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Gyál Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 
az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének 

évfordulója tiszteletére rendezett, 

október 21-én 17 órakor kezdődő városi ünnepségre, 
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárba. 

Ünnepi beszédet mond: 
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő.
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Általános Iskola tanulói 

és Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész.
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Gyáli ÚjságÚjTerjesztéssel kapcsolatos in-
formáció, panaszbejelentés:

Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.

06-29/340-134

A terjesztő csak a postaládával illet-
ve a szóróanyagok elhelyezésére al-

kalmas egyéb eszközzel ellátott ingat-
lanok esetében vállal felelősséget a 

terjesztésért!

Érvénytelen lett az országos népszavazás, mivel az ér-
vényes szavazatok száma nem érte el az alaptörvény 
szerint szükséges 50 százalékot – közölte a Nemzeti 
Választási Iroda (NVI) elnöke az MTI-vel. 
Pálffy Ilona a szavazatok 98,82 százalékának feldol-
gozottsága után azt mondta, mivel az érvényes szava-
zatok száma mintegy 3,2 millió, ezért “megállapítható, 
hogy ez a népszavazás nem lett érvényes”.

Az országos népszavazás érvényességéhez a válasz-
tásra jogosultak 50 százalékának érvényes szavazatá-
ra, azaz 4.136.313 érvényes voksra lett volna szükség.

2016. november 5-én, szombaton a használt 
elektronikai berendezéseket (elektromos és elekt-
ronikai eszközök, berendezések, valamint leme-
rült akkumulátorok) reggel 08.00 órától délután 
13.00 óráig díjmentesen lehet leadni a Víztorony 
mellett erre kijelölt területen. 

Hulladékot kizárólag gyáli lakosoktól tudunk átven-
ni a meghirdetett időtartam alatt, ezért az átvétel a 
lakcímkártya felmutatása után történik. Az össze-
gyűlt hulladékok újrahasznosításra kerülnek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a közterületre bármi-
lyen nemű hulladékot kihelyezni tilos, az szabály-
sértési eljárást von maga után!

Tegyünk együtt környezetünk védelme érdekében!

Gyáli Polgármesteri Hivatal

A népszavazás gyáli eredménye

Elektronikai 
hulladék begyűjtése 
újrahasznosításra

Pest megye 07. számú Országgyűlési Egyéni Vá-
lasztókerület Választási Bizottsága választópol-
gári kérésre az Új Gyáli Újságban megjelent cik-
kel kapcsolatban benyújtott kifogást megvizsgálva 
a népszavazás kezdeményezéséről, az európai 
polgári kezdeményezésről, valamint a népszava-
zási eljárásról (a továbbiakban: Nsztv.) 79. § (2) 
bekezdésében biztosított jogkörében, a választá-
si eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a to-
vábbiakban: Ve.) 218. § (2) bekezdése alapján a 
kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy az Új 
Gyáli Újság 2016. szeptemberi száma megsér-
tette a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjá-
ban foglalt választás tisztasága, a jelöltek és jelölő 
szervezetek közötti esélyegyenlőség, valamint a 
jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét.
Az OEVB a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pont-
ja alapján eltiltja az Új Gyáli Újságot a további 
jogsértéstől. 

Az OEVB a Ve. 152. § (1) bekezdés b) pontja alap-
ján kötelezi az Új Gyáli Újság című lapot, hogy a 
határozat rendelkező részét a legközelebbi szám-
ban a jogsértő közléshez hasonló módon tegye 
közzé.

Az OEVB 1/2016. (09.26.) határozata

Pápai Mihály polgármester és a FIDESZ-KDNP va-
lamennyi helyi önkormányzati képviselője 2016. 
szeptember 26-tól szeptember 28-ig lakossági fó-
rumot tartott Gyálon. 

A három helyszínen tartott fórumsorozaton a polgár-
mester bemutatta a 2016. évi városi fejlesztéseket, 
beruházásokat. Részletesen beszámolt arról, hogy 
mekkora összegből gazdálkodhattunk ebben az év-
ben, valamint kitért a jövőben megvalósítani kívánt 
tervekre is. 

A tájékoztatón a városrészek fejlesztési lehetőségei 
mellett, a jelenlévőknek lehetőségük volt kérdéseiket, 
észrevételeiket is elmondani. Ennek kapcsán több he-
lyi lakó fejezte ki elégedetlenségét a járdákkal kapcso-
latban. A polgármester megnyugtatta a jelenlévőket, 
hogy tudomása van a városvezetésnek a járdák he-

Új járdákra van szükség – derült ki a 
háromnapos lakossági fórumon

lyenkénti rossz állapotáról és elmondta, hogy a város-
vezetés 2018-tól tervezi a járdák felújítását, építését. 
A jelenlévők említették még helyenként a közvilágí-
tás hiányosságát, melyre fokozottabb figyelmet fordí-
tanak majd a jövőben. Többen felvetették a villanyve-
zetékekre ránövő fák, gallyak problémáját is, melyet 
a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 
szakemberei megvizsgálnak és elvégzik a szükséges 
munkálatokat. 

A háromnapos fórumon Pápai Mihály polgármester és 
csapata munkáját többen is dicsérték, melynek nem 
egyszer hangot adtak. A rendezvény utolsó állomásán 
egy nemrégiben a városunkban otthonra lelő hölgy el-
érzékenyülve említette, hogy nem látott ekkora mérté-
kű fejlődést sehol, mint amit Gyálon tapasztal. 

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy októ-
ber 31. napja (hétfő) munkaszüneti nap, ezért 2016. 
október 15. munkanap lesz. 

2016. október 14-én, pénteken a Gyáli Polgármes-
teri Hivatal meghosszabbított ügyfélfogadási idő-
ben, azaz 16.00-ig áll szíves rendelkezésükre. 
Ennek köszönhetően október 15-én, szombaton Hi-
vatalunk zárva tart, ügyfeleket nem fogad, azonban 
a Gyáli Járási Hivatal munkarendje a következőkép-
pen alakul: 

október 14. péntek   12.30 - 15.30
október 15. szombat   08.00 - 12.00

Kormányablak 
október 14. péntek   08.00 - 16.00
október 15. szombat   07.00 - 17.00

A változás miatt szíves megértésüket kérjük!

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Módosított hivatali nyitvatartás

Gyálon a szavazatok 100 százalékának összeszámlá-
lását követően a kötelező betelepítési kvótáról rende-
zett országos népszavazáson a részvételi arány a kö-
vetkezőképpen alakult a Nemzeti Választási Iroda (NVI) 
adatai szerint.

Gyálon 18.920 fő a választásra jogosultak száma, a sza-
vazáson 7.099-en jelentek meg, ez 37,52%-os részvételt 
jelent, az érvénytelen szavazatok aránya 5,23%.
Az érvényes szavazatok 98.39%-a nemmel válaszolt a 
feltett kérdésre.

Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te a nyári szünetet követő első alkalommal szept-
ember 29-én megtartotta éves munkarend szerin-
ti soros ülését. 
Az ülésen összesen huszonegy napirendi pont 
szerepelt, melyekben az alábbi döntések születtek:

Első napirendi pontként elfogadták a képviselők Pápai Mi-
hály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta 
történt fontosabb eseményekről, valamint a költségvetés 
első félévi alakulását. Gyál város jelentős összegű megta-
karítással rendelkezik, mely egy részének lekötéséről dön-
tött a testület.

A képviselők az idei évben is elfogadták a Bursa Hunga-
rica Pályázathoz történő csatlakozást, mely a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok tanulmányait hiva-
tott támogatni. Az elmúlt tanévben több mint 2.500.000 fo-
rinttal járult hozzá az önkormányzat a fiatal, gyáli hallgatók 
továbbtanulásához, a maximálisan adható támogatási ösz-
szeggel. A 2017. évi fordulóra a pályázat megnyílt, melyre 
várják a gyáli diákok jelentkezését. 

