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Tisztelt Adózók!
A 2018. évben a helyi adókra vonatkozóan az adófizetési határidők az alábbiak szerint
alakulnak: 

•  2018. I. félév: március 19.
•  2018. II. félév: szeptember 17.

Fenti időpontokig az adózók késedelmi pótlék felszámítása nélkül teljesíthetik aktuális,
2018. évi építményadó, gépjárműadó és iparűzési adó fizetési kötelezettségüket. A
fenti befizetési határidők be nem tartása esetén a kiegyenlítés napjáig késedelmi pót-
lék kerül megállapításra. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a fel-
számítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Adózóink 2018. február utolsó, illetve március első hetében értesítést kapnak adó-
folyószámlájuk állásáról, és a 2018. évi adófizetési kötelezettségeikről.

Azon adózóink, ahol 2018-tól változás áll be gépjárműadó tekintetében – gépjármű-
adó mértékében történő változás, vagy új gépjármű vásárlása, használt gépjármű  for-
galomba helyezése esetén –, határozatot kapnak. A határozatban kivetett 2018. évi
gépjárműadó összegét a fizetési értesítő – a Magyar Államkincstár által rendszeresített
új adó nyilvántartási program kötelező használata miatt – nem tartalmazza. A meg-
küldött határozatok mellékleteként magánszemélyek esetében biztosítjuk (megküldjük)
a 2018. első és második félévi adókötelezettség teljesítéséhez szükséges készpénzá-
tutalási megbízásokat.

A határozatokat tértivevényes küldeményként kézbesíti a posta, míg a fizetési ér-
tesítéseket a Polgármesteri Hivatal dolgozói egyszerű levélként juttatják el Önökhöz. 

A fizetési értesítések mellé, magánszemélyek esetén, biztosítjuk a készpénzátu-
talási megbízásokat az esetleges hátralék, valamint mind az első, mind pedig a
második félévi kötelezettség teljesítéséhez. 

Valamennyi csekken feltüntetjük a befizetési határidőt is a könnyebb kezelhetőség ér-
dekében.

A bankszámla nyitásra kötelezett adózóinknak továbbra is banki átutalással kell ele-
get tenni adófizetési kötelezettségeiknek. Tájékoztatjuk Önöket, hogy magánszemélyek
is teljesíthetik befizetéseiket banki átutalással, ez esetben az átutalási megbízás köz-
lemény rovatában az értesítőn megtalálható befizető azonosító számot fel kell tün-
tetni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fizetési értesítőben tehát, adófizetési kötelezettsége-
iknél építményadó és gépjárműadó esetében, csak a véglegessé vált tételek szere-
pelnek (adózó a fizetési kötelezettségéről határozatban már értesült, az ellen felleb-
bezéssel nem élt), helyi iparűzési adó tekintetében pedig a benyújtott bevallások alap-
ján adó nyilvántartási rendszerben rögzített elszámolási különbözet, illetve előleg kö-
telezettségek kerülnek feltüntetésre. 

Kérjük Önöket, amennyiben fizetési értesítésüket 2018. március 11. napjáig nem kap-
ják kézhez, telefonon érdeklődjenek a 06 (29) 540-930-as központi számon, illetve
személyesen a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál, ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő:
hétfő:   12.30–15.30
szerda: 12.30–17.45
péntek: 08.00–12.00

Amennyiben a központi adó nyilvántartási rendszer miatt nem tudjuk a fenti ha-
táridőig a fizetési értesítőket kiküldeni, akkor erről, illetve a további teendőkről a vá-
ros honlapján és Facebook oldalán értesítjük Önöket.

További fizetési értesítő megküldésére, a tavalyi évhez hasonlóan, október 31. napjáig
kerül sor, a hátralékkal, illetve túlfizetéssel rendelkező adózók esetében. 

Gyáli Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Iroda
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2018-ban is folytatódik a gyáli köz-
úthálózat állapotának javítását cél-
zó minőségi fejlesztések sorozata,
emellett pedig a járási tanuszoda
átadása után további sportcélú be-
ruházások is zajlanak, illetve elkez-
dődnek.

Alpolgármester : r! Az útminő-
ség javítása mindig lényegi kér-
dés volt a gyáli városvezetés szá-
mára. 2gy lesz ez 2018-ban is? 

zgyekeztünk az elmúlt években az
intézményi beruházások, a szociális
támogatások, a parkfelújítások mel-
lett az utak minőségének javítására
is forrást biztosítani. z int minden
évben, idén is elvégezzük a szoká-
sos burkolatjavítási, kátyúzási mun-
kálatokat, emellett folyamatosan fi-
gyeljük a pályázatokat. Tavaly a zel-
ügyminisztérium által - az önkor-
mányzatok számára kiírt pályáza-
ton - 30 millió forintot nyertünk út-
fejlesztésre. Terveink szerint így a
városhoz tartozó közutak közül a
z ikszáth Kálmán, a zábor 2 ron, a
Toldi z iklós, és a Kodály zoltán ut-
ca is megújulhat. A minisztériumi
támogatása mellé Önkormányza-
tunk további 37 millió forint önrészt
biztosít. A gyűjtőutak, illetve a bel-
ső utak megújulását célzó fejlesz-
tések tervezése jelenleg is zajlik. A
közel jövőben további pályázato-
kon is szeretnénk részt venni, hi-
szen a célunk változatlan, marad-
jon töretlen a fejlődés és ennek ke-
retében minél több gyáli utca újul-
jon meg.  

legutóbb a járási tanuszodát ad-
tak át, de vajon milyen sportcélú
beruházások indulnak meg, illet-
ve folytatódnak idén? 

A gyáli sportpálya területén 2016-
ban kezdődtek meg a fejlesztések,
amellyel egyúttal kezdetét vette
zyál egy, másik fontos közösségi
helyszínének kialakítása. zlsőként
a műfüves futballpálya megépíté-
sével kezdtük az infrastrukturális
bővítést, melyben az z zzz és a he-
lyi vállalkozók TAz -támogatása is
jelentős szerepet játszott. zzt kö-
vette márciusban az élőfüves foci-

pálya kialakítása, mely szintén a he-
lyi vállalkozók TAz -támogatásával
valósult meg. A strandröplabda-, és
a kosárlabdapálya megépítésével
egy újabb fejezet kezdődött a
sportpálya fejlesztése kapcsán,
mely a városban egyedülálló. A to-
vábbiakban, márciusban veheti kez-
detét a már meglévő élőfüves
edzőpálya felújítása, amely öntö-
zőberendezéssel, talajcserével gya-
rapszik. A labdarúgó kapuk köré
labdafogó háló kerül. A projekt költ-
sége közel 84 millió forintot tesz ki.
A fejlesztések az utánpótláshoz,
szabadidősporthoz és diáksport-
hoz kapcsolódnak továbbá szeret-
nék, hogy a különböző sportágak
találják meg a saját otthonukat a
városban. 

A pálya megépítése egyébként
azért vált indokolttá, ugyanis a zyá-
li zKzz jelenleg 6 korosztályban
(u7, u9, u11, u13, u15, és u19) foglal-
koztat kb. 110 gyermeket, illetve fel-
nőtt csapata (20 fő) megyei zzz. osz-
tályban szerepel. A csapatok lét-
száma folyamatosan növekszik. A
magas létszám sokszor komoly fej-
törést okoz a pályabeosztásnál,
ezen jelentősen segít majd a most
épülő korszerű élőfüves focipálya,
amely mind a labdakezelésben,
mind a technikai fejlődésben sokat
segíthet a gyerekeknek. 

zlérkeztünk a sportcsarnokhoz,
ahol tavaly decemberben történt
meg ,,az első kapavágás”k

zddig kis lépésekben haladtunk
a sportpályán, de úgy gondolom,
hogy megalapozottan és biztosan.
z ost egy nagyobb lélegzetvételű
fejlesztés indult el a sportcsarnok
megépítésével. zgy teljes appará-
tus dolgozik nap mint nap a meg-
valósításán. 

A Kormány jóvoltából 800 millió
forint támogatást kaptunk a sport-
csarnok megépítéséhez. A sport-
csarnok a városközpont közelében,
az Ady iskola szomszédságában,
a városi uszodától nem messze, a
sportpálya területén épül. A 2,4
milliárd forint költségvetésből
megvalósuló csarnokot egy nyak-
taggal kötik össze az iskolával,
hogy az odajáró mintegy 650
gyermek igénybe vehesse a test-
nevelés órákra, hiszen az iskola
most igen kisméretű tornaszobá-
val rendelkezik. 

A multifunkcionális sportcsar-
nokba minden sportág képviselőjét
szeretnénk beengedni, ha kell, ké-
zilabda-szőnyeget terítünk majd
le, de könnyűzenei koncerteknek,
egyéb sportrendezvényeknek, ci-
vil szervezetek eseményeinek, de
akár konferenciának is otthont ad-
hat majd a csarnok. Fontos meg-
jegyeznem, hogy nem csupán
sportcsarnokot építünk, hanem
egy 22 szobás hotelt is. zlőbbit
még az idén decemberben, utóbbit
pedig 2019-ben szeretnénk átad-
ni. Az állami támogatás mellett vá-
rosunk saját forrásból teremti elő
a sportcsarnokhoz szükséges for-
rást. A sportcsarnok alapkőletéte-
le tavasszal történhet meg, melyre
ezúton tisztelettel meghívjuk a
tisztelt lakosságot! 

köszönjük a teljeskörű tájékoz-
tatást Alpolgármester úr! 

Még több információt az épülő
sportcsarnokról sportrovatunk ha-
sábjain, lapunk 18. oldalán találnak,
vagy a    .gyal.huVberuhazasok
link alatt.

   .gyal.hu 3

IzTzzz: zzzTA zóbert | Fotó: Kzz4zz-zAzz Ferenc

zrős zózsef: zyálon a fejlődés töretlen
A városvezetés számára fontos a közutak minőségének javítása, illetve a sportcélú beruházá-
sok folytatása. zrős zózsef alpolgármesterrel mindkét témát górcső alá vettük.
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A január 25-i rendes képviselő-testületi ülésen több fontos kérdésben is döntöttek a képvi-
selők. 
zlső napirendi témaként fogadták el a
képviselők a polgármesteri, majd a le-
járt idejű határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót. zlfogadták a képvi-
selők a 2018. évi igazgatási szünet idő-
pontját, melynek értelmében a zyáli zol-
gármesteri zivatal a nyári időszakban
július 23-tól augusztus 3-ig zárva tart. 

Az ülésen módosították a települési
szilárd hulladék kezeléséről szóló ön-
kormányzati rendeletet, továbbá dön-
töttek a  zyáli zóbita zölcsőde vezetői
álláspályázatának ismételt kiírásáról,
mivel a korábbi felhívásokra nem ér-
keztek be a feltételeknek megfelelő pá-
lyázatok. 

zzután elfogadták a képviselők a Tele-
pülési 4rtéktár zizottság 2017. zz. félévéről
szóló beszámolót, majd megszavazták a
zyáli zrínyi z iklós 2 ltalános zskola tor-
natermének felújításáról szóló előterjesz-
tést. A döntés értelmében pályázati for-

rásból megújulhat az iskola tornaterme,
valamint a vizesblokkok és az öltözők is.
zyál záros Önkormányzatának éves mun-
karend szerinti következő soros ülését

február 22-én 17 órakor tartják a záros-
háza tanácstermében.  A Képviselő-tes-
tületi anyagok, illetve döntések a
. . . .gyal.hu . eboldalon érhetőek el.

Tisztelt működési engedélyesek, ill. kereskedelmi tevékeny-
séget folytatók!

A kereskedelemről szóló 2005. évi zzzzz. törvény értelmé-
ben az, aki z agyarország területén kereskedelmi tevékenysé-
get kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a keres-
kedelmi hatóságnak, azaz a jegyzőnek bejelenteni.

