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Pápai Mihály és csapata 
ismét győzelmet aratott Gyálon

3. oldal

A polgármester-választás
eredménye Gyálon:

Endre Dávid Bence: 2 081 szavazat
(MSZP-DK-MOMENTUM)

Pápai Mihály: 4 559 szavazat
(FIDESZ-KDNP)

68.66%

31.34%
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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

Gyáli Járási Hivatal területén működő 
Kormányablakok ügyfélfogadási rendje: 
Gyál, Somogyi Béla utca 2.
Hétfő: 07:00 - 17:00
Kedd: 08:00 - 16:00
Szerda: 12:00 - 20:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 14:00
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 úthi-
bák bejelentése: 
E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu

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

gyáli
mi
újság

Kiadja: Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár

Felelős kiadó: az Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár igazgatója

Főszerkesztő: Veres Sándor
Szerkesztők: Berki-Abonyi Tünde,

Suhajda Yvett
E-mail: szerkesztoseg@gyal.hu

Megjelenik havonta 8.500 példányban.
Terjesztéssel kapcsolatos információ, 

panaszbejelentés:
Gyál Városfejlesztési 

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

06-29/340-134
A terjesztő csak a postaládával, illetve a 

szóróanyagok elhelyezésére alkalmas 
egyéb eszközzel ellátott ingatlanok ese-
tében vállal felelősséget a terjesztésért!

Lapzárta: minden hónap 25. napja. 
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KÖZÉRDEKŰ ELÉRHETŐSÉGEK
Városi Egészségügyi Központ
Gyál, József Attila utca 1.
Tel.: 06-29/540-880

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:

Okt. 28 - Nov. 3-ig: Gyál-Liget Gyógyszertár
Nov. 4 - Nov. 10-ig: Fagyöngy Gyógyszertár
Nov. 11 - Nov. 17-ig: Aranyág Gyógyszertár
Nov. 18 - Nov. 24-ig: Gyál-Liget Gyógyszertár
Nov. 25 - Dec. 1-ig: Fagyöngy Gyógyszertár

Gyál közigazgatási területén jelentkező közvi-
lágítási hibák bejelentése: Tel.: 06 29/540-930
Gyáli Polgármesteri Hivatal Portaszolgálat  
E-mail: kozvilagitas@gyal.hu
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Ingyenes gyermekétkeztetés
Gyál Város Önkormányzata a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek részére a 2019/2020-as tanévben is biztosítja a 
déli meleg főétkezést minden szünidő idejére.
Az étkeztetésre jogosult, azon 6 hónapos és 18 év közötti, gyáli beje-
lentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek, akinek hát-
rányos helyzete vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyer-
mekétkeztetés megkezdését megelőző harmincadik napon fennállt.
Igényelhető: 
• az őszi szünet idejére, mely 2019. okt. 26-ától 2019. nov. 03-áig 

tart (ebből 4 munkanapra, azaz október 28., 29., 30., 31. napokra),
• a téli szünet idejére, mely 2019. dec. 21-étől 2020. jan. 05-éig tart 

(ebből 5 munkanapra, azaz dec. 23., 30., 31. és jan. 2., 3. napokra),
• a tavaszi szünet idejére, mely 2020. ápr. 9-14-éig tart (ebből 4 

munkanapra, azaz ápr. 9., 10., 13., 14. napokra).
Az igénylés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda 
(2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. fsz. 16-os iroda)
Az igénylés benyújtásának határideje: 2019. október 18.
Ügyfélfogadási idő: hétfőn 12.30–15.30 óráig, szerdán 12.30–17.45 
óráig, csütörtökön 08-12.00 óráig.
Felvilágosítás kérhető: Varga Patrícia ügyintézőtől személyesen 
vagy a 06-29/544-138-as telefonszámon. 
Részletek: www.gyal.hu

Az önkormányzati választás 
eredménye Gyálon

1.  számú választókerület (1-2. szavazókör) 
Lendvay-Kiss Anita FIDESZ-KDNP  536 sz. 60.84 %
Kármán Örs Péter MOMENTUM-DK-MSZP   345 sz. 39.16 %

2. számú választókerület (3-4. szavazókör)
Marjainé Dr. Szerényi 
Zsuzsanna  FIDESZ-KDNP  502 sz. 63.95 %
Végh Tibor  MSZP-DK -MOMENTUM  283 sz.  36.05 %

3. számú választókerület (5-6. szavazókör)
Bácsi Péter  FIDESZ-KDNP  489 sz. 66.8 %
Janicsák Viktor  MSZP-DK -MOMENTUM  243 sz. 33.2 %

4. számú választókerület (7-8. szavazókör)
Nagy Gyöngyi  FIDESZ-KDNP  424 sz. 65.43 %
Molnár Ferencné  DK-MOMENTUM-MSZP  224 sz. 34.57 %

5. számú választókerület (9-10. szavazókör)
Erős József  FIDESZ-KDNP  533 sz. 67.21 %
Heincz László  MSZP-DK -MOMENTUM  260 sz. 32.79 %

6. számú választókerület (11-12-13. szavazókör)
Nagy József Elek FIDESZ-KDNP  491 sz. 56.44 %
Jánosiné Borsi Ibolya DK-MOMENTUM-MSZP  283 sz. 32.53 %
Bálint Krisztián István független    96 sz. 11.03 %

7. számú választókerület (14-15-16. szavazókör)
Vinnai Tibor  FIDESZ-KDNP  496 sz.  52.93 %
Endre Dávid Bence MSZP-DK -MOMENTUM   372 sz. 39.7 %

8. számú választókerület (17-18. szavazókör)
Fa Zsuzsanna  FIDESZ-KDNP  446 sz. 53.61 %
Hegymegi István  DK-MOMENTUM-MSZP  386 sz. 46.39 %

A töredékszavazatok alapján kiosztott mandátumok:
MOMENTUM-DK-MSZP:   3 mandátum

A képviselő-testület összetétele tehát az alábbiak szerint alakul:
Pápai Mihály  FIDESZ-KDNP polgármester

Lendvay-Kiss Anita FIDESZ-KDNP 1. sz. vk.
Marjainé Dr. Szerényi 
Zsuzsanna  FIDESZ-KDNP 2. sz. vk.
Bácsi Péter  FIDESZ-KDNP 3. sz. vk.
Nagy Gyöngyi  FIDESZ-KDNP 4. sz. vk.
Erős József  FIDESZ-KDNP 5. sz. vk.
Nagy József Elek  FIDESZ-KDNP 6. sz. vk.
Vinnai Tibor  FIDESZ-KDNP 7. sz. vk.
Fa Zsuzsanna  FIDESZ-KDNP 8. sz. vk.

Endre Dávid Bence  MOMENTUM-DK-MSZP  kompenzációs lista
Hegymegi István  MOMENTUM-DK-MSZP   kompenzációs lista
Végh Tibor   MOMENTUM-DK-MSZP  kompenzációs lista

A Pest megyei közgyűlés választás eredménye:
FIDESZ-KDNP 24 mandátum 220 292 szavazat 51.6 %
MOMENTUM 9 mandátum  83 768 szavazat 19.62 %
DK 7 mandátum  63 618 szavazat 14.90 %
JOBBIK 4 mandátum  39 478 szavazat 9.25 %
MSZP 0 mandátum  19 746 szavazat 4.63 %

Roma nemzetiségi választás eredménye Gyálon:
Jakab József RPM 62.42 %
Búza Rihárd RPM 58.79 %
Kállai István NEMZETI ROMA ÖSSZEFOGÁS 54.55 %

Román nemzetiségi választás eredménye Gyálon:
Fehér Szabolcs BRE 100.00 %
Nagy Attila BRE 60.00 %
Nagy Péter BRE 60.00 %

(Az itt közölt eredmények nem hivatalos végeredmények.  
Feldolgozottság: 100%. Forrás: www.valasztas.hu)
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November 5-ig lehet pályázni az idei tan-
év Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösz-
töndíjpályázatra, melyet az önkormány-
zat a szaktárcával közösen hirdetett meg. 
A pályázat célja a hátrányos helyzetű 
hallgatók tanulmányainak támogatása. 

A pályázat benyújtásának határideje:  
2019. november 5.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektro-
nikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rend-
szerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) 
egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell 
tölteni! A személyes és pályázati adatok ellen-
őrzését és feltöltését követően a pályázati űr-

lapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzat-
nál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat 
csak a pályázati kiírásban meghatározott csato-
landó mellékletekkel együtt érvényes. A pályá-
zati kiírásban meghatározott valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
A benyújtott pályázatok befogadását az önkor-
mányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben 
igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálat-
ban nem vesznek részt.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formá-
ban), a Gyáli Polgármesteri Hivatal Jogi és Intéz-
ményfelügyeleti Irodájában kell benyújtani. 
Cím: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.  I. em. 121.
Ügyfélfolgadási idő: Hétfő: 12:30-15:45, 
Szerda: 12:30-17:45, Csütörtök: 8:00-12:00

További információ a www.emet.gov.hu (Bursa 
Hungarica) honlapon illetve a város honlapján, a 
www.gyal.hu-n, ahol megtalálható a teljes pályáza-
ti kiírás. 

