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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
Péntek: 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 gyógyszertárak ügyeleti rendje:
2018. nov. 19-25-ig:	
Aranyág Gyógyszertár
2018. nov. 26-dec. 2-ig:
 Gyál-Liget Patika
2018. dec. 3-dec. 9-ig:
Fagyöngy Gyógyszertár
2018. dec. 10-26-ig:	
Aranyág Gyógyszertár
2018. dec. 17-23-ig:

Gyál-Liget Patika
2018. dec. 24-30-ig:
Fagyöngy 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 Okmányirodájának ügyfélfogadási rendje:
Gyál, Somogyi Béla utca 2.
Hétfő: 07:00 - 17:00
Kedd: 08:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 20:00
Csütörtök: 08:00 - 18:00
Péntek: 08:00 - 16:00
Tel.: 06-29/540-977
Gyáli Rendőrőrs
Cím: Gyál, Kisfaludy utca 1.
Tel.: 06-29/560-485
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

Meghívó
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi
CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján
KÖZMEGHALLGATÁST tart.
A közmeghallgatás ideje: 2018. november 30. napja 18.00 óra
A közmeghallgatás helye: Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár - Színházterem (Gyál, Kőrösi út 118-120.)

Átadták a közel 500 millió forintból
újjáépített GYÁLI TÁTIKA ÓVODÁT
2018. október 26-án ünnepélyes keretek között
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő,
Pápai Mihály polgármester, Németh Istvánné intézményvezető
adta át az újjáépített Gyáli Tátika Óvodát.
Az eseményt Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő nyitotta meg, majd Pápai Mihály polgármester
köszönte meg a projektben érintettek lelkiismeretes munkáját, kitartását és szorgalmát.
A rendezvényen az óvoda gyermekeinek ünnepi
műsorát az intézményben dolgozó pedagógusok
éneke követte. A hagyományok szerint a szalagátvágást követően, Kiss Balázs állandó diakónus
szentelte fel a létesítményt.
Az óvoda Klapka György utcai épületét 490 millió
forintból építette újjá Gyál Város Önkormányzata,
amelyben 12 csoportszobát alakítottak ki mosdókkal, öltözőkkel, ezzel mintegy 300 férőhelyet biztosítva. Az új intézményről részletesen beszámoltunk
lapunk októberi számában.

A közmeghallgatás napirendi pontjai:
1. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2018. évi gazdálkodásáról
2. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2018. évi fejlesztéseiről
3. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2019. évre vonatkozó terveiről
4. Közérdekű kérdések és bejelentések


Pápai Mihály
polgármester

gyáli mi újság
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Tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó
KUTAK ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint minden
meglévő fúrt és ásott kútra egyaránt - bármilyen
régen készültek is ezek a kutak, illetve, ha csak locsolásra használják, akkor is - fennmaradási/üzemeltetési engedélyt kell kérni. Új kút létesítése esetén létesítési engedély szükséges. Ha jelenleg nem
használják a meglévő kutat, akkor annak megszüntetése is kérhető.

Meglévő kutak
esetén először keresni kell egy kútfúrásra jogosult
szakembert, akivel el kell készíttetni egy tényleges
megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt, helyszínrajzzal együtt. A szakembertől be kell
szerezni kútfúrói jogosultságának igazolását, majd
ki kell tölteni a szakemberrel együtt a kérelemnyomtatványt, amit 3.000 Ft-os illetékbélyeggel kell ellátni, végül egy fényképfelvételt kell készíteni a kútról
és környezetéről. Amennyiben a vízilétesítmény közművet is érint, akkor a közmű üzemeltetőjének hozzájárulása is szükséges. Ha mindez megvan, akkor a
Polgármesteri Hivatalba kell leadni a kérelmet és mellékleteit. A hivatal ezt követően megkeresi az ügyben
eljáró szakhatóságot (az illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóságot), majd lefolytatja az engedélyeztetési
eljárást. Ha a vízkivétel ivóvíz célú, akkor szakhatóság
(ebben az esetben a megyei kormányhivatalok népegészségügyi főosztálya) szakvéleménye is szükséges, DE amennyiben az ingatlant határoló közterületen az ivóvíz-törzshálózat műszakilag elérhető, akkor
saját célú ivóvízmű nem telepíthető, meglévő érvényességi ideje nem hosszabbítható, azaz a vízhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni!

Újonnan kialakítandó kutak
esetén kútfúrásra, tervezésre jogosult szakembert
kell keresni, akivel el kell készíttetni egy tervezői
tervdokumentációt, csatolni kell hozzá a tervezői
jogosultság igazolását és a kútfúró kivitelezői jogosultságának igazolását, továbbá a fúráshoz használt
berendezés megfelelőségének igazolását is, majd ki
kell tölteni a szakemberrel együtt a kérelemnyomtatványt, amit 3.000 Ft-os illetékbélyeggel kell el-
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látni. Ha mindez megvan, akkor a Polgármesteri
Hivatalba kell leadni a kérelmet és mellékleteit. A hivatal megkeresi az ügyben eljáró szakhatóságot (az
illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságot), majd
lefolytatja az engedélyeztetési eljárást. A kút fúrása
csak a vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg. Amikor a kút elkészült, akkor egy üzemeltetési engedélyt kell kérni hivatalunktól. Ehhez ki kell
tölteni a kútfúró szakemberrel együtt egy kérelemnyomtatványt, majd 3.000 Ft-os illetékbélyeggel
kell ellátni, végül egy fényképfelvételt kell készíteni
a kútról és környezetéről, illetve 1 pld. helyszínrajzot
a megvalósult állapotról. Ivóvízhasználat és közmű
érintettség esetén a fentieken kívül a meglévő kutaknál említett dokumentumok is szükségesek.

Megszüntetni kívánt kutak
esetén szakember által kitöltött kérelemnyomtatványt kell beadni a hivatalba, melyet 3.000 Ft értékű illetékbélyeggel kell ellátni, továbbá fúrt kút
esetén az eltömedékelést végző személy jogosultságáról szóló igazolást, közmű érintettség esetén
pedig a közmű üzemeltetőjének hozzájárulását is
szükséges csatolni.
A jogszabály előírja, hogy amennyiben a kút létesítése 1996. július 1. és 2018. január 1-je között történt, és annak fennmaradása és üzemeltetése iránti
igényét az üzemeltető 2018. december 31. napjáig nem nyújtja be, vízgazdálkodási bírság fizetésére
köteles. Azonban a jogalkotó feltehető akarata szerint ez az időpont változni fog. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által benyújtott javaslat szerint
az engedélyeztetési eljárások bírság kiszabása nélküli határidejét 2020. december 31. napjáig eltolná.
A 2018. január 1-jét követően létesült kút utólagos engedélyeztetési eljárása esetén a vízgazdálkodási bírságról minden esetben rendelkezni kell.
A bírság mértéke: az engedély nélkül létrehozott
vízilétesítmény értékének 80%-áig, de természetes személy esetén legfeljebb 300.000 Ftig, nem természetes személy esetén legfeljebb
1.000.000 Ft-ig terjedhet.
Az esetleges változásokról a későbbiekben
széles körben fogjuk tájékoztatni a lakosságot.
Bővebb tájékoztató és kérelem nyomtatvány
mindenki számára elérhető a www.gyal.hu honlapon, illetve a Polgármesteri Hivatalban.
További információkat kaphatnak Kurucz-Szigetvári Szonja ügyintézőtől személyesen ügyfélfogadási
időben vagy a 29/540-968-as telefonszámon vagy
a kurucz-szigetvari.szonja@gyal.hu e-mail címen.
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Így emlékeztek Gyálon
1956 hőseire és eseményeire
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének 62. évfordulójára emlékezett Gyál október 19én, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár színháztermében. Ünnepi beszédet mondott Dr.
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, aki a forradalom és szabadságharc helyi vonatkozását említette.
„Emlékezzünk arra az erőre itt, Gyálon, ami a Pribék János vezette Nemzetőrséget és az egész közösséget cselekvésre bírta! Emlékezzünk azokra
a katonákra, akik a budapesti laktanyákból érkeztek a településre és az iskolákban szállásolták el
őket! Arra a többszáz fős tömegre, amely a moziban gyűlt össze, hogy aztán megalakítsa a Nemzeti Bizottságot, a Nemzetőrséget. Hiába gyűrte le a
forradalmat tízezernyi páncélos, 1956. október 23án a kommunista rémálom egyszer és mindenkorra megbukott. Utána soha többet nem volt joga ahhoz, hogy az emberek nevében kormányozza az
országot.” – mondta a képviselő.
A megemlékezés első részét a Gyáli Zrínyi Miklós
Általános Iskola tanulóinak lélekemelő műsora zárta, melyet a közönség többször is megkönnyezett.
Az ünneplők a hagyományok szerint fáklyákkal vonultak a Templom térre, s elhelyezték koszorúikat
az 1956-os emlékműnél, Barth Károly szobrászművész, Gyál díszpolgárának alkotásánál. Nemcsák
Károly Jászai Mari-díjas, érdemes művész Wass
Albert „A bujdosó imája” és Reményik Sándor
„Eredj ha tudsz” című művét szavalta el.
A rendezvényen részt vett Pápai Mihály polgármester, Babák László Mátyás, a Gyáli Járási Hivatal
vezetője, Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, Gyimesi
István nyugalmazott polgármester, díszpolgár, Kovalik Józsefné díszpolgár.
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Polgármesteri P STA
Kedves Polgármester Úr!

