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2019. augusztus

Útfelújítások városszerte
5. oldal

Pilóta apa és pilóta fia
együtt a fedélzeten

11. oldal

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
1
KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA

7. oldal

Két elektromos töltőoszlopot
telepítettek városunkban
gyáli mi újság

Közérdekű
Közélet

Gazdaság
Egészség

Testület
Oktatás

Környezetünk
Egészség Állatvédelem
Kultúra
Helytörténet
Vallás
Helytörténet
Paragrafus

Interaktív
Sport

KÖZÉRDEKŰ ELÉRHETŐSÉGEK
Városi Egészségügyi Központ
Gyál, József Attila utca 1.
Tel.: 06-29/540-880

Gyáli Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Gyál, Kőrösi út 112-114.
Hétfő: 12:30 - 15:30
Szerda: 12:30 - 17:45
Csütörtök: 08:00 - 12:00
Tel.: 06-29/540-930

24 órás Központi Orvosi Ügyelet
Tel.: 06-29/343-685
Védőnői Szolgálat
Gyál, Kőrösi út 136. Tel.: 06-29/344-099
Aranyág Gyógyszertár
Gyál, Kőrösi út 38. Tel.: 06-29/540-830
Fagyöngy Gyógyszertár
Gyál, József Attila utca 2/a. Tel.: 06-29/341-598
Gyál-Liget Patika
Gyál, Vecsési út 46. Tel.: 06-29/344-123

Aranyág Gyógyszertár
Gyál-Liget Gyógyszertár
Fagyöngy Gyógyszertár
Aranyág Gyógyszertár
Gyál-Liget Gyógyszertár

Gyál közigazgatási területén jelentkező közvilágítási hibák bejelentése: Tel.: 06 29/540-930
Gyáli Polgármesteri Hivatal Portaszolgálat
E-mail: kozvilagitas@gyal.hu

gyáli
mi
újság
Kiadja: Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár
Felelős kiadó: az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár igazgatója
Főszerkesztő: Veres Sándor
Szerkesztők: Berki-Abonyi Tünde,
Suhajda Yvett
E-mail: szerkesztoseg@gyal.hu
Megjelenik havonta 8.500 példányban.
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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Lapzárta: minden hónap 25. napja.

Gyepmester elérhetősége:
Hétfőtől – Péntekig 7:30- 15:30
Tel.: 06-70/334-6094

levélben, postai úton,
a hivatal portáján kihelyezett gyűjtőládákba helyezve,
elektronikus úton az ebosszeiras@gyal.hu e-mail címre
eljuttatva,
a www.gyal.hu/ebosszeiras2019 online felületen.

Az adatlap szükség esetén szabadon sokszorosítható.

gyáli mi újság

Hirdetés
Sport

a szakellátást is, amely a jövőben még további feladatok elé állít minket, városvezetőket. A védőnői épületet a földdel tettük egyenlővé, egy teljesen új épületbe vihetik a gyáliak a babákat gyermekgondozásra.
A városunkban működő időseket ellátó intézményt is
korszerűsítettük.

Gyál közigazgatási területén jelentkező úthibák bejelentése:
E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu

Az ebösszeíró adatlapot, amelyet megtalál a Gyáli Polgármesteri Hivatal portáján, illetve letölthet a www.gyal.hu weboldalról
egy példányban kell kitölteni, majd a Gyáli Polgármesteri Hivatalhoz az alábbi módok valamelyike útján eljuttatni:

KERTváros
Kultúra
Helytörténet
Portré
Anyakönyv
Paragrafus

Interjú az alpolgármesterrel

FEGY-Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál
Gyál, Rákóczi utca 44. Tel.: 06-29/340-333

Az ebösszeírás időtartama:
2019. június 1. – 2019. augusztus 31.

•

Egészség
Sport

Gyáli Járási Hivatal területén működő
Kormányablakok ügyfélfogadási rendje:
Gyál, Somogyi Béla utca 2.
Hétfő: 07:00 - 17:00
2019. 07
Kedd: 09:00 - 17:00
. 01-től
új ügyfé
lfogadás
Szerda: 10:00 - 20:00
i rend!
Csütörtök: 09:00 - 17:00
Péntek: 09:00 - 13:00
Tel.: 06-29/540-977

Augusztus 31-ig tart
az ebösszeírás

•
•
•

Közbiztonság
Gazdaság Gyereksarok
Oktatás

Gyáli Rendőrőrs
Cím: Gyál, Kisfaludy utca 1.
Tel.: 06-29/560-485

Gyáli gyógyszertárak ügyeleti rendje:
Aug. 19 - Aug. 25-ig:	
Aug. 26 - Szept. 1-ig:
Szept. 2 - Szept. 8-ig:
Szept. 9 - Szept. 15-ig:
Szept. 16 - Szept. 22-ig:

Közélet

Arra kértük Erős József alpolgármestert,
hogy értékelje az elmúlt évek legjelentősebb projektjeit Gyálon.
- Az elmúlt évek költségvetéseinek bemutatásakor az
egyik leghangsúlyosabb elem a városi intézményrendszer korszerűsítése, a sportinfrastruktúra fejlesztése
és a parkfelújítás volt.
- A felsoroltak voltak a legjelentősebbek, de persze ennél sokkal több eredményt tudunk felmutatni, amelyek
pénzre váltva közelítik a 9 milliárd forintot. Elmondhatjuk, hogy a régióban Gyál volt a legsikeresebb város,
számszerűen is Gyál önkormányzata nyerte el a legtöbb
támogatást. A 2014-ben vállalt ígéreteinket szinte maradéktalanul sikerült teljesítenünk, sőt olyan fejlesztéseket is megvalósítottunk, amelyeket nem terveztünk
előre. Talán a leglátványosabb intézményi felújításaink
a városi óvodák felújítása volt, amelynek köszönhetően
az összes gyáli óvoda európai színvonalú körülmények
között fogadja mindennap az óvodásokat. Ezenfelül két
iskolánkat korszerűsítettük: szigetelés, nyílászárócsere
és fűtéskorszerűsítés is történt, a Zrínyi iskolában a tetőt is kicseréltük. Az egészségügyi központot 2014-ben
modernizáltuk, amely liftet, új orvostechnikai eszközöket is kapott, és kemény munkával bővíteni is tudtuk

www.gyal.hu

- Fontos az egészséges életmód, a sportolás manapság, amely jótékony hatással van a szervezetre. Az ehhez szükséges feltételeket a városvezetés az utóbbi
évben igen hangsúlyosan vette fókuszba. Milyen sportfejlesztések történtek?
- Tapasztalataim szerint a gyáliak különösen szeretnek
sportolni, hiszen nem egy sportszervezet működik a városban, és ha valamilyen sporteseményt szervezünk, arra
is rengetegen látogatnak el, neveznek különböző sportágakra. Nekünk, városvezetőknek pedig kötelességünk
az ehhez szükséges infrastruktúrát biztosítani, ezért teljes egészében felújítottuk a sporttelepet. Megépítettünk
egy strandröplabdapályát, műfüves focipályát, kosárlabdapályát, két élőfüves focipályát és egy futópályát.
A kormány jóvoltából mára egy tanuszodával is gazdagodott a településünk, amelynek a falai között nemcsak
gyermek és felnőtt úszásoktatás, hanem vízilabda, szinkron-úszás, babaúszás, aquafitness is zajlik. Több kezdeményezést is indítottunk az elmúlt időszakban, gondolok a Városi Tájékozódási Futóversenyre és a kültéri
Énidő jógára, amelyből hagyományt kívánunk teremteni.
A futóverseny népszerű a gyáliak körében, előszeretettel neveznek a megmérettetésre. Mindezek mellett pedig a sportcsarnok építése is zajlik, amely hamarosan a
végéhez ér. A multifunkcionális csarnok a későbbiekben
több városi és regionális eseménynek is helyszínt biztosít, továbbá napközben az Ady iskola diákjai használhatják testnevelés óra keretében.
- Szeretik a gyáliak az új parkokat, főleg nyáron igen
látogatottak.
- A mi városfejlesztő filozófiánk az, hogy nemcsak várost
kell építeni, hanem közösséget is. Véleményem szerint
fontos, hogy helyet biztosítsunk a kisebb és nagyobb közösségek számára, ezért is döntöttünk úgy, hogy a Gyáli
Millenniumi Parkot újjáépítjük, amelyben több generáció
is kikapcsolódhat. Ebben a parkban található az egyik
játszótér, amely új eszközöket kapott. A Szent István téren is jelentős változások történtek. Padokat helyeztünk
el, fákat ültettünk, megújult a járda. Némediszőlőn új játszóteret építettünk, amelyet már régóta szerettünk volna a gyerekeknek biztosítani.
Talán elfogultság nélkül mondhatom, hogy mindegyik
fejlesztés sikeres volt, mindent a lakosokkal összefogva,
együtt sikerült elérnünk, amelyre büszkék lehetünk.
A jövőre nézve sokkal nagyobb ambícióink vannak annál, mint hogy az eddigi eredményeket megismételjük:
szeretnénk felülmúlni őket.
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Környezetünk Állatvédelem

Vallás

Helytörténet

Interaktív

Babamérlegeket kapott a gyáli
védőnői szolgálat
Bár a súlymérés nem fájdalmas vizsgálat, a babák
mégsem túlzottan rajonganak érte. Korszerű digitális mérleggel – amiből tizet is vásárolt az önkormányzat – viszont gyorsan meg tudják állapítani a
pontos számot.

tőt, hogy találjon megoldást arra, hogy a gyáli szülőknek helyben is legyen lehetősége a babamérlegek kölcsönzésére. A polgármester ígéretet tett
arra, hogy még a közeljövőben megoldást talál a
problémára.