Idén is kiírták a BURSA HUNGARICA 
ösztöndíjpályázatot

Gumiabroncs és elektronikai 
hulladékgyűjtés

Használt gumiabroncsok
A használt gumiabroncsok leadására 2019. no-
vember 4-től november 9-ig (H-Sz),  8 óra és 13 
óra között a Dobó Katica utca 51. szám alatti telep-
helyen lesz lehetőség. Háztartásonként maximum 
4 db gumiabroncs adható le. Nagy méretű teher-
gépkocsi abroncsokat nem vesz át a begyűjtő cég. 

Elektronikai hulladék

Az elektronikai hulladékok leadására 2019. novem-
ber 9-én, szombaton 8 és 13 óra között lesz lehe-
tőség a víztorony melletti téren. Elektronikai hulla-
dék az akár még üzemképes vagy üzemképtelen 
elektromosan üzemeltetett eszköz (hűtőgép, TV, 
informatikai, egyéb háztartási kis- és nagygép).  
A régi típusú úgymond „kibelezett” monitorok mű-
anyag háza NEM elektronikai hulladék.

Elektronikai hulladéknak minősül minden háló-
zati árammal vagy elemmel/akkumulátorral táp-
lált elektromos eszköz és azok tartozékai, alkatré-
szei és a kábelek. Törött, zúzott eszközöket (pl. TV, 
monitor) műanyag alkatrészeket (pl. porszívó gé-
gecső), kompresszortól megfosztott hűtőgépeket 
NEM veszünk át. NEM minősülnek elektronikai hul-
ladéknak: video kazetták, CD/DVD lemezek, nyom-
tató festékkazetták és patronok!
Hulladékot kizárólag gyáli lakosoktól tudnak át-
venni a fenti időtartam alatt, ezért az átvétel a 
lakcímkártya felmutatása után történik. Az ösz-
szegyűlt hulladékok újrahasznosításra kerülnek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közterületre bármi-
lyen nemű hulladékot kihelyezni tilos, az szabály-
sértési eljárást von maga után!

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Október 2-án, az Idősek világnapja alkal-
mából tartott városi rendezvényen Ku-
rucz-Szigetvári Szonja anyakönyvvezető 
előtt 9 jubileumi házassági évfordulójukat 
idén ünneplő pár újította meg házassági 
fogadalmát. Az eseményen részt vett dr. 
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Pá-
pai Mihály polgármester, Erős József al-
polgármester, Kovalik Józsefné, városunk 
díszpolgára és a városban működő nyug-
díjas klubok tagjai.

Személyesen köszöntötte a megjelente-
ket Pápai Mihály polgármester, aki beszé-
dében kiemelte a városban működő nyug-
díjas klubok felbecsülhetetlenül értékes 
tevékenységét, továbbá azt is, hogy az 
idősekre figyelni kell, óvni és félteni őket, 
hiszen nincs még egy korosztály, amely 
ilyen higgadt bölcsességet és szeretetet 
tudna magáénak.
Az esküt követően a Kovács István Pál 
Dalkör, Straub Dezső és Balogh Tímea gá-
laműsorát élvezhette a közönség.

A nyugdíjasklubok Gyál civil életének ki-
emelkedő közösségei. Tevékenységüket 
és általában az idősekről való gondosko-
dást a város vezetése is kiemelten fontos 
feladatának tartja. A különböző pályáza-
ti lehetőségeken, támogatásokon kívül, a 
hulladékszállítás költségeinek átvállalását 
is már évek óta az önkormányzat vállalja.

Az idén jubiláló házaspárok:

Meghitt pillanatok és jókedv
 az idősek világnapján

50 éves évforduló:
Ferenczi Béla és Tóth Ilona
Kovács Sándor és Erdei Julianna
Kövér István és Mike Erzsébet

55 éves évforduló:
Fekete Károly és Árva Jolán
Petró József László és Biró Erzsébet Terézia
Seres Péter és Kiss Anna
Sőtér András és Gyöngy Jolán

60 éves évforduló:
Toma Gyula és Gáspár Mária
Vitárizs Mihály és Debreczeni TerézGratulálunk!

www.gyal.hu
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A Budapest – Lajosmizse vasútvonal átadásának 
130. évfordulója alkalmából nosztalgiavonat indult 
Budapestről Lajosmizsére szeptember 29-én, va-
sárnap. Az igazi különlegességnek számító NoHAB 
dízelmozdony vontatta szerelvényben a legszebb 
muzeális kocsikban utazhattak a vendégek, és 
megismerkedhettek a „boldog békeidők” vasúti 
utazásainak hangulatával.
A nosztalgiavonat 9.28 perckor indult a Nyuga-
ti pályaudvarról, és 10 óra után ért a Gyál-felső 
állomásra, ahol a Gyál Városi Fúvószenekar egy 
rövid műsorral köszöntötte a szerelvényt és uta-
sait. A vonat ezt követően folytatta útját Lajos-
mizsére, ahova 14.40 perckor érkezett meg, hogy 
egy kisebb pihenő után visszatérjen a Nyugati 
pályaudvarra. 
A különvonatot az utazás során a helyi önkormány-
zatok ünnepséggel fogadták. 

Sokan voltak kíváncsiak a 
nosztalgiavonatra

Az évfordulós megemlékezést Budapest, XVIII. ke-
rület, Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormány-
zata, valamint Gyál, Felsőpakony, Ócsa, Inárcs, 
Dabas, Hernád, Örkény, Táborfalva, Lajosmizse ön-
kormányzatai támogatták.
A programot a 30 éves Dr. Széky Endre Pestszen-
timre Történeti Társaság és Pestszentlőrinc – Pest-
szentimre Önkormányzata szervezte.

A Szent István utca egyik lakóházán, szerényen meghú-
zódva egy emléktábla látható. Néhány éve került oda – 
sokan talán észre sem veszik.
A táblán Szüts Szabó Istvánné, Anni néni neve olvasható. 
Így már bizonyára többen emlékezetükbe tudják idézni 
alakját.
Anni néni városunk egyik jeles pedagógusa volt. Moso-
lyával, kedvességével, emberségével sok diákja, kollégá-
ja, ismerőse életében hagyott nyomot. Nem „bratyizó”, de 
szeretetteljes, érdeklődő, empatikus egyénisége hatás-
sal volt azokra, akik kapcsolatba kerültek vele. Számára a 
családja, a tanítványai, kollégái voltak a legfontosabbak. 
Tanárként nem szigorával, hanem tapintatos szeretetével, 
jóakaratával segítette hozzá a gyermekeket a tanuláshoz.
Anni néninek emberi tartása, kisugárzása volt, így fon-
tossá vált diákjai számára a neki való megfelelés.
A Solymári Béla Pedagógus Nyugdíjas Klub tagjai a köz-
elmúltban összegyűltek, hogy Anni nénire emlékezzenek. 
Felemelőek, jó hangulatúak voltak a kollégák, tanítványok, 
Anni néni fiának elmesélt történetei, amelyekből egy sze-
rető és szerethető ember egyénisége rajzolódott ki.
Anni néni volt a mi pedagógus nyugdíjas klubunk meg-
alapítója. Kellemes hangulatú összejöveteleket, sok él-
ményt nyújtó kirándulásokat szervezett nyugdíjas kol-
légáinak – áldozatos, precíz munkával tette ezt a rá 
jellemző módon. Így vett részt a település életében is.
Nem véletlenül volt ő zászlóanya, városunk első díszpol-
gára – amelyre az egész Gyálon élő pedagógustársada-
lom büszke a mai napig!
A történeteket, élményeket hallgatva és a saját visszaem-
lékezésem következtében jutott eszembe, hogy mennyi-

re illenek Anni nénire Váci Mihály Tiszta és jó című ver-
sének sorai:

„És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz és te is tiszta, jó vagy;

S egy tekintetük elhitesse véled:
- szép dolgokért élsz – és érdemes élned!”

Magam is meggyőződtem róla – Anni néni már életében is 
érezte és megbecsülte a felé áradó tiszteletet és szeretetet.
A meghatott résztvevők és családtagok jelenlétében he-
lyeztük el az emlékezés koszorúját. Elhatároztuk, hogy 
ezt hagyománnyá tesszük minden új tanév közeledtével 
– hiszen lélekemelő volt számunkra ez az esemény.

Nagy Sándorné
klubtag

Tiszta és jó – az emberség 
és kedvesség koszorúja

Boldog Születésnapot!
Többéves hagyomány, hogy a 
90., 95., 100., 105. életévüket be-
töltött gyáli bejelentett lakóhely-
lyel rendelkező magyar állampol-
gárokat a városvezetés személyes 
köszöntésben részesíti.

Októberben egy szépkorú gyáli 
lakos részesült a köszöntésben, 
a miniszterelnöki oklevél átvé-
telére és az önkormányzat által 
biztosított ajándékcsomagban, 
továbbá a polgármester emlék-
lapjának átvételére.

Szűcs Jánosné Anna néni októ-
ber 5-én töltötte 90. életévét. 

Születésnapja alkalmából Pápai 
Mihály polgármester köszöntöt-
te a város nevében. 

Anna néninek egy gyermeke, há-
rom unokája és két dédunokája van. 

Születésnapját szerető családja 
körében ünnepelte.

Isten éltesse nagyon sokáig!
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Elkészült Gyál város első 
köztéri graffitije

Guti Gergő az ifjú grafikus, graffiti-művész három 
éve él Gyálon. A graffitizés a hobbija, de többször 
kapott már felkérést különféle falfelületek festésé-
hez is. Az ő grafikája díszíti például egy péceli ifjú-
sági klub belső terét, de gyerekszoba falán is meg-
található a munkája. A Gyáli Millenniumi Parkban 
található falfelületre készített szabadtéri festmé-
nyével október 6-án készült el. Nagyon jól érezte 
magát a több napig tartó alkotás közben, többen 
odamentek hozzá, beszélgettek vele és nagyon jó 
érzéssel töltötték el az elismerő szavak.