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység kizárólag üzletben
forgalmazható termékre (üzletköteles termékre) vonatkozik, a ke-
reskedő az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél működési en-
gedélyt köteles kérni. A zyáli zolgármesteri zivatal tapasztala-
ta, hogy az üzemeltetők a változásokat (székhelyváltozás, adó-
szám változása, a tevékenység megszüntetése) esetenként el-
mulasztják bejelenteni. A nyilvántartásunk aktualizálása érde-
kében 2018. évben zivatalunk átfogó felülvizsgálatot végez,
melynek eredményes lebonyolítása érdekében valamennyi ke-
reskedelmi tevékenységet folytató üzemeltetőt levélben kere-
sünk meg az esetleges változások bejelentésére való felkéréssel,
a változás bejelentésére szolgáló nyomtatvány egyidejű meg-
küldése mellett.

Kérjük, hogy a bejelentés- vagy engedélyköteles kereskedel-
mi tevékenységet folytatók szíveskedjenek munkánkat segíteni
azzal, hogy az űrlapot cégkapun keresztül elektronikusan, pos-
tai úton (2360 zyál, Kőrösi út 112-114.), vagy elektronikus levél
útján (zsido.zsoltnez gyal.hu) részünkre visszaküldik. 

Amennyiben ez a levél postai úton nem érkezik meg, vagy a
kapcsolattartásnak ezen módjait a T. zzemeltető nem választja,
kérjük, hogy az engedélybenzértesítésben foglalt adatok válto-
zását, továbbá a megszűnt tevékenységeket a zolgármesteri
zivatal zgazgatási zrodáján zsidó zsoltné ügyintézőnek (tel: 06-
29-540 953) zivatalunk ügyfélfogadási idejében bejelenteni szí-
veskedjen.

VöszönettelV
Vyáli Volgármesteri Vivatal

A zárosházáról jelentjük: középpontban a települési
szilárd hulladék-kezelés és a tornaterem-felújítás 

. tfogó adategyeztetésbe kezd a zivatal a kereskedelmi tevékenységet folytatók körében

Adategyeztetés

AkTz. lIsgyal.hu

zeke zsuzsanna anyakönyvvezető arról tájékoztatta la-
punkat, hogy decemberben 7, januárban 4 haláleset tör-
tént. 
zázasságkötések:
zanuár 6-án zuszti Tibor és Fodor 2 gnes zetra (férjes
név: zuszti 2 gnes zetra), január 12-én zodor zsolt és z ai-
lat zdit (férjes név: zodor zdit), január 13-án zársony At-
tila és zál zrzsébet Alexandra (férjes név: zársonyné zál
zrzsébet), valamint zsendes zoltán és zardoza zalderon
z aria zoncepcion mondta ki a boldogító igent. 
zanuár 20-án zagy závid és zuhász z lívia, míg január 27-
én zálint András és zuzsik z ónika (férjes név: zálint z ó-
nika) kötött házassságot. 

Anyakönyvi hírek
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Az országgyűlési képviselők 2018. évi
általános választását Köztársasági zlnök
zr 2018. április 8. napjára tűzte ki, ahol
egyéni képviselőjelöltekre, illetve orszá-
gos listákra (párt, illetve nemzetiségi)
szavazhatunk. A választás kitűzéséről és
arról, hogy a választópolgár mely sza-
vazókörben gyakorolhatja választójogát,
a zemzeti zálasztási zroda úgynevezett
értesítőben tájékoztatja a szavazóköri
névjegyzékben szereplő választópolgá-
rokat a 2018. február 9-i állapotnak meg-
felelően legkésőbb 2018. február 19-ig.  

Az, hogy a választópolgár mely sza-
vazókörben szavazhat az állandó lakó-
helye alapján kerül meghatározásra, vá-
rosunk területén – megegyezően a ko-
rábbi választásokkal- 18 szavazókör ta-
lálható. 

zárom kivétel lehetséges ez alól:
A.  . TzzlzzTkzzés

z ikor van rá lehetőség:
Aki a szavazás napján az értesítőben

megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő he-
lyen, de z agyarországon tartózkodik,
átjelentkezésre irányuló kérelmet ter-
jeszthet elő. 

A benyújtás módja:
l  a valasztas.hu honlapon keresztül
elektronikusan,
l  személyesen mind az állandó lakcíme,
mind pedig a bejelentett tartózkodási
helye szerinti helyi választási irodánál
(zzz-nél).
l  levélben formanyomtatvány használa-
tával kizárólag a lakóhelye szerinti zzz-nél. 

A benyújtás határideje: a kérelemnek
legkésőbb 2018. április 06. napján 16.00
óráig kell a zzz-hez megérkeznie. 

Felhívom a T. zálasztópolgárok figyel-
mét arra, hogy a tartózkodási helyet -
annak bejelentésétől számított 5 éven
belül - ismét be kell jelenteni. Az ismé-
telt bejelentés hiányában az érintett tar-
tózkodási helye a törvény erejénél fogva
megszűnik. zz a gyakorlatban eredmé-
nyezhet olyan problémát, hogy a vá-
lasztópolgár a tartózkodási helyén kí-
vánja az átjelentkezési kérelmét benyúj-
tani, a lakcímkártyáján a tartózkodási
hely még mindig szerepel, a népesség-
nyilvántartás adatai azonban már 5 év
elteltével azt nem tartalmazzák. 6gy a
kérelmező a kérelem előterjesztésekor
szembesülhet azzal, hogy a kérelmet
kizárólag a lakcímén terjesztheti elő.

znnek elkerülése érdekében szükséges
az érvényes tartózkodási hely meglét-
ének ellenőrzése. 

Fontos változás a korábbi választá-
sokhoz képest, hogy a választópolgár
átjelentkezés esetén is a lakcíme szerin-
ti egyéni képviselőjelöltekre és termé-
szetesen az országos listákra szavazhat. 

Az átjelentkezéssel szavazók zyál vá-
ros területén a 11. számú szavazókör név-
jegyzékében fognak szerepelni. A sza-
vazókör címe: 2360 zyál, Kőrösi út 118-
120. (Arany zános Közösségi záz és zá-
rosi Könyvtár). 
2.  kzlkézzIszlzTzz TzzTézŐ

szAzAz. s Iz. zTI kézzlzz
z ikor van rá lehetőség:
Aki a szavazás napján külföldön tar-

tózkodik, külképviseleti névjegyzékbe
való felvételre irányuló kérelmet ter-
jeszthet elő.  

A benyújtás módja:
l  a valasztas.hu honlapon keresztül
elektronikusan,
l  személyesen mind az állandó lakcíme,
mind pedig a bejelentett tartózkodási
helye szerinti zzz-nél,
l  levélben formanyomtatvány haszná-
latával kizárólag a lakóhelye szerinti zzz-
nél. 

A benyújtás határideje: a kérelemnek
legkésőbb 2018. március 31. napján 16.00
óráig kell a zzz-hez megérkeznie. 

A külképviseleti névjegyzékbe vett vá-
lasztópolgár a kérelemben megadott or-
szágban a nagykövetségen vagy főkon-
zulátuson szavazhat, a lakcíme szerinti
szavazólapon szereplő jelöltekre, illetve
az országos listákra.
z.  z zzzzzzzA Iz. zTI Izézz

zzzz: zT. sA
z ikor van rá lehetőség:
za a választópolgár egészségi állapo-

ta vagy fogyatékossága, illetve fogva
tartása miatt a szavazóhelyiségben nem
tud megjelenni.

A benyújtás módja:
l  a valasztas.hu honlapon keresztül
elektronikusan,
l  írásban személyesen, levélben vagy
meghatalmazott útján formanyomtat-
vány alkalmazásával annál a zzz-nél,
amelynek szavazóköri névjegyzékén a
választópolgár szerepel (így ha átjelent-
kezés miatt másik településen szavaz a
választópolgár, oda szükséges a kérel-

met benyújtani). A kérelem forma-
nyomtatványa letölthető a . . . .gyal.hu
honlapról.

A benyújtás határideje: a kérelemnek
legkésőbb 2018. április 06. 16.00 óráig
kell a zzz-hez megérkeznie. zzt követő-
en – a választás napján 15.00 óráig – a
kérelmet ahhoz a zzavazatszámláló zi-
zottsághoz kell eljuttatni, amelynek név-
jegyzékén a választópolgár szerepel. 

A központi névjegyzékben továbbra
is lehetőség van:

1. segítséget kérni a választójog gya-
korlásához. A korábbi választásokhoz
hasonlóan a látássérült választópolgár
igényelhet zraille-írással készült értesí-
tőt, ill. szavazósablont, az írott szöveget
nehezen értelmező választópolgár köny-
nyített formában megírt tájékoztató
anyag megküldését igényelheti, ill. aka-
dálymentes szavazóhelyiség biztosítása
kérhető. 

2. a személyes adatok kiadását meg-
tiltani. 

3. a nemzetiségi névjegyzékbe való
felvételt kérni akár úgy is, hogy az or-
szággyűlési választáson a választópol-
gár az egyéni képviselőjelölt mellett a
nemzetiség által állított listára szavaz,
ekkor azonban országos pártlistára nem
adhatja le voksát. Az erre vonatkozó ké-
relem benyújtásának határideje 2018.
március 23. 16 óra.

Amennyiben a választással kapcsolat-
ban kérdés merül fel, a zyáli zolgár-
mesteri zivatal munkatársai készséggel
állnak rendelkezésre. za kizárólag a ké-
relem formanyomtatványára van szük-
sége, azt letöltheti a . . . .valasztas.hu
honlapon, ill. beszerezheti személyesen a
zolgármesteri zivatal portaszolgálatán,
míg a választási értesítő elvesztése ese-
tén, valamint a szavazóköri névjegyzék-
hez kapcsolódó fenti kérelmek benyúj-
tásával kapcsolatban ügyfélfogadási idő-
ben keressék z olf zániel igazgatási ügy-
intézőt (tel: 29z540-956).

A zelyi zálasztási zroda vezetője:
zozgonyi zrik címzetes főjegyző, he-
lyettese: dr. zagy zrika aljegyző. A ze-
lyi zálasztási zroda elérhetősége: 2360,
zyál, Kőrösi út 112-114., tel: tel:
06z29z540-930, fax: 06z29z540-945,
e-mail: gyalphz gyal.hu.

Vozgonyi VriV
Velyi Választási VroVa vezetője

A szavazóköri névjegyzékkel kapzsolatos kérelmekről

kzzézzzkz gyal.hu

zálasztási tájékoztató
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Novák Katalin közölte, a havi ötezer forintos,
két évig járó kedvezményt akkor lehet
igénybe venni, ha legalább az egyik fél az
első házasságát köti, az igénylésnek azon-
ban nincs felső korhatára. a friss házasok
2015 óta élhetnek a lehetőséggel, amely-
nek köszönhetően két év alatt 120 ezer fo-
rintot tudnak megspórolni – tette hozzá.
Kiemelte, Magyarországon ismét népsze-
rűvé vált a házasságkötés, évente már meg-
haladja a 100 ezret a frigyek száma, ami
1996 óta nem volt ilyen magas. a házas-
ságkötések számának emelkedésével egy-
re többen igénylik az első házasok adó-
kedvezményét is – fűzte hozzá. Ez azt is bi-
zonyítja, hogy Magyarországon egyre sta-
bilabbak a családi értékek, a magyarok egy-
re inkább érzik, hogy családban élni jó és
Magyarország egy családbarát ország – fo-
galmazott az államtitkár.

Gyáli Házasulandók Program
gyál Város Önkormányzata a házasság intézményének
elkötelezett támogatójaként 2017-ben létrehozta a gyá-
li Élet Programot, melynek egyik fontos eleme a város-
ban élők házasságkötési kedvét szeretné ösztönözni.
a gyáli házasulandók Program
keretében a Képviselő-testület el-
ső házasságkötésük alkalmából
egyszeri 50.000 Ft értékű támo-
gatást nyújt azoknak, akik közül
legalább az egyik fél a házas-
ságkötés időpontját közvetlenül
megelőzően legalább 1 évig gyá-
li állandó bejelentett lakóhellyel
rendelkezik, a házasulandó fe-
lek gyálon kötnek házasságot

és életvitelszerűen gyálon is élnek. a támogatás a hi-
vatal anyakönyvvezetőjének adatszolgáltatása alapján
a kedvezményezetteknek alanyi jogon jár. 2017-ben 63
házaspár vehette igénybe a nagylelkű támogatást.

