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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

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

Gyáli gyógyszertárak ügyeleti rendje:
Szept. 23 - Szept. 29-ig: Fagyöngy Gyógyszertár
Szept. 30 - Okt. 6-ig:
Aranyág Gyógyszertár
Okt. 7 - Okt. 13-ig:
Gyál-Liget Gyógyszertár
Okt. 14 - Okt. 20-ig:
Fagyöngy Gyógyszertár
Okt. 21 - Okt. 27-ig:
Aranyág Gyógyszertár
Gyál közigazgatási területén jelentkező közvilágítási hibák bejelentése: Tel.: 06 29/540-930
Gyáli Polgármesteri Hivatal Portaszolgálat
E-mail: kozvilagitas@gyal.hu
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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.

Gyáli Járási Hivatal területén működő
Kormányablakok ügyfélfogadási rendje:
Gyál, Somogyi Béla utca 2.
Hétfő: 07:00 - 17:00
2019. 0
Kedd: 09:00 - 17:00
új ügyfé 9. 02-től
lfogadás
Szerda: 10:00 - 20:00
i rend!
Csütörtök: 09:00 - 17:00
Péntek: 09:00 - 13:00
Tel.: 06-29/540-977

FEGY-Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál
Gyál, Rákóczi utca 44. Tel.: 06-29/340-333
Gyál közigazgatási területén jelentkező úthibák bejelentése:
E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu
Gyepmester elérhetősége:
Hétfőtől – Péntekig 7:30- 15:30
Tel.: 06-70/334-6094

Ismét változott a
Kormányablak
ügyfélfogadási rendje
Felhívjuk a Tisztelt Olvasók figyelmét, hogy
2019. szeptember 2-től ismét megváltozott a
Pest megyei kormányablakok ügyfélfogadási rendje.
Az új nyitva tartás:
Hétfő: 7.00 - 17.00
Kedd: 8.00 - 16.00
Szerda: 12.00 - 20.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 14.00
Felhívjuk továbbáa figyelmet, hogy a sorszámkiadás a nyitvatartási idő vége előtt 30 perccel befejeződik!
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Dr. Major László városunk díszpolgára
Hagyomány városunkban, hogy a díszpolgári címeket
augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén vehetik át
a kitüntetettek. Idén is bővült a gyáli díszpolgárok köre,
Dr. Major László Lajos szakorvos, radiológus, szívgyógyász szakorvos, orvos-közgazdász, egyetemi oktató vehette át városunk legrangosabb kitüntetését Pápai Mihály polgármestertől.
Dr. Major László (63) nagyszülei, Kisgyörgy Aladár és
felesége voltak a település első tanítói. Édesapja Dr.
Major Lajos az akkoriban még falunk állatorvosa volt.
Édesanyja Kisgyörgy Katalin, Gyál első gyógypedagógusa. Testvére Dr. Major Katalin, hatósági és magán állatorvos városunkban. Általános iskolai tanulmányait
Gyálon folytatta, melyet követően az Ócsai Bólyai János Gimnáziumban tanult tovább. Mind az általános,
mind a középfokú tanulmányai ideje alatt kitűnő tanuló
volt, de a sportban is jeleskedett, ifjúsági országos bajnokságot nyert íjászatból. Fizika és biológia tárgyból az
országos tanulmányi verseny helyezettjeként egyenes
útja nyílt az egyetemre. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán végzett
summa cum laude 1980-ban, melyet követően a Szabolcs utcai Kórházban kezdte meg orvosi pályafutását.
Radiológiából és kardiológiából szerzett szakvizsgát. A
kórházi betegellátás mellett Gyálon 1980 és 1990 között
háziorvosi ügyeleti munkát vállalt. Magyarországon elsőként vezette be az intravaszkuláris – éren belüli –
katéteres diagnosztika és terápia több módszerét.
Harminc ezret meghaladó invazív diagnosztikai és terápiás beavatkozást végzett el. Kifejlesztett egy hazai
gyártmányú vascularis/coronaria stentet – azaz érbe
ültethető protézist, egylumenű ballonkatétert, spirált
a jóindulatú prosztatanagyobbodás kezelésére, éren
belüli áramlásmérőt, szívókatétert, szívritmus szabályozót a pitvarfibrilláció kezelésére. Több magyar és
nemzetközi szabadalma van, több mint száz első és
társszerzős közleménye és előadása jelent meg; három hazai, egy külföldi tankönyv és két kézikönyv
megírásában társszerzőként vett részt.

www.gyal.hu

A Budapesti Műszaki Egyetem orvos-mérnöki képzésében konzulensként vesz részt. Jelenleg a Honvédkórház
Katéterdiagnosztikai és katéterterápiás laboratórium laborvezető főorvosa, nevéhez fűződik az intézményben
megalapított Hemodinamikai Laboratórium elindítása.
A rendszerváltás időszakában bekapcsolódott az átalakuló politikai életbe. 1990-től egy ciklusban önkormányzati képviselő és megyei képviselő is volt. A Magyar Orvosi Kamara több bizottságának tagja, illetve vezetője volt
az elmúlt évtizedekben. Jelenleg a Magyar Orvosokért
Alapítvány kurátora. A változó korszellemnek megfelelően több vállalkozást hozott létre. Csak néhányat említve,
a CVI KHT keretében a Bajcsy Kórházban társaival együtt
létrehozták Budapesten az első privát haemodynamikai
laboratóriumot a szív- és érbetegek ellátásának javítására, majd elvégezték az Országos Neurológiai és Pszichiátriai Intézet (OPNI) teljes radiológiai rekonstrukcióját. Itt
megalapította az ország első invazív stroke ellátó központját. A Szabolcs utcai kórházi munkahelyének támogatására létrehozta a Haemodynamikai Alapítványt.
A koszorúér szűkület tágítására kifejlesztett eszközének
nemzetközi megismertetése során került többek között
Oroszországba, Szentpétervárra. Az orosz orvosokkal
történt évtizedes együttműködés, oktatásuk eredményeképpen a módszer ott is elfogadottá vált, több száz beteg sikeres műtéte történt meg ott is a keze által. Köszönetképpen az orosz Petrovszkij Tudományos és Művészeti
Akadémia akadémikus professzorává választották.
Dr. Major László házas, felesége Dr. Hadházi Éva háziorvos Gyálon, három gyermekük született. Major Ildikó diplomata, Major Ilka közgazdász, Dr. Major Zsófia
belgyógyász. Egy kisfiú és egy kislány unoka boldog
nagypapája.
Az ünnepségen részt vett dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Erős József alpolgármester. Dr. Major László Lajos a díj átvétele után köszönetet mondott családjának és elismerően méltatta a városvezetés munkáját.
„Csak így tovább fiúk!” – bíztatta a város vezetőit, hogy
ez a fejlődés a továbbiakban se álljon meg.
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Állami kitüntetést
vehetett át Pápai Mihály
Pápai Mihály, városunk polgármestere állami kitüntetésben részesült. A Magyar
Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át az
államalapítási ünnep keretében. Az oklevél tanúsága szerint Áder János Köztársasági Elnök Úr Gyál város fejlesztése és
a helyi közösségi élet támogatása érdekében végzett innovatív településvezetői munka elismeréseként adományozta a
polgármester részére a kitüntetést.
A kitüntetés kapcsán interjúvoltuk meg a
polgármestert.
Polgármester úr! Korábbi kitűntetéseinek (Székely Nemzeti Tanács tiszteletbeli székely címe,
Magyar Páneurópa Unió lovagkeresztje) átvételekor úgy nyilatkozott, hogy ez a település érdeme is.
A sikerek nem elsősorban az én eredményeim, hanem mindannyiunk közös munkájának gyümölcse.
Úgy gondolom, hogy a munkám sikeréhez hozzájárulnak a helyi polgárok, hiszen mindig közö-
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sen gondolkodunk, meghallgatom a véleményeket,
sőt mindig várom is a javaslatokat. Ezért tekintem
ezt a díjat egész Gyál elismerésének. Köszönettel
is tartozom mindazoknak, akik az elmúlt években
segítették a munkámat: képviselőtársaim, kollégáim, barátaim és a családom. Köszönöm a lakosságnak, akik bizalmat szavaztak nekem és hittek, hisznek bennem.
Polgármesteri tevékenységének mely területeiről
érzi úgy, hogy e kitüntetéshez vezettek?
Az intézményhálózati fejlesztések. Tudja, amikor
9 évvel ezelőtt készültünk a csapatommal a megmérettetésre, akkor döntenünk kellett, hogy utakat, járdát építünk, vagy megerősítjük az intézményhálózatunkat. Döntöttünk és akkor bizalmat
szavaztak nekünk a gyáliak. Elkezdtük a munkát,
amely ma szemmel látható a városban. Jól döntöttünk akkor, ezekre a fejlesztésekre mind-mind
szükség volt. Többek között azért, hogy ne omoljanak össze a gyerekek feje felett az épületek.
Persze, fáj, hogy kevés a járda, és az utakon is van
mit újítani, de fel kellett állítanunk egy fontossági sorrendet. Felújítottuk a bölcsődét, az összes
gyáli óvoda olyan állapotban van, hogy nem túl-
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zás kijelenteni, sok magánóvodát felülmúlnak. De
említhetném az egészségügyi központot, a védőnői épületet, a parkjainkat, a buszvárókat, a
gyáliak nagy álmát, az uszodát, az iskolák szigetelését, korszerűsítését, illetve városközponttal
gyarapítottuk településünket. Ezek tulajdonképpen a leglátványosabbak, de a sportpálya és a
sportcsarnok számít talán a legnagyobb sikerünknek. Strandröplabdapálya, kosár, foci és futópályát építettünk. Továbbá vannak olyan támogatási módok, amelyek nem az intézményi fejlesztést
szolgálják. Ezeken belül talán a legnagyobb a
Gyáli Élet Program bevezetése volt, amely által
szinte minden gyáli gyermeket, fiatalt, felnőttet,
nyugdíjast, szépkorút tudunk támogatni ösztönzőkkel. Büszkék vagyunk arra is, hogy a civil szervezetek jól működnek, és saját néptánccsoportot is elindítottunk. A magánberuházások évek
óta tartó folyamatos ösztönzésének köszönhetően idén átadják az Ady Centert, egy új üzletházat
a piactéren, emellett a Pepco csaknem 27,2 milliárd forintos logisztikai beruházást telepít városunkba, hogy a régió valamennyi országát kiszolgálhassa. A közházban évről évre színesebb és
bővebb programokkal és nagyobb nevekkel várják a kultúra iránt érdeklődőket, de az augusztusi utcabálon is olyan hírességek léptek fel nálunk
mint Rúzsa Magdi, az R-Go, a Bikini, Edda, Neoton
Família, vagy épp Majka. Szerencsére minden évben van lehetőségünk új díszpolgárokat avatni,
idén dr. Major László kardiológusnak adományoztuk a címet, előtte Barth Károly szobrászművésznek, Pánczél Károly országgyűlési képviselőnek,
illetve Kovalik Józsefné nyugalmazott iskolaigazgatónak. Ezúton is köszönöm nekik, amit településünkért tettek és tesznek. Lehetőségünk volt az
egészségügy, az oktatás és sport területén is elismerni a sikeres gyáliakat, nincs is lehetőségem itt
megnevezni mindenkit. Most sikerült egész töményen összeszednem a gondolataimat, de úgy gondolom, hogy ezek mind hozzásegítettek az elismeréshez – (mosolyog).