“A koncepció, a személyiségemből adódóan a ter-
mészet szeretetére épül. A festmény bal széléről 
indulva, a “Gyál” betűket formázó sziklákat máris 
körbeölelik a növények. Ezt követően a város né-
hány jellegzetességét láthatjuk, montázsszerűen. A 
nagyobb felülethez érkezve először egy absztrakt 
módon kidolgozott kép vár, amin két kéz tart két 
kis madarat, utalva ezzel a környezetünk óvására, 

valamint arra, ahogyan a Teremtő is a kezében tart-
ja a teremtett világot. A festmény közepéből szét-
ágazó, mosolygó fa, a teljes színskálát tartalmazó, 
modern művészeti elemekkel kivitelezett lombbal, 
a sokszínű életet szimbolizálja, ami körülvesz min-
ket. Alatta a közösség; a különböző tevékenysé-
geket végző emberek és a felhőtlen szabadságot 
sugalló hintázó alak. Jobb szélre végül – kissé el-
szeparálva – egy amolyan interaktív sarok került, 
ahol az “angyal szárnyak” elé állva lehet fotózkodni 
bárkinek.” – nyilatkozta alkotásáról Gergő.

Az alkotást bárki megcsodálhatja a Millenniu-
mi park postához közelebb eső oldalán. Köszön-
jük Gergőnek, hogy munkájával szebbé és egye-
dibbé varázsolta városunkat, és óvjuk az alkotást, 
hogy minél tovább megmaradhasson nekünk, 
gyáliaknak. Ebben nagy segítség lesznek a park-
ban elhelyezett térfigyelő kamerák is, de reméljük, 
sohasem kell használni az ott rögzített felvételeket.

Eredményes volt az egészségnap
A szeptember 28-án megrendezett első Gyáli 
Egészség- és Sportnap alkalmával a helyszínre ki-
települt Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház tizenhat kol-
légája, tizennégy különféle szűrővizsgálattal vár-
ta az érdeklődőket. Összesen 205 fő vette igénybe 
a szolgáltatásokat, a szakemberek több mint 1500 
szűrést végeztek. A sportcsarnokban vérnyomás-
mérésre, vércukor-, húgysav- és koleszterinszint 
mérésre, életmód – és dietetikai tanácsadásra, 
neuropáthia szűrésre, pszichológiai tanácsadás-
ra, testösszetétel mérésre, légzésfunkció mérésére, 
pulzoximetriára, lúdtalpszűrésre is volt lehetőség.

A szűrés során minden résztvevő saját “Eredmény-
lapot” kapott, melyre az összes mérési eredményét 
rögzítették, majd a helyszínen lévő belgyógyász 
konzultációt biztosított, értékelte az eredménye-
ket, majd több esetben háziorvoshoz is irányítot-
ta az érintettet.

Az Egészségnap jelentőségét bizonyítja, hogy ez 
alkalommal 3 fő esetében a helyszín egészségügyi 
biztosítását végző Országos Mentőszolgálat kollé-
gáit is be kellett vonni a 190/ és 180/ systolés ér-
tékű magas vérnyomások azonnali csökkentésébe. 
Két főnél valószínűsíthető a cukorbetegség felfe-
dezése. A testösszetétel vizsgálatnál megállapít-
ható volt, hogy a résztvevők több mint 50%-a túl-
súlyos volt, akiket a diabetológus nem engedett el 
étkezési és életmódvezetési tanácsok nélkül.

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház főigazgatója, Dr. 
Ralovich Zsolt elmondta: „Intézetünk fontosnak 
tartja, hogy segítse az ellátási körzetében élőket 
az egészségtudatos életmód kialakításában, és a 
megelőzés fontosságának felismerésében. A kite-
lepülésekre vitt szűrővizsgálatokkal és a kórház te-
rületén rendezett Egészségnapokkal ehhez kívá-
nunk hozzájárulni.”

A Gyáli Járási Tanuszoda mellett lévő játszótér vá-
rosunk legújabb és egyik legkedveltebb játszótere. 

Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 
komfortos legyen használata, ezért több más ját-
szótér mellett, tavaly nyáron ide is fölszereltek nap-
vitorlákat, aminek nagyon örültek az itt játszó gye-
rekek. A szülők részéről nemrégiben felmerült az 
igény, hogy biztonságosabbá lehetne tenni a játszó-
teret, ha körbe lenne kerítve. A városvezetés meg 
is tette a lépéseket a cél eléréséért, amikor váratla-
nul jelentkezett egy helyi vállalkozó, Szász Péter, a 
Szász Therm Kft. ügyvezetője, aki felajánlotta segít-
ségét. Elmondása szerint, szerettek volna hozzájá-
rulni a város dinamikus fejlődéséhez, továbbá tenni 
a városért. Így jött az ötlet, hogy mintegy 80 mé-
ter hosszan körbekerítik a játszóteret, hiszen két-
gyermekes családapaként nagyon fontosnak tartja, 
hogy a gyermekek biztonságosan tudjanak játszani.

Gyál Város Önkormányzata minden gyáli gyermek 
és szüleik nevében köszöni a nemes felajánlást, és 
bízik abban, hogy követendő példaként szolgálhat 
más helyi vállalkozás számára is.

Ismét egy csodás kezdeményezés
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Talán hallottak már Karvai Sándorról, aki annak el-
lenére, hogy születése óta vak, mégis aktívabb éle-
tet él, mint a legtöbb egészséges ember. Sokolda-
lúságát misem bizonyítja jobban, hogy jelenleg a 
főkefe, Kézmű, Erfó cégcsoport kommunikációs 
osztály munkatársa és a balassagyarmati Megafon 
rádió műsorvezetője.

Több Guinness-rekordot tudhat a magáénak, és fo-
lyamatosan újabb kihívásokon gondolkodik.

Legutóbb tavaly májusban lehetett hallani róla, 
hogy három kilométeren át vezetett egy elektro-
mos autót a Balaton északi partján, 45 km/órás 
maximumsebességgel, teljesen önállóan – csak te-
lefonon navigálták. De nem ez az első hihetetlen 
teljesítmény, ami a nevéhez köthető.

Sándor Honton nőtt fel, a szlovák határhoz köze-
li kis faluban. Látó gyerektársai egyenrangú társ-
ként kezelték soha nem éreztették vele, hogy 
bármiben is kevesebb lenne náluk. „Ugyanúgy 
bújócskáztam, ipi-apacsoztam, fociztam én is 
velük. Ha másra nem voltam jó, csak hogy hát-
védként akadályozzam a velem szembejövő já-
tékost, már megérte a dolog” – nyilatkozta egy 
interjúban.

Nem szeretne semmi jóból kimaradni:  „Egy életem 
van, ami fogalmam sincs, meddig tart majd, de ad-
dig szeretném a lehető legtöbbet kihozni belőle.”

Iskolásoknak is szokott érzékenyítő előadásokat 
tartani, ahol arról mesél a gyerekeknek, hogy a fo-
gyatékossággal élők is teljes jogú tagjai a társada-
lomnak, akik amellett, hogy boldogan élnek, érté-
ket is képesek teremteni.

Elmondása szerint nagyjából tízéves kortól egé-
szen a végzős diákokig mindenki rendkívül nyitott 
és érdeklődő az általa képviselt témák iránt.

„Kinek hinnék el, ha nem nekem, hogy az élet 
szép? Bármilyen problémájuk is van, biztos elgon-
dolkodnak rajta, hogy ezek gyakorlatilag eltörpül-
nek az enyém mellett – én mégis pozitív vagyok.”

Amikor barátai biciklizni kezdtek, elhatározta, 
hogy nem maradhat ki ő sem, így megtanult bicik-
lizni. Az egyensúlyérzékét és a hallását használta, 
így tudta mikor tér le az útról.

Később motorozni is megtanult, és édesapja Wart-
burgjával is hamar megismerkedett. 
Szerepelt már autós műsorban is, sőt Kőváry Barna 
rallyversenyző navigátora is volt már.

Idő közben Borsi Gergővel, egy másik rallyver-
senyzővel is megismerkedett, neki köszönhető-
en egy Kawasaki motor próbált ki a Hungaroring 
célegyenesében. Ekkor jött az ötlet, így 2012-ben 
egy teljes kört tett meg a versenypályán, ami Gu-
inness-rekordot ért, ugyanis a világon még senki 
sem csinált ilyet előtte.

Később jetskyt és buszt is vezetett, természetesen 
mindig ellenőrzött körülmények között.
Tervei között szerepel még a kamion és vonat ve-
zetés is, lelkesedésével és elszántságával, biztosan 
sikerülni is fog neki. 

„Higgyék el, hogy igenis lehetséges! Én is ugyan-
akkora eséllyel indultam annak idején, mint bár-
ki más, ma mégis boldog ember vagyok, aki elér-
te az álmait.”