Tisztelt K. Andor Úr!

Elnézést kérek, hogy Önt zavarom levelemmel, de úgy gondolom, hogy Ön tud a legtöbbet
tenni annak érdekében, hogy a
problémám megoldódjon.
Minden reggel a Móra Ferenc
utcban járok a Gyál vasútállomáshoz, ahol az út mentén rengeteg a szemét.
A kisfiammal hétvégente végigsétálunk az út mentén és összeszedjük a szemetet mások után.
Egyszer olyan jó volna, ha nem
nekünk kellene rendbe szedni
az utat, hanem egyszer és mindenkorra megtanítani az embereknek, hogy ne dobálják el a
szemetüket.
Nem tudom, hogy milyen megoldást lehetne kilátásba helyezni.
Mit tehet ilyen esetekben az
önkormányzat?

Példaértékűnek tartom, hogy a mai rohanó világban szabad idejét áldozva gyermekével közösen mások után szedik össze a szemetet.
Véleményem szerint globális problémával állunk szemben, hiszen a
szemetelés az egész világban problémát okoz. Nekünk azonban a helyi ügyekre kell koncentrálnunk, amire nem is hinné, hogy éves szinten
mennyi energiát és pénzt fordítunk. Gyál Város Önkormányzata minden módon harcol az illegális hulladékok lerakása és a szemetelés ellen. Ennek egyik módja az, hogy az év elején megerősítettük a közterület-felügyelők csapatát, felvettünk egy vezetőt, illetve további két
főt, így már öten járják az utcákat. Aktívan részt vesznek a „Tisztítsuk
meg Gyált!” nagyszabású szemétszedési akciókon, amelyhez önkormányzati képviselők, civil szervezeti vezetők, tagok és helyi lakosok
is csatlakoznak. Nyáron több, illegális szemétlerakót is sikerült felszámolnunk, amelyek helyére tiltó táblákat és térfigyelő kamerákat is kihelyeztünk. A közmunkásaink minden reggelt azzal indítanak, hogy
a látogatottabb helyszíneken összeszedik a szemetet, felseprik a járdákat. Azt gondolom, hogy hosszabb távon a környezettudatos nevelés hozhat eredményt. Már az iskolában foglalkoznak a gyerekek a
környezet tisztasága és a környezetvédelem kérdésével. A jövőben a
város valamennyi kommunikációs felületén foglalkozni fogunk a témával, illetve fokozottabb lesz a közterület-felügyelők jelenléte az utakon, melynek köszönhetően nagyobb eséllyel érhetik tetten a szemetelőket, hiszen bírság csak ebben az esetben szabható ki.
Pápai Mihály
polgármester

K. Andor

INNOVÁTORKÉNT jellemzik a polgármestert
Profi kommunikációs szakértő elemezte az
agglomeráció
polgármestereinek
facebooktevékenységét. Perlaky-Papp József, PR-stratéga,
a Budapesti Metropolitan Egyetem docense igyekezett megtalálni a választ arra a kérdésre, hogy
van-e összefüggés egy település sikere és a polgármester temperamentuma között.
Pápai Mihály polgármester 2017-ben indította el
online, élő facebook fogadóóráját annak érdekében, hogy azon gyáli polgároknak is lehetősége
legyen kérdéseket feltenni, akik a személyes fogadóórájára nem tudnak eljutni. A cikkben Gyál
polgármesterét is említik, innovátorként jellemzik,
hiszen az országban az elsők között indította el
facebookos fogadóóráját.
A polgármestertől megtudtuk, hogy a jövőben
több meghívott vendéget invitál fogadóórájára, amelyet minden hónap első szerdáján 18 órától tart.
A tapasztalatok szerint elmondható, hogy egyre
többen élnek az online fogadóóra lehetőségével és
kérdeznek a városvezetőtől.
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Fotó: MTI/Mohai Balázs

TAKARÓ KÁROLY nyugdíjba vonult
Magas állami kitüntetést kapott a nyugdíjazott
Takaró Károly református lelkész,
korábbi protestáns tábori püspök, Gyál díszpolgára.
Takaró Károly püspök úr nevéhez fűződik a Gyáli
Református Templom építése, melyet Koós Károly
stílusában, modern külsővel építettek, illetve elkezdte a felsőpakonyi templom építését is. A rendszerváltás után újra megalakult a tábori lelkészi
szolgálat, melynek Takaró Károly aktív részese volt.
A tábori püspökség után negyedszázad lelkészi
szolgálat következett Kelenföldön.
Gyálon végzett áldozatos és kiemelkedő közösség-, és templomépítő munkásságáért 2010-ben
Gyimesi István akkori polgármester kezdeményezésével a képviselő-testület Gyál Díszpolgára Címet adományozott részére.
Takaró Károly a lelkészi szolgálatra már gyermekkorában készült, hiszen a Takaró-családban apák és
fiaik nemzedékről-nemzedékre hirdették az Evangéliumot, a keresztyén hit megtartó erejét, vigyázták és nevelték hitben a rájuk bízott gyülekezeteket.
A nyugdíjazott Takaró Károly lelkipásztor negyedszázados munkáját megköszönve hálaadó istentiszteletet tartottak a Magyar Advent Templomban szeptember 30-án. Az istentiszteleten
beszédet mondott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az ünnepségen részt
vett Nagy János Miniszterelnöki Programirodát
vezető államtitkár, Pánczél Károly országgyűlési
képviselő, városunk díszpolgára.

www.gyal.hu

Az istentisztelet után megtartott rendkívüli közgyűlésen elsőként a gyülekezet búcsúzott a 70
éves lelkipásztortól, majd Gulyás Gergely méltatta Takaró Károly életútját. Úgy fogalmazott: prédikációi sokszor tűnhetnek „ítéletesnek, keménynek
és kategorikusnak, pedig csak fájdalmasan igazak
és a Szentírással szembesítenek egy olyan korban,
amely nem csupán túl könnyű bűnbánatot remél,
de már a bűnt is vitássá tette”.
Takaró Károly egyike volt azoknak, akik a rendszerváltás után újjászervezték a tábori lelkészi szolgálatot és a protestáns tábori lelkészséget. Tette ezt
egy olyan katonaságnál, amely „éppen csak szabadult a szovjet katonai megszállás valódi honvédelmet fogalmilag lehetővé tévő béklyója alól”.
Takaró Károly szolgálata nélkül nem lenne teljes a
rendszerváltozás utáni magyar református egyháztörténet - mondta. Gulyás Gergely az ünnepségen
a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntette
ki az 55 év szolgálat után nyugdíjba vonuló lelkészt, aki így köszönte meg a kitüntetést: “Kicsi vagyok. Kegyelemből élek és jövőm van ebben a kegyelemben Istennél.”
„A püspök úr egy kiváló, szerény ember, aki kellő tisztelettel szolgálta a Jóistent, állami kitüntetéséhez ezúttal gratulálok a városvezetés nevében.”
- mondta Pápai Mihály polgármester.
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TÉT A JÖVŐM
iskolabörze
Interaktív intézményi bemutatkozók színesítették
az idei középiskolás börzét, amely közel 180 érdeklődőnek segített középiskolát választani az eljövendő tanévre. Ez az esemény kiemelt jelentőséggel
bír Gyál oktatási életében, hiszen ilyen bemutatókon való részvétel ritkán adódik az iskolások számára. A november 5-én megtartott börze megnyitóján Erős József alpolgármester köszöntötte
a diákokat és a kísérő pedagógusokat, majd beszédében elmondta: a középiskolás börze legfontosabb értéke a személyes kapcsolat, amit egyébként hat éve támogat Gyál Város Önkormányzata.
A város mindhárom általános iskolás végzős osztálya ellátogatott az eseményre, melynek idén is a
közösségi ház adott otthont.
A továbbtanulás az első olyan meghatározó döntés az általános iskolai tanuló életében, ami egész
további életére nagy befolyást gyakorol, és nagyon
komoly átgondolást kíván mind a gyermek, mind a
szülők részéről. Az iskolabörze ebben próbál a diákok segítségére lenni. Három helyszín is rendelkezésre állt a tanulóknak ahhoz, hogy a továbbtanuláshoz minden információt megkapjanak.
Az intézmények egyenként bemutatkoztak, majd
személyesen tehették fel kérdéseiket a végzős diákok az egyes intézmények képviselőinek.
A rendezvényen Dr. Duró Zsuzsa gyermekpszichológus előadását hallgatták meg a diákok a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés témakörében.
A börzén idén is nagy sikert aratott Czékman Balázs kommunikációs szakember előadása, aki gyakorlatiasan magyarázta el a diákoknak, hogyan készüljenek fel a felvételi elbeszélgetésre. Többek
között felhívta a tanulók figyelmét a helyes testtartás, testbeszéd, a megfelelő kézfogás helyességére, arra, hogy hogyan adják el magukat a felvételi elbeszélgetésen.
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30. jubileumi
ünnepség az
Eötvösben
2018. október 13-án ünnepelte Gyál város középfokú intézménye fennállásának 30. évfordulóját.
Az ünnepséget Pápai Mihály polgármester nyitotta
meg, majd az Érdi Szakképzési Centrum főigazgatója, Pergel Antal mondott ünnepi beszédet. Ezután
az intézmény vezetője, Horváthné Körmendi Andrea
osztotta meg gondolatait az elmúlt 30 évről. Végül
Eszes Tamás történelem szakos tanár idézte fel az iskolában töltött 27 éve legemlékezetesebb pillanatait.
A műsor részeként:
• Farkas Évi színművésznő verssel köszöntötte
az ünneplőket,
• Hager Mercédesz 12.B, Nagy Gergő 11.B osztályos tanulók verset mondtak,
• Keresztesi Zsolt idén végzett tanuló bűvészmutatvánnyal kápráztatta el a közönséget,
• a Csajbota néptáncegyüttes színesítette a műsort, amelynek tagjai Bertalan Emőke 10.A és
Fülöp László 10.B osztályos tanulók,
• a műsorban bemutatták a rendészeti ágazat
végzős tanulói (12.B) azokat a gyakorlati, szakmai fogásokat, amelyet az elmúlt években sajátítottak el,
• végül Tolnai Ferenc szintén végzős tanuló mutatott be látványos utcai erőgyakorlatokat.
Az iskola a jubileum alkalmából emlékfüzetet adott
ki, melynek célja elsősorban az, hogy a legszebb
emlékeket felidézze, a kívülállók számára pedig
ízelítőt adhat az iskola múltjáról. Többek között olvashatók benne az igazgatók írásai, valamint Pásztorné Böröcz Bettinával készített interjú is, aki egykori tanítvány, jelenleg pedig az iskola dolgozója.
Az emlékfüzet korlátozott számban elérhető az iskola portáján.