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 2016. augusztus 
15-én jelentette be, hogy jelentősen emelkedhet az elektro-
mosgépjármű-töltő berendezések száma Magyarországon. 
Ehhez kapcsolódóan a Nemzetgazdasági Minisztérium 
e-töltőállomások létesítésére írt ki pályázatot, melyen a tes-
tület döntése értelmében Gyál is indul. A Jedlik Ányos Terv 
elektromos töltőállomás alprogram célja, hogy Magyaror-
szág nagyobb településein mindenki számára elérhetővé 
váljon a töltési lehetőség és ezzel együtt az elektromos jár-
művek használata, melynek környezetkímélő hatása van. 
Gyálon két elektromosgépjármű-töltő berendezés létesül-
het, amennyiben pályázatunk pozitív elbírálásban részesül. 

A képviselők döntöttek arról is, hogy indulhatunk azon a pá-
lyázaton, amelyet az 1956-os forradalom és szabadságharc 
60. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat ke-
retében, az 1956-os Emlékbizottság hirdetett az antikommu-
nista forradalmat és a kapcsolódó történelmi eseményeket 
felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító úgyne-
vezett „Büszkeségpontok” kialakítására. Gyál a lehetőségei-
hez mérten a maximális összegre, azaz 2,5 millió forintra pá-
lyázott, melynek keretében az 56-os emlékművet és annak 
környezetét hozná rendbe az önkormányzat. 

Pápai Mihály polgármester többször elmondta nyilvános 
eseményeken, hogy amikor az önkormányzatok „átadják” az 
iskolákat a KLIK-nek, akkor Gyál úgy kívánja ezt megtenni, 
hogy azok a lehetőségekhez mérten rendezettek, tiszták és 
nem utolsó sorban technikailag felszereltek legyenek. Úgy 
tűnik, hogy ez a következő év elejére várhatóan meg is való-
sul, hiszen a testület megszavazta a 19. napirendi pontot is, 
melynek értelmében az önkormányzat 18 millió forint keret-
összegben biztosít számítástechnikai eszközöket Gyál ösz-
szes általános iskolájának. Ez azt jelenti, hogy korszerű és 
modern gépeken tudnak majd tanulni a diákjaink és dolgoz-
ni pedagógusaink. 

Az utóbbi hónapokban több lakossági panasz érkezett Gyál 
forgalmi rendjére vonatkozóan. A testület tagjai elfogad-
ták a Bartók Béla utca, Némediszőlő, Újvilág utca forgalmi 
rendjének megváltoztatását. 

Zárt ülés keretében javaslatot tettek a képviselők a Pest 
Megyei Közgyűlés által alapított díjra való felterjesztésre is. 

A szeptember 29-i testületi ülés anyagát, mellékleteit meg-
tekinthetik a www.gyal.hu weboldalon.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Beszámoló a szeptemberi képviselő-testületi ülésrőlKiírták a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot 
Az érettségizők is jelentkezhetnek!

A képviselő-testület szeptember 29-i döntése 
alapján városunk az idei évben is csatlakozott a 
Bursa Hungarica Pályázathoz, mely a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok tanulmá-
nyait hivatott támogatni. 
Az elmúlt tanévben több mint 2.500.000 forinttal 
járult hozzá az önkormányzat a fiatal, gyáli hall-
gatók továbbtanulásához, a maximálisan adható 
támogatási összeggel. 
A 2017. évi fordulóra a pályázat már megnyílt, eh-
hez kapcsolódóan az alábbiakat ajánljuk szíves 
figyelmükbe. 

A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI 
ÖSZTÖNDÍJ 2017. ÉVI FORDULÓJÁRA

A pályázók köre:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kor-
mányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a te-
lepülési önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
rendelkezők részesülhetnek, amelyet a pályázó a lak-
címkártyájával tud igazolni.

Figyelem! A pályázás rendje a tavalyi évhez hasonlóan 
az alábbiak szerinti:

A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egy-
szeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx Azok a 
pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rend-
szerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő fel-

használónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-
Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az 
„Elfelejtett jelszó funkcióval” kérhetnek új jelszót. 
A pályázói regisztráció vagy a belépést követően lehetsé-
ges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormány-
zatok pályázói részére. Gyál Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 173/2016. (IX.29.) számú határozat-
tal csatlakozott a 2016. évi fordulóhoz!
A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! Az 
adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrla-
pot kinyomtatva és aláírva kell benyújtaniuk a pályázóknak. 

A pályázat benyújtási határideje: 2016. november 8.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csato-
landó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban 
meghatározott bármely melléklet hiányában a pályázat for-
mai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását 
önkormányzatunk az EPER-Bursa rendszerben igazolja. A 
be nem fogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat benyújtásának helye: 
Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda
Szociális és intézményi igazgatási csoport 
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. fsz. 13. és 16.
E-mail: igazgatas@gyal.hu, Honlap: www.gyal.hu
Hivatali ügyfélfogadási idő: hétfő: 12:30-15:30, 
szerda: 12:30-17:45, péntek: 8:00-12:00

Pályázati kapcsolattartó:  
Sághi Tamásné  (telefon: 06-29/544-140)
Pap Krisztina  (telefon: 06-29/544-141)
Varga Patrícia  (telefon: 06-29/544-138)

Bővebb felvilágosítás a www.gyal.hu oldalon található.

A téli tüzelés veszélyei
Október 15-ével megkezdődik a hivatalos fűtési szezon. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan a hűvösebb idő 
beköszöntével nem várják meg a szezon kezdetét, estén-
ként felfűtik a lakásaikat. A háztartások zömében vegyes 
tüzelésű kazánt használnak. Önmagában ez nem okozhat-
na gondot, ha mindenki a megfelelő karbantartást köve-
tően és rendeltetésszerűen alkalmazná ezen eszközöket.

„Felrobbant egy vegyes tüzelésű kazán egy családi ház 
pincéjében Albertirsán a Kolozsvári utcában, szeptember 
22-én kora délutáni órákban. A felhasadt kazán mellett tar-

tózkodó két ember a kiáramló forró víz miatt égési sérülé-
seket szenvedett, őket a mentők kórházba szállították. 
A ceglédi hivatásos tűzoltók a helyiséget átvizsgálták – ab-
ban kár nem keletkezett, – valamint a még izzó parazsat a 
kazánból eltávolították.” 

Ilyen és ehhez hasonló híreket gyakran olvashatunk, hall-
hatunk a különböző médiumokban. A káresemények meg-
előzése érdekében nem árt, ha tudjuk, hogy miért következ-
hetnek be a robbanások és mit tehetünk annak érdekében, 
hogy a baj ne következzen be.  

A legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatából 
ered, hiszen a tulajdonosok nem mindig megfelelően üze-

meltetik az eszközöket. Sok esetben a műszaki állapotuk 
sem a legmegfelelőbb, és gyakran túlfűtik a szerkezeteket, 
ami már nem képes megbirkózni a megemelkedett nyo-
mással. Egyéb okok is közrejátszhatnak a kazánok robba-
násában, mint például egy esetleges áramszünet, aminek 
hatására leáll a keringető szivattyú. A modern kazánoknál 
ez ma már nem jelenthet gondot, hiszen egy túlnyomást 
szabályzó szelep biztosítani tudja az állandó és megfele-
lő üzemi nyomást. 

Fontos, hogy minden begyújtás előtt győződjön meg ar-
ról, hogy: 
• a tüzeléstechnikai berendezés és a fűtési rendszer
  az előírt mértékig fel legyen töltve vízzel,

• a csapok, szelepek és egyéb nyitó-záró szerelvé-
 nyek, nyitott, illetve az üzemeltetésnek megfelelő
 állásban legyenek,
• szivattyús fűtés esetén győződjön meg a szivattyú
 zavartalan működéséről és megfelelő
  áramellátásáról,
• ellenőrizze a termosztát helyes beállítását, a kon-
 denzáció és ezzel együtt járó kátrányosodás, illet-
 ve az ebből eredő fokozott mértékű korrózió elke-
 rülése érdekében.

A robbanásokat többnyire emberi mulasztás okozza, így 
a balesetek megelőzése érdekében kiemelt figyelmet kell 
fordítani az alapvető szabályok betartására.
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De miért is van szükség erre? A mikrocenzus, azaz „né-
pesség-összeírás” a társadalmi folyamatokat követi nyo-
mon. A kérdőívre adott válaszokból naprakész információk 
nyerhetők a népesség nagyságáról, összetételéről élet-
kor, nem, családi állapot, iskolai végzettség, foglalkozta-
tottság, nemzetiség és sok más fontos demográfiai mutató 
szerint, valamint részletes képet kaphatunk a háztartások 
és a családok főbb jellemzőiről és a lakásállomány főbb 
adatairól is. 