Gyálon él a születése óta vak 
Guinness-rekorder, Karvai Sándor
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erKétbodonyban jártunk, 
szilvás gombócot gyúrtunk…
Kétbodony egy aprócska festői szépségű falu Nógrád 
megye délnyugati részén, a Cserhát hegy lábánál. A 
pici települést alig ötszázan lakják, mégis idén augusz-
tusban már 17. alkalommal rendezték meg a Szilva-
szombat nevezetű egész napos gasztronómiai feszti-
vált, melyen ezúttal Gyál városa is képviseltette magát.
Egy baráti beszélgetés során merült fel a szilvás gom-
bóc főző versenyre való benevezés ötlete. Gyáli iskolá-
sok rendszeresen táboroznak a faluban, s ennek követ-
keztében jutott el hozzánk is a rendezvény híre. 
Csapatunk nyolc főt számlált, a korosztály három ge-
nerációt ölelt át.
S ekkor az elmélet után jöhetett a gyakorlat. Elmélet-
ben mindannyian tudunk szilvás gombócot készíteni, 
na de gyakorlatban? Ráadásul háromfélét, ami mégis 
picit más, mint a többi? Saját költségünkön „próbafő-
zésekbe” kezdtünk, kikísérleteztük a saját receptünk, 
miközben elkészítettük a bevásárlólistánkat, felmér-
tük, ki mivel járulhat hozzá a sikerhez, természetesen 
önmagán és a lelkesedésén kívül. Az önkormányzat-
tól megkaptuk a címerhasználati engedélyt, kaptunk 
pólókat és sapkákat, és örömünkre anyagi támogatást 
is, melynek összege 50.000 forint volt. Elkészíttettük 
a kötényeket, összeszedtük a megfelelő eszközöket, 
megvásároltuk a szükséges hozzávalókat. Mivel a szil-
vás gombóc főzésen kívül az egyedi terítés számában 
is indulni akartunk, megterveztük és elkészítettük az 
ehhez szükséges eszközöket. A tányérok egyedi ter-
vezését azok kézzel megfestése követte. A domináns 
színek a kék és fehér lettek, az uralkodó minta pedig 
a szilva.
A rendezvény napján mindannyiunknak nagyon korán 
kezdődött a nap. A helyszínen lévők hajnalban felvonul-
tak, kipakoltak, beállították és beüzemelték az üstöt, s 
odatették a krumplit főni. Addig a csapat másik fele elin-
dult Kétbodonyba. Amint megérkeztünk, azonnal bele-
vetettük magunkat a munkába. Egy kicsi asztalon elké-
szült az egyedi terítékünk, letakartuk és előkészítettük 
a felszolgáló pultot, s hamarosan már az üstben táncol-
tak a meggyúrt első gombócok. Bár igyekeztünk elő-
re eltervezni, kinek mi lesz a feladata, hamarosan rájöt-
tünk, hogy összeszokott csapatként mindenki feltalálja 
magát, s tudja, mit kell tennie, így hamarosan a pultra 
kerültek az első diós szilvás gombócok.
A kezdők nyugalmával érkeztünk a fesztiválra, koráb-
ban nem vettünk részt ilyen rendezvényen, így meg-
lepetésként ért minket, hogy milyen sikerünk volt. Bár 
megállás nélkül dolgoztunk, mégis szinte időnk sem 
volt a gombócokat gyúrni, kifőzni, megforgatni, hosz-
szú sor állt a sátrunk előtt. Volt olyan, aki többször is 
visszajött hozzánk, volt, aki az ismerőseit is magával 

hozta, s olyan is volt, aki a hatalmas kínálat ellenére ná-
lunk várta, hogy elkészüljön az utánpótlás. A zsűrinek 
szánt gombócokat is alig tudtuk félretenni… Még a kéz-
zel festett tányérjainkat is meg akarták vásárolni.
Mivel nem számítottunk arra, hogy a fesztiválon minden 
évben szereplő 14 csapat között kezdőként bármi esé-
lyünk is lehet, a keretünkből vásárolt alapanyagok délre 
már elfogytak. A visszajelzések és a barátságos fogad-
tatás elfeledtette a korábbi napok feszültségeit és bár a 
versenyszámokban nem nyertünk, de mégis jóleső fá-
radtsággal megfogadtuk, hogy a következő évben újra 
ott leszünk, csak még több gombócot készítünk.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a barátoknak, isme-
rősöknek és Gyál városának a támogatását.

Gyált a rendezvényen képviselte: Alexa István, Bodó 
Erzsébet, Horváth Sándorné, Horváth Júlia, Nagy La-
josné, Nagy Tamás, Papp Piroska, Berze Katalin
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Alkotói pályázat képzőművészeknek 
Felkérés a XXIX. Gyáli Téli Tárlat kiállításra
Gyál Város a dél-pesti régió dinamikusan fejlődő, 
járási feladatokat is ellátó, közel 25 ezer lakosú te-
lepülése. A város hagyományai közé tartozik az 
immáron 29. éve megrendezett rangos Gyáli Téli 
Tárlat, amely elsősorban a városban élő, városhoz 
kötődő, illetve a Pest megyében élő alkotóművé-
szek seregszemléje. A 2019-es évben ismét meg-
rendezzük a kiemelt érdeklődéssel kísért kiállítást. 

Pályázati kiírás: Az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár, Gyál Város megbízásából 
képzőművészeti alkotói pályázatot hirdet. a pá-
lyázatra képzőművészetet gyakorló festőmű-
vészektől, szobrászoktól, grafikusoktól, fotóművé-
szektől, textilművészektől várunk 2019-ben készült 
pályaműveket.

A kiállítás helyszíne: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120 
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyv-
tár kiállítóterei. A belmagasság 300 cm. A szakmai 
zsűri által válogatott kiállításba 30 alkotás kerül ki-
választásra. Az Arany János Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtár vállalja 2019-ben megrendezi a XXIX. 
Gyáli Téli Tárlatot, a meghívók elkészítését, kiállítás 
szakmai zsűrizését, a kiállítás megnyitását, a kom-
munikációs feladatokat. A tárlat 2020-ban a Ma-
gyar Kultúra Napjáig tekinthető meg. 

A Magyar Kultúra Napjától a három díjazott alkotó-
nak – 2020-ban - lehetőséget kínálunk önálló be-
mutatkozásra. A kiállító művészek vállalják a 2019-
ben készült kiállítási tárgyak helyszínre való, illetve 

onnan történő elszállítását, részt vállalhatnak a 
Meghívók saját meghívotti körhöz való eljuttatásá-
ban, részt vesznek a megnyitó programon.

Pályázati feltételek: A tárlatra végzett, vagy mű-
vészeti tanulmányokat jelenleg végző alkotók pá-
lyázhatnak. A benyújtott alkotás mellé rövid, a kép-
zőművészeti életutat és tevékenység bemutató 
(maximum 3000 karakter) szöveg és egy portréfo-
tó (300 dpi) elektronikus benyújtása is szükséges 
a bako.lilla@gyalikozhaz.hu e-mail címre. 

A beérkezett pályaműveket felkért, szakmai zsűri 
(művészettörténészek, művészeti író, 3 fő) bírálja. 
Eredményhirdetés a tárlat megnyitóján 2019. de-
cember 5-én.

A pályaművek és a bemutatkozó portfóliók leadási 
határideje 2019. november 29. 
Gyál Város Önkormányzatának döntése alapján 
három alkotó az alábbi értékű díjazásban részesül:
I. hely: 150 ezer forint, II. hely: 100 ezer forint, 
III. hely: 50 ezer forint

Bízunk benne, hogy Ön is pályázni fog és a kiállító-
ink között üdvözölhetjük. További, a kiállítás tech-
nikai, szakmai és adminisztrációs részét érintő kér-
déssel Bakó Lillát bako.lilla@gyalikozhaz.hu 
a pályázat szakmai tartalmát illetően Bretus Imrét 
igazgato@gyalikozhaz.hu keresse.
Tel.: Bakó Lilla: 06-70-321-9460, Bretus Imre 
06-70-375-3590

Önkéntes segédedző kerestetik!
 
Fiatal, sportos, gyermekszerető, az ökölvívást 
kedvelő, tanulni és tanítani vágyó, segédedzőt 
keresünk egyesületünkbe. 
Feladata: a sportolók mentális és fizikai 
felkészitésében történő részvétel.
Sportági, sportolói (esetleg pedagógusi, test-
nevelő tanári végzettség) előny, de nem elsőd-
leges szempont.
Feddhetetlen előélet, az egyesületünk alapér-
tékeivel való teljes azonosulás (mint tisztesség, 
alázat, szorgalom, tökéletességre való törek-
vés) elengedhetetlen feltétel!
Heti kettő vagy három alkalommal, esténként 2 
órás elfoglaltság.
Jelentkezni csak személyesen, edzéseinken.
 

