretettel vár minden jelentkezőt
Farkas Évi színművész
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Varázslatos Szent Iván éj
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A syncreon Technology Kft. felvételre keres munkavállalókat
Gyálra (Prologis Ipari Park)
RAKTÁRI DOLGOZÓ és TARGONCAVEZETŐ
munkakörbe.
Feladatok
• rendelések összekészítése, címkézés, csomagolás
• komissiózás
• kamionok ki-és berakodása, áruátvétel
• raktárba beérkező áru anyagmozgatása és tárhelyre történő betárolása
• egyéb betanított raktári feladatok
Elvárások
• befejezett általános iskolai tanulmányok
• targoncavezető munkakörhöz új típusú targoncavezetői engedély
(3313, 3324) + OKJ bizonyítvány
• 1 (8-16.30), vagy 2 műszakos munkarend vállalása (6-14.30;
13.30-22.00)
• pontos, precíz munkavégzés
• erkölcsi bizonyítvány
Amit kínálunk
• azonnali munkakezdés
• bejelentett munkaviszony
• hosszú távú munkalehetőség
• piacnak megfelelő bérezés, munkába járás támogatása
• 1 műszakos munkarend esetén céges busz igénybe vehető
• munkavégzés hétfőtől péntekig
• kiszámítható, stabil műszakbeosztás
• ﬁxbér + műszakpótlék + étkezési utalvány
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

䴀漀猀最瀀

Kristályvirág
Optika

䄀⬀⬀

A minőségi látásért

䰀䔀䐀 吀嘀ⴀ欀

㔀 欀最 爀甀栀愀

昀漀爀搀甀氀愀琀

Aktuális akcióink:

1.

Legtöbb keretünk
50% kedvezménnyel
(a készlet erejéig)

2. Progresszív lencsék
-35% kedvezménnyel
szeptember 30-ig

吀瘀椀爀渀礀琀 猀稀愀欀ﰀ稀氀攀琀

3. Fényresötétedő

szemüveglencséhez
AJÁNDÉK titán keret jár
július 31-ig
• Computeres
látásvizsgálat

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

Nyitva tartás:

Hétfő – Péntek: 9 – 18
Szombat: 9 –13

䜀稀琀焁稀栀攀氀礀 吀嘀 䐀䔀䬀팀䐀䔀刀
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.

䐀䤀䜀䤀吀섀䰀䤀匀 섀吀섀䰀䰀섀匀

吀ⴀ䠀伀䴀䔀 唀倀䌀

䐀䤀䜀䤀吀嘀 䴀䤀一䐀䤀䜀吀嘀

䐀嘀䈀ⴀ吀⼀䌀
䄀 欀瀀攀欀 挀猀愀欀 椀氀氀甀猀稀琀爀挀椀欀Ⰰ 愀稀 爀瘀氀琀漀稀猀 樀漀最琀 昀攀渀渀琀愀爀琀樀甀欀℀
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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

Vállaljon részt Ön is sikereinkben!

Vállaljon részt Ön is sikereinkben! Vállalatunk, a Penny Market Kft. (www.penny.hu)
Magyarország egyik vezető, immár 1996 óta folyamatosan bővülő diszkontlánca,
jelenleg 204 üzletet üzemeltet országszerte.

Dr. Molnár M. Zoltán 06-30/996-2633
RENDELÉSI IDŐ

Gyál – Vecsés – Üllő – Bp., Üllői út üzletekbe
Eladó-pénztáros munkakörbe!

Az Ön feladata:
• a vásárlók maximálisan segítőkész és udvarias kiszolgálása,
• gyors és pontos pénztári munka,
• árufeltöltés,
• göngyöleg kezelése,
• az üzlet rendezettségének folyamatos biztosítása.

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

+

• Védőoltások, chipezés
• Belgyógyászati, sebészeti
és szülészeti ellátás

A Penny Market Kft. munkatársakat keres

Az Ön profilja:
• élelmiszer-kereskedelmi
végzettség,
• vevőközpontú szemlélet, ápolt
megjelenés,
• pontosság, alaposság,
• állóképesség.

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

Amit kínálunk:
• változatos, érdekes munka,
• versenyképes, teljesítményösztönző
jövedelem,
• hosszú távú, biztos munkahely,
• szakmai előrelépési lehetőség.

Kérjük, hogy fényképes önéletrajzát az üzlet és a munkakör megjelölésével a
megjelenéstől számított két héten belül szíveskedjen megküldeni társaságunk
központjába, az alábbi címek valamelyikére.
Penny Market Kft.
2351 Alsónémedi, Pf.: 12.
e-mail: job@penny.hu
Fax.: 06-29/339-356

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

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

Telefon: Papp Gyula 20/9451-071,
Ifj. Papp Gyula 20/331-4930.
24
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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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apró

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.: 06-70/8859039 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
06-70/885-9039.
Olasz és orosz privát nyelvórák
Gyálon, diplomás nyelvtanártól.
Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is. Tel.:
06-70/933-8181.
Eladót felveszünk legalább 5
éves szakmai és számítógép
kezelői gyakorlattal, gyáli műszaki jellegű szaküzletbe, leinformálhatót. Tel.: 20/378-5752.
ELADÓ! 2 pár férfi 42-43-as
fekete box bőr hosszú szárú tánc + lovagló csizma. Egyik
pár roggyantott szárú. Érd.:
06-30/981-7431.
Gyáli takarítói állásra kollégákat keresünk azonnali kezdéssel. Jelentkezni a 06-30/5568587-es telefonszámon, vagy a
gyal.logistic@gmail.com email
címen lehet.

apró

Apróhirdetés
hirdetés

Pótvizsgára felkészítés és korrepetálás Gyálon matematikából, történelemből, magyarból.
20/527-7701.
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.

Hirdetésfelvétel:
06-29/541-644.

MINDEN AMI A KERT ÉS HÁZTARTÁS ÉS A
HÁZ KÖRÜLI MUNKÁNKHOZ KELL...
- kerti kiegészítők
- növényvédőszerek
- műtrágyák
- védőfelszerelések
- vetőmagok
- kerti szerszámok
- borászati eszközök
- kerti gépek
- szerszámok
- háztartási eszközök
- tisztítószerek

2360 Gyál, Vecsési út 63.
Tel: 06-30-754-2909,
06-29-317-402.
E-mail:
gazdakboltjagyal@gmail.com

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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