6 gy�l� �� ����g

Idén is lehet igényelni az első házasok adókedvezményét – mondta az emberi erőforrások Mi-
nisztériumának (emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára Budapesten, sajtótájé-
koztatón.

MeTSzéSI BeMUTATÓ
Gyáli Kertbarát Kör 2018.március 3-án,
szombaton metszési bemutatót tart.

Helyszín:
2360 Gyál, Stromfeld Aurél u.9. 10 órától

14 óráig, vendéglátó: Durucz Lajosné tagtárs
e-mail cím: gyalikertbarat@gmail.com

Telefon: 70/509-6722, 70/344-1935, 29/263-343
konzultáció: személyesen minden hónap utolsó
csütörtökén 14 órától, a Közösségi Házban.
A Gyáli kertbarát kör minden érdeklődőt

szeretettel vár!
király László

érdemes a gyáliaknak (is) házasodni!

közérdekűgyal.hu
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Az Arany Vános közösségi Ház és Városi könyvtár megbízott igazgatója teljes jogkörrel látja el
feladatait. A Házat május vége óta irányító Ljubimov krisztinával beszélgettünk, akitől többek kö-
zött azt is megtudtuk, hogy már bankkártyával is lehet jegyet vásárolni a Házban.
a képviselő-testület az igazgatónőt tel-
jes vezetői jogkörrel egy esztendőre bíz-
ta meg.

Igazgatónő! Változik-e a vezetés irány-
vonalaA

6gy gondolom, hogy mint sok minden
más területen, a kultúrában is fontos a fo-
lyamatosság, de természetesen változ-
tatni is szükséges. Zzerintem lesz, amit
meg kell őrizni az előző vezetői irányvo-
nalból, de olyan részterület is akad, ame-
lyen természetesen változtatni kell. az új
vezetésnek lesz, illetve kialakul egy re-
mélhetőleg követhető irányvonala. Meg-
győződésem, hogy változtatni kell a pro-
filon és a programkínálaton is. haladni kell
a korral, meg kell őrizni a hagyományos, a
bevált dolgokat, emellett fel kell mérnünk,
milyen új, vállalható és teljesíthető igé-
nyek jelentkeznek gyálon.

A programkínálatot említette, ez is
módosulA

az igényeket adaptálni szükséges, és e
szerint kell összerakni az új programkíná-
latot. Változtatásokat alkalmazunk és rá-
lépünk a 21. századi útra. léteznek és nyil-
ván maradnak a jövőben is olyan jó tra-
díciókkal bíró rendezvényeink, amelyeket
évek óta vagy a Zéli Zárlat esetében évti-
zedek óta megszervezünk. a jó progra-
mokat meg kell tartani, a kedvezőtlen fo-
gadtatásúakat, a gyér érdeklődéssel bí-
rókat pedig el kell hagyni. Közben pedig
kreatívnak, rugalmasnak kell lenni, hiszen
minden program kihívással jár, ugyanakkor
nem szabad engedni a stressznek.

Személyesen önnek melyik tavalyi
program tetszett leginkábbA

a lendületben gyál 2017 keretében
megrendezett Közház-fesztivál jól sike-
rült, számomra emlékezetes volt a ház 15
éves születésnapja, amelyet 3 tematikus
napon tettünk felejthetetlenné. Különö-
sen büszke vagyok a szombati napra, ak-
kor kiválóan érezték magukat a jelenlé-
vők, akiket még tortával is megvendégel-
tünk.

Visszatérve a jövőre, mi módon mé-
rik fel a helyi igényeketA

az igényeket a visszajelzések alapján
mérjük fel, a látogatókkal napi, személyes
kapcsolatot alakítunk ki. az információs
pultnál tevékenykedő kollégák gyakran
elbeszélgetnek a jegyeket megvásárlókkal,
de a telefonos érdeklődésre, az email-ek-
re és a facebook-megkeresésekre is szin-
te azonnal választ adunk. a Közösségi

háznak, a látogatóknak és persze az ön-
kormányzatnak is van egy elképzelése,
ezt a 3 oldalt kell úgy alakítani, hogy min-
denki jól járjon. ha találkoznak az elkép-
zelések, akkor lesz kompromisszum. Konk-
rét példaEnemrégen tartottunk egy telt-
házas Zetro-partyt élőzenével, dj-vel. de
nem tudtunk mindenkinek megfelelő ze-
neszámot lejátszani, hiszen volt, akinek
ez a dal, volt, akinek az a szám tetszett.
0gy lesz ez a programjaink kialakításakor is.
létezik egy elképzelés, amelyet igyek-
szünk a gyáliak igényéhez igazítani, de
olyan szempontokat is figyelembe kell
vennünk, amelyek a költségvetést befo-
lyásolják. Zudnunk kell, mi az, amit még
kifizetnek itt gyálon, illetve mi az, ami már
drága, és inkább a budapesti eseménye-
ket részesítik előnyben.

: 0VV-ban kiket, mely célcsoport tag-
jait szeretné elérni a közösségi HázA

Egyértelműen a fiatalokat kell megcé-
loznunk, jelenleg ugyanis programjainkat
többségében az idősek látogatják, a korai
húszas éveikben járó gyáliak csak néha
jönnek be a házba. Noha a társadalmi éle-
tük egy részét itt élik a fiatalok, a prog-
ramjainkra egyáltalán nem jönnek be. ha
betérnek a házba, akkor az ingyen Z ifi-t
és a kényelmes foteljeinket használják, en-
nél azért mindenképp többet szeretnénk
nyújtani. haladunk a korral, megtesszük
a lépéseket, de a Zudapest Park kínála-
tával sajnos mi nem tudunk versenyezni,
bár jelenleg is tárgyalok egy olyan zene-
karral, ami a fiataloknak nagyon bejöhet
majd. Kevesebb, de nagyobb volumenű
programokat szeretnénk, így aztán a nagy
nevek, de a kisebb helyi produkciók is ott
maradnak a kínálatbanF

Milyen tervek bontakozhatnak ki a jö-
vőbenA

Egyik régóta dédelgetett álmunk már
meg is valósult, örömmel újságolhatom,
hogy amíg korábban csak készpénzben
lehetett kifizetni a jegyeket, ma már bank-
kártyával is lehet rendezni a házban a
költségeket. Emellett a honlapunk is meg-
újul, mind formailag, mind tartalmilag mo-
dernizálódik, de a címe változatlan, gyali-
kozhaz.hu marad. Persze problémákat is
meg kell oldani, fel kell újítani a vizes blok-
kot. Zzükséges a belső rekonstrukció,
amelyet egyrészt önkormányzati támo-
gatással, másrészt saját forrásból valósí-
tunk meg. a színházi függöny cseréjét is
szeretnénk megoldani, a jelenlegi füg-

gönyt ugyanis már a gyáli moziban is
használták, sajnos tisztítani nem lehet,
korszerűtlen, cserére szorul.

Szavaiból azt olvasom ki, a város tá-
mogatja elképzeléseit…

amikor városvezetés felkért, hogy vi-
gyem a házat, akkor biztosítottak a tá-
mogatásról, arról, hogy segítik, hogy a
ház és elfoglalja méltó helyét a város kul-
turális és közéletében.

A Városi könyvtár is része az intéz-
ménynek, ott is lesz változásA

Folyamatosan bővül a könyvtár állo-
mánya. a polcokkal persze zsonglőrköd-
ni kell, ezért a helyi vállalkozókkal is fel-
vettük már a kapcsolatot, így hamarosan
újabb polcokat kapunk. az új kollégák si-
keresen alkalmazkodtak a kor kihívásai-
hoz, sok a gyerekprogram, bevezették a
mesevarázs programot, zajlik a farsangi
készülődés, de az író-olvasó találkozókat,
az irodalmi szalont és a nyári olvasótá-
bort is megszervezik az idén.

Mi lesz a : 0VV-as esztendő kiemelt fel-
adataA

2017-ben a felszínen maradás volt a leg-
fontosabb, 201a-ban pedig minél több lá-
togatót szeretnénk a házban látni, ehhez
pedig minél több sikeres rendezvényt kell
szerveznünkFNagyon várjuk már a NeZ
level Empire fellépését, de újra jön az Zr-
lay produkció, amely a Zzív hidjaival, ud-
varos Zorottyával és lászló Zsolttal ér-
kezik meg gyálra. aztán márciusban Pál-
feri atya lesz a vendég, de a gyerekprog-
ramok is biztosan sokakat érdekelnek
majd.

Ljubimov krisztina: haladni kell a korral,
rá kell térni a : V. századi útra!

IVTerVV
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Felsorolni is hosszadalmas lenne azokat a
kulturális értékeket, amelyeket Magyaror-
szág a világnak adott, hiszen világhírű épí-
tészeinkre, képzőművészeinkre, színésze-
inkre, feltalálóinkra vagy éppen sportoló-
inkra méltán lehetünk büszkék, mi, ma-
gyarok. 1989 óta ünnepeljük január 22-én
a Magyar kultúra napját, hiszen kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be
Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát.

Városi ünnepségünkön Ljubimov krisz-
tina, az Arany János közösségi Ház és Vá-
rosi könyvtár megbízott igazgatója kö-
szöntötte az eseményen résztvevő pol-
gármestert, alpolgármestert, díszpolgá-
rokat, valamint a helyi intézményvezető-
ket és a gyáli polgárokat. A megbízott
igazgató köszöntőjében elmondta, hogy
sokéves hagyomány az a nap, amikor fő-
hajtással emlékezhetünk meg nemzeti kin-
csünkről. Mint mondta,
meg kell becsülni alkotása-
inkat, tárgyi emlékeinket, hi-
szen ezek a magyar kultúra
lenyomatai.

nagy József Elek képvi-
selő, a gyáli képviselő-tes-
tület Oktatási és kulturális
Bizottságának elnöke azt
hangsúlyozta, hogy nem-
zeti műveltségünk ünnepe
kivételes alkalom arra, hogy
emelkedett légkörben te-
kintsünk közösségünkre és
benne önmagunkra.

„A nemzeti kultúránk nem más, mint ér-
téket teremtő magatartásforma, az élni
akaró emberek közösségek, az emberek
pedig célokkal bírnak. 1989-től január 22.,
a Magyar kultúra napja, ez a nemzet új-

jászületésének napja, amikor
önazonosságunkat is keres-
tük. Sajnos a jelenkor rend-
kívül zavarodott, a hitet, az
értékeket különböző erők
pusztítják. nagyon szegé-
nyek leszünk, ha süket ma-
rad a fülünk a népzene, má-
sodik anyanyelvünk befoga-
dására, ha engedjük, hogy a
kultúránk oszlopait lerom-
bolják. Szerencsére itt még
nem tartunk, emlékeztetünk
mindenkit, hogy nagy kin-
csek továbbadását bízták
ránk. Ezer esztendő legjobb magyarjainak
szorgos munkája teremtette meg kultú-
ránkat, – fogalmazott a szónok, majd fel-
tette a kérdést: Mit tettünk, mit teszünk,
s mit tehetünk kultúránk megóvása érde-

kében itt, szűkebb kö-
zösségünkben, gyálon?

gyál az elmúlt 7 évti-
zed alatt gyarapodott
anyagi és szellemi terü-
leten is. A jó győzött a
rossz felett, az alkotó-
munka győzött a pusz-
tító erő felett. nemzeti
kultúránk épül akkor is,
ha korszerű védőnői
épület újul meg, ha az
óvodáinkat építjük újjá,
ha az informatikai esz-
közeinket modernizál-

juk, ha támogatjuk a civil szervezeteinket.
kultúrát építünk akkor is, ha nagyjainkat
elismerjük, ha testvérvárosi kapcsolatain-
kat építjük, fejlesztjük. kérjük, hogy egy-
re többen találják meg a megtartó, éle-

tünk teljességének értelmét adó erőt. Isten,
áldd meg a magyart!” – fejezte be gon-
dolatait nagy József Elek.