Váry István 
a Gyáli Ökölvívó és Szabadidősport Egyesület

elnöke      
06-30/364-9595

A Kovács István Pál Dalkör szeptemberi nótamű-
során nótás találkozó keretében „csendült a nóta”. 
A dalkör énekesei mellett fellépett díszvendégünk, 
az Országos Nótaszövetség elnöke, Nógrádi Tóth 
István, valamint felvidéki, erdélyi és hazai, főleg 
pestkörnyéki, de a határmenti településekről érke-
ző énekes is.
A közönség nagy tetszéssel fogadta az új arcokat 
és hangokat, együtt élt az énekesekkel és a szebb-
nél szebb dalokkal. Oláh Attila prímás és zenekara 
elismerésre méltóan kísérte a 20+1 fellépő énekest. 
A szereplők, akiket a közönség együtténekléssel és 
sok tapssal jutalmazott: Nógrádi Tóth István, Lő-
rincz Roland, Nagy Noémi, Deák Lala, Jenei Kata, 
Szűcs Julika, Lele Krisztián, Kerti Ági, Török Szabó 
Erzsébet, Kovács Böske, Homoki Tibor, Bata Kál-
mán, Henczes Julika, Marsi Marika, Molnár Katalin, 
Rákosi László, Tarsoly Ilona, Tolnai Mari, Törőcsik 
Márta, Királyné Vaskó Erzsébet.               
És hogy ki a plusz egy fő? Akit a kibédi testvér-
településen szereplés óta szívükbe zárt az egye-
sület: kísérőnk, Nagy József Elek önkormányzati 
képviselő, az Oktatási és Kulturális Bizottság el-
nöke. A szimpátia kölcsönös, ezt bizonyítja, hogy 
az Erdélyben járt útitársaknak sikerült őt rábeszél-
niük, hogy elénekeljen egy dalt a kibédi nótaéne-
kes, Madaras Gábor dalaiból. A siker csak annak 
volt meglepetés, aki még nem hallotta őt énekelni! 
A produkció alapján biztosítottuk, hogy helye van 
csapatunkban! A siker kötelez! Köszönjük a közre-
működést, Képviselő úr!
A köszönetekkel folytatom: mindenkinek, aki részt 
vett ünnepi műsorunkon: szereplőknek, közönség-
nek, Welsz Diana műsorvezetőnek, Kovács Bös-
ke művészeti vezetőnek, a közház dolgozóinak, az 
eddigi műsorainkból összeállított bemutató kiállí-
tás készítőinek, az eseményt megörökítő fotósnak, 
Schmidt Józsefnek a technika biztosításáért. Kö-
szönet a támogatóknak: Gyál Város Önkormány-
zatának, a közösségi háznak, a Dankó Rádiónak, 

a Csokibirodalomnak, a Kakucsi Pékség Kft-nek, a 
Makó Pékségnek, Falusi Lászlónak, a Gyöngyi Vi-
rágboltnak, az egyesület tagjainak és pártoló tag-
jainak, a segítőkész közönségnek, köszönet a ha-
lásztelekiek virágaiért. Köszönet a civil szervezetek 
vezetőinek, akik közönségszervezéssel is segítik 
működésünket. És annak a többszáz szereplőnek, 
akik a 160. műsorig eljuttatták a nótaműsort. Mert 
ez nem semmi! 
Együtt szolgáltuk a magyar nóta fennmaradását, 
megszerettetését, mert, ahogy a napokban hal-
lottam: A magyar nóta a magyar nép önkifeje-
zésének egyik formája, imája. Sokáig éljen! Azt a 
ragyogóját!      

Kovács Istvánné 
a Kovács István Pál Dalkör elnöke

„...Azt a ragyogóját!”
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A létesítményt elsősorban a mindennapos test-
nevelés órák, a kézilabda edzések, mérkőzések 
befogadására tervezték, de helyet kap a futsall, 
kosárlabda, röplabda, tollas oktatás, ritmikus gim-
nasztika, birkózás, valamint mozgásfejlesztő órák 
is.

Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, Dr. 
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Pápai Mihály 
polgármester ünnepélyes keretek között avatta fel 
a Gyáli Sportcsarnok és Kézilabda Képzési Központ 
épületét 2019. szeptember 28-án. A csaknem 700 
fős lelátóval és 1200 négyzetméteres küzdőtér-
rel rendelkező létesítmény 2,8 milliárd forint költ-
ségvetésből valósult meg, amelyhez a Kormányzat 
biztosított 800 millió forint támogatást. A csar-
nok szomszédságában egy 22 szobás szállodát is 
megépített a város, hogy a nemzetközi sportverse-
nyekkor szállást biztosíthassanak a versenyzőknek.

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár úgy fogal-
mazott, hogy öröm látni, hogy az alapkő letételét 

követően másfél évvel már el is készült a minden 
igényt kielégítő csarnok. “Ez példaként szolgálhat 
más településeknek is, mert nem csupán álmodoz-
tak róla, de meg is valósították” – emelte ki, hoz-
zátéve, hogy az építkezés gyorsan és kitűnően va-
lósult meg helyi vállalkozók közreműködésével. “A 
város vezetésével teljes mértékben egyetértünk 
abban, hogy a sportnál nincs jobb nevelő hatás, és 
nincs semmi más, amivel megőrizhetjük és meg-
tarthatjuk egészségünket. A sport ugyanis formál-
ja a fizikumot, rendben tartja a keringési rendszert, 
de az életszemléletünket is, és az értékrendünket 
is rendben tartja. És ami a legfontosabb, a sport-
nál nincs nagyobb közösségteremtő erő” – mond-
ta Szabó Tünde.

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő kiemelte, 
hogy a városvezetés, leginkább Pápai Mihály pol-
gármester érdeme, hogy egy sport-és szálloda-
komplexummal gyarapodhatott a város és a tér-
ség, amely hazai is nemzetközi versenyeknek is 
otthont adhat.

Pápai Mihály polgármester elmondta, hogy Gyál az 
agglomerációs települések élvonalában kiemelten 
kezeli a sportinfrastruktúra fejlesztését. Az elmúlt 
években felújították a sportpályát, és egy uszo-
dát is megépítettek, amelyek mind lehetővé teszik 
a mindennapi testmozgást. Hozzátette: „Gyálon 
mindenki megtalálhatja a maga számára fontosnak 
tartott mozgásformát.”

Az új épület szentelését Gyimóthy Zsolt reformá-
tus lelkipásztor és Kis Balázs állandó diakónus vé-
gezték, melyet követően az ünnepélyes szalagát-
vágással hivatalosan is átadták az intézményt.

Felavatták a gyáli sportcsarnokot

A létesítmény nagyszabású börzéknek, expóknak, 
városi kezdeményezéseknek adhat helyet, vala-
mint a helyi sportegyesületek is élvezhetik előnyeit. 
A beruházással lehetősége nyílik a városnak arra, 
hogy a versenysport-igényeknek és a szabadidős 
programoknak teret biztosítson.

A kivitelezést a gyáli Kinamé Kft. és a Hidi-Top Kft. 
alkotta konzorcium végezte. A létesítmény 3.818 
m2 területű, fix és mobil lelátóval rendelkezik, hét 
darab sportolói öltöző, szauna, két-két bírói és két-
két edzői öltöző, fitness terem, edzőtermek, hozzá-
juk kapcsolódó szertárak kaptak helyet.

Reggel Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi, MTE professor 
emerita, Monspart Sarolta tájfutó világbajnok, Dr. Ke-
mény Dénes vízilabda mesteredző tartott előadást. 
Az átadást követően megrendezték Gyál város első 
Egészség- és Sportnapját, amelynek keretében a 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház szűrővizsgálatokat 
végzett, illetve sportversenyek és sportbemutatók 
színesítették a programot. Délután Katus Attila tar-
tott aerobik órát, valamint Zacher Gábor toxikológus 
előadását hallgathatták meg az érdeklődők.
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SZÍVmelengető

Gyáli Római Katolikus Plébánia

Heti miserend a gyáli katolikus templomban:
szombat: 18.00, vasárnap: 9.30, kedd és péntek: 7.00 óra.

Különleges alkalmak:
November 1., Mindenszentek ünnepe: 

17.00 órakor a régi temetőben közös ima, 
18.00 órakor szentmise egyházközségünk híveiért

November 2., Halottak napja: 
18.00 órakor szentmise minden elhunytért

Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Szent István utca 34-36.

Tel.: 06-29/340-513
Web: www.gyalikatolikusegyhaz.hu

Gyáli Református Templom

Istentiszteletek rendje: vasárnap - 10.00
Nők bibliaórája: kedd - 10.00

Szépkorúak bibliaórája: csütörtök - 10.00
Férfiak bibliaórája: csütörtök - 18.30
Gyülekezeti imaóra: szerda - 18.00

Konfirmáció előkészítő 1.évf.: csütörtök - 16.00
Konfirmáció előkészítő 2.évf.: csütörtök - 17.00
November 3. 15.00 Istentisztelet (Némediszőlő)

November 8. 18.00 Keresztkérdések: 
Mit jelent keresztyénnek lenni?

November 9. 9.00 Szombati napközi
November 10. 16.00 Családos kör: Életünk 6 

legfontosabb döntése
November 15. 18.00 Keresztkérdések: Krisztus útján járni

November 22. 18.00 Keresztkérdések: 
Döntések - Heródes király

Elérhetőségek:
  Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.