www.gyal.hu
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Lássuk, miről döntöttek legutóbb a képviselők
Október 25-én csütörtökön elfogadták a képviselők
a bölcsőde, és a három óvoda szakmai beszámolóját, melyben a 2017/18-as év pedagógiai és pénzügyi programja olvasható. Mind a négy intézmény
esetében pozitív elbírálást kaptak a beszámolók.
Felülvizsgáltatták a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiát, melynek eredményéül a gyermek- és
fiatalkori bűnözés megelőzése és csökkentése érdekében az önkormányzat támogatni fogja a rendőrség által szervezett biztonságnövelő D.A.D.A, az
ELLEN-SZER, valamint a „Házhoz megyünk” rendőrségi programot. Megvizsgálják egy saját (az általános iskolákban alkalmazandó) mobil KRESZ
és ügyességi játékok létrehozásának lehetőségét.
A stratégia szerint a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése érdekében szükség szerint helyi
rendeletek megalkotásával, esetleges módosításával és azok betartatásával törekedni kell a közterületek tisztántartására, a Millenniumi park és az emberi pihenést szolgáló terek, játszóterek megóvására.
Nagy hangsúlyt kell helyezni a környezet, így a bel-

és külterületek tisztaságára. Ennek érdekében bővíteni és optimalizálni kell a térfigyelő kamerarendszert, valamint fizikai akadályokkal (sorompókkal)
meg kell akadályozni az illegális hulladéklerakást a
területen, melyet már idén elindítottak. Az intézkedésekre két év áll rendelkezésre.
Az önkormányzat álláspontja szerint a jelenleg
épülő sportcsarnok majdani üzemeltetését célszerű lenne egy kizárólagosan önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságra bízni, aki gondos
gazda módjára, folyamatos önkormányzati kontroll mellett végezné feladatait. Ezen kívánalmaknak a Gyáli-Városgazda Kft. meg tudna felelni abban az esetben, ha a képviselő-testület biztosítaná
az üzemeltetéshez kapcsolódó személyi és tárgyi
feltételeket, melyek kidolgozására az érintett kft.
ügyvezetőjét bízzák meg. A sportcsarnok intézményvezetőjét, illetve menedzsmentjét már szeretnék mihamarabb kijelölni, ennek megfelelően
hamarosan pályázatokat írnak ki a megfelelő szakmai gárda felállításához.

Kibővítik a
CSOK-ot
Fotó: MTVA

Négy súlyponti
kórház lesz
Budapesten

A kétgyermekes családokra is kiterjesztik a 10 millió forintos kedvezményes kamattámogatású kölcsönt, a háromgyermekeseknél pedig a kölcsönfelvétel lehetőségét 15 millió forintra emelik meg.
Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár elmondta: a lakáskasszarendszer átalakításából felszabaduló forrásokat a CSOK kibővítésére költik.
MTI

A kormány határozott arról, hogy Budapesten nem
három, hanem négy súlyponti kórház lesz, ugyanis a Szent János Kórház is ilyen intézménnyé válik
- közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A Szent János Kórház tervezésére
495 millió forintot biztosít a kormány, így egy több
mint 500 ágyas kórház felépítése, újjáépítése történhet meg. A másik három, már eldöntött súlyponti kórház a Honvédkórház, a Szent László és a
Szent István Kórház összevonásával létrejövő intézmény, valamint a dél-budai centrumkórház lesz.
Ezekre már kiírták a tervpályázatokat, amelyeknek
december 9-ig meg lesz az eredményük.
www.kormany.hu
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BÁCSI PÉTER másodszor is világbajnok
Bácsi Péter világbajnoki címet szerzett
a kötöttfogásúak 82 kilogrammos kategóriájában
a budapesti birkózó-világbajnokságon, ezzel az első hazai
aranyat nyerte a Papp László Sportarénában.
A gyáli sportolóért az egész város szurkolt, a közösségi oldalakon gratuláltak a versenyzőnek.
A Ferencváros 35 éves sportolója, aki nem különben
önkormányzati képviselő egyszeres vb-győztesként
kezdte meg az előcsatározásokat, melyekben 2-1-es
győzelmekkel jutott az elődöntőbe, ott viszont 0-4
után leiskolázta a kirgiz Atabek Azisbekovot, így önbizalommal telve várhatta a döntőt, melyben a török Emrah Kus várt rá.
A csarnok szinte „felrobbant”, amikor Bácsi megjelent a bevonulásnál, majd a meccsen az első pillanattól fülsüketítő hangerővel biztatták a nézők.
Bácsi Péternek két vb-címe mellett két Európa-bajnoki győzelme (2008, 2014) is van, a pekingi és a
riói olimpián pedig az ötödik helyen zárt.

„Nem tudom, honnan volt még erőm, de ilyen szurkolósereg előtt nem lehetett veszíteni. Hozzátette, hogy amit a győzelem után érzett, az mindent
felülmúl: „Álomszerű, hogy itthon ünnepelhetek a
családom, a szeretteim előtt.”
Az FTC 35 éves klasszisa súlyos térdsérülése miatt nem léphetett szőnyegre a 2013-as budapesti
világbajnokságon. Azóta csak reménykedett benne, hogy egyszer ez még megadatik neki, de tudta,
néhány évet várnia kell, amíg újra Magyarországnak adják a vb-rendezést. Felfoghatatlannak nevezte, hogy öt évvel később az élet megadta neki
az esélyt, hogy valóra váltsa álmát. Október 26-án
immár második alkalommal nyerte el a világbajnoki címet.