Az ünnepi köszöntő után Pápai Mihály
polgármester és nagy József Elek, az Ok-
tatási és kulturális Bizottság elnöke átad-
ta a gyáli közművelődési Díjat. Idén né-
meth Marina, a gyáli kodály Zoltán Alap-
fokú Művészeti Iskola hegedűtanára ve-
hette át a városi kitüntetést.

németh Marina 2000-óta tanít gyálon,
mindig lehet számítani tanítványai közre-
működésére, diákjai folyamatos szereplői
városi szintű rendezvényeinknek, iskolai
ünnepségeinknek. Tanári sikereit bizonyítja,
hogy 10 tanítványa tett alapfokú vizsgát, 2
diákja pedig művészeti záróvizsgát ab-
szolvált, ez utóbbi 10-13 éves zenetanulást
feltételez. Bartók tiszteletére hegedű-duó
hangversenyt szervezett. németh Marina
4 növendéke már közművelődési Díjat is
kaphatott, gyál kulturális életének fellen-
dítésében kiemelkedő szerepet játszik.

németh Marina, miután meghatottan
átvette a kitüntetést, kiemelte: „18 éves
szakmai munkám megkoronázása ez a díj,
illetve diákjaim sikerei. Tóth István nyugal-
mazott igazgatónak, a kollégáimnak és a
városvezetésnek is köszönetet mondok.
Elismerést és erőt ad a további kihívások-
hoz ez a díj.”

Az ünnepség hangulatát a Hegedős
Együttes színvonalas műsora fokozta. A
Magyar nemzeti Táncegyüttes kísérőze-
nekarának programját Demeter Erika szó-
lóéneklése tette még emelkedettebbé.

8 gy�l� �� ����g

sokéves hagyomány Gyálon, hogy városi ünnepség keretében tisztelgünk a magyar kultúra
előtt az Arany János közösségi Ház és Városi könyvtárban. Az idei ünnepségen Nagy József
Elek, Gyál Város Önkormányzata Oktatási és kulturális Bizottságának elnöke mondott ünnepi
köszöntőt, majd Pápai Mihály polgármesterrel együtt átadták a közművelődési Díjat.

A Magyar kultúra Napján

kulturálisSZITA Róbert | Fotó: kISéRI-nAgy Ferenc
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A kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola he-
gedűtanára 2000-től tanít gyálon, a kodály
Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolában kkoráb-
ban kodály Zoltán ZeneiskolaL. Tevékenysége
igen szerteágazó. Elsődleges feladata termé-
szetesen a tanítás-nevelés. növendékeit diffe-
renciáltan oktatja, igazodva képességeikhez,
szorgalmukhoz, lelki alkatukhoz. Tanítványai fo-
lyamatos szereplői a növendékhangversenyek-
nek, kiemelt koncerteknek, általános iskolai és
óvodai ünnepségeknek, városi szintű rendez-
vényeknek. Jellemzően több kamarazenei cso-
portot is működtet, hogy növendékei minél na-
gyobb számban vehessenek részt a zenélés magasabb szint-
jében, az együtt muzsikálásban. Mindig számítani lehet köz-
reműködésükre, akár önálló műsorszámokkal, akár más hang-
szeresekkel vagy a kórussal történő együttműködés kereté-
ben. Bartók Béla tiszteletére hegedű-duó versenyt is szervezett.
németh Marina nemcsak növendékeit szerepelteti, tanári hang-
versenyeken maga is rendszeresen kiáll a közönség elé. Hosszú
éveken át tanszakvezetőként is segítette a kodály Zoltán Alap-
fokú Művészeti Iskola munkáját. A díjazottal beszélgettünk.

Gratulálunk az elismeréshez, de olvasóinkat
biztosan érdekli, hogy az enyhe, de bájos akc
centusa honnan származik. Mikor és honnan
érkezett Gyálrac

kárpátaljáról, Munkácsról származom, ott 14
évet tanítottam. Aztán immár 18 éve, hogy gyál-
ra, a helyi zeneiskolába tettem át ,,székhelyem”.

Milyen egy zenetanár napjac
Szerintem semmi különleges nincs benne.

Reggel felkelek, megkeresem, átnézem a kottá-
kat, összeállítom a tantervet, készülök a mun-
kámra, mert a szereplések, fellépések előtt ne-
kem is kell ám gyakorolni.

Mi okozza Önnek a legnagyobb örömet ebben a hivatásc
banc

Hegedűt tanulni, de tanítani sem könnyű. Sok kitartás kell
az eredményhez, ezért mindig vannak, akik útközben felad-
ják. Az elmúlt 8 évben tanszakomról 10 fő tett művészeti alap-
vizsgát, ez részükről � -8 év hegedűtanulást jelent, 2013 óta
pedig 3 növendékem eljutott a művészeti záróvizsgáig is, ez
nem kevesebb, mint 10-12 év tanulás után tehető le. 3 ket tehát
hosszú-hosszú évekre motiválni tudtam ehhez a küzdelmes
kihíváshoz. Az átlagnál tehetségesebb növedékekkel külön is
foglalkozom, aki zenei pályára készül, minden segítséget meg-
kap tőlem. Emellett a többlet órákon kívüli versenyeztetést,
felkészítő táborban való részvételt, illetve a felvételi meghall-
gatásokra való felkészítést is vállalom.

A növendékek tehát a legfontosabbakc
Mindenképpen, a legnagyobb pozitívumok a szakmai pá-

lyámon a tanítványaim, illetve a sikereik. Mindegyikre nagyon
büszke vagyok, kiváltképp Sánta Viktóriára, aki mélyhegedűn
tanul a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépis-
kolában, a 1� éves diák díjat is nyert már. 2010-2017 között 4
növendékem – Bugja Tímea, német klára, Pardi kitti, Vajda
Viktória – kapott közművelődési Díjat.

Hogy érintette az elismerésc
Lelkesen dolgozom és dolgoztam mindig is. Természetesen

nagyon örülök a díjnak. Az elismerés hatalmas motiváció, a
szakmai, pedagógiai munkát ugyanúgy folytatom, mint ed-
dig. Sok lehetőség van még előttem, előttünk.

Mennyire kedvelik a komolyzenét Gyálon és környékénc
Elégedett vagyok a gyáli zenei élettel. A városi rendezvé-

nyeken, de a közelmúltban a karácsonyi hangversenyeken is ott
voltam és közreműködtem tanítványaimmal együtt. A térségi
kamarazenekari találkozókra is mindig készülünk, részt ve-
szünk, és persze a hegedűsök is aktívak.

A hegedű népszerű hangszerc
Azt gondolom, hogy jobb a helyzet ma, szerintem most

népszerűbb a hegedű, mint 10-20 évvel ezelőtt. Amikor el-
kezdtem tanítani, csak 10 tanítványom volt, ma pedig már 22
növendéket készítek fel, emellett kamarazenei csoportom is
van, amely társas zenélésre ösztönöz.

A Gyáli közművelődési Díjjal kitüntetett Németh Marina hegedűtanár nemcsak növendékeit
szerepelteti, tanári hangversenyeken maga is rendszeresen kiáll a közönség elé. cccc óta c
növendéke részesült közművelődési Díjban, ez is jelzi, hogy tanítványain keresztül milyen tec
vékeny részt vállal Gyál kulturális életének fellendítésében.

Németh Marinacnépszerűbb a hegedű, mint cc ccc évvel ezelőtt

kulturális SZITA Róbert | Fotó: kISéRI-nAgy Ferenc
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MIT JELENT A HÁZHOZ RENDELHE-
TŐ LOMTALANÍTÁSI SZOLGÁLTA-
TÁS? 
Az eddig megszokottól eltérően 2018-
tól Gyálon nem a hagyományos mó-
don végzett lomgyűjtés kerül meg-
rendezésre. Hanem idéntől a lomtala-
nítás házhoz rendelhető, az előre meg-
határozott időpontok közül  az ingat-
lantulajdonosok választhatnak szá-
mukra megfelelőt.  

MIÉRT KEDVEZŐBB EZ, MINT A RÉGI
RENDSZER? 
1. A lakos választhatja meg a lomtala-
nítás időpontját (évente 7 alkalom kö-
zül választhat egyet)
2. Minden jogosult igénybe veheti a
szolgáltatást
3. A lomok nem kerülnek ki a közterü-
letre 
4. Elkerüljük a lomok széthúzásából
származó kellemetlenségeket 
5. Megőrizzük közterületeink tisztasá-
gát 
6. Megelőzzük a közbiztonsági prob-
lémákat 
7. Elkerülhető, hogy jogosulatlanok is
igénybe vegyék a díjmentes szolgál-
tatást (közszolgáltatásba be nem je-
lentkezettek, más települések lakosai,
gazdálkodó szervezetek)

HOL IGÉNYELHETŐ A SZOLGÁLTA-
TÁS? 
Az FCC Magyarország Kft. ügyfélszol-
gálatán telefonon (06 29 540 265)
vagy személyesen ügyfélszolgálati idő-
ben (hétfőnként 8-20 óra között FCC
telephelyén, 2360 Gyál, Kőrösi út 53.,
keddenként 9-11  Arany János Közös-
ségi Házban, 2360 Gyál Kőrösi út 118-
120.), illetve email-en a  címen a to-
vábbi egyeztetések miatt az elérhető-
ségeik megadásával legalább 2 héttel
a kiválasztott, kívánt időpont előtt.

KI JOGOSULT A SZOLGÁLTATÁS
IGÉNYBEVÉTELÉRE? 
A szolgáltatást minden aktív szerző-
déssel rendelkező és hulladékszállítá-
si díjat fizető ingatlantulajdonos, aki-
nek nincs hulladékszállítási-díj hátra-
léka, nem szünetelteti a szolgáltatást
évente egy alkalommal díjmentesen
igényelheti. A jogosultság feltételei-
nek meglétét a FCC Magyarország Kft.
ügyfélszolgálatának munkatársai az
igénylés során ellenőrzik.

MIKORTÓL IGÉNYELHETŐ A SZOL-
GÁLTATÁS? 
A szolgáltatás március 1. és október
30. közötti időszakban igényelhető.
A várost 5 körzetre bontva, minden
körzet ingatlantulajdonosai számára
évente 7 szombati alkalom került ki-
jelölésre, melyek közül a körzethez
tartozók szabadon választhatnak szá-
mukra megfelelő lomtalanítási napot
igényüket minimum 2 héttel a kívánt
időpont előtt jelezve. (körzetek a
mellékletben)

HOGYAN MŰKÖDIK AZ IGÉNYLÉS? 
A személyes vagy telefonon történő
regisztráció során az FCC Magyaror-
szág Kft. ügyfélszolgálatának mun-
katársai felveszik az ingatlantulajdo-
nos adatait és időpontot egyeztet-
nek a szállításra, valamint rögzítik az
elszállítandó hulladék típusait, me-
lyet egy formanyomtatványra vezet-
nek fel. Ezt a szállítást végzők ma-
gukkal viszik majd, és ezen kell az in-
gatlantulajdonosnak majd igazolnia
a szállítás megtörténtét. A forma-
nyomtatványra azért van szükség,
hogy a szolgáltatás várható időtar-
tamát, a hulladék mennyiségét ter-
vezni lehessen, és hogy  csak a lom-
talanításkor elszállítható hulladéko-
kat készítsék ki elszállításra. A  nem
egyeztetett hulladéktípusokat és
mennyiségeket a szolgáltatónak nem
áll módjában elszállítani. 