Eddig a szolgálat nem rendelkezett egyetlen mérleggel sem, így a szomszédos kerületbe kellet irányítani a szülőket babamérleg kölcsönzése céljából. Egy helyi édesanya Pápai Mihály polgármester
egyik internetes fogadóóráján kérte a városveze-

Egy hónappal később, augusztus 8-án Erős József
alpolgármester és Nagy Gyöngyi önkormányzati képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnöke adta át az új digitális mérlegeket a védőnők részére.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Gyáli Bóbita Bölcsőde (intézményvezető) magasabb vezetői állásának betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony,
újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 2019. november 1-től 2024. október 31-ig.
A munkavégzés helye: 2360 Gyál, Klapka u. 7.
A pályázati felhívás részletes szövege a www.gyal.hu/kozerdeku/allasajanlatok/
link alatt érhető el.
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Útfelújítások városszerte
Még tavaly adtunk hírt róla, hogy a maximálisan elnyerhető, azaz 150 millió forint támogatást nyert
el városunk a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak
szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázatán. Gyál Város Önkormányzata önerőt is biztosít a
pályázati forrás mellett, mintegy 90 millió forintot,
így összesen 240 millió forint értékben 7 utcában
zajlanak jelenleg felújítások. A fejlesztéssel érintett
útszakaszok burkolata elöregedett, felületükön hálós repedések és alépítményi hibáik következtében
kátyúk jelentek meg. A beruházás során több utcában fásítás és fűmagvetés is lesz, illetve utcabútorok is kihelyezésre kerülnek.

széleit, ez tulajdonképpen tömörített murva, így a
szintkülönbség kiegyenlítődik az út és a vízelvezető árkok közti területen, valamint megvédi az új
burkolat széleit a letörés veszélyétől. A fejlesztések
során a felújított szilárd burkolatú utak hossza, ös�szesen 4.821 m, ezen felül a teljes szakaszon nagy
hangsúly kerül új szikkasztóárkok kiépítésére, valamint a meglévők karbantartására.

A felújítással érintett utcák:
• Zrínyi Miklós utca,
• Árpád utca,
• Temesvári utca (Komáromi u. – Munkácsy u. között),
• Széchenyi utca (Vecsési út – Mikszáth u. között),
• Jókai Mór utca,
• Temesvári utca (Kiskomáromi u. – Bartók u. között),
• Kacsóh Pongrác utca (Gárdonyi u. – Határ út között).

A Gyáli Önkéntes Szemétszedők csapata
ismét akcióba lendül.
Ezúttal három helyszínen lehet
csatlakozni a város megtisztításáért
tevékenykedő csoporthoz:

A projekt június közepén indult és folyamatosan
zajlanak a munkálatok. Az aszfaltréteg leterítése
után úgynevezett nemespadkával látják el az utak

www.gyal.hu

A városi belterületi úthálózat 99,9%-a szilárd burkolatú. Tudomásunk szerint csak a Gyál vasútállomás bekötő útja földút.

Vedd fel a kesztyűt Te is!

Ady Endre utca - Pesti út sarok,
Ady Endre utca - Kőrösi út sarok,
Vecsési út - Kőrösi út sarok.
Időpont: szeptember 1. reggel 7 óra.
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Tisztelt Adózók!
Közelít a második félévi adókötelezettségek befizetésének határideje. Az idei évben a második félévi építményadó, iparűzési adó, gépjárműadó kötelezettségeiket 2019. szeptember 16. napjáig kell teljesíteniük.
A fenti befizetési határidő be nem tartása esetén a kiegyenlítés napjáig késedelmi pótlék kerül megállapításra. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után
a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része, jelenleg 5,9 %/év.
Az idei év február végén megküldött adószámla kivonatokhoz minden magánszemély adózó esetében mellékeltük a második félévi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges készpénzátutalási megbízásokat, csekkeket. (A
csekkeken feltüntetésre kerültek a befizetési határidők is.)
Az egyéni vállalkozók (azok is, akik az adószámla kivonat készítésének időpontjában nyilvántartásunkban vállalkozóként szerepeltek, de esetleg már magánszemélyekké váltak időközben), valamint a vállalkozások (pl.
Kft-k, Bt-k stb.) az előbbiekben említett adószámla kivonatukat elektronikus úton kapták meg, a vállalkozások
cégkapus, míg az egyéni vállalkozók ügyfélkapus tárhelyükre. Az egyéni vállalkozók esetében, akik nem rendelkeznek bankszámlával, és nem áll rendelkezésükre
készpénzátutalási megbízás a második félévi kötelezettségek pénzügyi teljesítéséhez, szíveskedjenek befáradni
az Adócsoporthoz, ahol biztosítjuk a befizetéshez szükséges csekkeket.
Évközi változások esetében (pl. gépjármű évközi vásárlása esetén) az adózók határozatban értesültek adófizetési
kötelezettségükről. A határozatok mellékleteként – magánszemélyeknél – megküldtük a befizetés teljesítéséhez szükséges csekkeket.
Bankszámlanyitásra kötelezett adózóinknak továbbra is
banki átutalással kell eleget tenni adófizetési kötelezettségeiknek. Tájékoztatjuk Önöket, hogy magánszemélyek
is teljesíthetik befizetéseiket banki átutalással, ez esetben
az átutalási megbízás közlemény rovatában az értesítőn
megtalálható befizető azonosító számot fel kell tüntetni.
Felhívjuk figyelmüket, hogy Hivatalunk további fizetési
értesítőt, a törvényi előírásoknak megfelelően, az előző évekhez hasonlóan, október 31. napjáig küld, a hátralékkal, illetve túlfizetéssel rendelkező adózók esetében.
Kérjük Önöket, amennyiben a második félévi teljesítéshez szükséges készpénzátutalási megbízásaik nem állnak rendelkezésre, úgy jelezzék azt a 06 (29) 540-930as központi számon, illetve személyesen a Polgármesteri
Hivatal Adócsoportjánál, ügyfélfogadási időben.
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 12:30-15:30;
szerda: 12:30-17:45; csütörtök: 08:00-12:00
Gyáli Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Iroda
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Gratulálunk!
A Köztisztviselők napja alkalmából idén nyáron
is átadták az Év Köztisztviselője Díjat a Gyáli
Polgármesteri Hivatalnál.
A hivatal vezetői az elismerést minden évben
annak ítélik, aki a legtöbbet tette és teszi a gyáli közigazgatásért.
Ezúttal Nagy Gáborné Lizike részesülhetett
az elismerésben, aki 2000. december elsején
kezdte meg a munkát a Gyáli Polgármesteri Hivatalban. A hivatalnál eltöltött majdnem 19 év
alatt többször változott a munkaköre. Kezdetben a Szociális és Igazgatási Irodán végezte feladatait, majd 2006-ban szervezési ügyintéző
lett. A képviselő-testület, illetve annak bizottságai mellett látta el az előkészítő és adminisztratív feladatokat. 2007-ben pedig az alpolgármesterek közvetlen munkatársa lett. 2013. évtől
a jegyző és az aljegyző közvetlen kolléganőjeként látja el munkakörét. A Gyáli Polgármesteri Hivatal „oszlopos tagja”, munkáját a segítőkészség, a kedvesség, a pontosság jellemzi az
ügyfelek és a kollégák megelégedésére.

gyáli mi újság

Két elektromos
töltőoszlopot
telepítettek városunkban
A Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére létrehozott e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. kiemelt feladataként kezeli, hogy 2020-ra
nagyságrendileg ezer darab töltőpontot magába
foglaló országos lefedettségű töltőinfrastruktúra
hálózat kerüljön kiépítésre Magyarországon.
A cél elérése érdekében 2016-ban meghirdetésre került a „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére”,
amelynek keretében városunkban is létesült két
töltőoszlop, amelyek egyenként 2 x 22 kW teljesítményűek (azaz egy oszlop két 22 kW-os töltést tud
kiszolgálni egyszerre).
Az egyik töltőoszlop a Spar áruház parkolójában,
a másik pedig az uszoda parkolójában található. A
projekt teljes költsége mintegy 6 millió forint, amelyből a pályázaton elnyert összeg 4,5 millió forint volt.

www.gyal.hu

A töltőoszlopokat bárki használhatja az oldalukon
elhelyezett tájékoztató szerint, a működtetéshez
csupán egy mobil applikációt kell telepíteni, amit
a tájékoztató alapján megtalálnak. A töltőoszlopok
használata nem ingyenes, azonban a töltésért csupán a felhasznált áram és a berendezés üzemeltetési költségét kell kifizetnie a használónak, sem az
önkormányzatnak, sem pedig az üzemeltető cégnek nem származik ebből bevétele.
A városvezetés előszeretettel támogatja a zöld innovációkat, településünk kertvárosi jellegét számos környezetvédelmi programmal igyekszik még
zöldebbé varázsolni. Jó példa erre a Gyáli Faültetési Program is, amelynek keretében eddig 400 db
facsemetét ültettek el városszerte, és az elektromos autók használatát megkönnyítő jelen beruházást is az élhetőbb, tisztább település érdekében
valósították meg.
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FELHÍVÁS
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
144/2019.(VII.17.) sz. határozatában döntött arról, hogy
1. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen
felülvizsgálja és módosítja a Gyál 0169/3, 0169/2, 5060/2,
5060/3, 5060/1 és a 0170 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó
hatályos Helyi Építési Szabályzatot és mellékleteként a szabályozási tervet az alábbiak szerint:
• településszerkezeti terv módosítása (Gksz. gazdasági
terület kijelölése a 0169/3 hrsz.-ú területre vonatkozóan)
• a szabályozási terv övezeti besorolásának módosítása
Gyál 0169/3 hrsz.-ú területre vonatkozóan
• szabályozási előírások szükséges módosítása a tervezési területre vonatkozóan:
a) építési paraméterek kialakítása a Gksz-13 építési övezet paraméterei szerint,
b) 0169/2 és 0169/3 hrsz.-ú területeken lévő szabályozási vonalak felülvizsgálata, törlése a szabályozási tervről.
c) közlekedési kapcsolatok felülvizsgálata.
2. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítja a Gyál 0145/38, 0145/16, 0145/17,
0145/18, 0145/19, 0145/21, 0143/42, 0144/1 és a 7000/2 hrsz.-ú
ingatlanokra vonatkozó hatályos Helyi Építési Szabályzatot és
mellékleteként a szabályozási tervet az alábbiak szerint:
• a szabályozási terv övezeti besorolásának módosítása
Gyál 0145/38, 0145/16, 0145/17, 0145/18, 0145/19 hrsz.-ú
területekre vonatkozóan
• szabályozási előírások szükséges módosítása a tervezési területre vonatkozóan:
a) építési paraméterek kialakítása a Gksz-8 építési övezet paraméterei szerint,
b) 0145/21, 0143/42, 0144/1, 7000/2 hrsz.-ú területeken
lévő szabályozási vonalak felülvizsgálata.
3. a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c)
pontja alapján a gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítása
érdekében, a fejlesztést érintő Gyál 0169/3, 0169/2, 5060/2,
5060/3, 5060/1 és a 0170 hrsz.-ú ingatlanokat, továbbá a fejlesztést érintő 0145/38, 0145/16, 0145/17, 0145/18, 0145/19,
0145/21, 0143/42, 0144/1 és a 7000/2 hrsz.-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja;
4. a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után
a települési rendezési tervi eszköz módosítását - a 314/2012.
(XI.8.) Kormányrendelet alapján - tárgyalásos eljárás keretében folytatja le;
5. a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995.
évi LIII. tv.43.§(5) bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.)
Kormányrendelet 1.§.(2) és (3) bekezdése szerinti környezeti
hatásvizsgálat készítését nem tartja szükségesnek;
6. tárgyi tárgyalásos eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem állapít meg;
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7. a tervezési munka elkészítésére egyrészt háromoldalú
szerződést köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és az Eisberg Hungary Kft.-vel, mint költségviselővel,
másrészt háromoldalú szerződést köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó
Kft.-vel, mint tervezővel és Szabó Ferenc Egyéni cégével,
mint költségviselővel;