Idén még egy alkalommal lesz VÉRADÁS Gyálon
Magyar Vöröskereszt véradást szervez december 14-én, pénteken 13.00 és 18.00 óra között
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban (Gyál, Kőrösi út 118-120.).
A véradás teljes folyamata 30–35 percet vesz
igénybe. Első lépésként regisztrálják a véradó
adatait. Nagyon fontos, hogy minden véradás alkalmával kötelező bemutatni a személyigazolványt, ennek hiányában útlevelet

gyáli mi újság

www.gyal.hu

vagy jogosítványt; lakcímigazoló kártyát; TAJ kártyát. Ezen dokumentumok fénymásolata nem fogadható el.
A vér leadása nagyjából 5–7 percig tart, melyet
követően 10 percet pihennie kell a véradónak.
A véradás előtt bőségesen kell folyadékot fogyasztani, valamint étkezni.
Adj vért és ments meg három életet!
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Megbecsülés SZÉPKORBAN is
Hagyományosan Pápai Mihály polgármester és
Erős József alpolgármester köszönti a város
szépkorú polgárait, hiszen a hosszú élet munkája,
eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek.
Októberben két szépkorú hölgyet köszöntöttek,
a 95 esztendős Lajtai Imrénét, és a 90 esztendős

Szél Józsefnét. Orbán Viktor miniszterelnök oklevelével, továbbá Gyál Város Önkormányzata nevében egy ajándékkosárral, virágcsokorral, és emléklappal, kedveskedtek a hölgyeknek.
Isten éltesse őket!

2018

Hogy ne ússzunk MÉRGEZŐ füstködben télen!
A tél közeledtével egyre többen égetik el a háztartási, ház körüli hulladékot, fűtőanyagként felhasználva azokat. Sok esetben mindezt büntetlenül, hiszen az illegális hulladékégetést elszenvedők nem
tudják, hogy igenis fel lehet lépni a jogszabályokat
sértő cselekmények ellen.
A hulladék égetése mindenkinek szigorúan tilos!
Az illegális hulladékégetés negatív következményei rendkívül kiterjedtek, ugyanis élettani és
környezetkárosító hatásuk van. A légkörbe jutó
mérgező gázok szív- és érrendszeri (infarktus,
trombózis), valamint légzőszervi megbetegedést
(tüdődaganat, asztma), immunrendszer károsodást, hormonháztartási rendellenességet, meddőséget, impotenciát, fejlődési rendellenességet, bőrgyulladást és emésztőszervi problémát is
okozhatnak. A házi szemét égetésekor nemcsak
a belélegzett szennyezőanyagok veszélyeztetik
az ember egészségét, hanem a talajba bejutva a
növényeken és állatokon keresztül a táplálékláncba bekerülve és ott felhalmozódva is kifejtik káros
hatásaikat.
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Mit tehet, ha a szomszédja hulladékot éget?
•
•

•

•

Advent
Gyálon

Ne féljen a szomszéddal való konfrontációtól,
hiszen az ő érdeke is, hogy egészségesen éljen.
A jószomszédi viszony megtartása érdekében
először baráti jelleggel mondja el neki, hogy ezzel mérgezi a környék levegőjét és veszélyezteti saját és családtagjai, házi állatai egészségét is.
Ha nem használ a jó szó, akkor közérdekű panaszbejelentés intézményét kell használnia. Forduljon a Gyáli Járási Hivatal Hatósági Osztályához!
Tel: 06-29/544-100, e-mail: gyal.jarasihivatal@
pest.gov.hu. A közérdekű bejelentés illetékmentes és írásban történik. Ide vonatkozó jogszabály:
1995. évi LIII. törvény 97. § (2) bekezdése, és a
306/2010. kormányrendelet. A hatóságok munkáját nagyban segíti, ha képekkel vagy videofelvételekkel dokumentálja a kialakult helyzetet.
Aki hulladékot éget legtöbb esetben tudatlanul teszi. Ezért kérünk mindenkit, aki csak teheti hívja fel a figyelmet minél több helyen az illegális hulladékégetés veszélyeire.
Közös érdekünk a tiszta levegő,
hiszen a FÜST-ÖL!

gyáli mi újság

Az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár
ADVENTI PROGRAMSOROZATA
Az együtt töltött idő érték. Ez a gondolat a kerete és
egyben mottója is az Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár őszi és téli programjainak.
A folyton múló és tovatűnő időben minden a feledés
mély kútjába vész, csak azok a pillanatok maradnak
kedves emlékek, amiket a szeretteinkkel, a barátainkkal, a kedves ismerőseinkkel, egy város közösségével együtt tölthetünk
el. Gondoljon csak bele: mit őrzünk meg az emlékezetünkben
az első barátságból, szerelemből, egy ünnepből? Kizárólag az
együtt töltött idő emlékké vált szépségére, hangulatára emlékezünk. Emiatt is kínálunk a gyáli családoknak, gyermekeknek,
szülőknek, nagyszülőknek gazdag és tartalmas programokat a
Közös Értékeink Házában. Közel nyolcvan programon, eseményen számítunk arra, hogy vendégei lesznek a Közösségi Háznak. Leülnek nálunk együtt: apa, anya, gyerekek, a család tagjai,
barátok, és emlékeket gyűjtenek maguknak, velünk.
A városvezetés támogatásának köszönhetően koncertprogramokkal, látványos színházi produkciókkal és a közös alkotás élményeivel kedveskedünk közösségeinknek. Vendégünk
lesz többek között a népszerű színművész, Csányi Sándor, látványos táncshow keretében a Coincidance táncegyüttes, a
Csepp Színház társulata pedig a klasszikus mesét, Óz történetét hozza el Gyálra. Várjuk Önöket Rutkai Bori és a Hébe-Hóba
Banda gyermekkoncertjével, ünnepi gospel, fúvós és klasszikus
zenei, valamint csendes ülős koncertekkel. Hagyományos gyertyagyújtással, színes kiállítási és alkotói programokkal, varázslatos titkokkal.
Bretus Imre
az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár igazgatója

November 23.
17:00 Alkotó családok – családi alkotások
A Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület kiállításának megnyitója

December 1.
10:00 Az Advent Gyálon programsorozat megnyitója
Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, Pápai
Mihály polgármester
10:30 Bábos mesekuckó
Komplex bábos foglalkozás,
mese, mozgás és az alkotás öröme gyermekeknek Nagy-Papp
Krisztina drámapedagógussal
10:30 Tulipán Óvoda előadása

Kézműves foglalkozás - Illatzsák
készítése. A foglalkozást vezeti:
Kántor Szilvia fazekas, népi játszóház vezető
13:00 Kapitány Dávid játékmester – interaktív játékbemutató
Egyforma kihívás kicsiknek és
nagyoknak - kézügyesség és reflexek - játékok, melyekben nem
jelenthet előnyt a magasabb
életkor
Egyszemélyes
fejlesztőjátékok és buktatóik - előadás jóhiszemű szülőknek, akik nem értik, miért nem játszik fejtörőket a
gyerek magában?
Komoly játékok dedós köntösben - Néhány játék, melyeket
bár kicsiknek címeztek alkotóik,
mégis szüleik kezében kötnek ki
14:00 Hangszersimogató
25 egzotikus hangszert hoz az
Ethnokor zenekar, ezek kipróbálására lesz lehetőség

16:00 Mézeskalács díszítés
Előre lesütött mézeskalácsok
díszítése cukormázzal

18:00 XXVIII. Gyáli Téli Tárlat
(a kiállítás a Magyar Kultúra
Napjáig lesz látható)

XXVIII.
Gyáli
Téli Tárlat

December 8.
16:00 Pedagógiai szakszolgálat
előadása, Tábit Sarolta klinikai
pszichológus – Nagy Janka pszichológus: Az ünnep öröme és
bánata, avagy mindig boldog-e
a Karácsony? Minőségi időtöltés
a téli szünetben.
Molnárné Bognár Éva gyógypedagógus és Sümegi Réka Tünde
pszichológus: „Adventi meseváró” meseolvasás, elemzés és játék – ráhangolódás mesével

10:00 Hazai és külföldi karácsonyi ének válogatás Csilóné
Szász Mónika előadásában
10:00 Tortakreáció
Karácsonyi muffin díszítés, Kelemen Tóth Anita olimpiai ezüstérmes cukrász vezetésével

14:00 Patchwork foglalkozás
Babás Tímea textil játékkészítő

19:30 Dóka
koncert

Attila

akusztik

15:00 Szín! Játék!
Családi színjátszó foglakozás
egy vidám órán át Farkas Évi
színművésszel.