Oktatás

Riport

Anyakönyv

Hirdetés

Milyen visszajelzéseket kapott a közvetlen környezetéből a kitüntetés kapcsán?
Sokan gratuláltak, ami nagyon jól esett. Tudom,
hogy a mai világban az internetnek köszönhetően
percek alatt eljut minden információ az emberekhez, ennek vannak előnyei és hátrányai is, gondolok itt arra, hogy egy-egy negatív hozzászólás is
érkezett, de ezek inkább politikai szándékból érkeztek, bár éppen ezért is mondtam a legelején,
hogy nem egyéni kitüntetésnek érzem, hanem egy
közösségének is.
Tekintve, hogy a 2014-2019-es önkormányzati
ciklus októberben a végéhez ér, üzen valamit a
gyáliak számára?
Köszönöm mindazoknak az áldozatos munkáját,
akik az elmúlt évben is tettek ezért a településért.
Csak arra szeretném kérni településünk minden
polgárát, folytassák jövőre is ugyanazzal a becsületes tenni akarással településünk jobbá és szebbé tételét, ami idén és évek óta a haladás záloga, Gyál fejlődésének kulcsa volt! Bízom most is
a lakosságban, bízom abban, hogy tudják: csak
a város építése, fejlődése lebeg a szemem előtt,
amelyhez egy nagyon jó és tapasztalt csapat van
mellettem. De a lakosság döntése, hogy folytassam-e a munkát a település élén…

Milyen érzés volt átvenni a díjat?
Természetesen jó érzés volt, hosszú évek munkáját
koronázza meg. Sajnáltam, hogy nem lehetett kísérőket vinni, szerettem volna, ha a családom elkísér, de erre nem volt lehetőség.
Motiválja a díj?
Nagyon! Arra, hogy még eredményesebben végezzem a munkámat, ami igazából a hivatásom és
ami örömet szerez. Kicsit talán megszállott vagyok,
szeretek alkotni. Szerettem volna mindig is úgy élni
az életemet, hogy a munkámból valami maradandót alkothassak, hogy ne menjek el úgy, hogy nincs
utánam a gyermekeimen kívül semmi más.

www.gyal.hu
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Közérdekű Közbiztonság

Egészség

Környezetünk Állatvédelem

Főiskolások,
egyetemisták figyelem!
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Gyáli Élet Program bevezetéséről szóló önkormányzati rendeletének megfelelően 2019. év
folyamán is támogatni kívánja a gyáli polgárok
életútját.
A Gyáli Élet Program egyik hangsúlyos eleme a
Gyáli Egyetemista Program, amelynek keretében
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülők kiegészítő támogatást
kapnak az Önkormányzatunktól.
Azok részesülnek – utólag – további 25.000 Ft
támogatásban félévente, akik az adott tanulmányi félévet legalább 25 kreditpont megszerzésével igazoltan teljesítették és a következő félévet
megkezdték.
A jogosultsági feltételek meglétét a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztályának igazolásával
kell bizonyítani, ami a gyakorlatban annyit jelent,
hogy egyrészt a tanulmányi osztály által hitelesített leckekönyv-kivonatát, másrészt a hallgató (következő évre szóló) felsőoktatási jogviszonyának
igazolását kell benyújtani ügyfélfogadási időben a
Gyáli Polgármesteri Hivatal Jogi és Intézményfelügyeleti Irodáján.
A tavaszi félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban
részesülők a támogatási igényüket – a rendelet értelmében – szeptember 25. napjáig nyújthatják be,
míg az őszi félév tekintetében a benyújtás határideje február utolsó napja. Végzős hallgatók esetében a jogosultság feltétele a diploma megszerzése
és annak bemutatása.
Bővebb felvilágosítást Fazekas Enikő Diánánál a
06-29-544-141 és Kovács Mirkónál a 06-29-544140 telefonszámon kérhetnek.

Irodalmi Szalon

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
október 10-én 18 órára és

november 14-én 18 órára

az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár olvasótermébe
az Irodalmi Szalon következő találkozójára!
Farkas Évi színművésznő és a könyvtárosok
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Használt
gumiabroncsok és
használt elektromos
eszközök leadása!
Gumiabroncsok
2019. november 4-től 9-ig (H-Szo) 8:00 és 13:00
óra között a Dobó Katica utca 51. szám alatti telephelyen háztartásonként maximum 4 db gumiabroncs adható le. Nagyméretű tehergépkocsi abroncsokat nem vesz át a begyűjtő cég.

Használt elektromos eszközök
2019. november 9-én (szombaton) 8:00 és 13:00
óra között a víztorony melletti téren adható le az
elektronikai hulladék.
Elektronikai hulladéknak minősül: minden hálózati árammal vagy elemmel/akkumulátorral táplált,
hiánytalan elektromos eszköz és annak tartozékai,
alkatrészei és a kábelek (üzemképességtől függetlenül ide sorolhatók a hűtőgépek, televíziók, informatikai, egyéb háztartási kis- és nagygépek).
Nem minősül elektronikai hulladéknak:
• a régi típusú úgymond „kibelezett” monitorok
műanyag háza,
• törött, zúzott eszközök (pl. TV, monitor), azok
műanyag alkatrészei (pl. porszívó gégecső),
kompresszortól megfosztott hűtőgépek,
• a videokazetták, CD/DVD lemezek, nyomtató
festékkazetták és patronok.
Hulladékot kizárólag gyáli lakosoktól tudunk átvenni a fenti időtartam alatt, ezért az átvétel a
lakcímkártya felmutatása után történik. Az ös�szegyűlt hulladékok újrahasznosításra kerülnek.
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra is, hogy aki a
gyűjtési időponton kívül szeretne elektronikai hulladékot leadni (197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet), az
a 400 m2-nél nagyobb kereskedelmi egységekben
ezt bármikor megteheti (pl. MediaMarkt, Euronics,
Tesco, Auchan… stb). Új elektronikai készülék vásárlásakor a házhozszállítás alkalmával a felkínált
ugyanolyan célt szolgáló eszközt kötelesek elszállítani (célszerű előre jelezni vásárláskor). Ebben az
esetben a forgalmazó vásárlási utalványt köteles
adni (pl. 10% kedvezmény az új készülék árából).