Közélet

Közbiztonság Gyereksarok

Sport

A véleményezési eljárás tervanyagát teljes egészében a
település hivatalos honlapjára tájékoztatásként feltöltjük, megtekinthető 2019. augusztus 23.-tól a www.gyal.hu/
hirdetmenyek menüpont alatt.
A lakossági fórum időpontja: 2019. szeptember 03. napja 9.00 óra.
A lakossági fórum helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal tanácsterme. 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. földszint
A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek
a felhívásban vagy a lakossági fórumon meghatározott
8 napos határidőig írásos javaslatot tehetnek, véleményt
nyilváníthatnak.
• a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére (2360 Gyál, Kőrösi
út 112-114.) történő megküldéssel, vagy
• elektronikus levélben történő megküldéssel (foepitesz@
gyal.hu)
A partnerségi egyeztetésben részt vevő köre:
• a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet,
• gyáli székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó
szervezet,
• gyáli székhellyel bejegyzett civil szervezet.
Várjuk konstruktív együttműködésüket!
Gyáli Polgármesteri Hivatal

gyáli mi újság

Portré

Anyakönyv

Hirdetés

Szeptemberben is süthet a Nap
Tanácsok a szülőknek, nagyszülőknek, barátoknak
az iskolakezdéshez
•

A tervezési munka során az érintett tulajdonosokkal is egyeztetve, a módosítási igények vizsgálatát és a változtatási koncepció felállítását követően elkészült GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA
munkaközi egyeztetési dokumentációja.
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával összefüggő PARTNERSÉGI
EGYEZTETÉSI SZABÁLYAIRÓL szóló 10/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete alapján véleményezés céljából a polgármester tájékoztatást ad:
• a város hivatalos honlapján
• a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdető táblán
• a GYÁLI Mi ÚJSÁGBAN, Gyál Város Önkormányzatának
közéleti és információs lapjában
• lakossági fórumon, legalább 8 nappal az előzőekben felsoroltak után.

KERTváros

•

Növeljük az önbizalmukat! Minél több sikerélményt élnek meg a gyermekek, annál jobban
megerősödik bennük, hogy képesek a kihívások, feladatok megoldására. Kapjanak olyan
egyszerűbb feladatokat, melyek az életkoruknak, képességeiknek megfelelnek, és amelyek
után pozitív visszajelzéssel erősíti meg a szülő
az elért teljesítményüket.
Ha azonban a gyermeknek nem okoz gondot
az iskolakezdés, nem tart tőle, akkor elég, ha
akkor és annyit mondunk, amit és amennyit a
gyermek kérdez.

2. Tegye emlékezetessé az első napot!
•
•

Mindjárt itt a szeptember és hamarosan elkezdődik az iskola. A diákok közül sokan várják, hogy újra találkozzanak
osztálytársaikkal, barátaikkal, de vannak olyanok is, akik szoronganak az iskolakezdéstől. A legnagyobb változás az
óvodás gyermek életében következik be.
Néhány praktikus tanács a pedagógiai
szakszolgálat munkatársaitól.
1. Hogyan segíthetünk a szorongás
oldásában?
•

•

Meséljünk pozitív dolgokat az iskoláról! Sok
könyv, mese segít ebben, de meséljünk a saját gyermekkori iskolás élményeinkről, vicces
helyzetekről. Az érdekes történetek a gyermeket érdeklődővé, nyitottá, várakozóvá, kíváncsivá teszik. Ha reális kép alakul ki az iskoláról,
tudni fogja mi vár rá, kevésbé fog félni az iskolától, az ismeretlentől.
Készüljünk közösen az iskolára! A könyvek, füzetek megvásárlása és bekötése, a gyerekszoba átrendezése, az iskolatáska, a tolltartó
mind-mind a különleges helyzetet hangsúlyozza, büszkeséggel töltik el a gyermeket, mely segít a félelem oldásában.

www.gyal.hu

•
•

Ne csak fotózzunk, hanem valóban tegyük ünneppé az első napot!
Rajzoljunk a tükörre szívecskét vagy mosolygós fejecskét!
A reggeli, tízórai legyen a kedvenc étele.
Az első napra – ha van rá lehetőség – a szülők,
vagy nagyszülők tegyék magukat szabaddá,
hogy a kisdiák korábban haza mehessen. Töltsünk együtt egy kis időt!

3. Milyen tevékenységeket érdemes gyakorolnunk, hogy gyermekünk számára
megkönnyítsük az iskolakezdést?
•

•

•

•

Az íráshoz fontos, hogy az ujjakat ügyesítsük,
ezért gyurmázzunk, vagy süssünk együtt, engedjük az ujjával festeni, fűzzünk gyöngyöt, építsünk kártyavárat, tornyot, dominósort! Mondjunk
mondókákat, meséket ujjbábok segítségével!
A gazdag szókincs, a jó kifejezőkészség nemcsak a tanórákon nyújt segítséget, de az osztályba való beilleszkedést is megkönnyíti. Találjunk ki közösen mesét, játsszunk szóláncot!
Az iskolában a tanórákra és szünetekre tagolódó napirendhez a gyermeknek tudnia kell(ene)
alkalmazkodnia, ezért fontos a következetesség; a helyes viselkedési és magatartási szabályok tudatosítása, melyek keretet adnak; az
egészséges önbizalom, az ingergazdag környezet segítenek abban, hogy gyermeke megállja a helyét az iskolában.
Az együtt töltött minőségi idő ezután is nagyon fontos, melynek része a beszélgetés, a kirándulás, a mese, a biciklizés, a közös játék a
családtagokkal és a barátokkal.
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Szedjük össze magunkat! - kampány a környezetvédelem jegyében

A jövő legfontosabb kihívása: a KLÍMAVÁLTOZÁS
Környezetvédelmi rovatunkban Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsannával,
a BCE egyetemi tanárával, önkormányzati képviselővel beszélgettünk,
ezúttal a klímaváltozásról.
Az elkövetkező évtizedek legfontosabb kihívása a klímaváltozáshoz
kapcsolódó nemzeti és nemzetközi egyezmények betartása, melyekhez a negatív környezeti hatások
csökkentésére vonatkozó intézkedések, adaptációs stratégiák és akciótervek elkészítése szükséges.
Hol tart ebben Gyál?
Gyál számára fontos a környezet védelme és a klímaváltozás elleni küzdelem is, hiszen mindannyian elviselhetőbb klímát, tiszta vizet és tisztább
levegőt szeretnénk. Örömmel oszthatom meg a városlakókkal, hogy közel 20 millió forintot nyert városunk
klímastratégia kialakítására, illetve
szemléletformálásra a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jóvoltából.
Mi a pályázat legfőbb célja?
Az első és legfontosabb célja, hogy
felhívja a figyelmet a bolygónk éghajlatát fenyegető veszélyekre és a
globális felmelegedés okozta természeti változásokra, amelyek jelentős gazdasági károkat okozhatnak. Tudomásul kell vennünk, hogy
mindennapi döntéseinkkel, fogyasztási szokásainkkal hatással vagyunk
a környezeti folyamatokra (éghajlatváltozás, vízszennyezés, légszennyezés), tehát mi magunk is felelősek
vagyunk a klímaváltozásért, amelynek számos negatív következménye lehet, például a terméskiesésből adódó éhínség vagy a vízhiány.
A város klímastratégiája, illetve egy
környvezetvédelmi program – amely
átfogó képet ad mind a városvezetésnek, mind a lakosságnak a jelenlegi helyzetről – elkészítésének másik fontos célja, hogy feltárja, milyen
fontos lépéseket tehetünk városunkban a klímaváltozás problémájának
enyhítése érdekében. Az ezzel kapcsolatos információkról a lakosság
körében széleskörű tájékoztatás veszi kezdetét szeptembertől.
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A természeti változásokat hogyan
tudjuk megállítani?
Sajnos, megállítani valószínűleg már
nem tudjuk a folyamatot, azonban
még mindig tehetünk a lassítása, a
hosszabb távon jelentkező károk elkerülése érdekében. Ehhez azonban tudatos energiafelhasználásra
és életvitelre van szükség, illetve a
környezetünk fokozott védelmére,
melyben anyagi és szakmai segítséget ad a pályázat.
Milyen konkrét javaslatokkal élhetünk, amelyek egyéni szinten megléphetőek, mégis számottevő eredményekkel járó megoldások?
Minden termék előállítása anyag- és
energiafelhasználást igényel. A klímaváltozás ellen leginkább a fogyasztás csökkentésével tehetünk.
Ez nem azt kívánja tőlünk, hogy az
igényeinket ne elégítsük ki; ha egy
termékre szükség van, vegyük meg,
de a tapasztalat az, hogy gyakran feleslegesen vásárolunk meg bizonyos
dolgokat. Ha csak ezt a “túlfogyasztást” elkerüljük, már sokat tettünk!
A klímaváltozást kiváltó tevékenységek között vezető helyen szerepel a
közlekedés, ezért ha tehetjük, illetve kisebb távolságokon autók helyett használjuk a tömegközlekedést,
gyalogoljunk vagy üljünk kerékpárra. Ültessünk fát és ne égessük el a
kerti hulladékot, amely településünkön egyébként is tiltott tevékenység.
Hosszú távon az egyének számára
is kifizetődő, ha javítjuk otthonunk
energiahatékonyságát, például leszigeteljük a házat vagy energiatakarékos izzókat használunk.
Milyen tevékenyéséget végzett a
városvezetés a környezetvédelem
jegyében?
Az elmúlt kilenc évben modernizáltuk, energetizáltuk az intézményeink jelentős részét, amelynek köszön-