December 2.
18:00 Az első gyertya meggyújtása Gyál város adventi koszorúján a református templomban
A Márványos együttes műsora

11:30 A kis Jézus születésének
misztériuma – Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub
12:00 Adventi táncprodukció
– Őszidő Nyugdíjas Klub
12:30 Harang szól a kis falunkban – Kovács István Pál Dalkör
13:00 Néptáncműsor – Pörög a
Gyáli Szoknya
13:00 Karácsonyi könyvvásár
– Móra könyvkiadó
13:30 Kreatív fejlesztő eszközök
készítése és használata óvodásoknak és kisiskolásoknak – Hubert Lászlóné fejlesztőpedagógus
a Pedagógiai Szakszolgálattól
14:00 Hősök leszünk! – Dóka
Péter dedikálja a Szupermalac
és Űrpatkány című trilógiájának
első kötetét
15:00 Szín! Játék! – családi
színjátszó foglalkozás egy vidám
órán át Farkas Évi színművésszel
15:00 Kézműves
foglalkozás: mikulás virág készítése és
horgolás
16:00 Helló Télapó – Rutkai
Bori és a Hébe Hóba Banda
családi koncertje.
(Belépő december 1-ig 500 Ft/
fő, utána 1.000 Ft/fő)

18:00 Gospel koncert
A Gyáli Baptista egyház európai
hírű gospel kórusának előadása

10:30 Ethnokor koncert
Kárpát-medencei
népzenét
játszó, 21. századi hangzású
zenekar

11:00 A Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola
moldvai táncháza
11:30 Így tedd rá! - Népi játékon és néptánc módszertanon
alapuló komplex személyiségés mozgásfejlesztéses foglalkozás Mihály Szilviával
13:00 Szabó Eszter Ágnes képzőművész random varrodája
-Maradék ruhaanyagokból adventi naptárkészítés
13:00 Vas Jankó – népmese
gyermekeknek, családoknak
A Galgamenti Művészek Egyesülete élőszavas népmesemondása. Mesemondó: Pintér Zsolt

December 7.

10:00 Bábos mesekuckó
Komplex bábos foglalkozás,
mese, mozgás és az alkotás öröme gyermekeknek Nagy-Papp
Krisztina drámapedagógussal
10:00 Mesevarázs
Élő szavas mesehallgatás Karácsonyi Ibolya nyugalmazott óvodapedagógussal. Lehetőség van játékra, kreatív foglalkozásra, óvodások
és kisiskolások számára.
11:00 Énekes adventi műsor az
Őszidő Nyugdíjas Klub előadása
11:00 Így tedd rá!
Népi játékon és néptánc módszertanon alapuló komplex személyiség- és mozgásfejlesztéses
foglalkozás Mátyás Szilviával
11:00 Kapitány Dávid játékmester – három kooperatív játék,
korosztály szerinti bontásban.
Variációk egy témára, emelkedő
nehézségi fokon kisiskolásoktól
a felnőttekig.
TILTOTT SZIGET
TILTOTT SIVATAG
PANDEMIC

16:00 Mapping flashmob, színes buborékban a ház!

19:00 „Édes ajándék”
a Kaleidoszkóp Színpad vidám
karácsonyi előadása

December 9.
09:30 A második gyertya meggyújtása Gyál város adventi koszorúján a katolikus templomban - a gyáli óvodások műsora

December 14.
18:00 Irodalmi szalon
Karácsonyi témájú ünnepi találkozás családias légkörben.
Várunk mindenkit, aki szereti a
szép verseket, a szép prózákat
és a jó beszélgetéseket!

December 15.
9:45 Regöléses műsor
A Zrínyi Miklós Általános Iskola
és a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola előadása
10:00 Foltvarrás és gyöngyfűzés a Gyáli Foltvirágok Foltvarró Kör és Hamar Krisztina
segítségével
10:00 Bábos mesekuckó
Komplex bábos foglalkozás,
mese, mozgás és az alkotás öröme gyermekeknek Nagy-Papp
Krisztina drámapedagógussal
10:00 Élőszavas népmesemondás
a Galgamenti Művészek Egyesülete előadásában
”Az aranyszőrű bárány – népmese gyermekeknek, családoknak”
Mesemondó: Pintér Zsolt
Kézműves foglalkozás
Agyagot a kézbe!” A foglalkozást vezeti: Kántor Szilvia fazekas, népi játszóház vezető
10:00 Morzsaparti
Szabó Eszter Ágnes képzőművész
– maradék alapanyagokból friss
sütemények készítése

Közélet
10:00 Mikulás Mosoly Futás
Jelmezes kocogásra várunk
mindenkit. A három legeredetibb, legviccesebb egyéni és
csoportos jelmez komoly jutalomban részesül!

11:00 Így tedd rá!
Népi játékon és néptánc módszertanon alapuló komplex személyiség- és mozgásfejlesztéses
foglalkozás Mátyás Szilviával.
11:00 Interaktív játékbemutató
Kapitány Dávid játékmesterrel
HANABI – Csapatépítés a kommunikációs készségek felől közelítve
MAGIC MAZE – Valós idejű kooperáció hisztérikus hangulatban
CV – Játék az életcélok megvalósításáról, nemcsak a keresetre
kihegyezve
13:00 Helen Doron angol oktatás
bemutató
óvodásoknak, iskolásoknak Varga Judit
pedagógussal
14:00 Mézeskalács díszítés
Előre lesütött mézeskalácsok díszítése cukormázzal
14:00 Adventi díszek és ajándékok készítése a Pedagógiai
Szakszolgálat kézműves foglalkozása Horváth Georgina, Kovács Ágnes és Gerencsérné Balázs Ildikó vezetésével.
15:00 Szín! Játék! – Családi
színjátszó foglakozás egy vidám
órán át Farkas Évi színművésszel.
15:00 Szalmából karácsonyfadísz készítés Kovács Katalin
népi játékkészítővel

17:00 Széttáncolt Cipellők
Coincidance Táncszínház – Az
európai kortárs tánc és az ír
sztepp tánc alapjainak ötvözésével alakította ki az együttes a kortárs ír táncnak nevezett stílust. Előadásuk a híres
Grimm mese feldolgozása.
(Belépő december 10-ig
1.500 Ft/fő, utána 2.500 Ft/fő)

December 16.

December 22.
10:00 Bábos mesekuckó
Komplex bábos foglalkozás,
mese, mozgás és az alkotás öröme gyermekeknek Nagy-Papp
Krisztina drámapedagógussal.
11:00 Így tedd rá! – Népi játékon és néptánc módszertanon
alapuló komplex személyiségés mozgásfejlesztéses foglalkozás Mátyás Szilviával
15:00 Szín! Játék! – Családi
színjátszó foglakozás egy vidám
órán át Farkas Évi színművésszel.
17:00 Óz, a csodás – a Csepp
Színház varázslatos színházi
előadása az egész családnak
(Belépő december 15-ig 1.000
Ft/fő, utána 1.800 Ft/fő)

17:00 A harmadik gyertya meggyújtása Gyál város adventi koszorúján a közösségi házban – a
Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola adventi gálakoncertje

December 21.
17:00 és 19:00
Csányi Sándor: Avagy miért
ne próbáljuk megérteni a nőket? – Egyszemélyes vígjáték,
nyolc különböző karakter, hetven percben, Csányi Sándor
előadásában.
(Belépő 3.900 - 4.900 Ft/fő)

December 23.
17:00 A negyedik gyertya meggyújtása Gyál város adventi koszorúján a közösségi házban
A Gyál Városi Fúvószenekar karácsonyi gálakoncertje
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LACI bácsi kerti tanácsai
Legyen öröm a KERT!
Fagymentes, száraz, hűvös helyen tároljuk az almát, a körtét, a
szőlőt. Érdemes a zöldségfélékből is minél többet télire elraktározni. Még késő ősszel a fagyok
előtt leszedett paprikát is néhány
hétig eltarthatjuk, ha pincében
kissé nedves homok közé helyezzük. Száraz, jól szellőztethető, 1-5
°C, 65% páratartalmú pincében,
vagy veremben jól tárolhatjuk a
káposztát, a karalábét, a sárgarépát, a zellert, a petrezselymet,
a téli retket, a céklát. Ezeket válogatás után a földön tiszta, kissé nyirkos homok közé rétegezve tárolhatjuk. A káposztafejeket
megtisztítva helyezzük egymásra. Ellenőrizzük a gyümölcs-, és
a szőlőtárolót. A beteg egyedeket, bogyókat, fürtöket távolítsuk
el, nehogy a többi megromoljon.
A gyümölcsfa, gyümölcsbokor
és a szőlő telepítését az erős fagyokig végezhetjük. A fiatal oltványok törzsét feltétlenül védjük
dróthálóval vagy műanyag rác�csal a nyulak, az őzek, szarvasok
ellen, ha kertünk nincs bekerítve.
Az őszi műtrágyát, komposzttal keverve, mindenképpen az
ásás előtt szórjuk ki, hogy kellő mélységben a földbe kerüljön.
Ha érett istállótrágyával rendelkezünk, ezt is forgassuk alaposan a talajba. Nagyon ügyeljünk
a szaporítóanyag szállítására. Ha