HOVÁ HELYEZHETŐ KI A HULLA-
DÉK ÉS MILYEN FORMÁBAN?
A hulladékok kizárólag az ingatlan
telekhatárán belül (kapun belül) he-
lyezhetők el, közterületre hulladék
nem kerülhet. A hulladékokat a kapu
közelében célszerű elhelyezni a köny-
nyebb kihordás érdekében. A lomta-
lanítás nagydarabos hulladékokra vo-
natkozik, de lehetőség van kis meny-
nyiségben kisebb méretű hulladékok
elszállítására is, amennyiben azok át-
látszó zsákban, papírdobozban ke-
rülnek kihelyezésre. Amennyiben szá-
las anyagok (redőny lamellák, mű-
anyag csövek stb.) is kihelyezésre ke-
rülnek, azokat a gyors munkamenet
érdekében kötegelni kell. Az FCC Ma-
gyarország Kft. munkatársai a hulla-
dékokat gépjárműre rakodják, és az
igénylő az elszállítást aláírásával iga-
zolja.

MILYEN MENNYISÉGŰ ÉS MINŐSÉGŰ
HULLADÉK SZÁLLÍTHATÓ EL AZ IN-
GATLANOKRÓL?
A lomtalanítási szolgáltatás a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatás ré-
szeként olyan hulladékok elszállítására
nyújt lehetőséget, melyek a folyamatos
kommunális (heti) ürítés során nem
kerülnek elszállításra az edényzetet
(kuka) meghaladó méretük miatt. Ezek
a háztartásokban keletkezett úgyne-
vezett nagydarabos szilárd hulladékok.
A szolgáltatás során ezek maximális
mennyisége együttesen 3 m3 lehet. 

Amennyiben az ingatlanra a maximá-
lis mennyiségnél több lom kerül kirako-
dásra, a szolgáltató a megrendelt szol-
gáltatást megtagadja. A többlet lomok
elszállítását az ingatlantulajdonosok kü-
lön szolgáltatásként tudják megrendel-
ni akár erre szakosodott vállalkozóktól. 

A LOMTALANÍTÁS SORÁN NEM
SZÁLLÍTJÁK EL AZ ALÁBBI FELSO-
ROLT HULLADÉKOKAT: 
...mert  FCC Magyarország Kft. egyéb
szolgáltatás keretén belül elszállítja: 
•  kommunális hulladék 
•  szelektíven gyűjthető hulladék (papír,
műanyag, üveg hulladék) 
•  zöld hulladék/növényi hulladék, ker-
ti hulladék 
...mert nem képezik a szolgáltatás ré-
szét: 
•  építőanyagok és építési-bontási hul-
ladékok
•  föld, hamu 
•  állati tetem 
•  ipari-mezőgazdasági tevékenység-
ből származó hulladék 
•  folyékony, gáz halmazállapotú hul-
ladék 
•  síküveg, szélvédő 
•  gépjármű roncs, bontott autó alkat-
részek, karosszériaelemek 
….mert veszélyes hulladékok
•  elektronikai hulladékok (hűtő, tévé,
monitor, számítógép stb.)
•  festékek, oldószerek, lakkok, nö-
vényvédő szerek, egyéb vegyszerek 
•  akkumulátorok, szárazelemek, tone-
rek, festékpatronok, izzók, fénycsövek
•  gyógyszerek (gyógyszertárak átve-
szik)
•  veszélyes hulladékkal szennyezett
göngyölegek
•  fáradt olaj, használt sütőolaj és gön-
gyölegei (ezek a MOL kúton leadha-
tóak)

1� gy�l���������g

Gyál Város önkormányzata,  a Gy.T.H. Gyál és Térsége Nonprofit kft. és FCC Magyarország kft.
örömmel tájékoztatja a kedves lakosságot, hogy 2018 tavaszától Gyálon bevezetésre kerül a ház-
hoz rendelhető lomtalanítási szolgáltatás.

Gyálon is házhoz megy a lomtalanítás

közérdekű
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c kTc , ccc gyal.hu

Margit néni a Csongrád megyei Mind-
szenten született. Már 5 éves korában
bekéredzkedett az iskolapadba, mert na-
gyon szeretett volna iskolába járni. A he-
lyi iskola tanítója megengedte, hogy pár

napra belekóstolhasson a diákéletbe, a
kis Margitnak annyira megtetszett a ta-
nulás, hogy egész évben ott maradha-
tott, hogy aztán a következő évben hi-
vatalosan is megkezdhesse az iskolát.

Nagyon szere-
tett tanulni, az
első öt osztályt
kitűnő tanuló-
ként végezte, és
azóta is a leg-
nagyobb szív-
fájdalma, hogy
több osztályt
már nem vé-
gezhetett el.
Nehéz körülmé-
nyek között éltek, az öt osztály elvég-
zése után dolgoznia kellett, napszám-
ban járt gyomlálni.

Margit néni 20 éve költözött férjével
Gyálra. Előtte Pjszászon éltek, kezdet-
ben háztartásbeliként, majd pedig ké-
zimunka előnyomóként dolgozott. Min-
dig is jól rajzolt és kézügyességét eb-
ben a szakmában kiválóan kamatoztat-
ta. Olyannyira, hogy felkéréseket kapott
az ország különböző pontjairól, de még

az Egyesült Államokba is küldött mun-
kákat.

Szellemi frissessége lenyűgöző, min-
dennapjai olvasással és keresztrejtvény-
fejtéssel telnek. Margit nénit a városveze-
tés mellett két gyermeke, négy unokája
és négy dédunokája is köszönthette.

Gyál város polgárai nevében szívből
gratulálunk Margit néninek 95. születés-
napjához, egyben további jó egészsé-
get és boldog életet kívánunk szerető
családja körébenO

c  Gyáli czépkorú crogram keretében oklevéllel, virágcsokorral és ajándékcsomaggal kö-
szöntötte a cc éves Fábián cánosné Margit nénit cápai Mihály polgármester és erős cózsef
alpolgármester. c  bensőséges hangclatú jancár 2c-i eseményen átadták azt az oklevelet
is, amellyel c rbán Viktor miniszterelnök a Magyar köztársaság nevében köszönti a jcbiláló
szépkorút. 

Gyál megbecsüli az időseket

A véradásoknak városunkban már hagyományosan az Arany
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár ad helyet. A tavalyi év-
ben 4 ilyen alkalomra került sor, amelyeken összesen 220-an
vettek részt, 99 liter vérrel segítve a rászorulókat, ezzel mint-
egy 660 életet mentettek meg.

Hidvégi Balázs, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szer-
vezetének területileg illetékes vezetője elmondta: RAz elő-
ző évekhez képest két éve változott nagyot a gyáli vér-
adások tendenciája, ugyanis az előző évek 30 körüli meg-
jelent donorszáma 60 körüli megjelent donorszámra emel-
kedett véradásonként, ami kiemelkedő szám területi szinten.
Reméljük, hogy ez az emelkedő tendencia megmarad a jö-
vőben is.P

2018-ban ismét 4 alkalommal tartanak véradást Gyálon, az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban (Gyál, Kő-
rösi út 118-120.), melyek időpontjai: március 26-án 13-18 óra
között, június 12-én 13-18 óra között, szeptember 5-én 13-18
óra között és december 14-én 13-18 óra között. 

Mit kell tudni a véradásról? Ki adhat vért?

A Magyar Vöröskeresztnek naponta mintegy 1800 véradót
kell toboroznia, hogy biztonságos vérkészlet álljon rendelke-
zésre műtétekhez, baleseti sérültek ellátásához, vérkészítmé-
nyekre, transzfúzióra szoruló betegek kezeléséhez.

Egyetlen véradással három betegen segíthet: a levett vér-
ből plazmakészítmények, vörösvérsejt- és vérlemezke-kon-
centrátum készül. A véradás a véradó egészségét is szolgálja,
hiszen a kötelező tesztek elvégzése után nemcsak a vércso-
portját ismerheti meg, a szűrővizsgálat kiterjed a HIV, a He-
patitisz-B, a Hepatitisz-C, a szifilisz kimutatására is.

Pgy érzi elérkezett a pillanat, hogy véradó legyen? Van né-
hány jó érvünk, hogy az elhatározást tett kövesseO

A véradók egészségesek. A véradók életmentők. A véradók
hősök. A véradás egyben szűrővizsgálat is, így visszajelzést
kaphat egészségügyi állapotáról. A véradás igazi közösségi
élmény, együtt még jobb segíteni. Egy véradással három beteg
embernek segíthet. Évente 54-55 ezer új véradó csatlakozik
a véradók táborához. Segítse növelni ezt a számotO Legyen
Ön is véradóO

c  Magyar Vöröskereszt éves szinten 11C1c ezer véradóeseményt szervez országszerte, és Gyá-
lon is negyedévente lehetőséget biztosítanak arra, hogy aki segíteni szeretne, itt helyben meg-
tehesse. Tavaly cc liter vért adtak a gyáliak.

c  véradók egészségesek, életmentők és hősök
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A január 20-i központi felvételin részt
vevő tanulóknak mind a magyar nyelvi,
mind a matematika írásbeli vizsgákon
45 perc alatt tíztételes feladatsort kel-
lett megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-
50 pontot szerezhettek. A nyolc-, hat-,
illetve négyosztályos gimnáziumokba,
valamint az Arany János Tehetséggon-
dozó Programba jelentkezők január 20-
án 10 órától írták a felvételit, a pótló írás-
belit pedig január 25-én tartották (utób-
bit azok írhattak, akik a január 20-i vizs-
gán alapos ok miatt nem tudtak részt
venni).
A magyar és a matek
A tízből kilenc feladat egy-egy részkér-
déshez, képességhez kapcsolódott,
ezekkel az anyanyelvi készségeket és az
alapvető gondolkodást mérték fel (fel-
ismerés, rendezés, tömörítés, következ-

tetés, véleményalkotás). A tizedik fel-
adat önálló szövegalkotást kívánt: a diá-
koknak adott témáról, adott műfajban
kellett kerek szöveget fogalmazniuk.

A matematikavizsgán sem csak a tár-
gyi tudást vizsgálták, hanem a gondol-
kodást is. A sikerben a tantárgyi isme-
retek mellett fontos szerepet játszott a
feladatmegoldó készség, a probléma-
érzékenység, a kreativitás, a logikai biz-
tonság, a szabálykövetés, a koncentrá-
ló képesség és a tartós figyelem. A két
feladatlap kitöltése között 15 perces szü-
netet kaptak a felvételizők. Az ered-
ményről a vizsgát szervező középisko-
la február 8-áig tájékoztatja a jelentke-
zőket.

Helyi szóbeli felvételit kizárólag az a
gimnázium vagy szakgimnázium szer-
vezhet, ahol az adott esztendőben, illet-

ve az azt megelőző három év átlagában
a jelentkezők száma a felvehetők több
mint kétszerese volt. A szóbeli vizsga
február 22. és március 13. között tartha-
tó meg.
Fontos időpontok:
február 19 - Az általános iskola továb-
bítja a tanulói jelentkezési lapokat a kö-
zépfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok
első példányát pedig az Oktatási Hiva-
talnak (A 6 és 8 évfolyamos gimnázi-
umba jelentkezők közvetlenül is meg-
küldhetik a jelentkezési lapot a gimná-
ziumnak, illetve a tanulói adatlapot az
Oktatási Hivatalnak).

február 22 – március 13-ig – Szóbeli
meghallgatások

március 14 – A középfokú iskolák eddig
az időpontig nyilvánosságra hozzák a
felvételi jegyzéket

1� gy�l� �� ����g

kéken vagy feketén fogó tollra, körzőre, vonalzóra, szögmérőre, igazolványra és persze
nem kevés tudásra volt szükségük azoknak a diákoknak, akik nyolc-, hat- vagy négyosztályos
középiskolában akarnak továbbtanulni.