Az államalapítás ünnepén
Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a magyar államalapítás, az állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Egyben az új kenyér ünnepe is. Gyálon
a Szent István téren tartott városi rendezvényen
részt vett Pápai Mihály, Gyál város polgármestere, Erős József alpolgármester, Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, Gyimesi István nyugalmazott polgármester, városunk díszpolgára, Kovalik Józsefné
városunk díszpolgára és Barth Károly, szintén városunk díszpolgára, számos intézményvezető és civil szervezeti vezető. A Gyál Városi Fúvószenekar
előadásában, Schmidt József karnagy vezénylésével csendült fel a magyar nemzeti Himnusz, melynek előadásában Dányi Bianka énekes is közreműködött. Az idei ünnepségen fellépett a Gyáli Arany
Gyermek Néptáncegyüttes, amely Könczei Árpád
vezetésével az utóbbi évek egyik legsikeresebb he-

lyi egyesületévé vált. A táncosoknak az A-Banda
zenekar húzta a talpalávalót. Az ünnepséget idén
a Magyar Királyi Koronaőrök Egyesülete is színesítette a Szent korona másolatával. Mint minden évben, ezúttal is Pápai Mihály polgármester mondta
az ünnepi beszédet, melyben kiemelte:
„Meg kell érteni az embernek, hogy nem véletlen,
hová születik, hol él, hová tartozik, milyen nyelven
beszél, mit hisz, mire teszi fel az életét, mit tagad,
és mit ölel magához…. És nem véletlen, milyen sors
az, amit az embernek végig kell küzdenie, vállalnia
kell.”, majd röviden áttekintette milyen fejlődésen
ment keresztül városunk az elmúlt években és milyen feladatok várnak ránk a jövőben.
Az augusztus 20-ai ünnep jelképe a nemzeti színű szalaggal átkötött, új lisztből készült kenyér,
melyet Káposztássy Béla atya, valamint Gyimóthy
Zsolt református lelkész szentelt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a közterületre bárminemű hulladékot kihelyezni TILOS, az köztisztasági
eljárást von maga után!
Tegyünk együtt környezetünk védelme érdekében!
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Tisztelt Választópolgárok!
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztásának időpontját 2019. október
13-ra tűzte ki Áder János Köztársasági Elnök Úr, illetve a Nemzeti Választási Bizottság. Ezen a napon
5 évre választunk polgármestert, 8 egyéni választókerületben önkormányzati képviselőket, illetve szavazhatunk a Pest megyei Közgyűlésbe jelölteket állító megyei listákra. További három önkormányzati
képviselő ún. kompenzációs listáról kap mandátumot
(ezt azon jelölő szervezetek állíthatnak, amelyek legalább öt egyéni választókerületben jelöltet állítottak).
A nemzetiségi szavazóként nyilvántartott választópolgárok a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek,
polgármester-jelöltek és a megyei listák mellett külön szavazólapon megyei és országos nemzetiségi
önkormányzati listákra is szavazhatnak, illetve Gyálon a német, a roma és a román nemzetiségnek van
lehetősége arra, hogy helyben nemzetiségi önkormányzatot is válasszon. Mivel 2019. szeptember 9. a
határideje a képviselőjelöltek bejelentésének (amely
a szeptemberi újság lapzártája után lesz), ezért csak
ezen határidő után derül ki, hogy az említett három
nemzetiségből melyek tudnak legalább annyi képviselő-jelöltet állítani, amennyi a megválasztható képviselők száma, így melyek esetében lesz ténylegesen
szavazás a helyi nemzetiségi képviselőkre is.
A korábbi választásokhoz kapcsolódóan már kialakított szavazókörök lefedik az önkormányzati választás
egyéni választókerületeit, azaz városunk területén a
választójog az alábbi 18 szavazókörben gyakorolható.

8

Városunkban minden szavazóhelyiség akadálymentesített módon megközelíthető.

kébe kerülnek felvételre, és az ott induló képviselőjelöltekre adhatják le szavazatukat.

Változás 2014-hez képest, hogy a nemzetiségi szavazás lebonyolításához nem kell külön szavazókörbe elmenni, hanem a polgármester és helyi
képviselő választás alkalmával igénybe vett szavazókörben kell leadni a nemzetiségi voksokat is.

2. Mozgóurna igénylése: ha a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva
tartása miatt a szavazóhelyiségben nem tud megjelenni, mozgóurna iránti kérelmet terjeszthet elő
levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton október 9-én 16.00 óráig, míg személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton október 11-én 16.00 óráig, ezt követően
a szavazás napján 12.00 óráig elektronikus azonosítással elektronikus úton helyi választási irodánál,
vagy papír alapú kérelemmel a szavazatszámláló
bizottságnál.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a
Nemzeti Választási Iroda úgynevezett értesítőben
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről,
melyet augusztus 23-ig kell kézhez kapnia.
A központi névjegyzékben továbbra is lehetőség
van:
1. segítséget kérni a választójog gyakorlásához,
így a látássérült választópolgár igényelhet
Braille-írással ellátott szavazósablont október
4-én 16 óráig.
2. a személyes adatok kiadását megtiltani.
3. a nemzetiségi névjegyzékbe való felvételt kérni, mely abban az esetben, ha az szeptember
27-én 16 óráig történik, lehetőséget ad a nemzetiségi önkormányzatok tagjainak választására szolgáló részvételre is október 13-án.

A szavazóköri névjegyzék módosítására két esetben van lehetőség:
1. Átjelentkezés: annak, akinek 2019. június 26án érvényes magyarországi tartózkodási heEgyéni választó- Szavazókör
Szavazóhelyiség címe
lye volt, amely még
kerület sorszáma sorszáma
október 13-án is érvényes, lehetősége van
1
1/2
Ady Endre utca 20. (Ady Endre Általános Iskola) kérelmezni, hogy tartózkodási helyén sza2
3/4
Ady Endre utca 20. (Ady Endre Általános Iskola) vazzon. Ennek a kérelemnek
legkésőbb
3
5/6
Kossuth Lajos utca 48-52.
október 9-én 16 órá(Zrínyi Miklós Általános Iskola)
ig kell beérkeznie a helyi választási irodához,
4
7/8
Kossuth Lajos utca 48-52.
lehetőség van azt sze(Zrínyi Miklós Általános Iskola)
mélyesen, levélben, illetve elektronikus azo5
9/10
Kossuth Lajos utca 48-52.
nosítással vagy anélkül
(Zrínyi Miklós Általános Iskola)
elektronikus úton előterjeszteni, és a tartóz6
11/12/13
Kőrösi út 118-120.
kodási helynek ekkor
(Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár) is érvényesnek kell lennie. Az átjelentkezés7
14/15/16
Bartók Béla utca 75.
sel szavazók a tartóz(Bartók Béla Általános Iskola)
kodási helyük szerinti
szavazókör névjegyzé8
17/18
Erdősor utca 65. (Eötvös József
Szakgimnázium és Szakképző Iskola)

gyáli mi újság

Külképviseleti
lehetőség.

szavazásra

október

13-án

nincs

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatók
elektronikusan a www.valasztas.hu honlapon keresztül (elektronikus azonosítás nélkül, valamint elektronikus – ügyfélkapus – azonosítással), továbbá levélben
vagy személyesen.
Ismételten hangsúlyozzuk, hogy valamennyi kérelem
benyújtása esetén minden adat pontosan, a személyi
okmányokban feltüntetettek szerint szerepeljen, mert
az attól való legkisebb eltérés is a kérelem elutasítását
vonhatja maga után.
A szavazás október 13-án reggel 6 órától 19 óráig tart.
Szavazni kizárólag érvényes okmányok bemutatásával lehet. Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, ezért a választáson való
részvétel érdekében nagyon fontos az okmányok érvényességének ellenőrzése, és az érvényes dokumentumok beszerzése.
A választáson való részvétel feltétele tehát a személyazonosságot és a személyi azonosítót vagy a lakcímet igazoló érvényes igazolványok megléte.
A személyazonosságot személyazonosító igazolván�nyal; régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvánnyal; ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal; valamint magyar hatóság által kiállított
vezetői engedéllyel; útlevéllel; ideiglenes útlevéllel lehet igazolni. Az Európai Unió más tagállama által kiállított útlevél, személyazonosító igazolvány, és vezetői
engedély csak abban az esetben alkalmas a személyazonosításra, ha az tartalmazza a választópolgár nevét, születési idejét, képmását, és aláírását.

Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott
lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!
A személyi azonosítót személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártya hátoldala), vagy a
személyazonosító jelről szóló hatósági igazolással/bizonyítvánnyal lehet igazolni. A lakcímet lakcímkártyával, lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervénnyel,
vagy régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvánnyal – amennyiben tartalmazza a lakcímet
– lehet igazolni.
A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri
névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. Azt a választópolgárt, aki a szavazóköri névjegyzéket nem hajlandó aláírni, a szavazatszámláló bizottság visszautasítja, és nem gyakorolhatja választójogát.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon
szereplő jelöltre vagy listára lehet, a jelölt vagy lista
neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +). Ezt követően a választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti, és az urnába dobja.
A nemzetiségi szavazólapokat az erre a célra külön
átadott, a nemzetiség megnevezését tartalmazó borítékba kell tenni és a borítékot le kell zárni, majd úgy
az urnába dobni, egyéb esetben a szavazat érvénytelen lesz.
Amennyiben a választással kapcsolatban kérdés merül fel, a Gyáli Polgármesteri Hivatal munkatársai készséggel állnak rendelkezésre (tel: 06/29/540-930). A
nyilvántartásba vett jelöltekről a www.gyal.hu, illetve www.valasztas.hu honlapon tájékozódhatnak. Ha
kizárólag a kérelem formanyomtatványára van szüksége, azt letöltheti a www.valasztas.hu honlapon, ill.
beszerezheti személyesen a Polgármesteri Hivatal
portaszolgálatán, míg a választási értesítő elvesztése
esetén, valamint a névjegyzékhez kapcsolódó kérelmek benyújtásával kapcsolatban ügyfélfogadási időben keressék Wolf Dániel igazgatási ügyintézőt (tel:
29/544-124).
A Helyi Választási Iroda vezetője, elérhetősége:
• Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, HVI vezetője
• Telefon: 06-29-540-937
• e-mail cím: jegyzo@gyal.hu
A Helyi Választási Iroda címe:
• Gyáli Polgármesteri Hivatal
• 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114
• Telefon: 06-29-540-930.
Helyi Választási Iroda

www.gyal.hu
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Kiváló Gyáli Sportolói Díjak
Gyál Város Önkormányzata 2003-ban alapította a Kiváló Gyáli Sportolói Díjat, abból a célból, hogy méltóképpen elismerje azoknak a kiemelkedő sportmunkát végző személyeknek és közösségeknek a teljesítményét, akik a mérhető eredmények mellett magatartásukkal és életmódjukkal is példaként állíthatók a
település közössége elé. A díj átadására minden évben az augusztus 20-hoz közeli napokban, a városi utcabálon kerül sor. Így volt ez az idén is. Augusztus 24-én, népes közönség előtt, a városi utcabál színpadán Pápai Mihály polgármester és Vinnai Tibor, az Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke adta át a Kiváló Gyáli Sportolói Díjat Höbenreich Zsolt és Szűcs Sándor részére.