Tel.: 06-29/340-531 │Web: www.gyaliref.hu

Megszámoltam, októberben 36 ün-
nep- vagy világnapot jegyzünk Ma-
gyarországon. Ez gyanúsan sok, hiszen a hónap csak 
31 napos. A megoldás abban rejlik, hogy 
akadnak napok, amikre több jeles ese-
mény is jut. Vegyük például a 15-ét! Az-
nap van az ölelés világnapja (dicséretes), 
a fehér bot napja (ez fontos!), a nemzetközi 
gyaloglónap (igen, tényleg kéne...) és a falusi 
nők világnapja (hm?). De ha 15. péntekre esik, 
akkor a tojás világnapja is bejelentke-
zik rá (a vegetarianizmus világnap-
ját 1-én jegyezzük). Amúgy 
a Terézek ekkor ünneplik 
névnapjukat.
A figyelemre méltó októbe-
ri napok sora végén vár 
ránk a legszínesebb kavalkád: választhatunk, 
hogy a reformációra emlékezzünk, vagy másnap 
mindenszenteket tartsunk. A legnépszerűbb 
megoldás, hogy hagyjuk mind a kettőt, és ördö-
gi tökfejeket faragva örülünk a halloweennek. 
Nincs rá sok időnk, mert a boltok polcain már 
sorakozni fognak a sztaniolos mikulások. Egyre 
hamarabb köszön ránk a karácsony.
Én nagy rajongója vagyok az ünnepeknek, de 
komoly challenge lenne, ha mindet meg kéne 
ülnöm. Hamar el is kedvetlenednék. Mert multi-
kulturális társadalmunk sok-sok áldása között az 
átértékelődő ünnepek nem tették jobbá a világot. 
Sem szebbé az életünket. Ami utánuk marad, az több-
nyire a temérdek szemét. És a megugrott vércukor-
szint. De legfőképpen az űr a lélekben.
Jézus azt mondta a szokásokkal kapcsolatban, hogy 
új bort új tömlőbe kell tölteni. Biztos, hogy baj van a 

Ünnepelgető tömlőinkkel. Meg az is lehet, hogy is-
mét elhangozhatna köreinkben a híres 

mondat, amit egy esküvői mulatságon súgtak Jézusnak: 
Nincs boruk!
Visszaemlékezve: nekem hol borom, hol tömlőm nem 
volt. Néhány évig tudatos szürkeségben éltem, ünnepek 
nélkül. Amikor a gyerekek megérkeztek, ráéreztem: ta-
nulnom kell. Mert az ünnepek éppen azok köré a csodák 
köré épültek, amiket érdemes nekik megmutatni. Az ün-

nepekben összeérhet a menny 
a földdel.
Azon a bizonyos esküvőn, 

mikor elfogyott a bor, Jézus a 
vizet változtatta borrá. És ezt 

ma is megteszi: a híg és szegényes mulatságokat ato-
mi szinten váltja mássá.
Mindazt, aki útkeresésben van, aki új, a gyerekek szá-
mára is kedves hagyományokat szeretne kialakítani 
a családjában, szeretettel várjuk a gyülekezetünkbe 
egy négy alkalmas sorozatra, melynek címe: Van bo-
rom – ide a tömlőt! Avagy: hogyan ünnepeljünk?

Témái:
November 23. 16:00 – Karácsony

Januárban – A hétköznapok fénypontjai 
(esték és vasárnapok)

Februárban – Családi ünnepek 
(születésnapok és egyéb alkalmak)

Márciusban – Húsvét

Gyimóthy Dóra

„Ha sokan
vagyunk, sokra 
vihetjük…”
Szeptember 14-én a Gyáli Erdélyi Székely Kör már 
második alkalommal szervezte meg a Székelyta-
lálkozót, amelyen ezúttal is szép számmal vettek 
részt a helyiek. A Peremvárosi Horgásztó és Pihe-
nőparkban megszervezett eseményt a Kör elnöke, 
Császár Katalin nyitotta meg, amelynek keretében 
elmondta, hogy a találkozók legfőbb küldetése az, 
hogy az Erdélyből származó, ma már Gyálon élő 
székelyek és leszármazottaik számára alkalmat 
nyújtson a beszélgetésre, a régi emlékek feleleve-
nítésére, új ismeretségekre.
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, a Nemze-
ti összetartozás bizottságának elnöke, Gyál város 
díszpolgára az eseményen elmondta, hogy 2020 a 
nemzeti összetartozás éve lesz. Ennek kapcsán ki-
emelte, hogy minden magyar felelős minden ma-
gyarért, és a gyáli székelyek is legyenek felelősek 
minden gyáli székelyért. 
Pápai Mihály köszöntötte a találkozó résztvevő-
it és hangoztatta, hogy teljes mértékben támogat-
ja a gyáli székelyeket. Megemlítette, hogy az Gyáli 
Arany Gyermek Néptáncegyüttesben is számos er-
délyi gyermek táncol. 

Ünnepélyes keretek között felvonták a székely 
zászlót, amelyet Gyimóthy Zsolt református lel-
kipásztor és Dr. Káposztássy Béla plébániai kor-
mányzó áldott meg.



Közélet Portré Sport KERTváros Civil Anyakönyv HirdetésKözérdekű Közbiztonság Egészség Hivatal Állatvédelem Vallás InteraktívKultúra VÁLASZTÁS

18 gyáli mi újság 19www.gyal.hu

Elektromos eredetű lakástüzek
Az elektromos tűz közvetlen okai a vezetékek, 
elektromos kapcsolóberendezések túlterhelése, az 
alkatrészek közötti elektromos ív vagy szikra ke-
letkezése lehetnek. A tűz közvetett oka a rendszer 
helytelen méretezése, rossz vezetékezés és/vagy 
a hálózat elemeinek elöregedése, esetleg hirtelen 
nagy terhelést jelentő rövidzárlat, túláram keletke-
zése, amit a rendszerbe épített túláramvédő beren-
dezések már nem viselnek el. Az elosztószekrény-
ben keletkező tűz nem csak a szekrényben pusztít, 
de akár az egész épület is leéghet ily módon.

Csak olyan villamos berendezést használjunk, 
amely rendeltetésszerű használata esetén a kör-
nyezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

Használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizzük az 
elektromos berendezéseinket, a csatlakozókat és a 
vezetékeket, nézzük meg, hogy nincsenek-e eltör-
ve, megrepedve!

Ne terheljük túl a hosszabbítókat, elosztókat! Lehe-
tőleg földelt eszközöket használjunk!

Az elektromos fűtőkészüléket soha ne takarjunk le, 
ne tegyük közel bútorainkhoz, éghető anyagból ké-
szült tárgyainkhoz!

Ne érintsük meg vizes kézzel, és ne használjuk ned-
ves környezetben az elektromos berendezéseket!

Minden második lakásban 
keletkezett tűz elektromos 
meghibásodásra vezethető 
vissza.

Kiégett ház - ha szeretné elkerülni
Javasolt otthonunkba beszerezni és működtetni egy füstérzékelőt, 

ami a kezdeti tüzeket is jelzi.

A kismegszakítókat, biztosítókat csak szakember-
rel cseréltessünk, javíttassunk

Ne hagyjuk áram alatt, konnektorba dugva az elekt-
romos berendezéseket a tevékenység befejezése 
után. ELUTAZÁSKOR mindent áramtalanítsunk.

Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat fontos a la-
kóépületeknél is - kivéve a fázisonként 32 A-nél nem 
nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem 
utáni áramköröket.

Hogyan kerülhetjük el a kéménytűz 
kialakulását?

A szurok képződéséből fakadó kéménytűz elkerül-
hető a rendszeres kéményseprőipari ellenőrzéssel 
és a szükséges tisztítás elvégzésével. Mind a ko-
rom, mind a szurok begyulladása, továbbá a du-
gulás és egyéb üzemzavar megelőzhető az égés-
termék-elvezető kéményseprő felügyelete mellett 
történő kiégetésével.

A szilárd-tüzelésű tüzelőberendezésekben kizáró-
lag a gyártó által előírt tüzelőanyagot szabad eltü-
zelni, háztartási hulladékot nem. A háztartási hul-
ladékok elégetése a tüzelőberendezés idő előtti 
tönkremenetelét előidézi, a szén-monoxid mellett 
egyéb igen mérgező gázok, gőzök, savhatások is 
keletkeznek.

Kizárólag kezeletlen (festék, lakk, pác, ragasztó-
anyag stb. mentes), légszáraz keményfát használ-
junk tüzelésre. A tüzelésre szánt fát hasítva, fedett 
szellős helyen tároljuk 1,5 – 2 évig.

Megfelelő égési levegő biztosítása a tüzelőberen-
dezés helyiségébe.

Szüreti felvonulás mazsorettekkel és fúvósokkal 

Kiállításon mutatták be az idei év legszebb terményeit

Szeptember 14-én az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtárban tartotta hagyományőrző 
szüreti mulatságát a Nyugdíjasok Helyi Képvisele-
tének Közhasznú Egyesülete, amiben több gyáli ci-
vil szervezet is közreműködött. 

A szüreti felvonulásban a Gyál Városi Fúvósze-
nekar szolgáltatta a Gyáli Tűzmadarak Mazsorett 

Csoport, a Pörög a Gyáli Szoknya néptáncegyüttes 
és a Kovács István Pál Dalkör számára a talpaláva-
lót, a Gyáli Lovassport Egyesület a hintókat bizto-
sította a menethez, a Gyáli Kertbarát Kör pedig a 
hagyományos szőlőpréselés bemutatásával terem-
tett igazi szüreti hangulatot. Az idén is jó hangulatú 
rendezvény Pápai Mihály polgármester fővédnök-
ségével valósult meg.