személygépkocsi tetejére tes�szük, előtte feltétlenül az egész
oltványt burkoljuk be műanyag
fóliával, mert a gyökerek, a ves�szők, még rövidebb úton is kön�nyen kiszáradhatnak és nem ered
meg az oltvány. A borospincében átható vagy kellemetlen szagú anyagok, például petróleum,
benzin, gázolaj, festék, káposztafélék, burgonya, de még gyümölcsfélék sem tárolhatók. A bor
ugyanis átveszi az erős, átható
szagokat, s ezáltal élvezhetetlenné válik. A zöldségféléknél a téli
káposzta sárgulásnak indult leveleit szedjük le, a káposzta és bimbóskel fölé rakjunk hálót, hogy
a madarak kártevését megelőzzük. A még kinn levő karfiol takaróleveleit hajtsuk a fejre, hogy
ne fagyjon meg. Ültethetünk
fokhagymát, vethetünk áttelelő
zöldborsót, petrezselymet. Még
mielőtt megfagyna a talaj, szedjünk fel kellő mennyiségű petrezselyemgyökeret és a téli retket.
Kezdjük el a fák metszését és a
faápolási munkákat. Itt az őszi
telepítés ideje, a fagyokig ültethetünk. Az utolsó gyümölcsöket
(naspolya) szedjük le, válogassuk át, raktározzuk el. A szőlő takarását kezdjük el. A dísznövényeknél is eljött az ültetés
ideje. Fejezzük be a fenyőfélék
telepítését és ültessük el a lom-

bos cserjéket, fákat. A kevésbé
fagytűrő fajok ültetését tavas�szal végezzük. A lehullott lombot gyűjtsük össze és komposztáljuk. Takarjuk az érzékenyebb
növényeket, örökzöldeket, talajukat vastagon mulcsozzuk a felfagyás ellen. Takarjuk fenyőágakkal a kétnyári ágyást. A télen
virágzó és hajtatott szobanövényeket öntözzük és tápoldatozzuk. A pozsgásokat, kaktuszokat ne öntözzük. Metsszük vissza
és kupacoljuk fel a rózsákat. Tisztítsuk meg és hordjuk teleltetőbe a muskátlit. A növényházban
csökkentsük a levegő párásítását
és a szellőztetést, távolítsuk el az
árnyékolót. Szét kell ültetni a rövidnappalos salátát. Vessünk karalábét, retket hajtatásra.
Király László
a Gyáli Kertbarát Kör elnöke

Anyakönyvi hírek
Beke Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint októberben 4 haláleset és 6 házasságkötés történt városunkban.
Házasságot kötött:
10.05: Soraker Bjornar és Horváth Edit
(férjes név: Soraker Edit);

Önt is szeretettel várjuk!

10.20: Bokor Dénes és Kádár Erzsébet
(férjes név: Bokorné Kádár Erzsébet);
10.27:

Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Gyál, Kőrösi út 118-120. │www.gyalikozhaz.hu │facebook: gyalikozhaz

Turányi Attila és Varga Ágnes
(férjes név: Turányi-Varga Ágnes).

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

www.gyal.hu
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SZÍVmelengető
Innen nézve halálnak hívjuk

Ősz van, színpompás, gazdag évszak. Mindenütt
érett gyümölcsök, színek és fények.
E színes kavalkád és a betakarítás munkálatai mögött ugyanakkor ott bujkál a megérkezettség érzése és az elmúlás szomorkássága. A fény is egyre fogy: a sötétség birodalma egyre terebélyesebb
lesz. A természet lassan halni készül.
November elején tartjuk Mindenszentek ünnepét
és Halottak napját. A temetők megtelnek koszorúkkal, virágokkal, mécsesekkel, csendben emlékező hozzátartozókkal, barátokkal.
Civilizációnk a maga összes tudományával és fejlődésével együtt is nehezen birkózik meg a halál, az
elmúlás tényével. Kórházak és elfekvők ajtói mögé
utaljuk a haldoklást. A meghalás mégis életünk
meghatározó kérdése maradt.
November 2-a, a Halottak napja életünk törékenységére, a bűn és az elmúlás állandó fenyegetésére

emlékeztet. Hűvösen figyelmeztet, hogy nem tudjuk, melyik lesz életünk utolsó órája. És bár a meghalás útján egyedül járunk majd, szeretteink nem
kísérhetnek el bennünket, a végső óra magányát
mégsem kell egyedül végigcsinálnunk. Jézus értünk is végigszenvedte ezt a magányt, és azt ígéri,
hogyha vele együtt halunk meg, akkor feltámadásában is részt kapunk.
A Halottak napját megelőző napon örömben üljük
meg Mindenszenteket, az élők napját. Ezen a fényes ősi ünnepen az Egyház arra a beteljesedésre
emlékeztet minket, amelyre a halálon túl mindan�nyian meghívást kaptunk. Amit a földről nézve halálnak hívunk, az tulajdonképpen hazaérkezés Isten
öröklétébe. A szentek élettől áradó serege a Men�nyei Jeruzsálem aranyló falainál együtt ad hálát Istennek, életük beteljesítőjének. Nem tűntek el, nem
semmisültek meg, hazaérkeztek. Isten barátai ők,
akik a szeretet harcait megharcolták, és végül elnyerték az örök élet győzelmi koszorúját. Most Isten jobbján ülve imáikkal segítenek minket is földi
életünk küzdelmeiben.
A temetőkbe a sírokra gyertyákat és lámpásokat
viszünk. Estére már lángok ezrei lobognak, szemtelenül dacolva a sötéttel. Mert talán valahol mélyen mi mindnyájan érezzük, hogy ezek a kicsiny
lámpások egy nagy és soha el nem múló Világosság fényét jelzik előre.
Dr. Káposztássy Béla
plébániai kormányzó

Gyáli Római Katolikus Plébánia

Gyáli Református Templom

Szentmisék:
kedd, csütörtök - 7.00
szombat - 18.00
vasárnap - 9.30
Közös szentségimádás: csütörtök - 18.00
Rózsafüzér: szombat - 7.00

Istentiszteletek:
vasárnap - 10.00

November végéig gyűjtés
az üldözött keresztények javára.
Jegyesoktatás jelentkezési határidő:
2019. január (2019. évi házasságkötés esetén)
Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Szent István utca 34-36.
Tel.: 06-29/340-513
Web: www.gyalikatolikusegyhaz.hu
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PROJEKTHÉT
az Adyban
Fenntartható fejlődés – Környezettudatos életmód
címmel a negyedik projekthetünket tartottuk október
15-18. között.
A Klebelsberg Központ 2,1 millió forinttal támogatta az iskolák közötti szakmai kapcsolat fejlesztését is
célzó programot, így az adys diákokon kívül a bartókos 2.-os és 4.-es évfolyam is részt vett a kirándulós
programokon.
Játékos, kooperatív oktatási formák alkalmazásával dolgoztunk fel a diákokkal olyan komoly témákat,
mint vízvédelem, klímaváltozás, a természet megóvása, szelektív hulladékgyűjtés vagy az újrahasznosítás
fontossága.
Az 1-3. évfolyam a Városligetben a Bűvös Erdő című kiállítás feladatait oldotta meg csoportmunkában.
A 4-6.-osok a Természettudományi Múzeumban és a
Füvészkertben foglalkoztak azzal, mit is tehetünk a
magyarországi állat- és növényfajok gazdagságának
védelme érdekében.
A 7-8. osztályosok ellátogattak az FCC gyáli hulladékkezelő telepére, és természetvédő túrán jártak a vecsési Merzse-mocsár tanösvényén. Volt
madásles-számháború, almaszedés, geoláda keresés, biciklis ügyességi pálya, QR-kódos kincskeresés,
hulladékszobor-építés.
A közházban természetfilmet néztünk.
Gyál környezettudatos fejlesztésére is felhívtuk a diákok figyelmét, tanulmányoztuk a Millenniumi park napelemeit és az új madárbarát kertet is.
A tanulás mellett sok lehetőség nyílt játékra, közösségépítésre, együttműködés teremtődött a két iskola pedagógusai között. Jártunkban-keltünkben pedig sok
szemetet összeszedtünk a városban.
A projekthét sikerét az égiek is segítették, a verőfényes
őszi napokon nagyon jó volt sok időt a szabadban tölteni!
Hatalmas munka, óriási szervezés volt ennyi gyereket
egy hétig mozgatni, feladattal ellátni, de a siker kötelez, projekthét jövőre is lesz!
Kasa Csilla
a Gyáli Ady Endre Általános Iskola
intézményvezetője

Evangélikus istentiszteletek:
minden hónap 1. és 3. vasárnapján 14.30
Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.
Tel.: 06-29/340-531,
Web: www.gyaliref.hu

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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Fejleszt a gyáli DOHÁNY KFT.
Hazai forrásból fejleszt a Dohány Kft., amellyel új
munkahelyek is létrejönnek. A gyáli Dohány Kft-nél
az idei esztendő kulcsfontossággal bír a fejlesztéseket illetően, hiszen a Pénzügyminisztérium támogatásával 156,96 millió forint értékű bővítés valósulhatott meg a vállalat üzemében. A Dohány Kft.
és a Dohány márkanév egyenlő a saját gyártású
hazai gyermekjáték fogalmával, Kelet- és KözépEurópa meghatározó, száz százalékban magyar tulajdonú műanyag gyermekjátékgyártó cége.
A projekt célja az üzemcsarnok bővítése, melynek
köszönhetően a cég bővíteni tudja a gyártókapacitását az ehhez szükséges technológiai fejlesztések
kíséretében, illetve egy új iroda építésére is sor került annak érdekében, hogy a meglévő 49 valamint
a 10 új munkavállalónak hosszú távú, ergonomikus
munkakörülményeket biztosítsanak Gyálon. A projekt összköltsége 156,96 millió forint volt, a vissza
nem térítendő támogatás pedig 84,76 millió forint.
A projekt 2017.03.01-én kezdődött és várhatóan
2019 februárjában fog befejeződni. A fejlesztésnek
köszönhetően új piaci lehetőségek nyíltak, ahol ed-
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finomat, olcsón, gyorsan
ízek
Erdélyi

GLUTÉNMENTES

TÚRÓS PULISZK A
Dósa Enikő, kibédi lakos receptje

Elkészítési idő: 40 perc

Hozzávalók 4 személyre:
dig minimális volt a jelenlétük. A támogatás forrása
a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 20142030 és Pest Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott
pénzügyi támogatás keretein belül valósult meg,
melyet hazai forrásból a Pénzügyminisztérium
támogatott.