90 perc Flow a
Millenniumi parkban
Augusztus 28-án a gyáli lakosoknak ingyenes szabadtéri jógaórán volt lehetőségük részt venni,
melyet Gyál Város Önkormányzata második éve
szervez az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárral karöltve. Az esemény népszerűségét
mutatja, hogy több mint harminc hölgy vett részt
Fekete Kornélia, a gyáli Zöld Lótusz Egészségközpont oktatójának ingyenes jógabemutatóján. A
mozgásforma lényege, hogy a mindennapi gondolatok elterelésével a gyakorló a jelenre koncentráljon. Az energia áramlásának és a befelé figyelés
eredményeképp a jógázók sokkal koncentráltabban tudnak testük jelzéseire figyelni, harmóniába
kerülni önmagukkal.
A közös mantrázással induló, 90 perces jógázás
minden korosztályt megmozgatott a kisdiáktól a
nyugdíjasig. A mozgásforma egyik célja, hogy a
mindennapi helytelen testtartás és nem megfelelő mozdulatok által történő elmozdulásokat tökéletesen helyreállítsa, ahol az ízületeket kímélve,
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egyszerre nyújtja és erősíti az izomzatot a gyakorlatsor. A kellemes testi fáradtságon túl az óra végére az elme is megpihen, melynek köszönhetően
újult energiával folytatódhat a nap. A mozgásforma rendszeres gyakorlásával az egyén olyan lelki
egyensúlyi állapotba kerül, ami a nehezebb, stres�szesebb időszakokban is lendületet ad. A városvezetés több évre visszamutató munkája tükrözi,
hogy a közösségi tereket előszeretettel használják a helyi lakosok, a sportinfrastruktúrába fektetett energia pedig eredményesnek bizonyul, hiszen
nem csak ez az esemény, hanem minden sportrendezvény nagy népszerűségnek örvend a városban élők körében. Legközelebb Gyál Város Önkormányzata által rendezett ingyenes sportolási
lehetőségre a 2019. szeptember 28-án megrendezésre kerülő Városi Sport- és Egészségnapon lesz
lehetőség, ahol Kornélia jógabemutatóján kívül Katus Attilával aerobikra, tájfutásra, kosárlabdázásra,
labdarúgásra, íjászatra és még sok-sok mozgásforma kipróbálására lesz lehetőség.

gyáli mi újság

Szűcs Sándor (22) mindössze 1100 grammal született a 30. hétre. Egy hónapos koráig 3 alkalommal kapott agyvérzést, amelyek következtében elhalt az agyának egy része. Annak ellenére, hogy az orvosok jóslata
szerint egy éves korára lebénul, vagy életét veszti, ma
életerős sportoló. Általános iskolai tanulmányait Gyálon, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola SNIGY tagozatán kezdte meg. Itt ismerkedett meg a sporttal, tanárai
előszeretettel nevezték be futóversenyekre, focira, majd
később kosárlabdára. Szülei folyamatosan ösztönözték,
biztatták a sportolásra, amely egészsége számára létfontosságú. Az általános iskolát követően a Budapest
XVIII. Kerületi SOFI középfokú intézményben folytatta
tanulmányait, ahol a sport továbbra is központi szerepet
töltött be életében. Itt megismerkedett más sportágakkal is, de továbbra is a kosárlabda és a futball állt hozzá
a legközelebb. 2016-ban leigazolták a Budapest Hársfa
Egyesülethez, amely Budapesten és a környékén élő értelmi sérült fiatalokat segítő civil szervezet. Az egyesület
igazolt kosárlabdajátékosa. Szorgalmának, tehetségének és akaratának köszönhetően idén kijutott a Speciális
Olimpia Nyári Világjátékra, amelyet Abu Dhabiban rendeztek meg. Az értelmi fogyatékossággal élő és tanulásban akadályozott sportolók versenyén Szűcs Sándor
és csapata megvédte címét, és idén is aranyérmet szereztek kosárlabda sportágban. Méltóképpen képviselte
társaival Magyarországot, Gyált. Szűcs Sándor továbbra is szeretné folytatni a sportolást és részt venni a 4 év
múlva Berlinben tartandó Speciális Olimpián.

Hőbenreich Zsolt (23) koraszülöttként született, borsó nagyságú meszesedést találtak az
agyában. 1998-ban költözött családjával Gyálra, itt járt óvodába és általános iskolába. Az általános iskolát követően a Budapest XVIII. Kerületi SOFI középfokú intézményben folytatta
tanulmányait, ahol számítógépes adatrögzítési képesítést szerzett. Szorgalmának köszönhetően mindig jeles, jó tanuló volt. Jelenleg a Dr.
Török Béla Szakiskola szobafestő mázoló és kerékpárszerelő szakon tanul. Gyermekkorától érdeklődik a sportágak iránt, hét évvel ezelőtt
kezdett kosárlabdázni. 2015-ben leigazolták a
Budapest Hársfa Egyesülethez, amely Budapesten és a környékén élő értelmi sérült fiatalokat segítő civil szervezet. Az egyesület igazolt
kosárlabdajátékosa. Szorgalmának, tehetségének és akaratának köszönhetően idén kijutott a Speciális Olimpia Nyári Világjátékra, amelyet Abu Dhabiban rendeztek meg. Az értelmi
fogyatékossággal élő és tanulásban akadályozott sportolók versenyén Hőbenreich Zsolt és
csapata megvédte címét, és idén is aranyérmet
szereztek kosárlabda sportágban. Méltóképpen
képviselte társaival Magyarországot, Gyált. Tele
van energiával, edzője szerint egy valódi őstehetség. Szívvel lélekkel sportol, minden edzésen jelen van.

Hőbenreich Zsolt és Szűcs Sándor mérhető teljesítménye mellett magatartásával, életmódjával és kitartásával is példaként állítható Gyál közössége elé.

www.gyal.hu
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Gyálon is becsöngettek
Gyáli Óvodakezdési és Iskolakezdési
Program

A 2019-20120-as tanév
A Magyar Posta tájékoztatása szerint minden iskolába időben megérkeztek a tankönyvek. A Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel összesen 13 millió tankönyvet szállítottak ki 4091 oktatási intézménybe.

Idén mintegy 250 ovis kapott ajándékot abból az
alkalomból, hogy kiscsoportosként megkezdi az
óvodát, illetve közel 200 diák részesült iskolakezdési csomagban a városban. Az összesen 5,5 millió forint értékű kezdőcsomagokat az önkormányzat saját költségvetéséből állta, mellyel a családok
óvoda,- és iskolakezdéssel járó teendőit, kiadásait
kívánja megkönnyíteni.

Az iskolák a megjelölt időben vehették át a raklapokra csomagolt könyveket, így mindegyik intézmény felkészülten fogadhatta a tanítási év első
napján a diákokat. A megrendelt tankönyvek száma 570 ezerrel haladta meg az egy évvel korábbit, az erre fordított költségek mégis 700 millióval
csökkentek.
A most indult tanévben 1-9. évfolyamon valamen�nyi tanuló már ingyenesen kaphatta a tankönyvet,
a 2020-as tanévtől pedig a köznevelés valamennyi
résztvevője térítésmentesen jut a kiadványokhoz.

A jogszabály alapján a 2019/2020-as tanév szeptember 2-án, hétfőn kezdődött, és 2020. június 15ig, hétfőig tart.
A tanulóknak száznyolcvan napot kell iskolában
tölteniük, a tanulmányaikat középfokú iskolákban
végzőknek az utolsó tanítási nap 2020. április 30.
Az első félév 2020. január 24-ig tart majd, az iskolák január 31-ig értesítik a diákokat és a szülőket a
félévi eredményekről.
A kormányrendelet szerint az őszi szünet előtti
utolsó tanítási nap 2019. október 25., a szünet utáni első tanítási nap november 4.
A téli szünet előtt utoljára 2019. december 20-án kell
iskolába menni, az első tanítási nap 2020. január 6-a.
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8., a szünet utáni első iskolai nap pedig 2020.
április 15.