Magyar és matek: központi felvételit írtak a nyolcadikosok

„Decemberben közel 420 mil-
lió forint értékben került sor in-
formatikai eszközök átadásá-
ra a Monori Tankerületi Köz-
pont köznevelési intézménye-
iben. A közép-magyarországi
iskolák informatikai rendszere-
inek fejlesztését az uniós pá-
lyázatok nem tették lehetővé,
ezért igen fontos lépésnek bi-
zonyult, hogy a Klebelsberg
Központ a Közép-Magyarországi Régi-
óban működő köznevelési intézmények
részére mintegy 6,3 milliárd forint ér-
tékben szerzett be informatikai eszkö-
zöket. A Monori Tankerületi Központ in-
tézményei 830 PC-vel, 410 laptoppal és
402 projektorral bővíthették számítás-
technikai állományukat, amelyek össz-
értéke 379 millió forint. A tankerület sa-
ját hatáskörben további 39,7 millió fo-
rint értékben 75 számítógéppel, 63 lap-
toppal és 95 projektorral gazdagította
az intézmények felszereltségét.” – adta
hírül a Monori Tankerületi Központ.

Az új eszközökből természetesen a
gyáli általános iskoláknak is jutott. A

fejlesztésnek köszönhetően a Gyáli
Ady Endre Általános Iskolába az álla-
mi forrásból 20 db asztali számítógép,
20 db monitor, 24 db laptop, 14 db
projektor érkezett, a Monori Tanker-
ületi Központ saját forrásából pedig
még további 3 db projektort kaptak,
tehát összesen 17 db-ot.

-„Így minden tanteremben lesz laptop
és projektor az oktatáshoz és az E-nap-
ló vezetéséhez, illetve tervezzük még
egy 32 gépes számítástechnika terem
felállítását, amelyben az új gépek és a
korábban felújított gépek lennének.” –
mondta Gazdikné Kasa Csilla az iskola
igazgatója.

A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Is-
kola 20 db asztali számítógépet, 20
db monitort, 10 db laptopot és ösz-
szesen 14 db projektort kapott.

A Gyáli Bartók Béla Általános Is-
kola 20 db asztali számítógéppel,
20 db monitorral, 15 laptoppal, va-
lamint 9 projektorral gazdagodott a
fejlesztésnek köszönhetően.

Az ÉSZC Eötvös József Szak-
gimnáziuma és Szakközépiskolája

az Érdi Szakképzési Centrumhoz tartozik,
így nem részesült a támogatásban. Az
intézmény viszont még a tavalyi évben
51 db komplett asztali számítógépet ka-
pott Gyál Város Önkormányzatától.

Gyál Város Önkormányzata 2017-ben
saját forrásból mintegy 70 millió forint
értékben szerzett be informatikai esz-
közöket a gyáli tanintézményekbe, hi-
szen a városvezetés elkötelezett abbéli
szándékában, hogy a helyi diákok szá-
mára rendelkezésre álljanak a megfelelő
eszközök ahhoz, hogy európai színvo-
nalú oktatásban részesüljenek, ennek pe-
dig fontos feltétele az informatikai esz-
közpark fejlesztése.

közel 420 millió forint értékben adtak át informatikai eszközöket a Monori Tankerületi köz-
pont köznevelési intézményeiben.

Értékes informatikai eszközöket kaptak a gyáli iskolák

köznevelőgyal.hu
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Az intézmény igazgató-
ja, Horváthné Körmendi
Andrea lapunknak el-
mondta, hogy az isko-
lába 4 monitor és 51
számítógép és ezek ki-
egészítői kerültek.

„Azt gondolom, hogy
egy szakgimnáziumba,
ahol informatikai képzés
zajlik, ott alapkövetel-
mény, tárgyi feltétel,
hogy korszerű gépekkel
dolgozhassunk. yagy
szükség volt már a mo-
dernizációra, hiszen az

oktatás követelményrendszere ma már elengedhetetlenné te-
szi a színvonalas informatikaparkot. yagyon hálásak vagyunk
az önkormányzatnak a támo-
gatásért, az új gépeket még
karácsony előtt üzembe is he-
lyeztük” – fogalmazott az igaz-
gatónő.

Kozma Áron informatika-ta-
nár érdeklődésünkre elmond-
ta, hogy a régi gépek már
nem bírták a terhelést, nem
volt megfelelő kapacitásuk, a
programozáshoz szükséges
gépekkel nem lehetett színvo-
nalas munkát végezni.

„Az új gépek nagyszerűen
működnek, teljes kapacitással oktatunk. Az 51 számítógép na-
gyon jókor jött” – tette hozzá az informatika-tanár.

A szaktanár mellett az egyik diák is
elmondta véleményét lapunknak.

„Amióta megkaptuk az új gépeket,
minden egyszerűbb, sokkal gyorsab-
ban végezhetünk, nagyobb fejlődést
érhetünk el. Persze a számítógépek
mellett új, nagyobb képernyőjű mo-
nitoroknak is nagyon örülnénk” – árul-
ta el Péter Zsuzsanna, 11/a osztályos
tanuló.

népszerj a rendvédelem
„A 2015/2016-os tanévben ültek be az első ,,rendvédelmis” di-
ákok az Eötvös iskola padjaiba. Az elmúlt évek tapasztalatai
alapján elmondhatom, hogy sikeres a két és fél évvel ezelőtt in-
dult képzés. Jelenleg tizenegyedik évfolyamosak a legidő-
sebbek, ők jövőre érettségiznek majd. Azt gondolom és ér-

zékelem, hogy töretlenül népszerű a rendvédelmi képzés,
amely kiegészült egy szakközépiskolai kurzussal is. A 3 éves is-
kola nagy létszámmal indult, de itt nagyobb a lemorzsolódás,
akárcsak az eladóknál, itt is szintvizsgák vannak évente. Be-
váltak az elképzelések, folyamatosak a jelentkezések, minden
ősszel 1 önálló osztályt el tudunk indítani” – összegezte az el-

múlt közel 3 év tapasztalatait Hor-
váthné Körmendi Andrea.

A diákok jó döntést hoztak 2015-
ben, amikor idejelentkeztek tovább-
tanulni. Az ő nyilatkozataik is a fen-
tieket bizonyítják.

Jarábik Eszter, 11/b osztályos ta-
nuló: „erős szak a rendvédelem eb-
ben a suliban, egyáltalán nem bán-
tam meg, hogy idejelentkeztem és
itt tanulok. Mindenképp ezen a pá-

lyán szeretnék elhelyezkedni. Engem a Magyar Honvédség és
a Katasztrófavédelem érdekel leginkább. A honvédség egy
nyári táborban tetszett meg, a fegyelem, a szakmai speciális
gyakorlatok, az önvédelmi fogások és az alaki foglalkozások ne-
kem mindig bejöttek, ezek a kedvenceim.”

Tolnai yerenc szintén 11/b osztályos
diák: „jó döntést hoztam, már kis ko-
rom óta ezen a pályán szerettem volna
elhelyezkedni. Több iskolában is jár-
tam, megnéztem a képzés színvona-
lát, de ez kirívóan jó hely. Rendőr Szak-
középiskolába vagy a yemzeti Köz-
szolgálati Egyetemre szeretnék jelent-
kezni majd az érettségi után. A test-
nevelés órák nagyon kemények, a
fegyver összeszerelés, a speciális gya-
korlatok, a sport, a honvédelmi táborok
jönnek be leginkább.”

0j képzések
Az ÉSZC Eötvös József Szakgimnázium és Szakközépiskola
2018/2019-es tanévtől megkapta az engedélyt a légiközleke-
dés-üzemvitel ellátó szak elindítására. Az 5P1 éves képzés szer-
vezése során az iskola vezetése – a szorosabb szakmai együtt-
működés kialakítása érdekében – már felvette a kapcsolatot a
yiszt yerenc yemzetközi Repülőtér humán erőforrás me-
nedzsmentjével.

Emellett pedig az esti képzésben a pénzügyi-számviteli ügy-
intéző képzést bővítették a fitnesz-instruktori képzéssel, ami
szintén 2 éves és ingyenes kurzus lesz.

Az új képzésekre már folyamatosan, egyelőre informális jel-
leggel lehet jelentkezni. Érdeklődni email-címen, személyesen,
illetve telefonon lehet a szeptemberben induló képzésekre, a je-
lentkezéseket pedig legkésőbb augusztus közepéig várják.

Az Érdi j zakképzési j entrumhoz tartozó Éj zj eötvös j ózsef j zakgimnázium és j zakközépiskola
számára több mint j millió forint értékben ajándékozott informatikai eszközöket j yál város ön-
kormányzata. Az alábbiakban nemcsak a technikai modernizációról, de a pár esztendeje kez-
dődött rendvédelmi oktatás népszerj ségéről és az j j képzésekről is értesülhetnek.

jnformatikai fejlesztés,
rendvédelmi oktatás és j j képzések az eötvösben

köznevelő SZITA Róbert Myotó: KISÉRI-yAGy yerenc
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A város célja a zöld felü-
letek növelése, ennek ér-
dekében történt meg a
fásítás első lépése. Az ér-
deklődés lehetett volna
élénkebb is, mindeneset-
re százötvenen vissza-
küldték a formanyomtat-
ványt, ezen arról nyilat-
koztak, hogy gondozzák
a 150 fát, amelyet január
közepére már el is ültet-
tünk, a fennmaradó 50
csemetét pedig a gyáli
közintézmények kapták
meg – tudtuk meg Zsigovits Gábortól, a Gyál Városüzemelte-
tési és fejlesztési Kft. ügyvezetőjétől.

A csemeték egyébként a város szinte minden részén megta-
lálhatóak. Olyan gyáli lakos volt, aki ugyan igényelt facsemetét,

de az ültetés tech-
nikailag megoldha-
tatlan volt a közel-
ben lévő elektro-
mos vezeték vagy
a szűk környezet
miatt. A növénye-
ket főleg a Damja-
nich, Dobó Katica,
Komáromi, Bercsé-
nyi utcákban ültet-
ték el a Kft. kerté-
szei, de jutott pél-
dául a Liliom Oviba
is, hiszen amikor az
megépült, kivágták
az ottani öregebb
fákat, de a nyári vi-
haroknál is voltak
fapusztulások.
téli munkák
Felkészült a város-
üzemeltetés a télre,
a rájuk bízott fel-
adatokat elvégez-
ték, ha kellett, a hó-
kotrók is megjelen-
tek, de leginkább a

kézi erő bevetése volt eddig a jellemző. Csak remélni lehet, hogy
a tél már nem tér vissza idén Gyálra.
�ly������ ��l��� 	��
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A síkosságmentesítést nem tudjuk minden utcában megol-
dani, a fő gyűjtő útvonalakon teljesítjük ezt a szolgáltatást. el-
sődleges cél, hogy néhány 10 méteren belül el lehessen jutni a fő
közlekedési útvonalakra. A síkosságmentesítésnél fontos, hogy
mellékutcák esetén a szintkülönbségeket is le kell győzni, szóval
ez sem egyszerű feladat. A január 21-i hóeséskor a mellékut-
cákba is bementünk hóeltakarítást végezni. Nagy hó esetén

egyébként mindenhol, vasútállomásokon, vasúti átjárókon, in-
tézményi járdákon is elvégezzük a síkosságmentesítést. Ilyen-
kor a kertészek, a karbantartók is ezzel foglalkoznak. Felhívom
minden gyáli lakos figyelmét, hogy ónos eső esetén türelmesek
legyenek, ilyen időjárási viszonyok között mi is lassabban tudjuk
megoldani a feladatainkat – tájékoztatott Zsigovits Gábor, aki
ez esetben is felhívta figyelmet arra, hogy a saját ingatlanok
előtt a tulajdonosok kötelesek eltakarítani a téli csapadékot.

1� gy�l	 	 �
��g

már korábban megírtuk, hogy a város képviselő-testületének döntése alapján 200 darab hárs-
fát ültetnek el városunkban. A csemetékből főleg a Damjanich, a Dobó Katica, a Komáromi és
a Bercsényi utcákba jutott, de a gyáli közintézmények is kaptak.