Pilóta apa és pilóta fia együtt a fedélzeten
hetően kisebb a rezsiköltség. Fontos
szerepet tölt be a témában a megfelelő mennyiségű zöldfelület kialakítása, amelyben szintén élen jár városunk, ugyanis az elmúlt években közel
400 facsemetét ültettünk el az itt
élőkkel közösen, emellett pedig két
városi parkunk is megújult. Említhetném még a néhány évvel ezelőtt bevezetett szelektív hulladékgyűjtést,
amelynek köszönhetően ma az egész
városban szelektíven gyűjti a lakosság a háztartási hulladékot, illetve
a komposztálóknak is nagy sikere
volt a lakosság körében, amelyekből
mintegy 1 000 darabot osztottunk ki.
Talán kevesen gondoltak abba bele,
hogy a gyáli útfelújításoknál elkészített csapadékvíz-elvezető árkok nem
csak az egyre szeszélyesebbé váló,
időnként hatalmas mennyiségben lezúduló csapadék elvezetését szolgálja, de ahhoz is hozzájárulhat, hogy a
talajba vezesse a vizet, ezáltal jobban
bírja az aszályosabb időszakokat, ezzel is alkalmazkodva a klímaváltozás
hatásai ellen.
Ezek a dolgok valóban számítanak.
Csak részmegoldások, de ha nem
kezdjük el, nem érjük el a végső célt.
Mindannyiunkon múlik, mi következik ezután!

gyáli mi újság

A „Köztünk élnek” most induló rovatunkban olyan,
a városunkban élő, vagy ide kötődő embereket kívánunk bemutatni, akikről csak a szűk környezetük tudja, hogy valamely speciális dologgal foglalkoznak, vagy akár különleges hobbinak hódolnak.
Őket, illetve történetüket szeretnénk bemutatni.
Ha Ön ismer ilyen gyáli személyt, jelezze szerkesztőségünk felé.

ző, elképesztő szakmai tudással bíró kapitány jelenleg egy ír légitársaságnál repül. „Grönland felett
szép időben átrepülni, első alkalommal leszállni a
Kennedy-n (John Fitzgerald Kennedy nemzetközi
repülőtér, New York legforgalmasabb reptere), átrepülni az óceánt…” – hangzott a válasz arra a kérdésre, melyek a legjellegzetesebb emlékek az elmúlt 40 év mintegy 21.000 repülésióráiból.

Rovatindítóként egy tősgyökeres gyáli pilótát, Balla Mihályt és fiát, ifj. Balla Mihályt, illetve különleges
történetüket mutatjuk be.
Egy pilótának számos különböző ismerettel kell rendelkeznie: repülőműszaki ismeretek, meteorológia,
navigáció, ezenkívül rendkívül sokoldalúnak, magasan kvalifikáltnak kell lenni, illetve magas szintű angol nyelvtudással kell bírnia. A levegőben sokszor a
másodperc törtrésze alatt kell döntéseket meghozni, hiszen egy út során akár többszáz emberi életért
tartoznak felelősséggel. Ez a felelősség Balla Mihály
(59) szerint a mindennapokká válik.

Ifj. Balla Mihály Misó (28) vágyódása a repülés iránt
talán nem is kérdéses honnan ered, édesapja szenvedélye tovább öröklődött. Első repülése 16 éves
korában történt, Dunakeszin. Egyértelmű volt számára, hogy a repülés mellett felsőfokú képesítést is
szeretne, egyetemi tanulmányait 2014-ben a BME
gépészmérnök karán fejezte be, majd bele is vágott a repülésbe. 2017 novemberében fejezte be a
képzést, melynek köszönhetően első tiszti rangot
kapott, vagyis a pilótafülke jobb ülésében foglalhat
helyet, a kapitány mellett.

Már gyermekkorában megfogalmazódott, hogy pilóta szeretne lenni, amelyben szülei is támogatták.
Mondhatni, a repülés megszállottja, már 19 éves
kora óta repül, amely nem csupán a munkája, hivatása lett. Repülési tanulmányait Kazahsztánban,
orosz nyelven kezdte meg, majd az egyetem elvégzése után, 1986-ban a Malévnál helyezkedett el,
ahol angol nyelven különbözeti vizsgát kellett tennie. Egészen a Malév leállásáig, annak kötelékében
összesen 30 éven át repült pilótaként, ahol több típusú repülőgépet vezetett, köztük a légitársaság
legnagyobb, tengerentúli járatait repülő B-767es repülőgépét. A nagy tapasztalattal rendelke-

www.gyal.hu

Jelenleg ugyanannál a társaságnál repül, amelynél
édesapja. „Szeretem azt a látványt, amely a pilótafülkéből tárul a szemem elé” - Fontos, hogy milyen egy pilóta fellépése, mentálisan mennyire van
egyben, mennyire képes objektív döntéseket hozni
egy krízishelyzetben, ezért Misó rendszeresen mozog, láthatjuk őt futni a gyáli utcákon, persze ha
épp nem repül valahol. Apa és fia szakmai és magánéletében is különleges pillanat érkezett el 2018
év elején, amikor is egy gépre osztották be őket
teljesen véletlenül. A kapitány-apa és első tiszt-fia
együtt repültek, amelyre az édesanya is váltott jegyet. A nem mindennapi élmény örök emlék marad
az egész család számára.
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Hogyan látják a képviselők?
Új rovatunkban a helyi önkormányzati képviselőknek adunk lehetőséget, hogy kifejtsék véleményüket városunkról, és a képviselőként végzett munkájáról. Minden képviselőnek ugyan azt a
három kérdést tesszük fel, melyekre írásban várjuk a választ legfeljebb 1500 karakterben,
hogy ezzel is biztosítsuk az egyenlőséget.
A következő képviselő, akit megkérdeztünk, Czotter Ferenc a FIDESZ – KDNP képviselője.
Kérdéseink az alábbiak voltak:
- Képviselői tevékenységében mit tett településünkért?
- Hogyan értékeli településünk fejlődését az elmúlt négy és fél évben?
- Hogyan értékeli Gyál teljesítményét a régióban?

Czotter Ferenc

(FIDESZ – KDNP)

Mint Önök is nagyon sokan tudják, képviselőként a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság vezetése
volt a legfőbb feladatom az elmúlt mintegy 13 évben. Műszaki
emberként örömmel végeztem
a munkámat, mert már a tervezés kezdetétől láthattam, megismerhettem a várható fejlesztéseket. Észrevételeket is tehettem, ami
magába foglalta mindig az Önök javaslatát is.
Az iparterületek fejlesztésekor tettem javaslatot
egy kisvállalkozói ipari park kialakítására. Ide, a lakóövezetben működő helyi kisvállalkozók kapnak
majd lehetőséget a beköltözésre.
Mint a Gyáli Ipartestület egyik vezetője, aktívan támogattam a helyi vállalkozók helyzetbe hozását.
Az általuk végzett munkára mindig büszke lehettem. Véleményem szerint a helyi vállalkozások leg-

kiemelkedőbb projektje a hamarosan elkészülő
sportcsarnok lesz.
Gyerekkorom óta élek Gyálon, s abban a körzetben, ahol képviselő voltam eddig. Sok-sok kiváló
embert ismertem meg. Szüleim kortársainak hatalmas munkabírása, kiváló tanáraim, nagyszerű szomszédaim, tisztes iparos társaim, mindig
arra ösztönöztek, hogy én is igyekezzek tenni a
településünkért.
Városunk elmúlt évekbeli fejlődése folyamatos sikertörténet. Tudom, hogy nem mindenki gondolja így. Azoknak akik elégedetlenek, szívesen mesélek a 3 műszakos általános iskoláról, a túlzsúfolt
vonatokról, a lépcsőn való utazásról, az egyetlen
buszjáratról. A poros és sáros utakról.
Tizenhárom évig voltam képviselő, most elérkezett a búcsú pillanata.
Köszönöm választóim bizalmát, megtisztelő feladat volt. A következő évek számomra a családról, unokákról, s pihenésről fognak szólni.
Mindenkinek Jó egészséget, boldog családi életet
és sok-sok sikert kívánok!
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FEGY-napló
07.02.

07.12.

Éjfél után érkezett lakossági bejelentés a Csontos
J. utcából, hogy az egyik ingatlan előtt egy eszméletlen személy fekszik. Kiérkező járőrünk megtalálta
az út szélén hangosan horkolva alvó illetőt. Felébresztve nyilvánvalóvá vált, hogy a középkorú hölgy
erősen ittas állapotban van, de sérülései nincsenek,
kérdésre kommunikál és orvosi segítséget nem kér.
Felszólításra saját lábán távozott otthonába.