A 2017-ben bevezetett Gyáli Élet Program egyedülálló támogatási rendszer az országban, amelynek
keretében az önkormányzat a születéstől az óvoda- és iskolakezdésen keresztül, figyelmet szentelve a középiskolásoknak és egyetemistáknak, a házasulandók programon át, egészen a „szépkorig”
figyelmet szentel a polgároknak. Ezen élet program része a Gyáli Óvodakezdési és Iskolakezdési
Program, amelynek köszönhetően a gyáli pedagógusokkal egyeztetve állították össze a csomagok
tartalmát. A tanszercsomagban minden eszköz
megtalálható, amely az első osztály megkezdéséhez szükséges. Az ovis csomagokat kék és piros
színű hátizsákban kapják a gyerekek, amelyben törölköző, lepedő, ágyneműhuzat, tornaruha, színes
ceruzakészlet, zsírkréta és gyurma található.
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Gyáli Születésnapi Utcabál
Minden eddiginél többen látogattak ki az idei Születésnapi
Utcabálra. A rendezők fel voltak készülve a nagyszámú közönségre, ezért probléma nélkül lezajlott a rendezvény.

képes beszámolónk

A délután folyamán táncbemutatók, játszósátrak, ugrálóvárak,
különböző árusok várták az érdeklődőket, főként a kisebb
gyermekkel érkezőket megcélozva a programokkal, majd a
délután során az idősebb korosztály igényeit is kiszolgálták.
Az esti koncert előtt átadásra kerültek a Kiváló Gyáli Sportolói Díjak, illetve az önkormányzat által hirdetett „Szedjük össze magunkat!” rajzpályázat győztesei is átvehették
az elismeréseket.
Majka koncertje fergetegesen jól sikerült. A formáció
a tőlük elvárt színvonalon a lehető legjobb hangulatot
hozta el a gyáliaknak. Minden eddiginél látványosabb,
szanpadtechnikai látványelemekkel tarkított koncertet
láthatott a közönség, amit a környékbeli településekről
érkezők több fórumon is elismerő és irigykedő szavakkal dícsértek.
Az idei utcabált is, ahogy azt már sokéve megszokhattuk nagyszabású tűzijáték zárta.

A Gyáli Arany Gyermek Néptáncegyüttes bemutatója

Testvértelepülésünk, Kibéd néptánccsapata a Bethlen
Gábor alap támogatásával utazott el hozzánk, és mutatkozott be az utcabálon

Pápai Mihály polgármester és Marjainé Dr. Szerényi
Zsuzsanna a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság elnöke a színpadon adta át a „Szedjük ös�sze magunkat!” című rajzpályázat díjazott alkotóinak a
nyereményeket

The Blackbirds zenekar

A pólóágyú idén is népszerűnek bizonyult.

Pápai Mihály polgármester és Vinnai Tibor az Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke a színpadon adta
át a Gyáli BKSE U14 csapatának a megyei bajnokság második helyezettjének a kitüntetéseket
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SZÍVmelengető
A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe
A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe, melyet
szeptember 14-én ünneplünk, a IV. századi Keletre vezet vissza, amikor a keresztény vallás három évszázados üldöztetése után Konstantin császár megengedte a szabad vallásgyakorlatot, sőt maga is hatalmas
anyagi áldozatokat hozott Jeruzsálem és más zarándokhelyek kiépítésére.
A császár édesanyja, Szent Ilona személyesen részt
vett a szent helyek feltárásában, és ahol megtalálták
a Szent Sírt, valamint a Szent Kereszt ereklyéjét, hatalmas építkezésbe kezdtek. A Szent Sír temploma és a
Kereszthalál emlékhelye 335-ben készült el, és szeptember 13-án szentelték fel. Másnap tartották a Szent
Kereszt felmagasztalásának szertartását, melynek során ünnepélyesen mutatták fel hódolatra a Kereszt
ereklyét. A Kereszt előtt a hívők kifejezték hódolatukat és hálájukat Jézus Krisztus iránt, aki halálában megmutatta, hogy nagyobb szeretete senkinek nincs annál,
mint aki életét adja barátaiért. Innen forrásozik mind a
szeptember 14-én tartott ünnepünk, mind a nagypénteki kereszthódolat szertartásunk.
A Szent Kereszt megtalálásával kapcsolatban érdemes
megjegyezni egy apró mozzanatot. A történeti beszámolók megemlítik, hogy a Szent Sír és a Golgota fölé
Hadrianus idejében a pogányok a “kicsapongó démon”,
Aphrodité tiszteletére templomot építettek azért, hogy
az Úr szenvedésének helyét a keresztény érzülettel ellentétes kultusszal megcsúfolják és a feledésnek adják
át. Nem is sejtették, hogy talán pont ezért a keresztény
emlékezet új erőre kapott és szívóssá vált, és évszázadokon keresztül megőrizte az Üdvözítő Szenvedés
szent helyének hollétét, amit a politikai erők feledésre akartak ítélni. Ez tette lehetségessé, hogy Ilona császárnő kutatásait siker koronázza.
Érdekes tanulság ez a 21. század türelmetlen kultúrharcai közepette. Sokan szeretnék eltüntetni és lejáratni a
keresztény szellemiséget - Európa nagy részén ez részben meg is történt már - kiemelve, felnagyítva a keresztények bűneit, hibáit. Szeretnék lejáratni és nevetségessé tenni a keresztény felfogást a szeretet fegyelméről, a
családi életről, az élet végső értelméről, normálisnak beállítva azt, ami ellen a józan ész és a jóérzés tiltakozik.
Jézus ígérete, hogy velünk marad a világ végezetéig,
és a történelem tanulsága megerősít minket, hogy érdemes kitartanunk az evangéliumi élet mellett.

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
Heti miserend a gyáli katolikus templomban:
szombat: 18.00, vasárnap: 9.30, kedd és péntek: 7.00 óra.
Különleges alkalmak:
Szeptember 15., 15.00: Felsőpakonyon Fájdalmas anya
búcsú, püspöki szentmise.
Szeptember 22., 9.30: Veni Sancte tanévkezdő mise iskolatáskák megáldása, délután a játszókertben
játszónap.
Október 20.: Missziós vasárnap - a szentmisén erre a célra gyűjtünk felajánlásokat.
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
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Faápoló bajnokságról
hallottak már?
Július 27-28. között a Margit-szigeten rendezték az
V. Faápoló Magyar Bajnokságot, melyre több országból érkeztek versenyzők. Erről a sportágról
egyelőre kevesen hallottunk, pedig Gyálon is van
egy fiatalember, aki eredményesen űzi.
Kiss Zsolt 41 éves gyáli lakos 5 éve vesz részt faápoló versenyeken. Eddig Szegeden, Zalaegerszegen, Budapesten, Szlovákiában, Lengyelországban versenyzett. A Faápoló Magyar Bajnokságon
az idén összesített első helyet sikerült elérnie, így
megnyerve a bajnoki címet. Külön versenyszámokban, úgy mint társmentés első, gyorsmászásban
pedig második helyen sikerült végeznie.
-Mit takar ez a sportág? Hogyan kell elképzelni
egy ilyen versenyt?
-A faápoló magyar bajnokság egy szakmai verseny, aminek 5 állomása van. Gyorsasági és ügyességi versenyszámokból áll.
-Milyen feladatokat kell végrehajtani?
-5 féle feladatot kell végrehajtani. A mindennapi
munkát kell imitálniuk a résztvevőknek, persze azzal a kivétellel, hogy itt nem történik favágás.
Kétféle gyorsasági szám:
-lábkulcsos technikával való mászás, 19 méteren
van egy harang amit minél gyorsabban meg kell
érinteni.
-felső biztosításos gyorsmászás: kijelölt útvonalon
kell felmászni 25 méterre a fa ágain.
Dobás:
-kötelet kell kiépíteni egy vékony dobózsinor és
egy kis dobózsák segítségével. Különböző magasságokban vannak a kijelölt helyek oda kell feldobni
a dobózsinórt és annak segítségével kell kiépíteni
a kötelet a mászáshoz. Ezzel a technikával nem sérül a fa kérge.

-A hétköznapi életben mi a fogalkozása?
-A hétköznapi életben favágás, faápolás és ipari
alpintechnikával foglalkozom.

Társmentés:
-a sérült faápolót kell minél gyorsabban és biztonságosan lejuttatni a fáról. A versenyeken 80 kg-os
életnagyságú bábut használnak.

-Milyen népszerű ez a sportág hazánkban? Szoktak versenyeket rendezni?
-Ez a szakmai verseny 5 éve indult el hazánkban.
Minden országban csak egy alkalommal van ilyen
verseny. Ehez hasonló rendezvény Zalaegerszegen
szakott lenni minden tavasszal.
A verseny főszervezője Lajkó Bendegúz és mi versenyzők próbáljuk népszerűsiteni magát a faápoló
szakmát, és a szakma fontosságát.
Ha valakit érdekel ez a szakma és a versenyek,
megfelelő végzettséggel már ő is részt vehet a következő megmérettetésen.

Munkamászás:
-ez a versenyszám hasonlít legjobban a mindennapi munkához. A fán különböző magasságban
vannak jelölve az állomások, és minden állomáson
harang megérintésével kell jelezni, hogy végrehajtottuk a feladatot. Persze a munkavédelmi előírásnak megfelelően.