•
•
•
•
•

1 liter víz
20 dkg kukoricadara
50 dkg juhtúró (tehéntúróval
helyettesíthető)
2 evőkanál zsír
1 evőkanál só

TENYÉSZTŐ vagy SZAPORÍTÓ?
A tenyésztőnél kizárólag törzskönyves, ezáltal ellenőrizhető származású, fajtabetegségre szűrt,
egészséges szülők hoznak le almokat. A szülőpárosokat úgy választja ki, hogy a születendő kiskutyák a lehető legjobb vérvonalat képviseljék. A
szukái általában csak két évente hoznak le almokat, mivel a tenyésztő nem akarja kizsákmányolni
kutyáit. A tenyésztő a lehető legjobb körülmények
között tartja kutyáit, azok rendelkeznek chippel,
minden szükséges oltással. A tenyésztő célja nem
az adott kutyafajta mennyiségi szaporítása, hanem
a fajta minél jobbá tétele, nemesítése.
Ezzel szemben a szaporító egyetlen célja, hogy egy
adott fajtából minél nagyobb mennyiséget „termeljen”, ezáltal anyagi haszonra tegyen szert. Nem
érdekli – nem is ért hozzá –, hogy milyen szülőket
párosít. Nála a fajtabetegségekre történő és egyáltalán bármilyen egészségügyi szűrés ismeretlen
fogalom, ezáltal, nagyszámú beteg kiskutya születik nála. A szaporítónál rendszerint a kutyák tartási
körülményei sem megfelelőek. A szaporítónál született kölykök sokszor betegek, chipet, oltást, féreghajtót sosem láttak és rendszerint jóval a megengedett idő előtt szakítják el őket az anyjuktól.
De honnan tudjuk, hogy tenyésztő vagy szaporító,
akitől épp kiskutyát szándékozunk venni? Az első
árulkodó jel a kölyök ára. A 20-30-40 ezer forintért
kínált kölykök szaporítótól származnak, mivel egy

Oktatás

Elkészítés:

Egy lábasba sóval feltesszük a vizet forrni. A forrásban lévő vízhez
apránként adjuk hozzá a kukoricadarát, majd állandó kevergetés mellett főzzük sűrűsödésig,
kb. 10 percig. Zsírozzunk ki egy
nagyobb tűzálló tálat, simítsuk
bele a puliszka felét. Morzsoljuk
rá a túró egy részét, a maradék
puliszkát zsíros kanállal egyengessük el rajta. Erre morzsoljuk a
maradék túrót.
Előmelegített sütőben 220 °C-on
süssük kb. 20 percig.

Tipp:

Habverővel keverjük a puliszkát,
mert így nem csomósodik. Figyeljünk a kukoricadara fokozatos vízhez adására, hogy a puliszka ne legyen csomós.
Fogyasztható szaftos húsok mellé köretnek, de egytálételnek is
kiváló tejföllel és ropogósra sült
húsos szalonnával meghintve.

Jó étvágyat kívánunk!

tenyésztő a szülőkre és a kölykökre ennek a pénznek
a többszörösét költi. A következő a törzskönyv kérdése. Egy tenyésztő fel sem ajánlja, hogy törzskönyv
nélkül kaphatnánk tőle kiskutyát. A tenyésztőhöz el
lehet látogatni megnézni a szülőket és a többi kutyáját, tanácsokkal lát el minket a kölyök vásárlása előtt
és utána is. Vásárláskor szerződést köt és garanciát vállal a kutyára. A tenyésztő a kölyök 8 hetes kora
előtt nem adja oda a kiskutyát. A szaporító törzskönyvet, szerződést sosem fog adni a kölyök mellé,
ha bármi problémánk merülne fel a kiskutyával kapcsolatban, őt biztos nem fogjuk többé elérni.
A szaporítás sajnos ma egy virágzó „üzlet”, ami
kapcsán kutyák ezreit zsákmányolják ki embertelen módon. Ha tehát valaki fajtatiszta kutyát szeretne, mindenképp tenyésztőtől vásároljon!
Smiatek Anikó
a gyáli Bundás Barát Állatvédő Egyesület elnöke
Tel.: 06-70/205-6552

gyáli mi újság
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M VEMBER
Mit
jelképez a bajusz és a kék
szalag a címlapunkon? Mi is az a MOVEMBER?

Ez a TENISZ világa
Az Új Gyáli Újság 2013. novemberi számában számoltunk be először az akkor még csupán hétesztendős Győri Lórántról, aki ifjú kora ellenére, már akkor különleges tenisztehetségnek
számított. Sikerei azóta is töretlenek, ma már
a legnagyobb magyar teniszezők társaságában készül versenyeire. Mi történt veled az utóbbi öt évben? - tettük fel a kérdést Lórántnak,
aki profi választ adott.
„Nagyon sokat változott az életem az elmúlt öt év
alatt. Hatodikos adyis diák lettem, de már két éve,
mint magántanuló. Ilyen versenyszintű teniszezés
mellett nehéz lenne lépést tartani az iskolai élettel. Viszont ez nem jelenti azt, hogy nem tanulok
keményen. Szerencsére rátaláltunk Vera nénire,
a tanítónénimre, akihez hetente többször is járok
reggelente, amikor időm engedi, sokszor hétvégeken és a szünetekben is. Hála osztálytársamnak,
Kovács Laurának, hogy segítségével lépést tudok
tartani az iskolai tananyaggal.
A teniszedzés terén is nagyon sok új esemény történt velem. Ausztriában pár éve megnyertem egy
mesterversenyt, így osztrák bajnok is voltam.
2017-ben a Magyar Teniszválogatott tagja lettem.
Sok hazai és nemzetközi versenyen vettem részt
saját korosztályomban és a két évvel nagyobbak
között is. Előfordult, hogy egyik versenyről utaztam a másikra. Megszámlálhatatlan kupáim és érmeim vannak otthon a szobámban.
A 2018-as év sok változást hozott az életemben.
Átigazoltam a Budai Tenisz Centrumba (MTK). Ebben, az újonnan átadott tenisz komplexumban rengeteg lehetőség nyílt számomra. Új edzőim vannak, jelenleg a fő edzőm Enyedi János, aki az egész
napi munkámat felügyeli. Másodedzőm Kisantal
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Peti bácsi. Emellett rengeteg profi szakember foglalkozik velem, akik mindnyájan élsportolók voltak. A napi programom megegyezik egy iskolai
órarenddel. Van teniszórám, futó- és koordinációs
edzésem, nyújtásom és gyógytornám. Jelenleg elértem azt a szintet, hogy a 14 éves magyar top játékosokkal készülhetek a versenyeimre.
Idén sokat utaztam külföldre. Versenyeztem Törökországban, Mallorcán, Olaszországban, Szlovéniában is. A legkülönlegesebb Azerbajdzsán volt. Ezeken a versenyeken kisebb-nagyobb sikereket értem
el. Az idén még hátra van a törökországi Antalya,
Bosznia-Hercegovina és Litvánia is. Ezekre a külföldi versenyekre nagy szükségem van, gyűjtenem kell
a pontokat, mert jövőre már junior világranglistás
teniszező leszek.
Idén augusztusban korosztályos magyar bajnok lettem páros kategóriában, a debreceni Varga Ákos oldalán. Erre az első helyezésre mindnyájan nagyon büszkék vagyunk, mert tudjuk, hogy
emögött mennyi kemény munka áll.
Óriási élmény és megtiszteltetés számomra, hogy
a Budai Tenisz Centrumban edzhetek. Napi rendszerességgel találkozom magyar top játékosokkal,
akik ebben a klubban készülnek fel versenyeikre.
Babos Timivel, Arn Grétával, Fucsovics Marcival és
Balázs Attilával még baráti kapcsolatot is ápolok.
Ez hatalmas erőt és motivációt ad nekem.
Remélem nemsokára én is olyan sikeres játékossá
válok, mint ők. Viszont tudom, hogy az út odáig
igen rögös. Sok csalódással, rengeteg lemondással és munkával jár. Szívből köszönöm a szüleimnek, testvéremnek és mindenkinek, akik ebben a
munkában maximálisan támogatnak és segítséget
nyújtanak számomra.”