Éjjel 1 óra előtt kért segítséget a BKK diszpécsere, mert a Kőrösi úton egy buszra felszálló ember
sem jegyet váltani, sem a járműről leszállni nem
hajlandó, így a busz nem tud továbbindulni.
A helyszínre érkező járőrünk a kissé ittas illetőnek segített elmagyarázni, hogy a tömegközlekedés egy közszolgáltatás, amelynek igénybe vételéért díjat kell fizetni. Ezután már nem volt gond a
jegyvásárlással.

07.05.
Katasztófavédelemtől érkező riasztásra vonultak
tűzoltóink a Mikszáth Kálmán utcán túli földterületre, ahol mintegy 50 db kockabála kapott lángra.
Tagtársaink a fővárosból kiérkező hivatásos egységek megérkezése előtt a tüzet körülhatárolták a továbbterjedés megakadályozására, majd mintegy 5
órás közös munkával a tüzet eloltották. Személyi sérülés nem történt, a keletkezett anyagi kár jelentős.

07.09.
Délután érkezett lakossági jelzés, hogy a bejelentő
lakóhelyével szemközti ingatlanon épülő házba fiatalok beugrottak. Járőrünk a fiatalokat a helyszínen
találta, akik kérdésre elmondták, hogy a szomszéd
ingatlanról átszökött macskájukat jöttek megkeresni. Figyelmüket a kollégánk felhívta, hogy más ingatlanára behatolni akkor is törvénysértő, ha nem
lopási szándékból történik, továbbá minden háziállat tartójának kötelessége gondoskodni arról, hogy
állatának az ingatlanról kiszökését megakadályozza.

07.17.
Katasztrófavédelemtől érkezett riasztás az éjszaka közepén, mert a Bartók Béla utcában egy ház
medencéjéből egy állatot kell kimenteni. Önkéntes tűzoltóink a fővárosi hivasátos egységekkel
együtt érkeztek az ingatlanhoz, ahol semmilyen
állat nyomát sem találták a jelzett ház medencéjében. A bejelentő szomszéddal felvéve a kapcsolatot kiderült, hogy csak hangokat hallott,
amelyekből úgy gondolta, hogy a szomszédja
medencéjébe esett állattól származhatnak. Bár
tűzoltóink és a hivatásos tűzoltók is minden bejelentésre mérlegelés nélkül vonulnak, érdemes
elgondolkodni azon, hogy egy-egy téves bejelentés miatti felesleges kivonulás esetleg azt
is eredményezheti, hogy egy ezalatt bekövetkező valós vészhelyzethen nem jut el időben a
segítség.
Összeállította:
Kelecsényi Gábor

Tüdőszűrés
A szokásos éves tüdőszűrés
2019. augusztus 05-től augusztus 28-ig
lesz a Rákóczi utcai iskolában (Gyál, Rákóczi utca 4446.), melynek bejárata a Károlyi Mihály utca felől van.

gyék magukkal a szűrővizsgálatra. Amennyiben a
leletre szükség van, saját névre kitöltött felbélyegzett válaszboríték ellenében 3 héten belül postán
megküldik.

A vizsgálat ideje:

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat! A 40 év feletti lakosoknak évente
egy alkalommal ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1.700 Ft, melyhez a szűrőállomáson és
az Egészségügyi Központban (Információs pultnál) kapható csekk, befizetése postán történik a
vizsgálat előtt.

Hétfő, szerda: 11:30 – 17:30
Kedd, csütörtök, péntek: 08:30 – 14:30
A vizsgálat elvégzéséhez személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ kártya szükséges, valamint - ha
van - az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást vi-
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A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de
beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges
(nyilatkozat az Egészségügyi Központ információs
pultjánál elérhető). A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál (szakiskolai
szakmai alkalmassági vizsgálat), akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen
ingyenes.

Ne feledje, panasz nélkül is lehet beteg!
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!
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Énidóó Jóga

a Millenniumi Parkban

Augusztus 28.
szerda 18 óra

Idotartam: 80 perc
LENDÜLETBEN

Fekete Kornélia,

2017

Zöld Lótusz Egészségközpont közremuködésével.

A rendezvényen
való részvétel
rendezvénysorozat
2017ingyenes,
de regisztrációhoz kötött!
LENDÜLETBEN

rendezvénysorozat

A névvel ellátott regisztrációkat a kabinet@gyal.hu
e-mail címre várjuk 2019. augusztus 27.
(kedd) 16.00 óráig.

Vallás

Helytörténet

Interaktív

Ünnepeljük
együtt a város
születésnapját!
Több mint két évtizede hagyománnyá, kedvelt,
vidám, kötetlen közösségi együttlétté vált a gyáli utcabál. Az idén augusztus 24-én, szombaton
kivételes programok, ízgazdag gasztronómiai
kínálat, finom ételek, italok és természetesen jó
társaság várja Önt is a város születésnapi buliján. Az idei rendezvény a Piactéren nagyszabású forgatagot, igazi sztárparádét ígér.
15:30 órától táncos-zenés forgatag: a Gyáli
Arany Néptáncegyüttes, a Corazón Tánciskola,
3 és Táncklub Gyál, a Gyáli Tűzmadarak Mazsorett csoport színes, látványos műsorai vezetik
fel a programot.
17 órakor a CSIRIBIRI zenekar „Vidám Nyár”
című zenés interaktív gyerekműsora indítja el
a színpadi műsorfolyamot, majd az örökzöld
Beatles nótákat játszó The BlackBirds lép a
színpadra 18:45 perckor.
Az est sztárfellépője a minden korosztályban
népszerű Majka lesz 20:30 órától. A koncerteket látványos tűzijáték zárja 22 órakor.
Az utcabálon kísérőprogramok is várják az érdeklődőket. 15 órától ráhangoló programokkal kedveskednek a szervezők. Fejlesztő játszóházban lehet ismerkedni logikai játékokkal, népi
kismesterségekkel, a környezetvédelem fontosságával. A Könyvtár és a Közösségi Ház is különleges alkotói-játszóházi programokkal készül. A
Bundás barát állatbarát sátorban a tudatos kisállattartással lehet barátkozni, a Magyar Vegán
Egyesület sátrában pedig az egészséges étkezéssel és vegán életmóddal ismerkedhetnek
meg az érdeklődők. A Magyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár csapata különlegességgel, eszköz-, és fegyverbemutatóval készül a gyáli utcabálra.
Mindezek mellett a bababirodalomban a legkisebbek játszhatnak, színezhetnek animátor
felügyelete mellett. A nagyobbakat arcfestéssel, csillámtetoválással, hennafestéssel és két
nagyméretű, izgalmas kalandjátékkal is várják
a szervezők.
A rendezvény ideje alatt alkoholmentes és alkoholos italokat, hűsítőket, édességeket, finomságokat kóstolhatnak. Lesz hot-dog, kürtőskalács, palacsinta, lángos, hamburger,
vattacukor, fagyi, édesség, popcorn, jégkása,
illetve kedvükre válogathatnak a kirakodóvásáron kínált portékákból is.
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PIACTÉR

GYÁLI
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20.30 ÓRÁTÓL
15.30
ÓRÁTÓL PROGRAMOK
CORAZÓN TÁNCISKOLA
3 ÉS TÁNCKLUB GYÁL
GYÁLI TŰZMADARAK MAZSORETT CSOPORT
GYÁLI ARANY GYERMEK NÉPTÁNCEGYÜTTES
CSIRIBIRI ZENEKAR
THE BLACK BIRDS ZENEKAR

A RENDEZVÉNY
www.gyal.hu
INGYENES!

KONCERT
15 ÓRÁTÓL KÍSÉRŐPROGRAMOK

LOGIKAI JÁTÉKOK, BEMUTATÓK, EUROBUNGEE,
JÁTSZÓHÁZI PROGRAMOK, BABABIRODALOM, ARCFESTÉS,
CSILLÁMTETOVÁLÁS, HENNAFESTÉS, KALANDJÁTÉKOK
18 ÓRÁTÓL ASZFALTRAJZOLÁSI FLASH - MOB

Támogató:
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SZÍVmelengető
A Gyáli Református Gyülekezet GyermekIfi Vakációs Bibliahetének beszámolója
Feldobta a tábor hangulatát az esténként az épületbe
besurranó kis állatok a nagy pelék, a gyerekek nagyon
megszerették ezt a védelmet kereső kisállatfajt.
Hálás a szívünk Istennek, hogy idén is megőrzött bennünket, gazdagon ellátott mindennel, semmiben sem
volt hiányunk és egész héten át figyelhettünk az Ő szavára, Igéjére, amely képes az életünket megújítani,
átformálni.
Köszönjük a szülőknek, hogy idén is ránk bízták gyermekeiket, illetve a tábor alatt nyújtott támogatást,
felajánlásokat!
Azzal a reménységgel állunk Isten előtt, hogy nemcsak
nyáron, hanem évközi gyülekezeti alkalmainkon is találkozunk majd a gyerekekkel.
Szeretettel hívunk és várunk minden felnőttet és gyermeket a gyülekezetünkbe!
Csider Krisztián
hittanoktató
Immáron 9. alkalommal kerestük fel a Tihanyi-félszigetet gyülekezeti gyermek-ifitáborozás céljából, ezen belül harmadik alkalommal voltunk a sajkodi Tihanyi Levendula Erdei Iskola vendégei.
Idei táborunk teljes összlétszáma 33 fő volt, maga a
helyszín teljesen univerzális, ha strandidő van, akkor 50
percnyi sétára van a Somosi strand, ha netán hűvös az
idő akkor a nagy udvaron, ami mezőnek is beillik számos játéklehetőségre van lehetőség, mi pl. métáztunk.
Tihany „örök” táborhely számunkra, minden évszakban
és időjárásban nagyon szép, sok a látnivaló és könnyen
lehet programot is találni, olyan érzése van az ide elvetődő embernek, „a hely, ahol a mennyország földet ér”.
Hivatalos nevén a Vakációs Bibliahét délelőtti alkalmain Bábel tornya, Ábrahám elhívása, Izsák ígérete és születése, Ábrahám próbája, Rebeka érkezése történeteivel
ismerkedtünk meg. Ezek üzenetei a nyelvek, a modern
kori bálványimádás és hamis tudományok, Isten ígéretei
és az Isten szerint való család témaköreibe nyerhettek a
résztvevő gyermekek belátást. Az esti missziós alkalmakon egy az 1950-es években megtörtént eseménysorozattal ismerkedtünk meg, amely egy mexikói nomád fiú
Samuelito és annak családjának története által Isten hívó
és megőrző kegyelmét tolmácsolta felénk.
Az ellátásunk bőséges volt, mindennap rézbográcsban
főtt ételekkel laktunk jól, mint: paprikás krumpli, tarhonyás hús, gulyásleves, lecsó. A fűszeres tea minden gyermek kedvence volt.
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Gyáli Református Templom
Istentiszteletek rendje: vasárnap - 10.00
Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.
Tel.: 06-29/340-531 │Web: www.gyaliref.hu