Káposztássy Béla
plébániai kormányzó
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-Hogyan ismerkedett meg ezzel a sporttal?
-Ezzel a szakmai versennyel Szegeden ismerkedtem meg, és itt is indultam első versenyemen.
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Szedjük össze magunkat! - kampány a környezetvédelem jegyében

Mi az az ökológiai lábnyom?
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsannával, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorával
már több cikket is megjelenítettünk a „Szedjük össze magunkat!” rovatban,
amely egyébként egy, a városunkban elindított környezetvédelmi kampány része.
Ezúttal azt szerettük volna megtudni a környezetgazdásztól,
mit tehetünk a hétköznapjainkban annak érdekében,
hogy a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot hagyjuk magunk után.
Professzor Asszony, először is röviden össze tudná foglalni, mit is jelent ez a manapság igen hangzatos
kifejezés: ökológiai lábnyom?
A válasz nem túl nehéz, tekintettel
arra, hogy a saját egyetemi hallgatóinkat is minden évben megkérjük arra,
számolják ki a saját ökológiai lábnyomukat. Az ökológiai lábnyom olyan
mutatószám, amellyel megérthetjük,
hogy a természet erőforrásainak (a
természetnek) mekkora részét használjuk. Mindenki könnyedén kiszámolhatja az internet segítségével saját
ökológiai lábnyomát egy erre vonatkozó kérdőív kitöltésével, amely rákérdez például a táplálkozási és utazási szokásainkra, az egy főre jutó
lakásnagyságra, a rendszeresen megtermelt hulladék mennyiségére, és
még sorolhatnám. A programok arról
is információt adnak, hány Földre lenne szükségünk akkor, ha minden ember olyan szokásokkal élne, ahogy mi.
Ha ismerjük az ökológiai lábnyomunk
méretét, akkor egy kis odafigyeléssel
csökkenteni is tudjuk azt.
A legegyszerűbben hogyan?
Igazából ökológiai lábnyomunkat a
mi környezetkímélő vagy pusztító
életmódunk határozza meg, tehát
ha tudatosabbak és figyelmesebbek
vagyunk, könnyedén csökkenteni
tudjuk azt. Ez mindenkinek a saját
szokásán múlik, ezért csak általános
tanácsokat tudok adni.
A vízfogyasztást tekintve célszerű
összegyűjteni az esővizet, ezzel lehet
locsolni a kertben a növényeket, a füvet, és célszerű a nap hűvösebb részében öntözni. Ha igyekszünk az esti
zuhanyozást egy kicsivel lerövidíte-
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ni, vagy elzárni a csapot addig, amíg
szappanozzuk magunkat. Hagyhatjuk
egy kicsit magasabbra nőni a füvet,
mert így az árnyékolja a gyökereket.
A közlekedést tekintve környezetkímélő, ha tömegközlekedéssel utazunk, vagy, ha többen egyirányba
tartunk, akkor egy autón osztozunk.
Az ökológiai lábnyomunk jelentős részéért éppen a közlekedés a felelős.
A vásárlási szokásokon lehet a legtöbbet javítani. Próbáljunk nagy tételben vásárolni, és inkább helyben
termelt gyümölcsöt, zöldséget venni. Erre kiválóan alkalmas a vasárnapi
zöldségpiac, ahol helyi és térségi termelők csomagolásmentes (és a közelből ideszállított) áruihoz lehet hozzájutni! Vigyünk magunkkal szatyrot,
kis tárolót, amibe bele tudjuk tenni
a piacon vásárolt árut. Ha van időnk
és lehetőségünk, termeljünk otthon
élelmiszert. Télire eltartható hazai
gyümölcsöt vegyünk, vagy konzervet, esetleg fagyasztottat, a külföldről
behozott gyümölcs helyett (ezeknek
igen magas az ökológiai lábnyoma,
mivel időnként több ezer kilométeres
távolságból érkeznek). Tartósíthatjuk
a szezonális gyümölcsöket is, különféle megoldásokkal (fagyasztás, befőzés, aszalás, szárítás stb.).
Nem lehet elégszer elmondani,
semmiről sem kell lemondani, de
csak annyit vásároljunk, amennyire
szükségünk van, és amennyit valóban el tudunk fogyasztani!
Használjuk a szelektív hulladékgyűjtőket, amelyek ma már minden gyáli
ingatlantulajdonosnak a birtokában
vannak, de hangsúlyoznám, az a jó
hulladék, amelyet meg sem terme-

lünk, hiszen arról gondoskodni sem
kell a továbbiakban.
Elsőre soknak tűnhet ennyi, és főleg ennyire sokféle tanács, és persze nem is lehet az összeset rövid
idő alatt beépíteni a mindennapjainkba. Érdemes ezért eleinte kiválasztani azokat, amelyek számunkra
valamiért szimpatikusak, vagy, mert
a legkönnyebben megvalósíthatóak. Érezni fogják az eredményét – a
pénztárcájukon, a környezetünkön
és a közérzetünkön is!
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Mert a gyermekkel együtt töltött idő pótolhatatlan...

Dönci iskolás lesz
Dönci a kis csigagyerek a réten élt, lángvörös pipacsok, kéklő búzavirág és ringó szirmú kamillák között.
Vidáman teltek a napjai, sok barátja volt és a mezei
oviban néha az égig szállt a kacagás. Most azonban
az óvónéni komoly képpel ült közéjük és így szólt:
– Tudjátok gyerekek, nagyra nőttetek és vár benneteket az iskola!
Mesélt az iskoláról, a sok csodáról, ami rájuk vár, az
írás tudományáról, aztán egy könnycseppel a szemében megölelte őket.
– Legyetek nagyon ügyes és okos gyerekek, tanuljatok nagyon sokat mindannyiunk örömére!
– De én már tudok írni, tegnap a homokba lerajzoltam, hogy „DÖNCI”!
– Ó, igen, tudom, hogy nagyon okos vagy, éppen ezért kell iskolába járnod, hogy igazi tudós
legyen belőled! Nemcsak a Dönci betűt ismered
meg, hanem mindet és olvasni is tudsz majd! Elolvasod az összes mesét, a csillagok járását és az
összes titkot megfejted! Lehet, hogy még a Tvben is látunk majd, olyan bölcs leszel!
Ezen elgondolkodott a mi kis barátunk és lelki szemeivel már látta is magát tudós süveggel a fején. Nagy
búcsúvacsorát rendeztek, mindenféle finomságtól roskadozott az asztal, elmesélték, hogy ki merre megy tovább. Dönci előtt hosszú, fárasztó út állt,
a városba kellett araszolni. Reggel becsomagolt és illatos papsajtot tett uzsonnára. Bizony hosszú volt az
út, egy ilyen kis csigagyereknek! Fölötte fürge fecskék cikáztak, ők is készülődtek messzi idegenbe.
– Nincs időnk, nincs időnk, sietni kell! –csicseregték.
A mi Döncink is haladt azért, olyan csigásan, már látta is az iskolát. A járdán kell átkelni és már ott is van!
A JÁRDÁN, ami a buszmegálló mellett vezetett az
iskolába. Alig tett két csusszanást, hangos tűsarkok
kopogtak mellette. Alig tudta behúzni a fejét, de ezt
megúszta, a tűsarkak tovább kopogtak. Két lépés
után szaladó cipők dobogtak, majdnem eltaposták!
– Jaj nekem, csak érjek végre át! –jajongta.
Reszketve indult tovább, amikor egy kislány guggolt mellé és énekelni kezdett:
– „Csiga- biga, told ki szarvadat!”
– Jaj Panka, tedd le azt a szegény csigát, hadd
menjen oda, ahová akar!
Panka letette a járda szélére.
– Jaj nekem, most kezdhetem elölről!
Nagy nehezen, sok veszély között ismét eljutott a járda közepéig. Teri néni éppen ekkor ért oda Rexi kutyusával, aki érdeklődve szaglászta körbe Döncit. Teri
néni lehajolt és meglátta a reszkető csigagyereket.
– Ó, te szegény, mit keresel itt ezen a veszélyes
helyen még a végén eltapos valaki!
Óvatosan felemelte és a hajlongó fű közé tette a
panaszosan szipogó Döncit. Hiába Teri néni nem