A Gyáli Kertbarát Kör idén is megrendezte ter-
ménybemutató kiállítását a közösségi házban. A 
kiállításra saját termesztésű zöldségeket, gyümöl-
csöket, illetve különleges virágokat vártak a szer-
vezők. A legszebb terményeket, mint minden év-
ben, idén is díjazták. Az eredményhirdetésre a 
kiállítás megnyitóján került sor, szeptember 7-én. A 
díjakat Pápai Mihály polgármester és Király László, 
a Gyáli Kertbarát Kör elnöke adta át. A Gyáli Kert-
barát Kör minden évben meghirdeti „Szép kertek” 
című pályázatát is, ennek eredményhirdetésére 
szintén a kiállítás megnyitóján került sor.
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Rendszeres olvasóink megszokhatták, hogy általában állat-
védelmi témával jelentkezünk, de most eltérünk a hagyomá-
nyoktól és egy vidám eseményről számolunk be. 
Ugyanis 2019. szeptember 28-29-én városunk motocross 
pályáján megrendezésre került az első DogAtlon, azaz ku-
tyás terepfutó verseny. Az első napon egyéni versenyre, míg 
a második napon a csapatversenyre, valamint hírességek, 
sportolók részvételével jótékonysági kutyás futására ke-
rült sor. Számunkra nagy öröm volt, hogy Gyál városa egy 
ilyen eseménynek adott teret és hogy erre lehetőség van, 
mert tudjuk, hogy Gyálon is rengeteg kutyás és sportem-
ber él, akik szívesen vesznek részt ilyen versenyen. Renge-
tegen látogattak el más városokból, hogy rajthoz álljanak és 
megmérettessék magukat és kutyusaikat. A versenyen részt 
vehettek állatvédő szervezetek és magánemberek is. Sőt a 
hírességek jótékonysági futáson is részt vettek. 
A versenyen több díjat lehetett nyerni, ahol is díjazták a legfi-
atalabb és legidősebb két és 4 lábú versenyzőit, kutyapiszok 
gyűjtéssel tombola jegyhez lehetett jutni és értékes ajándé-
kokat lehetett nyerni. Lady védencünk kapta az egyik külön-
díjat, mivel ő volt az abszolút legfiatalabb kutyus aki részt 
vett a versenyen, pont aznap ünnepelte 1. születésnapját.
Büszkén adjuk hírét, hogy a csapatversenyen Egyesületünk 
és védenceink egy része is megmérettette magát! A cél nem 
az első hely elnyerése volt, hanem a jókedv, a kutyusok szó-
rakoztatása, kimozdítása a mindennapokból. Egyesületün-
ket „kétlábon” Pálmai Eszter, Gondos Szilvia, Dr. Kiss Tóth 
Fruzsina, Pátkay Petra és Baranyai Mónika képviselte, míg 
„négylábú” versenyzőink között volt két gazdira váró véden-
cünk: a bohókás óriástestű Lady, és az emberimádó, mindig 
vigyori Pötyi. A gyáli állátvédő szervezeteken kívül más ál-
latvédők is részt vettek gazdikeresőkkel és védencekkel az 
eseményen, ezzel is mutatva, hogy a mentett állatok, ugyan 
olyan életet tudnak élni, ugyanúgy tudnak alkalmazkodni, 
mint egy vásárolt kutya. 
Csapatunkból külön ki szeretném emelni 2 gazdira váró ver-
senyzőnket, Lady-t és Pötyit. Ők ugyanis – gazdijuk még 

nem lévén – alkalmi futótárssal teljesítették a pályát, de ez 
egyáltalán nem látszott rajtuk. Tökéletesen hajtották végre 
az összes ügyességi feladatot és segítették társukat a futás-
ban is. Nagyon szépen viselkedtek más kutyákkal és jól elfá-
radtak ők is a verseny napján. Büszkék vagyunk gazdikereső 
kutyáinkra, hogy ügyesen szocializáltan végig csinálták a 
versenyt. Mindketten gazdikeresők és vasárnaponként meg-
tekinthetőek, megismerhetők.  
Összességében nagy élmény volt mindannyiunknak a 
DogAtlon, és nagyon büszkék vagyunk a csapatunkra, akik 
teljesítették a 6 kilométeres, 17 ügyességi akadállyal nehe-
zített pályát. Fontosnak tartjuk, hogy a kutyás emberek fel-
fedezzék azon lehetőségeket, amivel kedvenceiknek új él-
ményteret biztosíthatnak. 
Úgyhogy csak egyet mondhatok: jövőre veletek, ugyanitt!

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

Smiatek Anikó, 
a Bundás Barát Állatvédő Egyesület Gyál 

elnöke

DogAtlon

InteraktívKultúra

Az őszi ültetésnek a tapasztalatok szerint a tava-
szihoz képest több előnye van, ezért ilyenkor cél-
szerű elvégezni. Minél korábban telepítünk, annál 
jobb az eredés, s tavasszal erőteljesebb fejlődés 
várható, kevesebb kárt okozhat a tavaszi hirte-
len felmelegedés. A beszerzett szaporítóanya-
got majd a helyszínre szállítva az ültetésig vermel-
ni szükséges. Ennek az a célja, hogy az oltványok 
gyökerei ne száradjanak ki. A rövid idejű átmeneti 
vermeléskor az oltványokat előre elkészített ferde 
falú árokba helyezve, a gyökérzetet földdel takar-
juk. Több oltvány esetén kötegben vermelhetjük 
őket úgy, hogy ferdén álljanak. Lényeges, hogy a 
földtakarás teljesen fedje a gyökérzetet. A telje-
sebb, hézagmentes takarást a földnek a gyökérzet-
hez való odanyomkodásával, taposásával érjük el. 
A vermelőből közvetlenül az ültetés előtt szedjük 
ki az oltványokat, s ezután előkészítjük a telepítés-
re. Ez a törött, vagy vastagabb gyökérágak vissza-
metszéséből áll. A vékonyabb gyökerek metszése 
fölösleges. Az így előkészített oltványokat agyag-
gal pépezzük, a jobb eredés céljából. Az ülteté-
si hibákról! Ne az árudában döntsük el, hogy mi-
lyen gyümölcsfákat és milyen fajtákat szeretnénk, 
mert ez nagyon rossz módszer, mint ahogy az is 
hogy beletörődünk, hogy ami a legközelebbi he-
lyen kapható, az jó lesz a kertbe. Érdemes utána-
nézni, utánakóstolni, hogy ki milyen fajtát szeret a 
családban, hiszen két almafajta íze között is óriási 
lehet a különbség. Nem csak az íz miatt lényeges 
a fajtakérdés, hiszen egyes rezisztens fajták sok-
kal kevesebb növényvédelmi kezeléssel is jó ter-
mést hoznak. És akkor itt van még az érési sor. Ha 
az almáknál maradunk (de bármelyik gyümölcs-
re igaz) vannak nyáron érő típusaik, kora ősziek és 
késő ősziek, valamint jól tárolható változatok. Kár 
öt nyári almát ültetni a kertbe, mert akkor egyszer-
re annyi gyümölcsünk lesz, ami ránk romlik, utána 
meg semmi. Ezért jó olyan fajtasort összeválogat-
ni, melyek egymás után teremnek, így a betakarí-
tás és a fogyasztás is elnyújtható. Szóval érdemes 
egy kicsit utánanézve, tudományos alapon fajtát 
választanunk, hiszen akár évtizedekig is a kertünk-
ben lesz majd az a fa. Sok helyen leírták már, de 
szinte senki nem tartja be, hogy egy gyümölcsfá-
nak az ideális gödre egy köbméteres lenne. Per-
sze minek ásnánk órákig, ha ennek a méretnek az 
ötödébe is belefér a gyökér? A gyökér belefér, a 
gödörnek nem is csak ez a lényege, hanem hogy 
a gyökér körüli föld laza legyen. Tehát azzal, hogy 
nagy gödröt ásunk, majd visszatemetjük, lazítjuk a 
talajt, így az új gyökerek könnyebben átszövik, na-

gyobb területre hamarabb elérnek, több vizet tud-
nak felvenni, ezáltal a nagyobb gödörbe ültetett 
növények sokkal jobban fejlődnek, hamarabb for-
dulnak termőre, mint a kis gödörbe betuszkoltak. 
A fát olyan mélyre ültessük, hogy a gyökérnyaki ol-
tás a talaj szintjében legyen. Fagyvédelmi céllal ezt 
télire betakarhatjuk, ám tavasszal a földtakarást 
mindenképp távolítsuk el, hogy az oltás szabadon 
maradjon. Miután beültettük a növényt, sok vízzel 
árasszuk el, azaz iszapoljuk be. A taposásról se fe-
ledkezzünk meg, hiszen ha a talajrészecskék és a 
gyökér között levegő marad, akkor nem tud majd 
vizet felvenni a fa. Szeles időben karózni is érde-
mes, hogy ne mozgassa a szél a fát, azzal együtt a 
gyökerét. Kis utánajárással és józan paraszti ésszel 
ültetve, a kertünkben hosszú éveken keresztül él-
vezhetjük majd az elültetett fa árnyékát és gyümöl-
csét. Ha nagy gödröt ásunk neki, akkor mindezt jó-
val hamarabb megadja nekünk a fa.

Király László
a Gyáli Kertbarát Kör elnöke

A gyümölcsfák ültetése
LACI bácsi kerti tanácsai
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09.04.
Két személygépkocsi ütközött a Tulipán utcában, 
személyi sérülés is történt. A sérültet kórházba szál-
lították, járőreink a helyszín biztosításában nyújtot-
tak segítséget a helyszínelés befejeződéséig.

09.15.

Lakossági jelzés érkezett, hogy a Széchenyi utcában 
egy férfi az úttest közepén álldogálva akadályozza 
a forgalmat, veszélyeztetve a saját testi épségét is. 
Járőreink az erősen ittas egyént az útról letessékel-
ték, majd néhány utcányira lévő otthonáig kísérték. 