Fontosak a zöld felületek!

városüzemeltető
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KözYrDeKű police.hu – gyal.hu

Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfo-
gyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, ház-
tartási gépek javítása és ingyenes állapotfelmérés.
Telefon: 06-30/417-2317.

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

Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szom-
baton is. Whirlpool, Samsung, LG, stb. Gallai szervíz
Tel.: 30/307-9794, 30/461-6019.

ANGOL MAGÁNÓRÁK (60 perc) anyanyelvűekkel,
rendkívül kedvező áron, itt Gyálon. Felnőttek és is-
kolások gyakorolhatnak angolul társalogni. Segí-
tünk az angol nyelvtanban is. Kezdőket is fogadunk.
Érdeklődni: 06-30/938-9709, 06-29/340-878.
Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés sze-
relést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek,

tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők javítását, cse-
réjét. Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és ehhez
kapcsolódó munkákat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.

Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készü-
lékcsere, duguláselhárítás, központi porszívó sze-
relés, csatorna szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.

Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek (sze-
mélygépkocsi, motor) felvásárlása készpénzben,
azonnal. Tel.: 06-70/419-0330 Csongrádi István.

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

Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hi-
telek, passzív BAR listásoknak is a legrugalmasab-
ban. Csongrádi István 06-70/419-0330.

Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javí-
tása. Papp Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, Tel.:
70/233-30-47.

Mi bánt? Gyere, mesélj, hogy könnyebb legyen el-
viselni, megoldani! – segítő beszélgetés mentálhi-
giénés szakemberrel Gyálon, vagy Budapesten. Tel.:
06-20/564-0606. (Tóthné Éva)

2,8 Millió forintért ELADÓ Gyálon az Akácfa utca
után, csendes helyen 956 m2-es szép telek. Villany
bevezethető, vizet fúrt kúttal lehet megoldani. Mel-
léképület, vagy nyaraló építésére is kiváló, akkor
még lakni is lehet benne, utána, hogyha nem tet-
szik mást kell nézni. Tel.: 06-20/334-8629.

Víz, gáz, kőműves, burkoló, festés, parkettás, ács,
asztalos munkát vállalok. Tel.: 06-20/324-6186.

Lakatos és ács. Rácsok, ablakok, ajtók, kapuk, te-
raszok, garázsok, tetőfedő bádogozás. Tel.: 06-
30/400-9691.

Konyhai, fürdőszobai eszközöket hétköznapi meg-
rendelést követő héten szombaton házhoz szállí-
tunk (műanyag eszközök, kávéfőző, kéztörlő stb.)
Telefon 9-18-ig: 06-20/527-7701.

Alsó tagozatos gyerekek korrepetálását vállalom.
06-20/217-6771.

Gyálon eladó 2 szobás ház, plusz szoba, konyha,
pince tárolók, garázs. Főútvonal mellett van, leg-
jobb helyen. Ugyanitt eladó több jó állapotú bútor
(szekrények, ülőgarnitúra stb.) Érdeklődni lehet:
06-20/270-9971.

Yanuár Y. – Lakástűzről érke-
zett jelzés a Vasút utcából,
ahová tűzoltóink nagy erővel
kezdték meg a vonulást. A
helyszínen kiderült, hogy a
családnak hihetetlen szeren-
cséje volt: a konyhában ki-
gyulladt tűz elolvasztott egy
műanyag vízcsövet, a kiáramló
víz pedig szerencsésen elol-
totta a tüzet, így kollégáink-
nak csak a víz elzárásában kel-
lett segítséget nyújtaniuk.
Yanuár Y. – Járőrözés közben
kértek segítséget polgárőreink-
től a Szélső utcában, ahol egy
építkezésről valaki láncfűrésze-
ket tulajdonított el. A környék
átvizsgálása közben járőreink-
nek megtaláltak két, a személy-
leírásoknak megfelelő egyént,
akit a rendőrség kiérkezéséig
visszatartottak. Hamarosan ki-
derült, hogy nem volt alaptalan
a gyanú, az elkövetőket sikerült
rendőrkézre juttatni.

Yanuár YY. – Délben érkezett
bejelentés a Mátyás király utcá-
ból, hogy a közelben lévő busz-
megállóban valaki mozdulatla-
nul fekszik. Járőrünk a hely-
színre érkezve az erősen ittas,
vérző fejű férfihoz haladéktala-
nul mentőt hívott. Elsősegély-
ben részesítés után a sérültet
kórházba szállították, megóvva
ezzel a kihűléstől.
Yanuár 2Y. – A rendőrségtől
érkezett segítségkérés, mert a
Kőrösi út és a Vecsési út ke-
reszteződésénél baleset tör-
tént, a forgalom irányításában
kellett részt venni polgárőre-
inknek. Személyi sérülés sze-
rencsére nem történt, az ok
ezúttal is az elsőbbség meg
nem adása volt.

A FeYY elérhetőségeA
0YD2Y 3Y0-333

Összeállította:
Kelecsényi Gábor

A rendelkezésre álló adatok szerint K. Ervin
2018. január 4-e 21 óra és január 5-e 6 óra
30 perc között egy gyáli, építés alatt álló
családi házba bement és onnan több, mint
egymillió forint értékben szerszámgépeket,
gázpalackot és rádiót tulajdonított el. Az
esetről a sértett feljelentést tett a rendőr-
ségen. A rendőrök az ügyben végzett adat-
gyűjtés alapján azonosították a bűncselek-
mény elkövetésével megalapozottan gya-
núsítható K. Ervint, akit 2018. január 8-án el-
fogtak és a rendőrkapitányságra előállítot-
tak. A nyomozók a férfit gyanúsítottként ki-
hallgatták és őrizetbe vették. A férfinál tar-
tott házkutatás során a rendőrök az eltulaj-
donított szerszámgépek egy részét megta-
lálták és lefoglalták. A nyomozás során meg-
állapítást nyert, hogy a dunaharaszti férfi az
ellopott gépeket J. István részére értékesí-
tette. Az 57 éves férfit orgazdaság bűntett
megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként
hallgatták ki a nyomozók.

A Dabasi Rendőrkapitányság Vizsgálati
Osztálya K. Ervin ellen lopás bűntett, míg J.
István ellen orgazdaság bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt folytatja a
nyomozást.

A FeYY januári naplójából

őrizetben
A dabasi rendőrök elfogták, gyanúsított-
ként kihallgatták és őrizetbe vették azt a
2Y éves férfit, aki szerszámgépeket lopott
Yyálon.
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Mit is takar a jó gazda fogalma? „1998.
évi XXVIII. törvény, az állatok védelméről
és kíméletéről” szóló törvényből kiragad-
va, 3. § E törvény alkalmazásában: 8. jó
gazda gondossága: az az emberi tevé-
kenység, amely arra irányul, hogy az állat
számára olyan életkörülményeket bizto-
sítson, amely az annak fajára, fajtájára és
nemére, korára jellemző fizikai, élettani,
tenyésztési és etológiai sajátosságainak,
egészségi állapotának megfelel, tartási,
takarmányozási igényeit kielégíti (elhe-
lyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tar-
tás, nyugalom, gondozás, kiképzés, neve-
lés, felügyelet);

Egyszerűnek hangzik, de ha átgondol-
juk felelős és jó gazdának lenni nem is
olyan könnyű dolog. Az állat, minden
esetben felügyeletre, ellátásra, segítség-
re szorul. Megbetegedhet, lehetnek neki is
jó, és rosszabb napjai, amit nekünk tudni
kell megfelelően kezelni. Ezen kihívásokra
való törekvés és megvalósítása takarja a jó
gazda fogalmát!

Minden élőlénynek vannak élettani szük-
ségletei, és belegondolván, hogy mire is
van házi kedvencünknek szüksége, arra

a következtetésre juthatunk, hogy alap-
jaiban hasonlít sajátunkéra.

A megfelelő elhelyezés és tartás: „Az
állat életfeltételeinek kialakításánál tekin-
tettel kell lenni korára, nemére és élettani
állapotára. Biztosítani kell, az egymásra
veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító ál-
latok elkülönített tartását”

Az állat igényeinek megfelelő mozgás-
tér biztosítása kiemelten fontos és meg-
követelendő a kutyatartás során! Az állat,

tartós kikötése, vagy állandó kennelben
tartása nem csak a törvényben előírtak
megszegése, hanem az állat szocializáci-
ós, egészségügyi károsodásához is ve-
zethet! Az állatot megfosztjuk a lehető-
ségtől, hogy beilleszkedjen környezeté-
be, az emberi és fajtársi környezetbe és
a nem megfelelő mozgástértől való meg-
fosztás, akár szervi elváltozásokhoz,
egészségügyi károsodáshoz vezethet.

Biztosítsuk kutyánk számára a rend-
szeres és megfelelő társas élet lehetősé-
gét velünk, emberekkel és fajtársaikkal.
Legyünk „Jó gazdák” és kedvencünk
meghálálja!

Sorozatunk következő részében az állat
megfelelő és biztonságos elhelyezéséről
fogunk írni.

Nem megfelelő állattartási körülmények
bejelentése: Gyáli Polgármesteri Hivatal
(Kurucz-Szigetvári Szonja, telefon: 06-
29/540-952). Kóborló ebekkel kapcsola-
tos szabálysértések bejelentése: Gyáli Já-
rási Hivatal (Prátpál-Horváth Mónika, te-
lefon: 06-29/540-964).

Gyepmester elérhetősége: 06-70/334-
6094 (Hétfőtől – Péntekig 7.30- 15.30).

Gyáli gyepmesteri telepen elhelyezett
kutyák örökbefogadási lehetősége: Gyál
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Non-
profit Kft. (Huszár Éva, Telefon: 06-29/340-
134, weboldal: http://varosuzemeltetes-
gyal.hu/egyeb-szolgaltatasok/gazdikereso).

Szegény körülmények között élő, há-
ziállatot tartó családok segítése: Bundás
Barát Állatvédő Egyesület Gyál, telefon:
06-70/205-6552.

közérdekűgyal.hu

Tudnunk kell, hogy a felelős állattartás sok egymásra épülő gondoskodás és figyelmességből
tevődik össze. Ne elégedjünk meg azzal, hogy háziállatunk gazdái vagyunk, legyünk „Jó gaz-
dák”! Folytatjuk januárban megkezdett sorozatunkat.

Állattartók figyelem! Jó gazdája vagyok-e kedvencemnek?
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Tavaly nagy sikert aratott a viliom vvodában a karácsonyi vásár, ezért idén is megrendezték.
2nnepi díszbe öltöztették az
aulát, az alkalomhoz illő da-
lokkal meghitt hangulatot te-
remtve próbálták még szeb-
bé varázsolni az adventi idő-
szakot. . vónénik, dajka né-
nik és aktív, lelkes, kreatív
szülők segítségével készül-
tek el a szebbnél szebb aján-
dékok. Egy héten keresztül
délutánonként az óvoda ap-
raja és nagyja vette birtokba
a vásárt, lázasan válogatva
az ajándékok között. A feldí-
szített fenyőfa a vásár kará-
csonyi hangulata érzelmileg
ráhangolta a gyermekeket a karácsonyi ünnepekre.

Külön szeretnénk megköszönni: Scheik Sándornak és csa-
ládjának a fenyőfát, a gyönyörű díszeket Koszka Margit nagy-
mamának (Napsugár csoport).
A vásárba készített ajándékokat:
– Táskai Adrien (Virág csoport)
– Koszka Margit (Napsugár csoport)
– Bihal Ibolya (Napsugár csoport)
– Király Amália (Napsugár csoport)
– Horváthné Gulyás Terézia (Napsugár csoport)
– Csobor Éva (Cica csoport)
– Lódi Anita (Cica csoport)
– Pölöskei Anett (Cica csoport)
– Maxim Magdolna (Cica csoport)

A vásár bevétele 113.000,- forint lett, amely összeget az ala-
pítványi bál bevételével kiegészítve Mozgáskotta fejlesztő esz-
köz vásárlására szeretnék fordítani. Ez az eszköz a gyermekek
testi és pszichológiai sajátoságaihoz alkalmazkodva játékos
módon fejleszti képességeiket, kompetenciáikat. Ezzel az esz-
közzel szeretnék még eredményesebbé és színvonalasabbá
tenni óvodánkban a mozgásfejlesztést. A kitűzött célok eléré-
sében a Liliom . voda megköszöni a szülőknek az aktív rész-
vételt, a munkát és a támogatást.