A mikrocenzust törvény rendeli el, a kiválasztott lakások-
ban lakók részvétele az összeírásban kötelező.

Az idei adatfelvétel célja, hogy megismerjék Magyaror-
szág lakosságának életkörülményeit és a főbb jellemzők 
változásait a 2011. évi népszámlálás óta. Az eredmények 
alapján megalapozottabban lehet különféle fejlesztéseket 
tervezni és azok hatásait mérni. Az adatfelvételre október 
1. és november 9. között kerül sor, a minta a lakosok 10 
százalékára terjed ki, így az ígéretek szerint a legfonto-
sabb adatokat nemcsak országosan és megyénként, ha-
nem járásonként is be tudja majd mutatni a KSH. Az adat-
felvétel 2148 településen (közöttük Gyálon is), mintegy 
440 ezer háztartást és körülbelül egymillió embert érint – 
figyelem, fontos: a törvényi előírások szerint a mintá-
ba került háztartásokban élők számára a válaszadás 
kötelező!

A felhívás részletes menetrendi mutatóval is szolgál: ok-
tóber 1-9. között a kijelölt személyeknek lehetőségük lesz 
arra, hogy a kérdőíveket interneten keresztül önállóan tölt-

sék ki. Amennyiben az önkéntes lehetőséggel nem él-
nek, akkor október 10. és november 9. között számláló-
biztos keresi fel a háztartást, hogy felvegye az adatokat. 
A mikrocenzus kérdőívei mellett a számlálóbiztosok kiegé-
szítő felvételek keretében további fontos témákban is kér-
dezni fogják a lakosságot, ezekre a kérdésekre a válasz-
adás önkéntes. 

A KSH a kijelölt címekre szeptember 26. és 30. között pos-
tai úton eljuttatja az adatfelvételre felkérő levelet, amely 
tartalmaz egy tájékozatót, valamint az internetes kitöltés-
hez szükséges azonosítót.

Hogyan óvják az adataimat?

Az adatvédelmi követelmények a mikrocenzus minden te-
rületén megjelennek. A mikrocenzusról szóló 2015. évi X. 
törvény kimondja, hogy az adatgyűjtés során „az adato-
kat személyazonosításra alkalmatlan módon kell felvenni”. 
A másik fontos adatvédelmi kritérium a törvényben, hogy 
„a mikrocenzus során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai 
célra használhatók”. A mikrocenzus kérdőívei nem tartal-
maznak nevet, és a Központi Statisztikai Hivatal biztosítja, 
hogy az adatfeldolgozást követően az adatok ne legyenek 
összekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal. Az adatvédel-
mi, adatbiztonsági követelmények betartásáért a KSH fele-
lős, tevékenységét a Nemzeti Adatvédelmi és Információ-
szabadság Hatóság kíséri figyelemmel. 

A témában részletesen az alábbi linken talál információt: 
http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/

Gyáliakat is kérdezhetnek a mikrocenzus során 
Népesség-összeírást végez a következő hetekben a Központi Statisztikai Hivatal Az európai sporthét magyarországi rendezvényeinek kere-

tében szeptember 17-én rendeztük a „Pingpongozz ne dro-
gozz!” őszi első eseményét. Nagyon sok fiatal, tehetséges 
gyereket kísértek el szüleik néhány óra délutáni játékra. 

A bemelegítés után minden gyerek kipróbálhatta az 
adogatógépet, majd csoportok kialakítását követően a szo-
kásos verseny lebonyolítására került sor. A fiatalok nagyon 
lelkesek voltak és senki sem távozott üres kézzel. A követ-
kező sorrend alakult ki: 

1. Katona Gábor 
2. Juhász Ruben 
3. Völcsei Tamás.

Gratulálunk a helyezetteknek és várunk mindenkit a kö-
vetkező októberi alkalomra is. 2017. márciusáig folytatódik 
a most indult pontgyűjtő sorozat, amelynek végén a legjob-
bakat jutalmazzuk. 

Rendezvényünk folyamatos megtartásában döntő segít-
séget kapunk a Nemzeti Együttműködési Alaptól és Gyál 
Város Önkormányzatától. 

Október 22-én egyesületünk szervezésében a magyar 
bajnokcsapat két tagja látogat el hozzánk, akik egy bemuta-
tó mérkőzés, majd edzés keretében mutatják meg az aszta-
litenisz legmagasabb osztályának tudását. Mindenkit szere-
tettel látunk 15:00 órától az Ady Endre iskola tornatermében. 
Már 13:00 órától rendelkezésre állnak eszközeink egy kötet-
len ping-pongozáshoz. 

A megyei csapatbajnokság küzdelmeiben két csapattal 
képviseljük a gyáli színeket. A tavalyi 1.a és 1.b osztályban 
elért ötödik helyeket ebben az évben szeretnénk egy ér-
mes hellyel javítani. 

Mérkőzéseink megtekinthetők a hétvégi bajnoki fordu-
lók alkalmával az Ady Endre iskola tornatermében. Szerve-
zés alatt levő versenyeink VII. OBO-Prémium kupa 2016. 

november, Városi diák asztalitenisz verseny december, Já-
rási asztalitenisz kupa 2017. január.

Minden ami gyáli asztalitenisz megtalálható  a www.gyase.
hu oldalon vagy a facebookon.
Elérhetőség: 
e-mail: premium.gyal@gmail.com     
Telefonszám: 06-70/542-8116.

GYASE  Elnökség

Asztalitenisz hírek

VEKOP-8.2.1-15 kódszámú „Ifjúsági Garancia a Közép-ma-
gyarországi régióban” elnevezésű kiemelt projekt a Nemzet-
gazdasági Minisztérium irányítása alatt 4.2 milliárd forintos 
költségvetésből, az Európai Unió támogatásával a Nemzeti Fog-
lalkoztatási Alap előfinanszírozásában valósul meg.

Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok, akik 
sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak, minél rövidebb időt tölt-
senek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, il-
letve, hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-
piaci helyzetük javításához.

A szakképzetlen fiatalok esetében ez elsősorban azzal érhető 
el, ha visszatérhetnek a tanuláshoz, egy új lehetőséget kapnak a 
gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés megszerzésére.

Képzési költség biztosítása során, a támogatás keretében a tanfo-
lyam teljes díját átvállaljuk. 
Keresetpótló juttatásban is részesül a tanfolyam ideje alatt a fia-
tal, ami a hatályos közfoglalkoztatási bér, 100%-a (79.155Ft). Kép-
zéshez kapcsolódó utazási költség 100%-ban megtérítésre kerül. 
A szakképzett fiatalok esetében pedig a munkatapasztalat meg-
szerzésére, illetve a versenyszférában történő elhelyezkedés 
segítésére kell helyezni a hangsúlyt.
A programban résztvevő fiatalok foglalkoztatása esetén a mun-
káltatónak lehetősége van bértámogatást és 3 féle bérköltség 
támogatást igényelni az alábbiak szerint:
a) bértámogatás„legfeljebb 8+4”: A támogatás folyósítása legfel-
jebb nyolc hónapig lehetséges, úgy, hogy a munkaadónak vál-
lalnia kell a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatást, amely a tá-
mogatás folyósítási időtartama 50%-ának megfelelő további 
időtartam. A támogatás folyósítási időtartamában a támoga-
tás mértéke a minimálbér másfélszeresének és a ténylege-

sen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adónak legfel-
jebb 70%-a.
b) „legfeljebb 90 nap” konstrukció: Munkatapasztalat-szerzés cél-
jából nyújtható a projektben bérköltség támogatás e projektben 
legfeljebb 90 napra. 
A legfeljebb 90 napos munkatapasztalat-szerzést követően adha-
tó még a maximum 12 havi bértámogatás is, a legfeljebb 8+4 havi 
konstrukcióban.
c) „legfeljebb 10+5 havi”konstrukció: A programrésztvevő, a prog-
ramba lépéskor ISCED 1-2 kategóriába tartozó (azaz alacsony 
iskolázottságú) fiatalok érdekében nyújtható csak, olyan hatósági 
szerződéssel, amely legfeljebb 10 hónap támogatást és 5 hónap 
továbbfoglalkoztatási kötelezettséget állapít meg. 
d) „legfeljebb 6+3 havi”konstrukció: Nem alacsony iskolai végzett-
ségű fiatalok esetében nyújtható, az alábbi konstrukció szerint, 
olyan hatósági szerződéssel, amely a teljes (legfeljebb) 6+3=9 
hónapra állapít meg kötelezettségeket. 