09.20.

Tűzesethez vonultak tűzoltóink a Nyár utcába, ahol 
egy családi ház tetőszerkezete teljes terjedelmé-

ben égett. A lángokat tűzoltóink a helyszínre érke-
ző hivatásos egységekkel közösen fékezték meg. 
Személyi sérülés szerencsére nem történt, de a ház 
lakhatatlanná vált.

09.25.

Az ügyeleti központban szolgálatot teljesítő tagtár-
sunk figyelt fel arra, hogy hosszabb ideje nyávogás 
hallatszik a bejárat közelében. A területet körüljár-
va az utcán, egy hulladékgyűjtőben műanyag zacs-
kóba kötözött, majd azzal együtt papírdobozba zárt 
kismacskát talált. Az cica ellátásában a helyi állatvé-
dők nyújtottak segítséget, akik feljelentést is tettek 
az eset kapcsán. Szerencsére az esetet az ügyeleti 
központ biztonsági kamerája rögzítette.

Összeállította: Kelecsényi Gábor

FEGY-napló
Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint szeptemberben 8 halál-

eset és 33 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:

09.06.: 
- Bajkai Csaba és Melczer Fanni Mirjam (házassági név: Bajkai-Melczer Fanni Mirjam)

09.07.: 
- Gergely István és Buzás Zita,

- Ballai Jozsef Attila és Erdélyi Éva (házassági név: Ballai Éva),
- Ambrus Tibor és Molnár Erika (házassági név: Ambrusné Molnár Erika),

- Mészáros Norbert és Varga Veronika.

09.14.: 
- Adorján Marcell és Borsos Alexandra (házassági név: Adorjánné Borsos Alexandra),
- Sziatinszky Miklós és Antal Gabriella (házassági név: Sziatinszkyné Antal Gabriella),

- Fejérvári Zsolt és Tikász Tímea (házassági név: Fejérvári-Tikász Tímea),
- Sztanka Viktor és Hajnal Kitti (házassági név: Sztanka-Hajnal Kitti),

- Vinczellér István és Mihálovics Andrea (házassági név: Vinczellér Andrea).

09.20.: 
- Papp András és Ambrus Anett.

09.21.: 
- Szépe István Gábor és Bakator Anita (házassági név: Szépe Anita),

- Bali Attila és Major Etelka (házassági név: Bali Etelka),
- Bliznik Máté Gergő és Szekeres Anikó Zsófia 
(házassági név: Bliznik-Szekeres Anikó Zsófia),

- Kovalik István és Vámos Erika (házassági név: Kovalikné Vámos Erika).

08.24.: 
- Naményi Arland és Pongó Gabriella (házassági név: Naményiné Pongó Gabriella),

- Vitéz Péter és Szilágyi Krisztina (házassági név: Vitéz Krisztina),
- Iglár Balázs és Zsigmond Krisztina (házassági név: Iglár-Zsigmond Krisztina),

- Kádár-Német István és Siebenfreud Hanna 
(házassági név: Kádár-Németné Siebenfreud Hanna).

Anyakönyvi hírek
InteraktívKultúra

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 
 november 14-én 18 órára és

december 12-én 18 órára
az Arany János Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár olvasótermébe
az Irodalmi Szalon következő találkozójára!

Farkas Évi színművésznő és a könyvtárosok

Irodalmi Szalon
1.  A közlekedési kultúra javítása érdekében milyen KRESZ oktatás indul a gyáli általános iskolák 
 ötödik évfolyamában jövő év elejétől?
2.  Töltse ki a hiányzó mezőt! Új gyalogátkelőket létesített az önkormányzat a város egyik 
 veszélyes kereszteződésébe, a Vecsési út és ......... utca sarkán. 
3.  Hol található városunk első köztéri graffitije, melyet Guti Gergő ifjú grafikus, 
 graffiti-művész alkotott? 
4.  Mi a foglalkozása Dr. Major László Lajosnak, városunk legújabb díszpolgárának? 
5.  Hogyan hívták Szüts Szabó Istvánnét, városunk első díszpolgárát barátai, tanítványai?
6. Kinek a nevéhez köthető a Városközpontban található székelykapu megalkotása?

Feladvány: Október 2-án, az Idősek világnapja alkalmából tartott városi rendezvényen 
hány házassági évfordulójukat idén ünneplő pár újította meg házassági fogadalmát?

1.

2.

4.

5.

6.

3.

R E J T V É N Y

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 elektroni-
kus levelezési címre beküldeni vagy zárt borítékban a Gyáli Polgármesteri Hivatal (2360 Gyál, Kőrösi 
út 112-114.) portájára eljuttatni. Beküldési határidő: 2019. november 3.
A szeptemberi szám helyes megfejtése: 1944. A szeptemberi szám nyertese: Reé Orsolya
Gratulálunk! Nyereménye átvételének módjáról érdeklődjön a Gyáli Polgármesteri Hivatal Polgármesteri kabinet 
irodáján a 06-29/540-930-as telefonszámon!

„…AZT A RAGYOGÓJÁT!” dal- és nótaműsor  
a Kovács István Pál Dalkör rendezésében

Gyálon, az Arany János Közösségi Házban
NOSZTALGIA MEGLEPETÉSEKKEL!

2019. november 9-én, szombaton 15 órakor 
Fellépnek:

  Farkas Rozika közkedvelt nótaénekes,
Lukács Timea és meglepetés vendég énekesek, 

valamint a dalkör énekesei 
 Zene: a Délpesti Régió cigányzenekara

 Oláh Attila prímás vezetésével
Szünetben támogató TOMBOLA
  Műsor alatt táncolási lehetőség!

 
Következő, évbúcsúztató műsorunkat vacsorával 

rendezzük 2019. dec. 11-én, szerdán 15 órakor.
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Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szerelést, 
csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek, 
konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes tü-
zelésű kazánok bekötését és ehhez kapcsolódó munká-
kat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.

Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasz-
tás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, háztartá-
si gépek javítása és ingyenes állapotfelmérés. Telefon: 
06-30/417-2317. 

Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek, 
passzív BAR listásoknak is a legrugalmasabban. Csong-
rádi István 06-70/419-0330.

Beszéljünk róla! Én meghallgatom, és meg is hallom 
Önt. Mentálhigiénés tanácsadás Gyálon és Budapesten. 
(Tóthné Éva) 06-20/564-0606. 

ANGOL MAGÁNÓRÁK (60 perc) anyanyelvűekkel, rend-
kívül 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.

Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szomba-
ton 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 sze-
relés. Tel.: 06-30/9340-937.

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

Villanyszerelés! Családi házak villanyszerelése, kivite-
lezés, korszerűsítés, javítás. Érintésvédelmi felülvizsgá-
latok elvégzése, kamerák, riasztók telepítése, javítása. 
Bodnár József 06-30/663-8617.

Házat, telket keresek Gyálon! Akár 10 napon belül KP fi-
zetek! Terhelt, problémás ingatlan is érdekel. Hívjon biza-
lommal! 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 őrö-
ket keresünk, kiemelt bérezéssel. +36-20/596-8818, 
+36-30/223-5215

Légkondicionáló (klíma) értékesítés, telepítés, szakta-
nácsadás! Csökkentse fűtésszámláját vagy teljes egészé-
ben nullázza le takarékos, könnyen kezelhető, környezet-
barát klímaberendezéssel! Midea, Gree készülékek akciója 
most indul a Kesztyűs Klímánál, hivatalos magyarorszá-
gi forgalmazótól, hazai garanciával! Ingyenes felmérés, 
tervezés. Bővebb információ: kesztyusklima@post.com, 
06-30/919-4667.

Takarítást vállalok családi háznál. Tel.: 06-70/533-6979.

Villanyszerelést vállalok. 06-30/377-0865.

Apróhirdetés

Kultúra Hirdetés
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Közérdekű Közbiztonság Egészség Hivatal Állatvédelem Vallás Kultúra

2360 Gyál, Táncsics M. u. 61.
Tel.: 06-70/902-5876
www.kristalyviragoptika.hu

Nyitvatartás
hétfő-péntek: 9-18, szombat: 9-13

• komplett szemüveg
 már 9 500 Ft-tól
• Szemüvegét megvásárolhatja 
 6 havi kamatmentes részletre is!
 A feltétlekről érdeklődjön
 üzletünkben!

• a Hoya legellenállóbb
 felületkezeléssel ellátott
 lencséje mellé dioptriás
 napszemüveglencsét adunk
 ajándékba

Szemfenékfotó és
szemnyomásmérés
szemész szakorvos

által végzett
távdiagnózissal

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

Kristályvirág Optika

Egyéni akciókról és további részletekről érdeklődjön üzletünkben!

AKCIÓK!ÚJDONSÁG!

Strapabíró, hajlítható
GYERMEKSZEMÜVEGEK

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
• fi zikai állóképesség
• teljesítményorientált hozzáállás
A munkakörök betöltésénél előnyt jelent a hasonló munkakörökben szer-

zett 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 megne-
vezésével az oneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre is.

Portré VÁLASZTÁS Sport KERTváros Civil Anyakönyv HirdetésKözélet

Vállaljuk szóródó 
építőanyagok
(sóder, homok, 
kavics, murva, 

töltő- és termőföld)
kertépítő és díszítő 
anyagok szállítását 
és értékesítését.
06-30/273-8866

1m3-től

SÓDER DEPÓ
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