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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

Gyáli Járási Hivatal Okmányirodájának ügyfél-
fogadási 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 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.

Közérdekű KözéletHivatal OktatásGazdaság SportKözbiztonság InterjúÁllatvédelem KERTvárosVallás ReceptKultúra EgészségInteraktív Hirdetés

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:
2018. okt. 17-21-ig:  Gyál-Liget Patika
2018. okt. 22-28-ig:   Fagyöngy Gyógyszertár
2018. okt. 29-nov. 04-ig: Aranyág Gyógyszertár
2018. nov. 05-11-ig:  Gyál-Liget Patika
2018. nov. 12-18-ig:   Fagyöngy Gyógyszertár
2018. nov. 19-25-ig: Aranyág Gyógyszertár

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

Ingyenes gyermekétkeztetés
Gyál Város Önkormányzata a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek részére a 2018/2019-es 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 2018. okt. 27-étől 2018. nov. 04-éig 

tart (ebből 3 munkanapra, azaz október 29., 30., 31. napokra),
• a téli szünet idejére, mely 2018. dec. 22-étől 2019. jan. 02-áig tart 

(ebből 3 munkanapra, azaz dec. 27., 28. és jan. 2. napokra),
• a tavaszi szünet idejére, mely 2019. ápr. 18-23-áig tart (ebből 4 

munkanapra, azaz ápr. 18., 19., 22., 23. napokra).
Az igénylés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda 
(2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. fsz. 16-os iroda)
Az igénylés benyújtásának határideje: 2018. október 18.
Ügyfélfogadási idő: hétfőn 12.30–15.30 óráig, szerdán 12.30–17.45 
óráig, pénteken 08-12.00 óráig.
Felvilágosítás kérhető: Varga Patrícia ügyintézőtől személyesen 
vagy a 06-29/544-138-as telefonszámon. Részletek: www.gyal.hu

Október 2-án, az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár Színháztermében került megren-
dezésre a városi Idősek Világnapja rendezvény. 
Az eseményen részt vett dr. Szűcs Lajos ország-
gyűlési képviselő, Pápai Mihály polgármester, Erős 
József alpolgármester, Kovalik Józsefné, városunk 
díszpolgára és a városban működő nyugdíjas klu-
bok tagjai. A polgármester a rendezvényen jelen-
tette be, hogy a városvezetés egy többfunkciós 
idősek otthonát kíván építeni, mellyel különös fi-
gyelem fordítható a városban élő idős lakosok tel-
jes értékű életének biztosítására. 
Gyál Város Önkormányzata lehetőséget teremt és 
támogatja a különböző programokat, klubfoglalko-
zásokat szabadidős tevékenységeket, melyeknek 
köszönhetően a gyáli idős polgárok a település ak-
tív tagjaiként élhetik mindennapjaikat. 

A rendezvényen Beke Zsuzsanna anyakönyvve-
zető és dr. Káposztássy Béla plébániai kormány-
zó előtt 9 jubileumi házassági évfordulójukat idén 
ünneplő pár újította meg házassági fogadalmukat. 
Idei évben szintén Pápai Mihály polgármester gra-
tulált elsőként a jubiláló pároknak.
Az idősek világnapján tisztelettel gondolunk mind-
azokra, akik élettapasztalatukkal, higgadt bölcses-
ségükkel türelemre és elfogadásra tanítanak, ne-
velnek bennünket. Tiszteletünk magában foglalja 
támogatásunkat, elfogadásunkat, szeretetünket és 
annak kifejezését, hogy mindnyájan társadalmunk 
hasznos tagjai. 
A műsor részeként Várkonyi András színész,  Czető 
Zsanett színész-énekesnő és Kohautek Csaba szí-
nész-énekes színvonalas zenei és prózai előadását 
élvezhette a közönség.

Meghitt pillanatok és jókedv
 az idősek világnapján

50 éves évforduló
Bor Imre és Bor Imréné
Horváth István és Horváth Istvánné
Király László György és Király László Györgyné 
Kiss János és Kiss Jánosné
Kiss Zsigmond és Kiss Zsigmondné
Kristóf Mátyás és Kristóf Mátyásné

55 éves évforduló
Földi Róbert és Földi Róbertné 
Kovács János és Kovács Ágnes
Mák Ferenc József és Mák Ferenc Józsefné

Az idén jubiláló házaspárok:
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November 6-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:  
2018. november 6.