A b, c, d, konstrukciónál a támogatott időszakra a munkabér 
és a szociális hozzájárulási adó 100%-ban megtérítésre kerül.
Ha a fiatalnak van szakmája és egy piacképes ötlete, abban az 
esetben vállalkozóvá válást elősegítő támogatást kaphat 6 hó-
nap időtartamra, havonta maximum a mindenkori minimálbér ösz-
szegét (2016-ban bruttó 111.000 Ft/hó).
Egy másik lehetőség a „Vállalkozz Itthon Fiatal” program ke-
retén belül, akár 3.000.000 forintos tőketámogatáshoz is juthat 
a jelentkező, 10%-os önrész megléte mellett. (Bővebb informá-
ció: www.ofa.hu)
A programba bekerülés feltétele, hogy regisztrált munkanélküli le-
gyen a fiatal, az állandó lakcíme illetve tartózkodási he-
lye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási 
osztályán. 
Érdeklődni a pest.munka.hu oldalon, il-
letve Tóth Tamásnál a 06-70/198-7558-
as telefonszámon lehetséges.

Program a fiatalokért…
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Zenében lelt öröm 
Zeneiskolai tanár-diák hangverseny

Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa a vi-
lághírű hegedűvirtuóz, Yehudi Menuhin 
kezdeményezésére 1975-ben nyilvání-
totta október 1-jét a Zene Világnapjává. 
Művészeti iskolánk minden évben nagy-
szabású hangversennyel tiszteleg az ün-
nep előtt.
E jeles alkalomból gyűlt össze a közön-
ség szeptember 29-én este a Gyáli Bar-
tók Béla Általános Iskola aulájában, ahol 
városunk egyetlen koncertzongorája talál-
ható. Az est előadói a Gyáli Kodály Zol-
tán Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és 
tanárai voltak, a hallgatóságot jórészt ze-
neiskolás növendékeink és családtagja-
ik alkották. Örömünkre szolgált, hogy je-
lenlétével megtisztelt minket Dr. Hrutkáné 
Molnár Monika, a Monori Tankerületi Köz-
pont igazgatója, valamint Baloghné Ba-
logh Mária, a Gyáli Bartók Béla Általános 
Iskola intézményvezető-helyettese is.

A koncert műsora rendkívül színes volt. 
Az elhangzott művek között szerepelt 
olyan, ami az 1600-as években íródott, 
de felcsendültek zenék a 1980-as évek-
ből is, a komolyzene és a könnyűzene vi-
lágából egyaránt.
A gyerekek számára inspiráló, hogy együtt 
szerepelhettek tanáraikkal, illetve hallhat-
ták, láthatták őket előadóművészként is 
színpadra lépni.
Az énekes és hangszeres produkciókat 
a közönség több ízben hosszú vastaps-
sal jutalmazta, hiszen része lehetett fel-
emelő pillanatokban éppúgy, mint önfe-
ledt örömben.
Iskolánk névadója, Kodály Zoltán szavai 
híven fejezik ki azt, amit a Zene Világ-
napján közvetíteni szándékoztunk:„Teljes lelki élet zene nélkül nincs. 

Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.”

Szeptember 8-án, a közösségi házban amatőr és 
profi kertészek mutatták meg a legszebbnek tartott, 
saját termesztésű gyümölcseiket, zöldségféléiket, 
dísznövényeiket.

Az idei kiállítás is a gyáli kertbarátok szorgalmát, hoz-
záértését dícséri, hiszen sok szépséget, igazi külön-
legességeket, féltéssel, odafigyeléssel, szeretettel 
nevelt terményeket láthattunk. Különösen fontos és 
becsülendő az a hozzáállás és tudás, amivel sajnos 
manapság egyre ritkábban találkozik az ember, hiszen 
a rohanó mindennapjainkban sokan a hipermarketek 
polcairól vásárolunk zöldségeknek és gyümölcsöknek 
tűnő termékeket, pedig ezek íze legtöbbször köszönő-
viszonyban sincs az otthon megtermeltekével. A kiál-
lításon lehetőség volt megkóstolni a saját termeszté-
sű zöldségeket és sokaknak nosztalgikus élmény volt 
újra felfedezni, hogy milyen is a valódi paradicsom 
vagy paprika íze. 

Hagyománnyá vált, hogy ilyenkor nem csak terménye-
ket díjaznak, de a legszebb konyhakert és díszkert tu-
lajdonosait is jutalmazzák. Ez szintén nagyon szép és 
mindannyiunk számára hasznos gesztus, hiszen min-
den gyáli érdeke és városunk büszkesége, hogy van-
nak akik komoly erőfeszítéseket tesznek környezetünk 
szépségéért. Követendő példát állít mindannyiunk elé 
ez a hozzáállás, melynek köszönhetően igényesen ki-
alakított utcafrontokat és díszes kerteket láthatunk a 
városban sétálva.

Az ünnepségen részt vett Pápai Mihály polgármester, 
Erős József alpolgármester és Nagy Kálmán a Kerté-
szek és Kertbarátok Országos szövetségének alelnö-
ke is, aki méltatta a kiállított terményeket.

Terménybemutató 
kiállítás
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete pályázatot hirdet a Gyáli Liliom 
Óvoda (intézményvezető) magasabb ve-
zetői álláshely betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
 
A vezetői megbízás időtartama:   
2017. február 1-jétől – 2022. július 31-ig.
 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
 
A munkavégzés helye: Gyál, Liliom u. 13-15.
 
Az állás betöltésének kezdő napja: 2017. február 1.
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbí-
zással járó lényeges feladatok: 
Gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intéz-
mény működésével kapcsolatos minden olyan ügy-
ben, melyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. 
Felelős az intézmény szakmai- és törvényes (min-
denkor hatályos jogszabályok szerinti) működésé-
nek biztosításáért, a takarékos gazdálkodásért.
 
Illetmény és juttatások: 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tör-
vény, valamint a pedagógusok előmeneteli rend-
szeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézmények-
ben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII.30.) Kormány rendelet szerint.

Pályázati feltételek:    
főiskola, óvodapedagógus végzettség, pedagó-
gus-szakvizsga keretében szerzett intézmény-
vezetői szakképzettség, legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, a 
nevelési-oktatási intézményben pedagógus-mun-
kakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkal-
mazás, vagy a megbízással egyidejűleg peda-
gógus-munkakörben történő, határozatlan időre 
teljes munkaidőre szóló alkalmazás, magyar ál-
lampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképes-
ség, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
vezetői tapasztalat, legalább 5 év feletti szakmai 
gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások: 
szakmai önéletrajz, szakmai végzettséget, kép-
zettséget igazoló dokumentumok fénymásolatai 
(eredeti dokumentumok bemutatása mellett), szak-
mai és vezetői gyakorlat igazolása, vezetői prog-
ram a szakmai helyzetelemzésre épülő fejleszté-
si elképzeléssel, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a véleménye-
zésben és az elbírálásban résztvevők a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatokat megismerhe-
tik, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt 
ülés megtartását kéri, nyilatkozat, amennyiben élni 
kíván a Nemzeti Pedagógus Kar véleményezési 
jogkörével, nyilatkozat a Kjt. 41. § szerinti összefér-
hetetlenségről.     

A pályázat benyújtásának a módja:  
A pályázatot „Gyáli Liliom Óvoda magasabb veze-
tői pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 
2 másolati példányban) kell leadni a Gyáli Polgár-
mesteri Hivatal Igazgatási Irodájára (2360 Gyál, 
Kőrösi út 112-114. fsz. 13-as szoba).

A pályázati kiírással kapcsolatban további informá-
ciót Sághi Tamásné csoportvezető nyújt, a 29/544-
140-es telefonszámon. 

További információ szerezhető a www.gyal.hu hon-
lapon .
 