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Augusztus 15., 18:00 - ünnepi mise Nagyboldogasszony
tiszteletére.
Augusztus 20., 10:00 - ünnepi mise Szent István király
tiszteletére.
A nyári szünet után visszaáll a megszokott miserend:
augusztus 24-től szombaton 18:00-kor,
vasárnap 9:30-kor,
kedden és pénteken reggel 7:00-kor lesz szentmise.
Az iroda augusztus 24-től szombatonként
16:30-tól 18:00-ig is nyitva.
Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Szent István utca 34-36.
Tel.: 06-29/340-513
Web: www.gyalikatolikusegyhaz.hu

gyáli mi újság

Csilik Béla

Deák Zsófia

Eikel Anna

Veress Bálint

Pingvinek a Balatonban
Keszthely-Balatonakarattya átúszás (77,5 km)

A budapesti Kis Pingvinek Úszó- és Vízilabda Egyesület 18 ifjú sportolója jótékony céllal vállalkozott a Balaton szokatlan irányú átúszására. Az eseményt a Végtaghiányos
Gyermekekért Alapítvánnyal közösen szervezték, a jótékony akció célja egy tornaterem építése az alapítvány által képviselt gyermekek számára.
A 77 kilométeres távot két nap alatt, július 8 és
9-én teljesítette a 18 gyerekből és három felnőttből álló csapat.
Az úszás ötletgazdája a gyerekek edzője, Menczinger Melinda, aki edzőtársával, Török Fannival, és volt vízilabda válogatott testvérével, Menczinger Katával kísérte végig a vízben
tanítványait.
A kiválasztott gyerekek közül többen 4 éves koruk
óta úsznak, vízilabda bajnokságokon vesznek részt,
és egyetlen álmuk az olimpia. A Balaton átúszása
egy egészen új kihívást jelentett a számukra, mert
itt nem csak a fizikai képességeik számítottak. Monoton, hosszantartó úszás várt rájuk a Balaton mindig változó hullámos vizén. Ez az ember szellemét
is próbára teszi – mondta el Menczinger Melinda, a
gyerekek edzője.

www.gyal.hu

A csapat július 8-án reggel indult el Keszthelyről, a
végállomás pedig Balatonakarattya volt. A gyerekek
váltásban úsztak egy-egy órát egészen napnyugtáig. A távot másnap reggel 5 órakor folytatták, és
még aznap este meg is érkeztek Balatonakarattyára. A különleges Balaton-átúszás résztvevőire egy
40 fős stáb és 6 kísérőhajó vigyázott. A csapatban
négy gyáli gyermek is szerepelt, Deák Zsófia, Eikel
Anna, Csilik Béla és Veress Bálint.
A rendhagyó és nem mindennapi sportteljesítménnyel a fiatal úszók elsősorban a Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány sportolóira szerették volna felhívni a figyelmet, és egyben támogatni
őket egy új tornaterem kialakításában. Ezen túl
motiválni is szeretnék a gyerekeket, és megmutatni
nekik, hogy kitartó munkával a hihetetlennek tűnő
célok is elérhetők.
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Anyakönyvi hírek
Beke Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint júniusban 4 haláleset és
19 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:
07.05.:
- Magó Krisztián és Németh Dzsenifer (házassági név: Magó Krisztiánné),
- Csóka Tamás Renátó és Németh Bettina Gabriella.
07.06.:
- Dumits Norbert és Horn Vivien (házassági név: Dumitsné Horn Vivien),
- Molnár Tibor Zsolt és Sok Andrea (házassági név: Molnárné Sok Andrea),
- Sándor Márk Józsua és Balogh Petra (házassági név: Sándorné Balogh Petra),
- Badics Ferenc és Illés Kitti (házassági név: Badicsné Illés Kitti).
07.08.:
- Dénes András és Strasser Erika

Hőségben fokozottan figyeljünk kedvenceinkre!
Nyáron mindannyiunk életét meg tudja keseríteni a
szinte elviselhetetlen hőség és ez alól bizony nem
kivételek háziállataink sem. Ők sem bírják jobban a
hőséget, mint mi. Sőt, az ő életüket a forróságban
még az is nehezíti, hogy velünk, emberekkel ellentétben nem tudnak izzadni. De mit tehetünk azért,
hogy komfortosabban érezzék magukat kedvenceink a nagy nyári melegek idején? Az alábbiakban felhívjuk néhány alapvető szabályra a gazdik
figyelmét, melyek nagy része nem csak a klasszikus (kutya, cica) házi kedvencekre, hanem minden
állatra vonatkozik,
Mindig legyen előttük friss víz! Ennek szükségességét magyarázni sem kell, pontosan tudjuk mi is,
hogy milyen jól tud esni a forróságban néhány hűs
korty.
Biztosítsunk árnyékos helyet számukra! Ez szintén olyan szabály, amely minden háziállatot tartó
gazdának be kell tartani.
Az etetést célszerű hűvösebb időben (kora reggel, este) elvégezni, a nagy melegben az állatoknak sincs feltétlenül túl jó étvágyuk.
Kutyusaink sétáltatását ne végezzük nagy melegben, itt is a reggeli-esti időpont a megfelelő, amikor még/már nincs akkora hőség.
Autóban ne hagyjunk magára állatot! Ez egy általános szabály is lehetne, semmilyen időben nem
célszerű kedvencünket őrizetlenül hagyni, de hőség idején ez halálos is lehet a számukra. Az autó
pillanatok alatt felhevül és gyakorlatilag kemencévé válik, így pár percre sem, lehúzott ablak mellett
sem hagyhatjuk az autóban kedvencünket.
A fenti szabályok betartásán túl pluszban is kedveskedhetünk kis barátainknak.
Ha kertes házban lakunk, akkor kutyusunk részére műanyag gyermekkádban vagy homokozóban
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07.13.:
- Missoundou Blaise Balázs és Cseke Viktória Magdolna
(házassági név: Missoundou-Cseke Viktória Magdolna)

rakhatunk ki vizet, ez lehet az ő pancsimedencéje.
Persze nem minden kutya rajong a vízért, de még
a kevéssé vízimádók is bele fognak trappolni, így
hűtve tappancsukat, ezáltal a testüket.
Bent a házban/lakásban rakhatunk le nekik olyan
fekhelyet, amik hűsítik a testüket. Ez lehet boltban
kapható, kifejezetten e célra gyártott matrac, de
akár egy vizes törölközőt is lehelyezhetünk.
Tudnunk kell, hogy háziállataink is kaphatnak hőgutát! Ebben az esetben az első és legfontosabb
teendőnk, hogy kezdjük el fokozatosan hűteni a
testüket vizes ruhák és víz segítségével és természetesen juttassuk el őket állatorvoshoz.

07.19.:
- Gyulai Mihály és Ráczkövi Réka Lídia (házassági név: Gyulai Réka Lídia),
- Schubauer György és Oláh Piroska (házassági név: Schubauer Piroska),
- Szemesy Péter István és Varga Inez.
07.20.:
- Balogh Márk György és Bak Nikolett Vivien
(házassági név: Baloghné Bak Nikolett Vivien),
- Horváth Gábor Attila és Taskó Anita (házassági név: Horváth Gábor Attiláné),
- Debreceni Péter és Stengl Henrietta (házassági név: Debreceni Henrietta),
- Sári György és Takács Nikolett (házassági név: Sári-Takács Nikolett).

FELHÍVÁS

Nem megfelelő állattartási körülmények bejelentése:
Gyáli Polgármesteri Hivatal (Wolf Dániel, telefon: 0629/544-124, E-mail: wolf.daniel@gyal.hu).
Kóborló ebekkel kapcsolatos szabálysértések bejelentése: Gyáli Járási Hivatal személyesen ügyfélfogadási
időben.
Gyepmester elérhetősége: 06-70/334-6094 (Hétfőtől – Péntekig 7.30- 15.30).
Gyáli gyepmesteri telepen elhelyezett kutyák örökbefogadási lehetősége: Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (Huszár Éva, Telefon:
06-29/340-134, weboldal: http://varosuzemeltetesgyal.hu/egyeb-szolgaltatasok/gazdikereso ).
Szegény körülmények között élő, háziállatot tartó
családok segítése: Bundás Barát Állatvédő Egyesület
Gyál, telefon: 06-70/205-6552.

Gyál Város Önkormányzata ünnepséget rendez
az Idősek Világnapja alkalmából
2019. október 1-én, kedden 14 órakor
az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárban.
Várjuk azon szépkorú házaspárok jelentkezését,
akik idén ünneplik házasságuk 50., 55., 60., 65.,
70. évfordulóját. A jubilálók fogadalomtételére
anyakönyvvezető előtt kerül sor
az ünnepségen.

Smiatek Anikó,
a Bundás Barát Állatvédő Egyesület Gyál
elnöke

gyáli mi újság

Jelentkezésüket szeptember 25-ig várjuk a
06-29/540-968 telefonszámon.
www.gyal.hu
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GYERMEKREJTVÉNY
A helyes megfejtést beküldők közül egyszerencsés nyertes Gyál-ajándékcsomagot
nyerhet!