, á, , , i , , , ilá, , , , y, , i, , , s, , , yi , s, , s, , , ,
, , , , , , , , , g, g, s, ,

karácsonyi vásár a vyáli viliom vvodában

közNevevv
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az új sportcsarnok a városközpont közelé-
ben, az ady iskola szomszédságában, a vá-
rosi uszodától nem messze épül fel a sport-
pálya területén. Gyál járási székhelyként hi-
vatali és kiskereskedelmi központja a tér-
ségnek, ám ehhez képest a sport- és ren-
dezvény infrastruktúrája lemaradásban volt,
ezt pótolja most a fejlesztés.

Nemrégen kiválasztották a kivitelezőt a
sport- és kézilabdacsarnok építésére. az
ady Endre utca 22. alatti sporttelepen lét-
rejövő Gyáli Sportcsarnok és Kézilabda Kép-
zési Központ megvalósítására a város önkormányzata két helyi
cég konzorciumával kötött szerződést, nettó 2,431 milliárd forint
értékben.

a fix és mobil lelátóval rendelkező sportcsarnok és a hozzá
kapcsolódó Kézilabda Képzési Központ kivitelezése során lét-
rejön: egy 22x45 méteres küzdőtér, a nemzetközi szabványnak
megfelelő kézilabdapálya biztonsági sávokkal, egy 500 fő el-
helyezésére szolgáló nézőtér, 4 db sportolói, 2-2 db edzői és
bírói öltöző a hozzátartozó előtérrel, mosdó-zuhanyzó blokkal,
szertár, raktár, elsősegélynyújtó hely, 30 m2 gépészeti és elekt-
romos helyiség, 250 m2-en lépcsők, rámpák, közlekedők, 220
m2-en porta, pénztár, előcsarnok, 140 m2-en pedig büfé, ruha-
tár, női-, férfi- és gyermek-mozgáskorlátozott vizes blokkok.

a 3818 m2 alapterületű sportcsarnok a testnevelés mellett

több sportág, országos és nemzet-
közi rendezvények helyszínéül is szol-
gálhat. Nagyszabású börzéknek, ex-
pónak, városi és civil kezdeménye-
zésnek adhat helyet, valamint a helyi
sportegyesületek is élvezhetik majd
az új létesítményt. Most lehetősége
nyílik a városnak arra, hogy a ver-
senysportigényeknek és a szabadidős
programoknak teret biztosítson. a ké-
zilabda, az asztalitenisz, a mazsorett
bemutatók is otthonra találhatna, de a

kispályás foci, kosárlabda, atlétika és egyéb sportágak számá-
ra is alkalmas lesz a csarnok.

tervek között szerepel egy 22 szobás szálloda, egy étterem és
egy főzőkonyha építése is, amelyhez egyelőre magánbefekte-
tőt keres az Önkormányzat.

a létesítmény sportcsarnok terveit az Ybl tervező Kft. készí-
tette el. a városvezetés hamarosan dönt a közbeszerzési eljárás
elindításáról, majd amint a kivitelező kiválasztása is megtörténik,
megkezdődhetnek a munkálatok, várhatóan 2017 első fél-
évében.

az önkormányzat társasági adó támogatás felhasználásával
a későbbiekben társberuházót kíván a fejlesztésbe bevonni,
amennyiben ehhez a kormány hozzájárul és a projekt a látvány-
csapatsport támogatását biztosító támogatásban részesül.

a Magyar Repülő Szövetség tagjaként
a klub részt vett a szövetség programja-
iban, valamint végezte a gyáli és Gyál kör-
nyéki sportolók, ejtőernyősök képzését,
továbbképzését. a sportolók indultak a
hazai versenyeken és az Egyesület önál-
lóan is rendezett országos szintű részvé-
tellel ejtőernyős célbaugró versenyt.

a „Lendületben Gyál 2017” rendez-
vénysorozatban az Eötvös József Szak-
középiskola tornatermében játékos ve-
télkedő keretében próbálhatták ki az ál-
talános- és középiskolás gyerekek a cél-
ba-, akrobatikus és formaugrást. Sokan
ismerkedhettek az ejtőernyős felszerelé-
sekkel és eszközökkel, fel is próbálhatták
a jelenleg használatos ejtőernyőket. a
klub tagjai válaszoltak a különböző kér-
désekre, tájékoztatást adtak az ejtőer-
nyős sport jelenlegi helyzetéről és tájé-
koztatást adtak az ejtőernyőzés gyakor-

lásának és végzésének lehetőségéről is.
Napjainkra az ejtőernyőzésen belül sok

önálló sportág alakult ki köszönhetően a
technika fejlődésének, amellyel tovább
nőtt az ejtőernyőzés biztonsága. az ala-
pok elsajátítása után több mint 12 ejtő-
ernyővel végezhető sportág közül vá-
laszthatnak a kezdő ejtőernyősök.

az aeoroking Ejtőernyős Klub tagjai a

fentebb említett gyáli programokon kí-
vül több, hasonló Pest megyei rendezvé-
nyen és több versenyen is megjelentek.
az edzőtáborok és versenyek finanszíro-
zásához a Gyáli Önkormányzat is hozzá-
járult, amiért ezúton is jár a köszönet.

az Egyesület tagjai között van az a
Horváth Ferenc, aki a Magyar Honvéd-
ség Ejtőernyős Nemzeti Válogatottjának

18 ��á�i �i �
sá�

Folytatódnak a sportcélú beruházások, a decemberben átadott járási tanuszoda után meg-
kezdődött a sportcsarnok építése. A közel 2,5 milliárdos beruházást kivitelező két helyi építőipari
vállalat a sportcsarnok küzdőteréhez 500 fős lelátót is épít.

Az Aeroking Ejtőernyős Klub tagjai 2017-ben a többi között indultak a legnagyobb országos ver-
senyeken, de részt vettek a „lendületben Gyál 2017” -es rendezvényeken is.

A tanuszoda után sportcsarnokkal bővül Gyál

Ejtőernyős-sport: érmek, értékes helyezések és válogatottságok

sportolóSzita Róbert
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sportoló Szita Róbert

immár kilencedik alkalommal szervezte
meg a Prémium Gyáli asztalitenisz SE
LGYaSEMa már országos hírnévvel ren-
delkező asztalitenisz versenyét. Most is,
mint a megelőző években nagy érdeklő-
dés mellett indultak a szettek. a közel 90
nevezett versenyző négy kategóriában
mérhette össze játéktudását az amatő-
röktől egészen a legmagasabb osztályú
sportemberekig.

Kora délelőttől a hobbi és a megyei
versenyzők kapták meg a lehetőséget a
szép és értékes díjak megnyerésére. a
papírforma eredményeket idén is elfe-
lejthették a résztvevők, mert sorra jöttek
a meglepetés győzelmek és szebbnél
szebb labdamenetek. ahogy teltek az
órák, úgy telt meg a terem jobbnál jobb,
nemzeti bajnokságokról ismert játéko-
sokkal is. Oélután már a páros és az egyé-
ni nyílt versenyekre került sor, itt pedig
már a végletekig kiélezett csatákban dől-
tek el az összecsapások.

Nagyon szép labdamenetekkel gazda-
godhatott, aki kilátogatott a zrínyi iskola
tornatermébe, de nemcsak a versenyzés-
ről szólt ez a nap, hiszen régi sportbarát-
ságok is megelevenedtek az egymást már
régen nem látott sportolók között.

Visszatekintve a kezdetekre, amikor
2009-ben elindultunk és megfogalmaztuk
célunkat egy új közösség megteremté-
sét és nem mellesleg a sport szeretetét,
ma már elmondhatjuk, hogy megcsinál-
tuk és tovább folytatjuk. Köszönet illeti
meg a sok önkéntes segítséget nyújtó
egyesületi tagunkat, akik mind a szerve-
zésben, mind a lebonyolításban aktívak
voltak K nyilatkozta lapunknak Kiss Pé-
ter, a GYaSE elnöke.

az idei magas színvonalú versenyhez
ezúttal is az OOO Oettermann Magyar-
ország Kft. nyújtott támogatást. a GYaSE
klubvezetése és a versenyzők bíznak ben-
ne, hogy a jövőre már az új gyáli sport-
csarnokban adhatnak egymásnak ran-
devút. 0s most nézzük az eredményeketG

Amatőr-hobbi kategória:
1. Nagy tibor, Oudapest
2. Georg Keilhauer, tárnok
3. Ruzsa istván, Gyál
3. Oata Károly, Oudapest
Z egye A,Z,Z,Zp. ZZkategória:
1. Jaszper Miklós, GYaSE
2. Kormányos tamás, GYaSE
3. Or.Stirling tamás, Szufla SE
3. Hóf Sándor, GYaSE
páros nyílt kategória:
1. Oroszki Viktor-Klucsár Péter, Városi SE
Ounakeszi
2. Héjj Marcell-Oeák Milán, Gödöllői EaO-
S. autoklub Op.
3 .Kranauer Oalázs-Kovács Gergő, GYaSE
4. Orbán zsolt-Várhelyi Oalázs, Gödöllői
EaO-Pénzügyőr SO
Egyéni nyílt kategória:
1. Oroszki Viktor, Városi SE Ounakeszi
2. Héjj Marcell, Gödöllői EaO
3. Klucsár Péter, Városi SE Ounakeszi
3. Orbán zsolt, Gödöllői EaO
Zigaszági verseny:
1. Oarkóczi attila, Pestszentimrei P.O.t.
2. Ferenczi istván, Etyek SE
3. Morvay Oertalan, Ounakanyar SE
3. Kelemen Ottó, GYaSE

! iss ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! s! ! s! ! á!

is tagja. Horváth Ferenc a katonai válo-
gatottal az idei évben a Szolnokon meg-
rendezésre kerülő Katonai Világbajnok-
ságra készül.

az Egyesület 2017. évi eredményeiről:
Vi. Hírös KupaFkiskunfélegyházi hely-
színnel: csapatcélba 4. hely. Horváth Pál
egyéni 4. helyezést ért el.

iV. Rolf KupaFszegedi helyszínnel, csa-
pat célba érkezés 3. hely, Horváth Pál 4.,
Horváth László 9. helyezést értek el.

Kelet Európa Kupa: Szeged. Osapat cél-
ba érkezés 5. hely. MataSz-különdíjat
kapott Horváth Pál.

Viharsarok Kupa, Oékéscsaba. Osapat-
célba érkezés 5. hely. Horváth Pál egyéni-
ben 3., Soltész Osaba 11. helyezést ért el.

Magyar Nemzeti Oajnokság, Matkó-
puszta. Legeredményesebb ifjúsági ver-
senyző Horváth Ferenc. az SzHSE iii. csa-
pata tagjaként 3. helyezést értek el.

aeroking Kupa Országos Oélbaugró Ver-
seny, Oörgönd. az aeroking Ejtőernyős
Klub csapata Horváth Pál, Horváth Lász-
ló, Sztasák imre, Horváth Ferenc összeállí-
tásban célbaugrásban a 4. helyet szerezte
meg 9 induló csapat közül. Horváth Fe-
renc egyéniben az 5. helyen végzett.

Az idei oZo-prémium asztalitenisz kupát január 27-én Gyálon, a Zrínyi Z iklós Zltalános Zsko-
la tornatermében rendezték.

szerva itt, csere ott
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