A pályázat benyújtásának határideje:   
az NKI (Közigállás) honlapon való megjelenést kö-
vető 30. nap.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a pályázatok a hatályos jogszabályokban megha-
tározott szervezetek részére átadásra kerülnek 
véleményezésre, majd a kiírásnak megfelelő pá-
lyázókat a kinevezési jogkör gyakorlója által létre-
hozott bizottság (Oktatási és Kulturális Bizottság) 
személyesen meghallgatja, ezt követően a képvi-
selő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:   
a jogszabály által előírt véleményezési határidő le-
teltét követően a következő testületi ülésen.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Pályázati felhívás

Szüreti főzőverseny 

Nagy örömünkre szolgált, hogy szeptember 24-én im-
már harmadik alaklommal került megrendezésre a szü-
reti szabadtűzi főző- és süteménykészítő verseny. Fel-
nőtt és gyerek csapatok is összemérhették tudásukat. 

A szervezésben a Bocsok Nagycsaládosok Egye-
sülete, a Szabadtűzi Lovagrend Rendvédelmi Főkapi-
tánysága és a Peremvárosi Horgászok Egyesülete is 
részt vett akik a helyszínt is biztosították. 

A rendezvény lebonyolításához fővédnökként nagy-
ban hozzájárult Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képvi-
selő és Pápai Mihály Gyál város polgármestere. Tá-
mogatóként segítettek: Eisberg Magyarország Kft, 
Soós tészta Kft., Fogaskerégyár Kft., Arany János Kö-
zösségi Ház és Városi Könyvtár és még sokan mások. 

A szakavatott zsűri tagjai között Bede Róbert mes-
terszakács is ott volt, aki az eredményhirdetés után 
egy bemutatóval színesítette rendezvényünket. A gyö-
nyörű időnek, szikrázó napsütésnek is köszönhető-
en mindenki remekül érezte magát. Büszkeségünkre 
nem csak Gyálról hanem közeli városokból, országok-
ból is ellátogattak hozzánk.

Egy csepp a tengerben 

A Bocsok Nagycsaládosok Egyesülete a szüreti fő-
zőverseny után újult erővel vasárnap délutáni prog-
ramként újra fakanalat ragadott egy jótékony célból. 
Brandt Viktornak – aki egy hétköznapi trolibusz veze-
tő – van egy nagy álma. Mozgáskorlátozott emberek-
nek olyan élményeket nyújtani, ami nekünk épp embe-
reknek természetes.

Ők egymás között csak Álomszállítónak hívják. 
Szüksége van támogatásokra, hogy sikerüljön ven-
ni egy Mercedes buszt amivel ingyen szállítani tudja 
ezeket a mozgásban korlátozott embereket.

Erről több információ a facebook oldalán található. 
https://www.facebook.com/viktorszallito

Ezen a szép délutánon a motorosok összefogásá-
val ki tudtuk szállítani őket a Peremvárosi Horgász-

Bocsok Nagycsaládosok Egyesülete

tó és Pihenőparkba, ahol a Bocsok egy tányér meleg 
étellel fogadta őket.

Jó érzés adni és tudni, hogy egy csepp lehetünk 
a tengerben, hogy ezzel is hozzájárulhattunk Brandt 
Viktor álomszállító álmához.

Köszönjük a motorosoknak és a motoros egyesüle-
teknek a támogatást!      
(Moto 24, Gyermekmotoroztatás, Trike baráti kör, 
Pannónia MGTSZ)



Gyáli ÚjságÚj 2016. október

Szépkorúakat köszöntöttek a közösségi házban
Az idén ünnepleték házasságkötésük 60. évfordulóját:

- Ignácz Oszkár, és neje, Simon Éva.

Házasságkötésük 50. évfordulóját ünnepelték:

- Spányik István, és neje, Balla Julianna Terézia,
- Nagy István János, és neje, Sipos Zsuzsanna Margit,
- Nagy János, és neje, Barabás Erzsébet,
- Zsember György, és neje, Földváry Erzsébet.

Az idősek világnapjához kapcsolódva Gyál Város Ön-
kormányzatának vezetői szeptember 28-án, a közös-
ségi ház színháztermében, városi ünnepségen kö-
szöntötték a szépkorúakat.

A rendezvényen részt vett Dr. Szűcs Lajos országgyű-
lési képviselő, Pápai Mihály, Gyál város polgármeste-
re és Erős József alpolgármester is. 

Schmidt Gréta verssel köszöntötte az ünnepelteket, 
majd Pápai Mihály mondott ünnepi beszédet.

A rendezvény részeként jubiláló házaspárok 
erősítették meg 50, 60 évvel ezelőtt tett fo-
gadalmukat Beke Zsuzsanna anyakönyv-
vezető előtt.

Az egymás tiszteletéből, hűségből, 
egymás melletti kitartásból, szere-
tetből is példát adó házaspáro-
kat városunk vezetői külön is 
köszöntötték.

A rendezvényt Gyál város Ön-
kormányzatának ajándéka, Ka-
locsai Zsuzsa Jászai-díjas, 
Érdemes művész, operettprima-
donna és Egyházi Géza musical- 
és operetténekes műsora zárta.

12 13
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Nyugdíjas egyesületünk közhasznú tevékenységé-
be tartozik a hagyomány valódi, aktív  megélése. Au-
gusztusban és szeptemberben szervezett három 
programunkról számolunk be.

Szilvalekvárfőzés – Szilvamagtól a lekváros buktáig

Majd  tíz éve, hogy közösen, bográcsban főzzük a szil-
vát tagjainkkal augusztusban. A Kiss család által meg-
termelt és felajánlott 100 kg szilva az idei évben is két 
bográcsban, két napig főtt. Az eredményt a főzőknek 
és a Civilek a Környezetünkért Egyesületnek ajándé-
koztuk, mint minden korábbi évben. Igen finom lett, aki 
nem hiszi kóstolja meg….

Rendhagyó szüreti összejövetel
 
A gyáli lovasok elfoglaltsága miatt nem volt városi lo-
vas felvonulás, mint más években.
Hegyesi Magdolna tagunk kihelyezett szüreti összejö-
vetelt szervezett számunkra a kertjében. Három díszí-
tett sátorban szőlő, bor és más finomságok kerültek 
az asztalokra és nagy bogrács szüreti csülkös-pörköl-
tet főztünk. Szüreti emlékek felidézésével, vidám, té-
mához illő felolvasásokkal éltük meg a szüreti emlé-
keket. Köszönjük Magdi a jó hangulatot és önfeláldozó 
munkádat.   

Pincelátogatás Diósdon

A Diósdi Hagyományőrző Egyesület 2015-ben ven-
dégünk volt a gyáli horgásztó mellett megrendezett 
Szüreti Fesztiválon, idén az ő meghívásukra énekes 
csoportunk tett látogatást a diósdi tájházban. A sze-
retetteljes fogadtatáson felül gazdag vendéglátásban, 
idegenvezetésben volt részünk. A Görög Istvánné Ka-

tica vezette egyesület tagjaival, egy nagyon szépen 
rendbe hozott, épen maradt pincében, jó hangulatban, 
közös énekléssel töltöttünk egy délutánt. 
Katica ismertetője alapján talán az ország legrégebbi 
faszerkezetű szőlőprését (bevésett évszám: 1872) is 
láthattuk. Megtudhattuk épségben maradásának okát, 
hogy a nagy, óriási faszerkezetnek köszönhetően nem 
tudták kivinni a pincéből. Így menekült meg a pusz-
tulástól, majd szorgos kezek felújították. Régi és so-
kunk által még használt, más szüreti eszközt, a tájra 
jellemző egyéb munkaeszközöket, tárgyakat, edénye-
ket ismertünk fel a múlt századokból megmentett, ki-
állított darabokban. Csodálatra méltó gondoskodás a 
múlt eme átmentése a jelen kor számára. Nagyszerű, 
okos kihasználása a pincének, ahol más összejövete-
leket, esküvőket is szerveznek, és jó szívvel ajánlunk 
megtekintésre másoknak is.