www.gyal.hu

értett csigául, így nem tudhatta, hogy már órák óta
próbál a túloldalra jutni. Keservesen sírva fakadt,
amikor megmozdult a föld mellette és a guruló göröngyök közül Tóni, a kis vakond dugta ki a fejét.
– Hát te mit csinálsz itt és mért csinálsz ekkora árvizet? A könnyeid elárasztják a járatomat!
Dönci elmesélte, hogy milyen szörnyűség érte. Hiába van közel az iskola, ezen a forgalmas járdán sehogy sem tud átkelni.
– Hm, van egy ötletem! Ha nem félsz a sötétben,
akkor fúrok neked egy alagutat a járda alatt, azon
átsétálhatsz, meg vissza is jöhetsz!
– Jaj, de jó! Tapsikolt Dönci, örömében majdnem
összekuszálódtak a szarvacskái.
Tóni nekilátott és az alagút reggelre el is készült.
Hálásan megölelték egymást és mire becsöngettek, Dönci már a padban ült.
Úgy hallottam, hogy nagyon jól tanul, folyékonyan
olvas, és már számol is! Meglátjátok, egyszer igazi
tudós lesz belőle!
A mesét a Gyáli Mi Újság olvasóinak írta:
Karácsonyi Ibolya,
író
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#NEM, ne tűrjük az erőszakot!
Bizonyára sok olvasónk előtt ismert, hogy a közelmúltban
több, állatok ellen elkövetett brutális cselekmény történt kishazánkban. Ezen állatkínzások, a naponta elkövetett halálos
kimenetelű bántalmazásoknak csak apró darabja. Sajnos,
napi szinten halnak meg állatok kegyetlenség révén, csak
nem kerülnek nyilvánosságra. Jelen cikkünk megszületését
e szomorú események inspirálták, hiszen nem mehetünk el
szó nélkül ilyen kegyetlenségek mellett. 2019.augusztus 25én, Magyarországon, több mint 160 állatvédő szervezet fogott össze, és 27 helyszínen, köztük Gyálon is, rövid megemlékezést tartottunk. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra,
hogy mi, mindannyian tehetünk azért, hogy ezeket a cselekményeket megelőzzük vagy segítsük a felderítésüket.
Először is tisztázzuk, mi az állatkínzás. Azt, hogy hogyan kell
tartani állatainkat, milyen körülményeket kell számukra biztosítani, elsősorban az állatvédelmi törvény és több kormányrendelet szabályozza. Ha valaki ezeket az előírásokat megszegi, azaz rosszul tartja az állatát, akkor ezen jogszabályok
alapján az állatvédelmi hatóságok járnak el közigazgatási eljárás keretében. Ha a tartási körülmények olyan rosszak, hogy
az már az állat egészségét, életét sérti/veszélyezteti, vagy állatbántalmazás történik, esetleg valaki az állatát kidobja otthonról, akkor beszélünk állatkínzásról. Ez már törvénybe ütköző cselekedet, azaz bűncselekmény, amiben a rendőrség
nyomoz és végül a bíróság hoz ítéletet. Nem megfelelő állattartási ügyben, a város elsőszámú állatvédelmi hatósága a város jegyzője intézkedik. Ide tartozik például, a tartós láncon
tartás, nem megfelelő körülmények közötti, a fajtának nem
megfelelő tartás, vagy éppen a tény, hogy a gazda nem tesz
azért, hogy megakadályozza állata közterületre való kijutását.
Elméletben szépen hangzik, hogy az állatokat több jogszabály is védi, azonban a gyakorlatban ahhoz, hogy tényleges
védelmet kapjanak az állatok, a hatóságok érdemi fellépésén túl szükség van ránk, civil emberekre is. Mire gondolok,
mikor azt mondom, hogy szükség van a civil emberekre ebben a „küzdelemben”?
Elsősorban arra, hogy ne hagyjuk szó nélkül, ha látjuk, hogy
a szomszédunk méteres láncon tartja a kutyáját étel-ital nélkül. Ne legyünk némák, mikor azt látjuk, hogy valaki üti-veri az állatát. Hogy a felesleges kutya/macska szaporulattól
úgy szabadul meg, hogy az újszülötteket agyonüti, vízbe
fojtja. Hogy a megunt kutyáját kidobja a határba. Jelentsük
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be ezeket az eseteket az állatvédelmi hatóságoknak, rendőrségnek. Merjünk kiállni, tanúskodni. Városunkban Gyálon,
a hatóságok nem utasítanak el, a jegyző eljár bejelentés esetén, a gyáli rendőrőrs is példaértékű figyelmet fordít az állatkínzási, állattartási eseteknek, hisz aki az állattal így bánik,
embertársait se kíméli.
Segítsük az állatvédelmi szervezetek munkáját. A rosszul
tartott, esetleg megkínzott állatokat az állatvédő szervezetek szokták átvenni, mivel sajnos az egész országban
nem található egyetlen olyan, államilag fenntartott telephely sem, ahol az ilyen szerencsétlen állatok elhelyezhetőek lennének. Az állatvédő szervezeteket azonban civil
emberek tartják fenn, akik nem számíthatnak másra, csak
más civil emberek jóindulatára, támogatására. Segíthetünk ideiglenes befogadással, anyagi támogatással, tárgyi
adományokkal.
Hiszek abban, hogy mi, normális gondolkodású, felelős emberek vagyunk többségben, akik elítélik az állatokkal szembeni kegyetlenkedést. Ezt a többséget azonban meg is kell
mutatnunk, nem maradhatunk néma többség. #NEM, ne
tűrjük az erőszakot! Köszönjük!
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: 0629/340-134, weboldal: http://varosuzemeltetes-gyal.hu/
egyeb-szolgaltatasok/gazdikereso ).
Szegény körülmények között élő, háziállatot tartó családok segítése: Bundás Barát Állatvédő Egyesület Gyál,
telefon: 06-70/205-6552.
Smiatek Anikó,
a Bundás Barát Állatvédő Egyesület Gyál
elnöke

gyáli mi újság

Bartókosok Erdélyben
Határtalanul!
Ebben az évben a Bartók iskola 40
tanulója a Határtalanul! program
révén Erdélybe látogathatott (az elnyert támogatás összege:
2 348 650 Ft).
A kirándulás szervezőinek célja,
hogy Erdély történelmi, kulturális
és természeti értékeit megismerve,
diákjaink igazi közösségépítő élményekkel gazdagodjanak.
Első napon Szent László király városába, Nagyváradra látogattunk.
A barokk Székesegyház kapui megnyíltak előttünk,
a püspöki kincstár kiállítótermébe lépve történelmi
időutazáson vettünk részt. Majd a megújuló, egykori pompáját ismét magára öltő szecessziós városközpont tereit, utcáit jártuk be, és megpihentünk Ady és a Holnaposok szoborcsoportjánál.
Este a magyarlónai barátaink láttak vendégül.
Másnap Mátyás király városában, a kincses Kolozsváron Mátyás szülőházát, a Szent Mihály-templomot és Fadrusz János híres szoborcsoportját tekinthettük meg. Az unitárius alma mater, a János
Zsigmond Kollégium igazgatója látott vendégül.
Az iskola történelmi múltjába és jövőt tervező jelenébe nyerhettünk betekintést.

www.gyal.hu

Majd a tordai sóbánya monumentális terei kápráztattak el, meredek
lépcsői tették próbára fizikai erőnket, kitartásunkat. A napot székelyföldi, korondi kézműveseknél
zártuk.
Székelyszentlélekről,
vendéglátóinktól a harmadik napon a KeletiKárpátok csodálatos, mondákkal
átszőtt világába tartottunk, a Békás-szoros és Gyilkos-tó környékére.
A csíksomlyói vallási és nemzeti zarándokhelyen folytattuk utunkat, a Nyeregből csodálatos látvány, a Csíki-medence tárult elénk.
Negyedik napon, hazafelé az erdélyi szász-magyar
városba, Segesvárra látogattunk, majd a székely
főváros, Marosvásárhely nevezetességeivel ismerkedtünk: a szecessziós Kultúrpalotával és a megújult várral.
Egyik diákunk mondta: ,,Otthon lesz miről mesélni…”. Élményekről, melyeket magunkkal hoztunk
erdélyi utunkról. Élményekről, melyek közösségteremtő erőként bennünk élnek tovább. Lelki tájakról, ahová még visszatérhetünk.
Nagy József Elek
pedagógus
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FEGY-napló

Beke Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint augusztusban 10 haláleset
és 34 házasságkötés történt városunkban.

08.01.

08.21.

A nap folyamán három balesethez is vonultak járőreink: délután a Tulipán utcában, később pedig a
Mátyás király utcában ütközött két személyautó, a
Szent István utcában pedig egy sofőr előzés közben veszítette el az uralmát gépjárműve felett és
egy oszlopnak ütközött. Személyi sérülés egyik
balesetnél sem történt.

Késő este a Vecsési útról érkezett jelzés egy, az autóbusz-megállóban fekvő férfiről. Járőreink a helyszínen megállapították, hogy az erősen ittas, gyóni
illetőségű férfin sérülés nincs, orvosi vagy rendőri
intézkedést nem igényel, ezért a vasútállomásra kísérték és a hamarosan érkező utolsó személyvonattal otthona irányába indították.

Házasságot kötöttek:
08.09.:
- Sándor Ferenc Richárd és Kántor Panna (házassági név: Sándorné Kántor Panna)
08.10.:
- Duráczky Márton Tamás és Bozsó Nóra Leila
(házassági név: Duráczky-Bozsó Nóra Leila),
- Ballai Jozsef Attila és Erdélyi Éva (házassági név: Ballai Éva),
- Kucserka Attila és Makai Ágnes (házassági név: Kucserkáné Makai Ágnes),
- Frank Péter Ferenc és Patkó Ildikó (házassági név: Frankné Patkó Ildikó),
- Sándor Zsolt és Kovács Ágnes (házassági név: Sándorné Kovács Ágnes),
- Biró Mátyás és Istvánov Márta.

08.03.
Baleset történt az Erdősor utca és a Brassói utca sarkán. Járőreink és tűzoltóink is vonultak a helyszínre,
ahol egy személygépkocsi az útról lesodródva egy
közlekedési táblát kidöntött majd a járdán egy fa
közé és a kerítés közé szorult. Csak a szerencsének
köszönhető, hogy személyi sérülés nem történt, az
ittas állapotban lévő sofőrt a rendőrök szállították el
a helyszínről, bajtársaink a műszaki mentésben és a
terület zárásában nyújtottak segítséget.

08.16.:
- Bekó Zsolt és Bogenfürst Mónika.
08.17.:
- Végh Attila és Tóth Ágnes,
- Hurja István Gábor és Lehoczki Dóra (házassági név: Hurjáné Lehoczki Dóra),
- Molnár Tamás és Békési Krisztina (házassági név: Molnár-Békési Krisztina),
- Majnik Attila és Csongrádi Katalin (házassági név: Majnik Katalin),
- Kis Tamás és Krizsai Timea (házassági név: Kis-Krizsai Timea).