Legyen
öröm a KERT!

Nem kell mást tennie, mint helyesen megfejteni a feladványt, majd a
szerkesztoseg@gyal.hu elektronikus levelezési címre beküldeni vagy zárt borítékban a Gyáli Polgármesteri Hivatal
(2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) portájára
eljuttatni.
Beküldési határidő: 2019. augusztus 25.
A júliusi szám helyes megfejtése: 1982
A júliusi szám nyertese: Hauptmann Emma
Gratulálunk! Nyereménye átvételének módjáról érdeklődjön a Gyáli Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri kabinet irodáján a 06-29/540930-as telefonszámon!

Feladvány: Melyik betűből indulva
jut el a mókus a makkhoz?

Emlékszik még rá?
Városunk múltja és jelene

2007-ben a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát és a Kossuth Lajos Általános Iskolát összevonták, így született
meg a Városi, majd Zrínyi Miklós Általános Iskola. Egy
viszonylag fiatal intézmény, amely mára megállta a helyét a város közoktatási rendszerében. 2017 őszén több
mint 150 millió forintos költségvetésből az épület teljesen megújult, amelyet az Önkormányzat célzottan az iskolák energiahatékonyságát javító támogatás keretéből
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nyert el a Kormányzat jóvoltából. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energia Operatív Program
keretében az épület teljes külső hőszigetelése, nyílászárók cseréje, napelemes elektromos rendszer kiépítés.
2017-ben az iskola tornatermét új nyílászárókkal és külső szigeteléssel látták el. 2019-ben átadásra került a tornatermen kívül a hozzá kapcsolódó vizesblokk, öltözők,
mosdók, szertár és egyéb kiszolgáló helyiségek felújítása.

gyáli mi újság

Most már folyamatosan érnek a kertben a gyümölcsfélék,
a szőlő, szedhetők a zöldségfélék. A termés mennyisége és minősége szempontjából fontos, hogy a legkedvezőbb időben takarítsuk be ezeket. Támasszuk alá a nagy
termést ígérő alma-, körte-, és szilvafák ágait, nehogy
letörjenek. A körtét, az almát akkor szedjük le, amikor a
magjuk barna vagy fekete. A szilvát csak éretten szüreteljük, mert éretlenül húzós és kellemetlenül savanyú ízű
marad. A korai csemegeszőlők szedésekor is ügyeljünk,
csak az érett fürtöket vegyük le, mert a szőlő nem utóérő, s ha féléretten vesszük le, bárhová tesszük, savtartalma nem mérséklődik, nem érik be. A fürtöket zacskózással, vagy Netlon-háló felszerelésével védhetjük a madarak
és a darazsak ellen. A zöldségfélék közül a paradicsomot
éretten, pirosra színeződve szedjük. A paprika akkor vehető le, ha kemény tapintású, felülete fényes és a fajtára
jellemző színű. A paradicsom alakú paprikát pirosra színeződve vegyük le, mert ekkor a legízesebb, legzamatosabb. A zöldbabot 5-6 naponként szedjük, és az uborka is igényli a rendszeres, 2-3 naponkénti szedést. Ha ezt
elmulasztjuk, addig nem fejleszt új termést. A főzőtököt
akkor szedjük, ha a termés nem fejlődik tovább és kb. 80
dkg-os. Permetezzünk a paradicsom alternáriás foltossága, fenésedése, a burgonyabogár ellen. A vöröshagymát
szedjük fel, hagyjuk kicsit a földön száradni, majd tisztogassuk meg és tároljuk el. Még vethetünk másodvetésnek
sóskát, spenótot, borsót, téli retket, salátát, bimbóskelt.
Telepítsünk új szamócást. A szőlő sűrű részeit ritkítsuk,
hogy a fejlődő fürtöket érje a fény és a levegő. A dísznövényeknél az egynyári virágokról távolítsuk el az elnyílt
részeket, gyűjtsünk beérett magvakat. A növényeinkről
vágjunk zölddugványokat, szaporítsuk, tőosszuk évelőinket. Vágjuk vissza az elvirágzott cserjéket. A tavasszal
nyíló hagymásokat a hónap végén ültessük el, valamint
az új fűmagvetést is elvégezhetjük. Vadrózsába nemest
szemezhetünk. Kevesebb öntözéssel pihentessük a télen virágzó szobanövényeinket. A növényházban vethetünk cikláment és téli salátákat is. Ültessük el a muskátliról és a fuksziáról vágott dugványokat, cserepezzük a
kétnyáriakat. A növényházat folyamatosan szellőztessük
és párásítsuk. Készüljünk a szőlőszüretre, lássunk hozzá
a pince, a présház kitakarításához, a hordók, az eszközök
tisztításához.
Király László
a Gyáli Kertbarát Kör elnöke

www.gyal.hu

MEGHÍVÓ
a Kertbarát Kör 37. Terménybemutató
Kiállítására.
A Kertbarát Kör 39 éve működik Gyál városában. A 2019. évi terménybemutató kiállításuk
a figyelemfelkeltés mellett a kertkultúra, a környezetvédelem és a környezet emberbarátivá
tételét szolgálja.
Az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár és a Gyáli Kertbarát Kör sok szeretettel meghív minden érdeklődőt és jelentkezőt!
Megnyitó: 2019. szeptember 5-én 13.00-órakor
Helyszín: közösségi ház
Gyál, Kőrösi út 118-120.
Nevezni lehet saját termesztésű zöldséggel,
gyümölccsel, befőttel, savanyúsággal és különleges virággal.
A termények leadása: szeptember 5-én csütörtökön reggel 8.00 és 10.00 óra közötti időben
lehetséges. A jelentkezők tüntessék fel a kiállítandó termény nevét, és a jelentkezőről egy
fényképet is kérünk!
A kiállítást megnyitja:
Pápai Mihály polgármester.
A kiállítás megtekinthető:
Szeptember 5-től 8-ig.
Csütörtök 13.30-18.00-óráig.
Péntek-Szombat-Vasárnap 08.00-18.00-óráig.
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KÚTFÚRÁS

KÚTTISZTÍTÁS

S Z Ü R E T I F E LVO N U L Á S

40 év szakmai gyakorlattal

Varga József

2019. szeptember 14-én, ismét SZÜRETI felvonulást, bált és műsoros estet szervezünk.
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár.

fúrómester

16 órakor a KÖZÖSSÉGI HÁZTÓL indul a felvonulás:
a májusban Magyar bajnokságot nyert és Európa bajnok cím birtokos Gyáli Tűzmadarak Mazsorett
Csoport felvezetésével, a Gyál Városi Fúvószenekarral, a Pörög a Gyáli Szoknya néptáncegyüttessel, lovasokkal és hintókkal, melyre szeretettel várjuk a felvonuló lakosságot is.

Gyál
Telefon: 06-30/630-5641

A 15 órától gyülekezőknek, várakozó gyerkőcöknek más szórakozás is lesz a több fordulós
kocsikázás alatt: ügyességi verseny ajándékért, arcfestés és lufi.

Zsákbamacskán (a helyszínen vásárolható) kisorsoljuk a SZŐLŐS KOSARAT is.

A Warema PT Hungary Kft. betanított dolgozókat keres, gyáli fröccsöntő üzemébe az alábbi feladatok elvégzésre:

BELÉPŐ NINCS!

•

Szeretettel hív és vár mindenkit a főrendező:
NYUGDÍJASOK HELYI KÉPVISELETÉNEK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE és a KÖZÖSSÉGI HÁZ!
Együttműködők: Gyáli Kertbarát Kör, Gyáli Tűzmadarak Mazsorett Csoport,
Gyál Városi Fúvószenekar, Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület és a Gyáli Lovasok Egyesülete, KIP Dalkör.

•

A rendezvényt támogatja PÁPAI MIHÁLY Gyál város polgármestere.

•

Irodalmi Szalon

”…AZT A RAGYOGÓJÁT!”

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
szeptember 12-én 18 órára és

dal- és nótaműsor
Gyálon az Arany János Közösségi Házban
2019. szeptember 21-én, szombaton 15 órakor

az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár olvasótermébe
az Irodalmi Szalon következő találkozójára!

Fellépnek: Nógrádi Tóth István a hungaricum
magyar nóta „nagykövete”, a Magyar nótaszerzők
és Énekesek Országos Egyesületének elnöke,
Lőrincz Roland és Nagy Noémi
felvidéki vendég énekesek.

október 10-én 18 órára

Farkas Évi színművésznő és a könyvtárosok

Zene: a Délpesti Régió cigányzenekara
Oláh Attila prímás vezetésével.
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gyáli mi újság

Gyere és próbáld ki! Hívj a részletekért!
INGYENES BEMUTATÓ ÓRA
a Purusa Jóga-szigeten,
2019. szeptember 1-én, 16 órától.
Jelentkezés:
Bordás Klári 06-70/242-2735
Honlap: www.jogasziget.hu

A Gyáli Kertbarát Kör szüreti eszközöket és a munkafolyamat bemutatását,
must kóstolót biztosítanak. A felvonulóknak vacsora, kóstolójegy is vásárolható a helyszínen.
Kb. 18 órától: LŐRINCZ ROLAND előadóművész és NAGY NOÉMI örökzöld csokrot
és nemzeti érzelmű dalokat énekel.

Jóga Gyálon!