A két közhasznú egyesület barátsága a CIC-nek kö-
szönhetően, egy tájékoztatón köttetett a vezetők kö-
zött és tart továbbra is. Dalok, receptek, pálinka ízek 
fortélyait cseréljük. Konzultáció és egymás segítése, 
informálása jellemzi még barátságunkat a közös talál-
kozókon felül, úgymint a kölcsönös városlátogatások, 
a Térségi Nyugdíjas Klubok Találkozója Gyálon. Egy-
kori munkatársak találtak egymásra, a barátság még 
megalapozottabb, szorosabb lett ezáltal is. 
Köszönjük a vendéglátóinknak, a diósdi és gyáli polgár-
mestereknek, hogy vendégek lehettünk a tájházban.

Kiss Jánosné Irénke

Őszi hagyományok

Köszönjük, hogy adóbevallásakor a befizetett adó-
ja 1%-ával  támogatta egyesületünk működését. 
Támogatására a jövőben is számítunk!
Adószámunk: 18717048-1-13

Nyugdíjasok Helyi Képviseletének 
Közhasznú Egyesülete

Szent Márton napi 
hagyomány 

November 11-én 16 órától.

A korábbi évekhez hasonlóan, idén is műso-
ros, zenés-táncos estet rendezünk libás étel 

fogyasztással. 
Asztalfoglalásra, vacsoraigénylésre 

november 6-ig lesz lehetőség a 
06-20/521-3798-as telefonszámon.

A belépés ingyenes, 
a vacsora díja később lesz ismert!

Egyesületünk 1997-ben jött létre, de 2015. novembe-
re óta új vezetőséggel folytatta tovább tevékenységét, 
2016. márciusa óta pedig már a Kéz a Kézben Gyáli 
Nagycsaládosok Egyesülete nevet viseli.

Célunk egy olyan egyesület megteremtése, ahol a 
családok összetartanak és számíthatnak egymásra, 
továbbá, ahol fontos a közösség építő, szorgalmas 
munkája.

Tevékenységünket önkéntesen végezzük, ahol a csa-
ládok megismerik egymást, összetartó közösséget al-
kotva kreatív, színvonalas, minőségi időt tölthetnek 
egymással. Jó hangulatban, barátságos légkörben 
zajlanak rendezvényeink a szervezéstől a lebonyolí-
tásig, ahol igyekszünk értéket, hagyományt teremteni. 

Az elmúlt évben számos ilyen rendezvényt tartottunk. 
Nyár közepén egy jó hangulatú három napos családi 
táborozáson vettünk részt Inárcson. Majd két turnus-
ban is átruccantunk hajóval Szentendrére. A Velencei 
tóhoz szervezett strandolást pedig a gyerekek élvez-
ték a legjobban. Főzéssel összekapcsolt beszélgetős 
összejövetelt is tartottunk, ahol a gyerekek kipróbál-
hatták egyesületünk Dohány Kft.-től kapott játékait, a 
felnőttek eközben beszélgetés mellett tudtak kikap-
csolódni. A Peremváros Horgásztónál részt vettünk a 
II. Szüreti Szabadtűzi főző- és sütemény készítő ver-
senyen, ahol a süteménnyel az 1. helyezést nyerte el 
a csapat, a főételért pedig különdíjban részesültünk. 

Állandó program a minden hónapban megrendezett 
Babaruha Börze, ahol többek között a gyermek- és fel-
nőtt ruhán keresztül játékok, használati eszközök és 
egyéb tárgyak cserélnek gazdát. 

A későbbiekben is tervezünk kisebb-nagyobb ren-
dezvényeket, melyen a kézműves foglalkozások alap-
anyagait a Gyál-felsői Kreatív és Papírbolt biztosítja 
majd számunkra.

Egy sikeresen elnyert pályázatnak köszönhetően heti 
rendszerességgel kapunk élelmiszer adományt, fő-
ként zöldséget, gyümölcsöt és pékárut, melyet tagja-
ink között osztunk szét, a ruha és egyéb adományok 
mellett.

A meghirdetett programjainkra folyamatosan várunk 
minden családcentrikus, gyermekszerető embert!
Továbbá amennyiben fentiek alapján kedvet kaptak az 
egyesületünkbe való belépéshez és úgy érzik, hogy 
azonosulnak céljainkkal és tevékenyen részt tudnak 
venni önkéntes munkánkban, úgy keressenek minket 
a www.gyaline.hu honlapon található elérhetőségek 
valamelyikén, vagy facebook oldalunkon!
    

Kéz a Kézben 
Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete

Kéz a Kézben Gyáli Nagycsaládosok 
Egyesületének beszámolója
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09.01. A Gesztenye utcából érkezett segítségké-
rés, mert a lakó macskája beleesett az udvaron 
található gyűrűs kútba. A helyszínre érkező tűz-
oltóink létra segítségével sikeresen kimentették 
a bajba jutott állatot és sérülések nélkül átadták 
gazdájának, majd a kutat befedték.

09.03. Lakossági bejelentés érkezett a Széche-
nyi utcából, hogy egy magatehetetlen férfi fek-
szik a földön. A kiérkező járőreink megtalálták az 
erősen ittas és a fején megsérült vérző urat, akit 
elsősegélyben részesítettek, majd a helyszínre 
érkező mentőszolgálatnak átadtak további ápo-
lás céljából. A hónap során több hasonló eset 
is történt. Különösen a téli hónapokban nagyon 
fontos, hogy aki földön fekvő, alvó embert lát, 
az azonnal jelentse azt ügyeleti központunknak, 
mert az ilyen esetek könnyen tragédiába torkoll-
hatnak a hideg idő okozta kihűlés miatt.

09.08. Kora este érkezett lakossági segítségké-
rés a Vecsési útról, ahol az egyik udvarba valaki 
bemászott, majd amikor a tulajdonos ezt észre-
vette és számon kérte, kést rántva kezdett fenye-
getőzni. Polgárőreink az időközben menekülni 
próbáló elkövetőt elfogták, a helyszínre visszakí-
sérték és ott a kiérkező rendőrhatóságnak átad-
ták további intézkedésre. 

09.24. A késő esti órákban érkezett bejelentés, 
hogy a Kálvin téren egy nő három kisgyermekkel 
letáborozott az egyik padra. A kiérkező járőreink 
és a rendőr kollégák megállapították, hogy egy 
anyaotthonba tartott a család, de eltévedtek és 
ezért táboroztak le a hideg idő ellenére. Ügyele-
ti központunk megszervezte, hogy egy krízisköz-
pont fogadja a fedél nélkül maradt családot, ezt 
követően polgárőreink beszállították őket a buda-
pesti otthonba, majd némi rögtönzött élelmiszer-
segéllyel hagyták hátra a fáradt, de hálás gyer-
mekeket és édesanyjukat.

09.30. A Rendőrség kérte tagtársaink segítsé-
gét, mert a Vecsési úton személyi sérüléses bal-
eset történt. A helyszínre érkező polgárőreink a 
mentés és a helyszínelés idejére a forgalom irá-
nyításában, valamint a terület lezárásában nyúj-
tottak segítséget.

A FEGY éjjel-nappal 
hívható telefonszáma: 

29/340-333

A FEGY naplójából

A Szigetvári Hősökre 
emlékezett csütörtökön 
a Gyáli Zrínyi Miklós Ál-
talános Iskola. 

1566 méter teljesíté-
se és 8 pont megtalálá-
sa jelképezte a 450 év-
vel ezelőtti küzdelmet.

10 osztály, 237 fel-
sős tanuló teljesítette a 
távot. Közöttük az iskola 
igazgatónője Ormosné 
Surányi Katalin, vala-
mint az 5.c osztályfőnö-
ke, Dóczi Magdolna, melyhez ezúton is gratulálunk! 

A verseny fővédnöke Erős József alpolgármester ás-
ványvízzel és müzlivel jutalmazta a befutókat. A leg-
jobb időt 7.c Juhász Laura - Lakatos Zsolt 9.25 idővel 
érték el. Második helyen 7.a Bakk Tamás - Malatinszky 
Patrik 10.08 és harmadik helyen 8.b Molnár Gábor - 
Fenyvesi Domonkos 10.14 idővel végzett. 

A legkiegyenlítettebb csapat-teljesítményt a 6.a ta-
nulói nyújtották. 

Az iskola rendezvényének lebonyolításában a helyi 
APEX SE segédkezett.