08.07.
Lakossági bejelentés érkezett, hogy a Kőrösi úton
egy idős kerékpáros elesett és megsérült. Járőrünk
a helyszínen megállapította, hogy a bácsi lába sérült, nem is tud ráállni a fájdalomtól, ezért mentőt
hívott, akik kórházba szállították. A kerékpárt járőrünk ezt követően eljuttatta a sérült lakhelyére.

08.23.:
- Máté Gergő Péter és Juhász Emőke (házassági név: Máté-Juhász Emőke),
- Zagyva Imre és Barabás Melinda (házassági név: Zagyváné Barabás Melinda),
- Király Zoltán és Csontos Ari (házassági név: Királyné Csontos Ari).
08.24.:
- Sárközi Mátyás és Rabsán Melinda (házassági név: Sárközi Melinda),
- Baranyecz János Gábor és Indig Viktória.

08.11.
Bejelentést kaptunk, hogy a Budai Nagy Antal utcában valaki nagy mennyiségű szemetet éget a
kertjében, óriási füstöt okozva a környéken. A kiérkező járőreink a tüzet elolttatták, tájékoztatva a
lakót, hogy Gyál területén a szemét égetése minden körülmények között tilos, továbbá súlyosan
szennyezi a környezetet. A hónap során további
3 esetben kellett szemét égetése miatt intézkedni járőreinknek.

08.31.:
- Kovács Géza és Demeter Veronika (házassági név: Kovácsné Demeter Veronika),
- Buzás Bence és Lauber Viktória (házassági név: Buzás-Lauber Viktória),
- Török Ádám Zoltán és Keresnyei Anna (házassági név: Török-Keresnyei Anna),
- Hódos Dávid Csaba és Blum Cintia Mónika (házassági név: Hódos-Blum Cintia Mónika).

LTOZÁS!
IDŐPONTVÁ

		

08.13.

FELHÍVÁS

Gyál Város Önkormányzata ünnepséget rendez
az Idősek Világnapja alkalmából 2019. október 2-án, szerdán 10 órakor
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban.

Lakossági segítségkérés érkezett, mert a bejelentő észrevette, amint az egyik szomszédos ház ablakán egy férfi bemászott. Járőrünk a helyszínre
érkezve kiderítette, hogy - bár a körülmények erre
utaltak - szerencsére nem betörés történt, hanem
a ház lakója volt kénytelen ezen a szokatlan módon otthonába bejutni, mert a kulcsát a munkahelyén felejtette.
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Sport

Várjuk azon szépkorú házaspárok jelentkezését, akik idén ünneplik házasságuk
50., 55., 60., 65., 70. évfordulóját.
A jubilálók fogadalomtételére anyakönyvvezető előtt kerül sor az ünnepségen.
Jelentkezésüket szeptember 25-ig várjuk a 06-29/540-968 telefonszámon.

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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SUDOKU
A helyes megfejtést beküldők közül egy szerencsés nyertes Gyál-ajándékcsomagot nyerhet!
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. szeptember 25.
Az augusztusi szám helyes megfejtése: három
Az augusztusi szám nyertese: Bartáki Alex
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Gratulálunk! Nyereménye átvételének módjáról érdeklődjön a Gyáli Polgármesteri Hivatal Polgármesteri kabinet irodáján a 06-29/540-930-as telefonszámon!
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Feladvány: Melyik évben nyilvánították önálló községgé településünket?

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, 06-20-4616880.
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.

Beszéljünk róla! Én meghallgatom, és meg is hallom
Önt. Mentálhigiénés tanácsadás Gyálon és Budapesten.
(Tóthné Éva) 06-20/564-0606.
Légkondicionáló (klíma) értékesítés, telepítés, szaktanácsadás! Csökkentse fűtésszámláját vagy teljes
egészében nullázza le takarékos, könnyen kezelhető, környezetbarát klímaberendezéssel! Midea, Gree
készülékek akciója most indul a Kesztyűs Klímánál,
hivatalos magyarországi forgalmazótól, hazai garanciával! Ingyenes felmérés, tervezés. Bővebb információ: kesztyusklima@post.com, 06-30/919-4667.
Takarítást vállalok családi háznál. Tel.: 06-70/533-6979.
Autószerelőt és autóvillamossági szerelőt keresünk dunaharaszti telephelyre. Szállás megoldott. Jelentkezni lehet: Telefonon munkaidőben (8-15.30): 06-24/260-440
Ventona Trans Kft.

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

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

Megfejtés:

Emlékszik még rá?
Városunk múltja és jelene

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.
Villanyszerelés! Családi házak villanyszerelése, kivitelezés, korszerűsítés, javítás. Érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése, kamerák, riasztók telepítése, javítása.
Bodnár József 06-30/663-8617.

Városunkban 1972-ben nyílt meg az akkor még 1. számú
Napközi Otthonos Óvoda nevet viselő intézmény. Az évről évre emelkedő gyereklétszám szükségessé tette az
óvoda folyamatos bővítését. 2008 szeptemberétől 3 külön álló épületben 9 csoporttal működött a Liliom Óvoda. 2015-ben Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Liliom Óvoda modernizációja mellett
döntött. A beruházás keretében mintegy 550 millió forint
értékben újult meg az épület. 10 csoportszoba, nevelői,
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pszichológusi, logopédusi és orvosi szoba, tornaszoba és
sószoba is kialakításra került az új épületben. 1500 m2-es
parkosított játszóudvar áll a gyermekek rendelkezésére,
ahol önfeledten játszhatnak a friss levegőn. 2017-ben az
óvoda munkatársai elhatározták, hogy összefogással tanösvényt létesítenek az intézmény udvarán. A több mint
egy millió forintos beruházás Gyál Város Önkormányzata,
az óvoda apparátusa, helyi vállalkozók, magánszemélyek
és a szülők támogatásával valósulhatott meg.

gyáli mi újság

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.
Gyálon és vonzáskörzetében sürgősen biztonsági
őröket keresünk, kiemelt bérezéssel.
+36-20/596-8818, +36-30/223-5215

www.gyal.hu
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Közérdekű Közbiztonság

Egészség

Környezetünk Állatvédelem

Vallás

Helytörténet

Hirdetés

SÓDER DEPÓ
Vállaljuk szóródó
építőanyagok
(sóder, homok,
kavics, murva,
töltő- és termőföld)
kertépítő és díszítő
anyagok szállítását
és értékesítését.
06-30/273-8866
1m3-től

Közélet

Portré

Gyereksarok

Sport

Oktatás

Riport

Anyakönyv

Hirdetés

A NAPRA FORGÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
MUNKATÁRSAKAT KERES AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE!
DÍSZNÖVÉNY KERTÉSZETI MUNKATÁRS (részmunkaidőben is)
Feladatok:
ültetés, növényápolás, áru-összekészítés
Munkavégzés helye: Szigetszentmiklós - dísznövénykertészet
RAKTÁRI MUNKATÁRS
Feladatok:
címkézés, csomagolás, kézi- és gépi
anyagmozgatás (targoncázás, komissiózás)
Munkavégzés helye: Gyál - logisztikai raktárak
Munkavégzés körülményei:
•
teljes munkaidős munkarend
•
hosszú távú munkalehetőség
•
munkába szállítás, vagy munkába járás támogatása
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 .

!”
„Mindenkit szeretettel várunk
Bácsi Péter
kötöttfogású világbajnok

9 órától

Sportcsarnok
Gyál, Sportpálya és
utca 22.
Ady Endre

A rendezvény fővédnöke Pápa

2017

PROGRAM:
DÜLETBEN
N
LE
9.00 órától megnyitó és világhírű sportszakemberek előadásai

10.00

Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi MTE professzor emerita,
Dr. Kemény Dénes vízilabda mesteredző, Monspart Sarolta tájfutó
világbajnok.

10.00 Sportcsarnokavatás

i Mihály polgármester

Sportcsarnok
hivatalos átadó
ünnepség

re n d e z v é n y so ro za t

Beszédet mond: Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár,
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Pápai Mihály polgármester.

10.30 Közös bemelegítés Monspart Saroltával
10.40-től a külső helyszíneken sportági versenyek az előre

nevezetteknek (tájékozódási verseny, Eisberg focikupa, streetball)
Szabadon választható programok, egészségügyi szűrővizsgálatok
(vércukormérés, vérnyomásmérés, koleszterinszint mérés, húgysav mérés,
dietetikus, neuropátiás szűrés, testtömeg index, kardiológus, pulzoximetria,
elsősegélynyújtás bemutató stb.)
Gyermekmegőrző: játékos foglalkozások.
10.40-16.00 Decathlon sporteszközök kipróbálása
10.40 -12.30 Asztalitenisz+adogatógép, sakk, jóga,
safebike (kerékpár központi nyilvántartásba vétel)
13.00 - Sportági versenyek, díjak átadása
13.30-13.45 Birkózás bemutató
13.45-14.00 Boksz

14.15-15.00 Dr. Zacher Gábor toxikológus előadása
15.00-15.10 Tánc
15.10-15.20 Mazsorett
15.20-15.30 Kézilabda növendékek
15.30-15.45 Karate bemutató
15.45-16.30 Katus Attila világbajnok sportoló
életmód előadása és 25 perc közös aerobik
16.30 Záróbeszéd, Eisberg felnőtt focikupa díjátadás

Salátakóstoló, egészséges ételek, vásárlási lehetőség.
Támogatók:

LENDÜLETBEN

2017

rendezvénysorozat