•
•

A gépek által legyártott termékek ellenőrzése, válogatása,
Termékutómunkálatok végzése (sorjázás,
szerelés)
A termékek utasítás szerinti csomagolása
Termékadminisztráció

Elvárások:

•

Könnyű ﬁzikai munka végzése napi 8 órában,
három műszakos munkarendben, hétfőtől
péntekig
Munkájára igényes, hosszú távon gondolkodó
munkatársakat keresünk

Amit kínálunk:
•
•
•
•

Bruttó 233 000 Ft-os havi jövedelem
Próbaidő után válaszható béren kívüli juttatás
Bejárás támogatás
Törvényes foglalkoztatás

Munkavégzés helye: 2360 Gyál, Bánki Donát utca

Vállaljuk szóródó
építőanyagok
(sóder, homok,
kavics, murva,
töltő- és termőföld)
kertépítő és díszítő
anyagok szállítását
és értékesítését.
06-30/273-8866

Jelentkezni, érdeklődni lehet:
vertesi.judit@warema.hu
06 30 866 9996

www.gyal.hu
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GARÁZSVÁSÁR!!!
A nagy sikerre való tekintettel újra megnyitjuk garázsunkat
2019. augusztus 29-31 között.

Közélet

Közbiztonság Gyereksarok

Sport

KERTváros

Portré

Anyakönyv

Hirdetés

Apróhirdetés
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. Szúr Sándor 06-20/412-6511.
Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása és ingyenes állapotfelmérés. Telefon:
06-30/417-2317.
Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek,
passzív BAR listásoknak is a legrugalmasabban. Csongrádi István 06-70/419-0330.
Pótvizsgára, érettségire felkészítés és korrepetálás Gyálon
matematikából, történelemből, magyarból. 20/527-7701.
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: 0630/938-9709, 06-29/340-878.
Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton is. Whirlpool, Samsung, LG, stb. Gallai szervíz Tel.:
30/307-9794.

Beszéljünk róla! Én meghallgatom, és meg is hallom
Önt. Mentálhigiénés tanácsadás Gyálon és Budapesten.
(Tóthné Éva) 06-20/564-0606.
Gyálon és vonzáskörzetében sürgősen biztonsági
őröket keresünk, kiemelt bérezéssel.
+36-20/596-8818, +36-30/223-5215
Gyálon eladó kétszobás, téglából épült ház, plusz szobakonyha, tárolók, pince, garázs. Legjobb helyen van, főútvonal mellett. Ingatlanos ne hívjon! 06-20/270-9971.
Professzionális klímatelepítés szaktanácsadással,
garanciával, javítás, tisztítás, karbantartás, klíma
forgalmazás regisztrált szakembertől. Telefon: 0630/919-4667; e-mail: jkesztyus@gmail.com
Takarítást vállalok családi háznál. Tel.: 06-70/533-6979.
Villanyszerelés! Családi házak villanyszerelése, kivitelezés, korszerűsítés, javítás. Érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése, kamerák, riasztók telepítése, javítása.
Bodnár József 06-30/663-8617.

Hirdetésfelvétel: 06-29/541-644,
szerkesztoseg@gyal.hu

Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, Tel.: 70/233-30-47.
Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcsere,
duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csatorna szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.
Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek (személygépkocsi, motor) felvásárlása készpénzben, azonnal. Tel.:
06-70/419-0330 Csongrádi István.

Cím: 2360 Gyál, Bánki Donát u. 20.
Központi szám: +36 (29)-746-740
Központi fax: +36 (29)-746-750
Internet: www.kiralyszerszam.hu
E-mail: ertekesites@kiralyszerszam.hu

Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás
nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is.
Tel.: 06-70/933-8181.

Barkács, kertészeti szerszámok, gépek, munkavédelmi termékek és még sok más kiegészítő, tartozék
közül válogathat bárki kedve szerint.
Az árakat úgy alakítottuk ki a vásárban szereplő termékekre,
hogy tényleg MINDENKINEK megérje nálunk vásárolni.
Aki kedvet érez arra, hogy alacsony áron szert tegyen
hasznos árucikkekre, azt, szeretettel várjuk
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augusztus 29: 8:00-16:45
augusztus 30: 8:00-15:30
augusztus 31: 8:00-13:00 óráig.
gyáli mi újság

Kollégáink mindenben segítségükre lesznek.

Házat, telket keresek Gyálon! Akár 10 napon belül
KP fizetek! Terhelt, problémás ingatlan is érdekel.
Hívjon bizalommal! Tel: 06-20/208-5722.
Ingatlanirodánk teljes körű ügyintézéssel várja kedves ügyfeleit! Önnel együtt a sikeres üzletért!
06-20/208-5722, www.bercsenyiingatlan.hu,
bercsenyiingatlan@gmail.com.
Szeptember 04-től szerdánként 17.00 órai kezdettel Hatha Jóga a Közházban. Érdeklődés: Sprok
Magdolna
+36209546446,
magdolnasprok@
gmail.com Várlak szeretettel!

www.gyal.hu
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Közérdekű

Egészség

Testület

Környezetünk Állatvédelem

Vallás

Helytörténet

Hirdetés

Közélet

Közbiztonság Gyereksarok

Sport

A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága
Gyál településre
levelek kézbesítésére

A NAPRA FORGÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
MUNKATÁRSAKAT KERES AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE!

KÉZBESÍTŐ

DÍSZNÖVÉNY KERTÉSZETI MUNKATÁRS (részmunkaidőben is)
Feladatok:
ültetés, növényápolás, áru-összekészítés
Munkavégzés helye: Szigetszentmiklós - dísznövénykertészet

NYUGDÍJAS ÉS PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

RAKTÁRI MUNKATÁRS
Feladatok:
címkézés, csomagolás, kézi- és gépi
anyagmozgatás (targoncázás, komissiózás)
Munkavégzés helye: Gyál - logisztikai raktárak

(kerékpáros) munkatársat keres

A munkakör betöltésének feltétele:
•
8 általános iskolai végzettség,
•
bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.
Bérezés: megegyezés szerint.

KERTváros

Portré

Anyakönyv

Hirdetés

Munkavégzés körülményei:
•
teljes munkaidős munkarend
•
hosszú távú munkalehetőség
•
munkába szállítás, vagy munkába járás támogatása

Juttatások:
•
pótlékok, ösztönzők,
•
6 hónap után cafetéria keret,munkaruha.
A munkakör betölthető azonnal.
A munkakörrel kapcsolatban információt ad:
Bornemisza Ildikó Mónika - tel: (30)772-2806
Email: Bornemissza.IldikoMonika@posta.hu
Cím: 1184 Budapest XVIII. Üllői út 400.
Az adatkezelésről teljeskörű tájékoztatás elérhető a www.posta.hu oldal Adatkezelési tájékoztató menüpontjában. Az állásra pályázó a jelentkezésével elismeri, hogy az Adatkezelési tájékoztató tartalmát
megismerte.
A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6., Cg:01-10-042463 adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@posta.hu) a jelentkezésben megadott adatait az álláshirdetésben meghirdetett pozíció – az álláspályázat időszakában felmerülő
másik betölthető pozíció – betöltésére alkalmas jelölt kiválasztása céljából kezelje. A megadott személyes adatokat a Magyar Posta Zrt. a kiválasztási eljárás végéig kezeli. Ebben az időszakban az állásra pályázó megkeresésre kerülhet az éppen aktuálisan betölthető egyéb pozíciókkal kapcsolatban is.
A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának visszavonását írásban a 1540 Budapest postacímen,
vagy a toborzas@posta.hu e-mail-címen kérheti. Hozzájárulását a jelentkezőnek bármikor korlátozás nélkül joga van visszavonni, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét.

Elvárások:
•
megbízhatóság, rugalmasság
•
pontos, precíz munkavégzés
•
ﬁzikai állóképesség
•
teljesítményorientált hozzáállás
A munkakörök betöltésénél előnyt jelent a hasonló munkakörökben szerzett tapasztalat, valamint targoncavezetői jogosítvány ill. tapasztalat.
Megváltozott munkaképességű
munkavállalók jelentkezését is várjuk!
Érdeklődjön, jelentkezzen a 06-20/366-3993-as, vagy a 0623/520-683-as telefonszámon munkaidőben 8-16 óra között.
Jelentkezését leadhatja a megpályázott munkakör megnevezésével az oneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre is.

Kristályvirág Optika
• Computeres látásvizsgálat
• Baba- és gyermekszemészet
• Szemüvegkészítés és
-karbantartás
• Kontaktlencse
illesztés, -betanítás
és -kontroll
• Ingyenes
szaktanácsadás
• Napszemüveg
• Ajándékutalvány

2360 Gyál, Táncsics M. u. 61.
Tel.: 06-70/902-5876
www.kristalyviragoptika.hu
Nyitvatartás
9-18, szombat: 9-13

hétfő-péntek:

Strapabíró, hajlítható
GYERMEKSZEMÜVEGEK

ÚJDONSÁG!
Szemfenékfotó és
szemnyomásmérés
szemész szakorvos
által végzett
távdiagnózissal

AKCIÓK!
• komplett szemüveg
Ft-tól
már

9 500

• Szemüvegét megvásárolhatja
6 havi kamatmentes részletre is!
A feltétlekről érdeklődjön
üzletünkben!
• a Hoya legellenállóbb
felületkezeléssel ellátott
lencséje mellé dioptriás
napszemüveglencsét adunk
ajándékba

Egyéni akciókról és további részletekről érdeklődjön üzletünkben!
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gyáli mi újság

www.gyal.hu
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Gyál városi

Egészség- és
Sportnap

2019. szeptember 28 .
9 órától

ok
Gyál, Sportpálya és Sportcsarn
A rendezvény fővédnöke Pápa

EN
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S Z A KO R VO S I
SZŰRŐVIZSGÁLATOK

i Mihály polgármester

2017

A rendezvény
alkalmával a
lakosság birtokba
veheti az új
Sportcsarnokot
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Dr. Kemény Dénes válogatott víz
Dr. Zacher Gábor toxikológus
szociológus
Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi

SPORTBEMUTATÓK

Csoport
Gyáli Tűzmadarak Mazsorett
Gyáli Birkózó Egyesület
port Egyesület
Gyáli Ökölvívó és Szabadidős
Gyáli Kézilabda Egyesület
yesület
Prémium Gyáli Asztalitenisz Eg

SPORTVERSENYEK

yalikozhaz.hu
Kosárlabda Nevezés: szervezes@g
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Eisberg focikupa
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