Zrínyi kirohanása a 
Zrínyiben

Szemészet – 29/540-894 
Dr. Szabó Ida Előjegyzés szükséges! 
Gyereket is fogadnak iskolás kortól csak sérülés,
és gyulladás esetén!

Szerda 08:00 - 13:00
Csütörtök 14:00 - 18:30

Fül-orr gégészet – 29/540-894
Dr. Zsilinszky Zsuzsanna Gyerekeket is fogadnak!

Hétfő  szünetel!
Csütörtök 08:00 - 12:00

Ortopédia – 29/540-894 Beutaló szükséges!
Kedd  átmenetileg szünetel!
Szerda átmenetileg szünetel!

Kardiológia – 29/540-895
Dr. Tóth Károly Előjegyzés, beutaló szükséges!

Kedd  14:00 - 18:00
Csütörtök 08:00 - 12:00

EKG készítés – 29/540-895 Beutaló szükséges! 
Kedd  12:30 - 13:30
Szerda 12:30 - 13:30

Bőrgyógyászat – 29/540-895
Dr. Schmidt Helga

Csütörtök 14:30 - 18:00

Diabetológia – 29/540-895
Dr. Ferenczi Judit Beutaló, előjegyzés szükséges!

Szerda 15:30 - 20:00

Általános sebészet – 29/540-895
Dr. Szalai Géza

Kedd  08:00 - 12:00

Nőgyógyászat – 29/540-896
Dr. Mikó Sándor - kedden

Hétfő  14:00 - 19:00
Kedd  08:00 - 13:00
Péntek nincs rendelés

Ideggyógyászat – 29/540-894
Dr. Fa Cecilía Beutaló szükséges!

Kedd  15:00 - 19:30
Szerda 15:00 - 19:30

Reumatológia – 29/540-896
Dr. Balogh Judit Beutaló, előjegyzés szükséges!

Hétfő  08:30 - 13:00
Csütörtök 08:30 - 13:00

Urológia – 29/540-896
Dr. László Ferenc

Hétfő  Átmenetileg szünetel
Csütörtök 13:00 - 17:00

Ultrahang – 29/540-897
Dr. Hadházi Éva Beutaló, előjegyzés szükséges!

Szerda 08:00 - 12:00

Laboratórium – 29/540-892 Beutaló szükséges!
Leletkiadás másnap: 11:00 - 13:00

Hétfő  06:00 - 08:30
Kedd  06:00 - 08:30
Szerda 06:00 - 08:30
Csütörtök 06:00 - 08:30
Péntek 06:00 - 08:30

Sportorvos – 29/540-863
Győriné Dr. Mező Beáta 

Telefonos egyeztetés szükséges!

Gyógytorna – 29/540-893
Záborszkyné Kovács Edit Előjegyzés szükséges!

Hétfő  13:30 - 19:00
Kedd  07:30 - 13:30
Szerda 07:30 - 13:30
Csütörtök 13:30 - 19:00
Péntek 07:30 - 13:30

Fizikoterápia – 29/540-893
Nagy Margit Előjegyzés szükséges!

Hétfő  07:30 - 13:30
Kedd  07:30 - 13:30
Szerda 13:00 - 19:00
Csütörtök 07:30 - 13:30
Péntek 13:00 - 19:00

Fizikoterápia – 29/540-893
Kárpátiné Kuti Margit Előjegyzés szükséges!

Hétfő  13:30 - 19:00
Kedd  13:30 - 19:00
Szerda 07:30 - 13:30
Csütörtök 13:30 - 19:00
Péntek 07:30 - 13:30

gyál városi egészségügyi központ 
Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház Kihelyezett szaKrenDeléseK iDőPontJai

Azokra a szakrendelésekre, amelyekhez előjegyzés szükséges ezt az információs pultnál személyesen, vagy telefonon (29/540-880) le-
het kérni. Kivétel a fizikoterápia és gyógytorna ahol a szakrendelés saját telefonszámán (540-893) kell időpontot egyeztetni.
A szakrendelések időpontjait az orvosi rendelő honlapján 
(www.eukozpontgyal.hu) 2016. 10. 10-én feltüntetett adatok szerint 
tesszük közzé.
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Aktuális akcióink:
1. Legtöbb keretünk 
50% kedvezménnyel 

(a készlet erejéig)

2. Minőségi hoya irodai 
munkaszemüvegekre 

20% kedvezmény
október 31-ig

3. Iskolakezdési ak-
cióban az egyfókuszú 
lencsék 20% kedvez-

ménnyel október 31-ig

Nyitva tartás:
Hé� ő – Péntek: 9 – 18

Szombat: 9 –13

Vizsgálatra bejelentkezés 
és bővebb információ kérés az alábbi 

elérhetőségeken:
06 70 902 5876
06 29 744 883

kristalyviragop� ka@gmail.com
www.kristalyviragop� ka.hu

Gyál, Táncsics Mihály utca 61.

• Computeres 
látásvizsgálat

• Baba-, gyermek-
szemésze�  szűrő-
vizsgálat

• Szemüvegkészítés 
és javítás

• Kontaktlencse alkal-
massági vizsgálat, 
illesztés és betanítás

Kristályvirág
Op� ka

A minőségi látásért
Részletek az üzletben és a facebookon.

Az Eisberg Hungary K� . csomagológép-kezelői 
munkakörbe munkatársakat keres

Feladatok:
• a csomagológépek szakszerű működtetése, a gépbeállítások 
 folyamatos ellenőrzése
• a csomagolási paraméterek előírásszerű ellenőrzése és rögzítése a
  minőségbiztosítási rendszer kapcsolódó dokumentumain (gáz-
 adagolás, fémdetektor, csomagolási méretek, súlyok, hegesztések,
  felirat megfelelő beállítása és ellenőrzése, gyártási és lejárati 
 dátumok)
• a minőségbiztosításhoz szükséges dokumentumok kitöltése
• a termelésközi és termelés végi takarítási munkák elvégzése
Elvárások:
• középfokú végzettség (érettségi, szakmunkásképző)
• kitartó munkavégzés, precizitás, csapatjáték 
• jó számolási készség
• 6-7 C fokos hőmérséklet tolerálása
• teherbíróképesség, monotóniatűrés
• több műszakos munkarend vállalása
Előny:
• 1-2 éves csomagológép-kezelői gyakorlat (vertikális, síkfóliás 
 csomagológépen szerzett tapasztalat)
• élelmiszeriparban szerzett gyakorlat
Amit kínálunk:
• versenyképes fi zetés (nettó 200 000 Ft körüli bér cafeteriával együtt)
• béren kívüli juttatás
• jó teljesítmény esetén előrelépési lehetőség
• munkába járás támogatása
• hosszú távú munkalehetőség
Munkavégzés helye: Gyál, Kisfaludy u. 63.

Jelentkezni lehet a 06 70 375 0320-as telefonszámon vagy önéletrajz 
küldésével az ehu.hr@eisberg.com címre

Gyál, Kőrösi út 142. | Telefon: 06-70/544-5002 | www.toscancaff e.hu | facebook: Toscan Caffe

1-et fi zet, 2-t vihet!
(Az akció házhozszállításra nem vonatkozik.)

PIZZA AKCIÓ

Pizza, Hot Dog, Hamburger, Gyros házhoz rendelhető.

A család nevében köszö-
netemet fejezem ki mind-
azoknak, akik feleségem, 
Váci Vilmosné (Postás 
Ilonka) temetésén megje-
lentek és fájdalmunkban 
osztoztak.

Váci Vilmos

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás
A Gyáli Kertbarát Kör vezetősége és tagsága ne-
vében ezúton szeretném megköszönni mind-
azok segítségét, akik a személyi jövedelemadó-
juk 1%-ával hozzájárultak a klub eredményesebb 
tevékenységéhez.

Király László
a Gyáli Kertbarát Kör 

elnöke
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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

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

+

MESTEREK BOLTJA
SZERELVÉNY SZAKÜZLET

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

26 ÉVE A LAKOSSÁG 
SZOLGÁLATÁBAN

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

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

Telefon: Papp Gyula 20/9451-071, 
Ifj. Papp Gyula 20/331-4930.
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Olasz és orosz privát nyelvórák 
Gyálon, diplomás nyelvtanártól. 
Korrekt áron, kezdőknek, nyelv-
vizsgázóknak, pótvizsgára fel-
készítés, korrepetálás is. Tel.: 
06-70/933-8181.