gyáli mi újság

1999-ben Ausztráliából indult a Movember mozgalom. Novemberben a bajusz és a kék szalag egy nagyon fontos nemzetközi jótékonysági mozgalom jelképe, melynek célja prosztatarák elleni küzdelemre
és a szűrővizsgálatok fontosságára való figyelemfelhívás. A kezdeményezés legfőbb üzenete: hogy
a férfiaknak is szükségük van szűrővizsgálatra.
A férfiakat érintő 4 legnagyobb egészségügyi
probléma, amivel szembe kell nézniük:
• Prosztatarák (a második leggyakoribb ráktípus a
férfiak körében)
• Hererák (az egyik leggyakrabban diagnosztizált
ráktípus 15-34 év közötti fiatal férfiak körében)

• Kiegyensúlyozatlan érzelmi állapot – mély depreszszió (világszerte percenként egy férfi lesz öngyilkos)
• Fizikai inaktivitás
Magyarország 2018-ben már tizedik alkalommal
csatlakozik a nemzetközi Movember mozgalomhoz. Az elmúlt évek sikerének könyvelhető el, hogy
a magyar Movember kampány az ország egyik legismertebb prevenciós kampányává nőtte ki magát.
A hatékony kommunikáció eredménye az urológus
szakemberek szerint is érezhető. Novemberben
sokkal több férfi keresi fel a rendelőket, mint az év
többi hónapján.
Ön mikor volt utoljára szűrővizsgálaton?

Apróhirdetés
Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és ehhez
kapcsolódó munkákat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.
Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés,
háztartási gépek javítása és ingyenes állapotfelmérés. Telefon: 06-30/417-2317.
Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás
nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is.
Tel.: 06-70/933-8181.

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

Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek, passzív BAR listásoknak is a legrugalmasabban. Csongrádi István 06-70/419-0330.
Pótvizsgára felkészítés és korrepetálás Gyálon matematikából, történelemből, magyarból. 20/527-7701.
ANGOL MAGÁNÓRÁK (60 perc) anyanyelvűekkel,
rendkívül kedvező áron, itt Gyálon. Felnőttek és iskolások gyakorolhatnak angolul társalogni. Segítünk az angol nyelvtanban is. Kezdőket is fogadunk.
Érdeklődni: 06-30/938-9709, 06-29/340-878.

www.gyal.hu
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FEGY-napló
10.05.
A Rendőrség kérte szolgálatunk segítségét a Kisfaludy utcából. A Kőrösi út kereszteződésében történt, személyi sérüléssel is járó balesetnél a forgalom irányításában nyújtottak segítséget járőreink.

10.07.
Lakossági bejelentés érkezett, hogy a Vecsési úton
valaki mozdulatlanul a földön fekszik. Kiérkező járőrünk a kora délutáni óra ellenére már erősen ittas
férfit megtalálta, majd némi alkudozás árán rábírta,
hogy otthonába távozzon. Sérülés nem volt az illetőn.

10.17.
A Katasztrófavédelemtől érkezett riasztás egy Felsőpakonyon bekövetkezett balesethez, ahol egy
személygépkocsi az útról lehajtva fának ütközött. Kiérkező tűzoltóink elsősegélyt nyújtottak a
sérült járművezetőnek, majd a műszaki mentésben segédkeztek, polgárőreink pedig a terület le-
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A NAPRA FORGÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
MUNKATÁRSAKAT KERES AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE!

zárásában, a forgalom elterelésében nyújtottak
segítséget.

10.17.
Járőrözés közben tapasztalták polgárőreink a Kisfaludy utcában, hogy valaki a saját ingatlanjáról
szemetet hord ki az erdőbe. Az elkövetőt felszólították a tevékenység beszüntetésére, az addig kihordott szemetet pedig visszavitették vele a saját
ingatlanja területére.

10.25.
A Mátyás király utcából érkezett segítségkérés, ahol
egy magatehetetlen sérültet kellett az emeletről lehozni. A kiérkező tűzoltóink a fővárosi egységekkel közösen az ablakon keresztül, létra és hordágy
használatával lehozták a sérültet a tetőtérből, majd
további ellátásra a mentőszolgálatnak átadták.
Összeállította: Kelecsényi Gábor

DÍSZNÖVÉNY KERTÉSZETI MUNKATÁRS (részmunkaidőben is)
Feladatok:
ültetés, növényápolás, áru-összekészítés
Munkavégzés helye: Szigetszentmiklós - dísznövénykertészet
RAKTÁRI CSOMAGOLÁS
Feladatok:
címkézés, csomagolás, display hajtogatás,
kézi- és gépi anyagmozgatás (targoncázás)
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
06-23/520-683-as telefonszámon munkaidőben 8-16 óra
között. Jelentkezését leadhatja a megpályázott munkakör megnevezésével az oneletrajz@napra-forgo.hu
e-mail címre is.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

A Gyál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
munkatársakat keres az alábbi
munkakörökbe:
- konyhai kisegítő
- kertész
- segédmunkás
- villanyszerelő
Várjuk jelentkezésüket önéletrajzzal:
2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
info@varosuzemeltetes-gyal.hu
24
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Kristályvirág Optika
• Computeres látásvizsgálat
• Baba és gyermekszemészet
• Szemüvegkészítés és
karbantartás
• Kontaktlencse
illesztés, -betanítás
és -kontroll
• Ingyenes
szaktanácsadás
• Napszemüveg
• Ajándékutalvány

ÚJDONSÁG!
Szemfenékfotó és
szemnyomásmérés
szemész szakorvos
által végzett
távdiagnózissal

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

hétfő-péntek:

AKCIÓK!
• komplett szemüveg
már
Ft-tól

9 500

• Inﬂecto márkájú keretek mellé
ajándék Hoya lencse
• a Hoya legellenállóbb
felületkezeléssel ellátott
lencséje mellé dioptriás
napszemüveglencsét adunk
ajándékba

Egyéni akciókról és további részletekről érdeklődjön üzletünkben!
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REJTVÉNY

A helyes megfejtést beküldők közül egy szerencsés
nyertes Gyál-ajándékcsomagot nyerhet!
Nem kell mást tennie, mint helyesen megfejteni a rejtvényt, 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: 2018. november 25.
Az októberi rejtvény helyes megfejtése:
GAYUL
Az októberi rejtvény nyertese:
Szabó Magdolna

Feladvány: Hogy hívják a manókat, akik Gyálon, a Plukkido-postaládákban rendszeresen cserélik a gyerekeknek szóló üzeneteket?
(A kezdeményezésről szeptemberi számunkban beszámoltunk.)
1.
2.
3.
4.

-

5.
1.
2.
3.
4.
5.

Milyen önkormányzati díjat kaphat az az állampolgár, aki Gyálon egészségügyi, valamint szociális 		
területen kiemelkedő érdemeket szerez, az egészségügyi és szociális ellátás jobbításáért kiemelkedő munkát végez?
Hányadik világbajnoki címét szerezte meg Bácsi Péter birkózó, gyáli lakos?
Kiről kapta nevét az a gyáli intézmény, mely idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját?
Mi volt a mai Gyáli Millenniumi Parknak helyet adó terület egykori neve?
Idén hányadik alkalommal kerül megrendezésre a gyáli képzőművészek alkotásait bemutató
Gyáli Téli Tárlat? (Római számmal írandó!)

Emlékszik még rá?
Városunk múltja és jelene

2017-ben Gyál Város Önkormányzata mintegy 147
millió forint összegből újította meg a gyáliak körében népszerű Gyáli Millenniumi Parkot. A többhektáros területen 63 darab fát, 1.032 darab félcserjét,
11.400 m2 gyepet, 8.892 darab cserjét és 15 darab
madáretetőt helyeztek el. Öntözőrendszert, kamerarendszert, biciklitárolót, padokat, ivókutakat
alakítottak ki. A környezettudatosság jegyében a

parkban napelemes világítást építettek ki. A park
bejáratánál meglévő parkoló térkő burkolatú sétányokkal újult meg, melynek köszönhetően 25 db
autó tud a helyszínen parkolni. A gyáli gyermekek
örömére a szánkózó dombot a munkálatok közben
kikerülő földanyagokkal megemelték és kiszélesítették. A felújítás egyik legnagyobb előnye, hogy egy
modern öntisztító illemhelyet helyeztek el.