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

Hirdetésfelvétel: 06-29/541-644

Villanybojlerek vízkőtelenítése (ki-
sebb áramfogyasztás, hosszabb 
élettartam), villanyszerelés, ház-
tartási gépek javítása, hidrofor ja-
vítás és ingyenes állapotfelmé-
rés. Telefon: 06-30/417-2317. 

Mosógépek, hűtőgépek, javí-
tása garanciával, szombaton 
is. Whirpool, Samsung, LG, 
stb. Gallai szervíz Tel.: 30/307-
9794, 30/461-6019.

AnGoL MAGánórák (60 
perc) anyanyelvűekkel, rend-
kívül kedvező áron, itt Gyálon. 
Felnőttek és iskolások gyako-
rolhatnak angolul társalogni. 
Segítünk az angol nyelvtanban 
is. kezdőket is fogadunk. 
Érdeklődni: 06-30/938-9709, 
06-29/340-878.

Bútor készítés – konyhabú-
torok - szobabútorok, polcok 
– fürdőszobabútorok. kedve-
ző árakkal, rövid határidővel, 
nagy színválasztékban. Egye-
di elgondolások megvalósítását 
is vállalom. Érdeklődni lehet a 
06-20-244-5315-ös telefonszá-
mon. www.fazido-butor.hu

Vállalok víz-gáz-központifűtés 
és padlófűtés szerelést, csap-
telepek, wc-k, gáz és villany-
bojlerek, tűzhelyek, konvek-
torok, vízmelegítők javítását, 
cseréjét. Vegyes tüzelésű ka-
zánok bekötését és ehhez kap-
csolódó munkákat. Szur Sándor 
06-20/412-6511.

Sérült, törött, hitellel terhelt gép-
járművek (személygépkocsi, 
motor) felvásárlása készpénz-
ben, azonnal. Tel.: 06-70/885-
9039 Csongrádi István.

Eladót felveszünk legalább 5 
éves szakmai és számítógép 
kezelői gyakorlattal, gyáli mű-
szaki jellegű szaküzletbe, lein-
formálhatót. Tel.: 20/378-5752.

Pótvizsgára felkészítés és kor-
repetálás Gyálon matematiká-
ból, történelemből, magyarból. 
20/527-7701.

Autóhitel ügyintézés, biztosítás-
kötés, személyi hitelek, pasz-
szív BAr listásoknak is a legru-
galmasabban. Csongrádi István 
06-70/885-9039.

Csoportos AnGoL Gyálon! kez-
dő/újrakezdő (A1/A2) illetve ha-
ladó (B1) szintű tanfolyam indul 
Gyálon. Időpontok: kezdő H-SZ 
17.00-18.30, haladó 18.30-20.00. 
részvételi díj: 45.000 Ft/ 24 alka-
lom/ fő. kezdés: szeptember 19, 
hétfő. Érdeklődni: 30/509-6554-
es telefonszámon.

régiségek, hagyatékok vétele, 
helyszíni készpénz fizetéssel. ki-
emelt áron vásárolok bútorokat, 
órákat, csillárt, hangszert, fest-
ményeket, porcelánokat, papír 
régiségeket, katonai tárgyakat, 
szőnyegeket, bőröndöket stb. 
kiszállás, szakbecslés díjtalan 
(hétvégén is). kertész Izabella, 
telefon: 06-30/419-2713.

Víz, gáz, fűtésszerelés, ké-
ményszerelés és készülékcsere, 
duguláselhárítás, központi por-
szívó szerelés, csatorna szere-
lés. Tel.: 06-30/9340-937.

GYóGYMASSZáZS, relaxáló 
masszázs otthonában. rugalmas 
időbeosztás, barátságos ár. Most 
bevezető áron: 1.000 Ft./ fél óra. 
Telefon: 06-70/256-2955.

Víz, gáz, kőműves, burkoló, fes-
tés, parkettás, ács, asztalos mun-
kát vállalok. Tel.: 20/324-61-86.

Házi tehéntej kapható. 
20/497-7418.

Egyedi ajtók, ablakok, bútorok, te-
rasz, garázs, ács, parkettás mun-
kát vállalunk. 70/666-9568.

hirdetés

apró
Apróhirdetés

hirdetés

apró
Apróhirdetés

hirdetés

apró
Apróhirdetés

A NAPRA FORGÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KERTÉ-
SZETI MUNKATÁRS, CÍMKÉZŐ ÉS CSOMAGOLÓ FELADA-
TOKHOZ MUNKATÁRSAKAT KERES GYÁLI ÉS SZIGETSZENTMIK-
LÓSI HELYSZÍNEKEN!

TOVÁBBÁ KERESKEDELMI PARTNEREIHEZ AZ ALÁBBI MUNKA-
KÖRÖKBE: ÁRUFELTÖLTŐ, PÉNZTÁROS, SZAKKÉPZETT 
ELADÓ, PÉK, CUKRÁSZ POZÍCIÓKBA, IDŐSZAKOS MUNKÁRA.
Feladatok:
• kertészeti munkák
• áru-összekészítés
• anyagmozgatás, címkézés, csomagolás
• kereskedelmi betanított és szakmunkák
Munkavégzés körülményei:
• teljes munkaidő
• kereskedelmi pozíciókban több műszakos munkarend
• hosszú távú, ill. időszakos, de rendszeres munkalehetőség
• betanított és szakképzettséget igénylő munkák
• munkába szállítás, vagy munkába járás támogatása
Elvárások:
• megbízhatóság, rugalmasság
• pontos, precíz munkavégzés
• fi zikai állóképesség
• teljesítményorientált hozzáállás
• kereskedelmi pozíciókban jó kommunikációs készség, keres-

kedelmi érzék
Munka helyszínei:
• Gyál, Szigetszentmiklós, Maglód
Megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentke-
zését is várjuk!
Érdeklődjön, jelentkezzen a 06-20/366-3993-as, tele-
fonszámon munkaidőben  8-16 óra között. Jelentkezését 
leadhatja a megpályázott munkakör megnevezésével az 
oneletrajz@napra-forgo.hu email címre is.

Jóga Gyálon!
Gyere és próbáld ki!
Hívj a részletekért!

INGYENES BEMUTATÓ ÓRA
a Purusa Jóga-szigeten, november 5-én, 15 órától.

Jelentkezés:
Klári 06 70 242 27 35
Andi 06 30 812 14 41



Író vagy? Költő vagy? 
Vagy „csak” szereted az irodalmat?

Az Irodalmi Szalon következő találkozói:
november 10-én 18 órától és

december 8-án 18 órától.

„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
dal- ésnótaműsor

2016. november 12-én szombaton 15 órakor 
a gyáli közösségi házban

a Kovács István Pál Dalkör rendezésében. 

Fellépnek:
BOKOR JÁNOS, KÁTAI ZSUZSA

népszerű vendégművészek 
és a dalkör énekesei 

cigányzenekar kísérettel.
 

Szünetben tombola
     Jegyek (700.-, pártoló tagoknak 300.- Ft )

         előadás előtt a helyszínen válthatók.

RETRO party
ErzsébEt napi

a gyáli közösségi házban

November 19. 
Szombat
19 órától

Belépő elővételben 1.800-, 
a helyszínen 2.500 Ft, ami 
tartalmaz egy welcome drinket

A 3 legjobb retro ruhát díjazzuk!

70-es, 80-as, 90-es évek

15 éves
 a gyáli mazsorett 

csoport
Ünnepeljen Ön is velünk!

A Gyáli Tűzmadarak Mazsorett Csoport 
szeretettel vár minden kedves érdeklődőt, 

tánckedvelőt jubileumi gálaműsorára, amelyet 
2016. november 6-án, vasárnap 17 órától 

rendezünk a gyáli közösségi házban. 
(Gyál, Kőrösi út 118-120.)

Kísér: a Gyál Városi Fúvószenekar. 

Szeretettel várjuk 15 éves gálaműsorunkra!

A gyáli közösségi ház progrAmAjánlAtA

Erzsébeteknek a belépés ingyenes!