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), Gyáli Polgármesteri Hivatal Intézményfel-
ügyeleti Csoportjánál kell benyújtani. 
Cím: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.  I. em. 121.
Ügyfélfolgadási idő: Hétfő: 12:30-15:30, 
Szerda: 12:30-17:45, Péntek: 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 2018. októ-
ber 22-től október 26-ig (H-P),  8 óra és 13 óra 
között a Dobó Katica utca 51. szám alatti telephe-
lyen lesz lehetőség. Háztartásonként maximum 4 
db gumiabroncs adható le. Nagy méretű tehergép-
kocsi abroncsokat nem vesz át a begyűjtő cég. 
Hulladékot kizárólag gyáli lakosoktól tudnak át-
venni a fenti időtartam alatt, ezért az átvétel a lak-
címkártya felmutatása után történik. Az összegyűlt 
hulladékok újrahasznosításra kerülnek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közterületre bármi-
lyen nemű hulladékot kihelyezni tilos, az szabály-
sértési eljárást von maga után!

Elektronikai hulladék

Az elektronikai hulladékok leadására 2018. októ-
ber 27-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!

Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Az önkormányzat minden igényt kielégítő sport-
pályát épít, de ezen kívül is több, a kulturált min-
dennapi sportolást lehetővé tevő kezdeménye-
zést is elindított. Alpolgármester úr, milyennek 
látja a város jelenlegi sportinfrastruktúráját?

Úgy gondolom, hogy ma majdnem minden kö-
rülmény adott ahhoz, ha valaki sportolni szeret-
ne Gyálon. Az elmúlt években megépítettük a 
strandröplabdapályát, a műfüves focipályát, a ko-
sárlabdapályát. A sportpálya fejlesztése továbbra 
is folyamatban van, itt szeretném felhívni a tisztelt 
lakosság figyelmét, hogy tartsák be a házirendet és 
ügyeljenek a tisztaságra, hogy minél tovább meg-
őrizzük ebben az állapotában. A kormány jóvoltá-
ból mára egy tanuszodával is gazdagodott a tele-
pülés, amelynek a falai között nemcsak gyermek 
és felnőtt úszásoktatás, hanem vízilabda, szinkron-
úszás, babaúszás, aquafitness is zajlik. Ezen kívül 
számos szakosztállyal büszkélkedhetünk, így a bir-

kózók, az ökölvívók, a labdarúgók, a mazsorettek, 
az asztaliteniszezők, a kézilabdázók, a kosárlabdá-
zók és sorolhatnám. Ahogyan említettem a sport-
pályán továbbra is folynak a munkálatok, az utolsó 
simításokat végzik a nagy élőfüves focipályán, illet-
ve mire kézhez kapják a kedves olvasók az újságot, 
bizonyára a futópálya rekonstrukciója is befejező-
dik. Több kezdeményezést is indítottunk az elmúlt 
időszakban, gondolok a Városi Tájékozódási Futó-
versenyre és a kültéri Énidő jógára, amelyből ha-
gyományt kívánunk teremteni. A futóverseny nép-
szerű a gyáliak körében, előszeretettel neveznek a 
megmérettetésre. Mindezek mellett pedig a sport-
csarnok építése is zajlik. A  multifunkcionális csar-
nok a későbbiekben több városi és regionális ese-
ménynek is helyszínt biztosít, továbbá napközben 
az Ady iskola diákjai használhatják testnevelés óra 
keretében. 

Ezek a fejlesztések mind-mind jelentős anyagi 
ráfordítást igényelnek, amelyre ahogyan Ön is 
mondta, fokozottan vigyáznunk kell. 
Mint ismert, több térfigyelő kamera kihelyezését 
kezdeményezték. Tervezik tovább fejleszteni a 
kamerahálózatot?

Néhány hónapja megerősítettük a közterület-fel-
ügyeletet, ennek már ma érezhető és mérhe-
tő eredményei vannak. Gondolok itt a Millenniu-
mi Parkban randalírozó társaság „lekapcsolására”, 
vagy a kerékpár tolvajok elfogására, illetve az il-
legális szemetelők ellen is erőteljesebb a fellépés. 
Igen, valóban bővítettük a térfigyelő kameraháló-
zatot, melynek köszönhetően hat új helyszínre te-
lepítettünk kamerákat, amely rendszámfelismerő 
funkcióval is rendelkezik. Ezek a város külterületein 
találhatóak, amelyek segítséget nyújtanak az ille-
gális szemétlerakók végleges felszámolásában, il-
letve a bűncselekmények visszaszorításában.

Alpolgármester úr, most szavazott a testület 
gyalogátkelőhely létesítéséről. 
Mit lehet erről tudni?

Terveztetünk egy zebrát a Vecsési út és a Széche-
nyi utca kereszteződéséhez, mely a város egyik 
baleseti gócpontja. A buszmegállók megközelítése 
és a buszok közti átszállás lehetősége miatt nagy 
gyalogos forgalom is jellemzi a csomópontot, ezért 
a gyáli lakosok érdekét figyelembe véve a meglévő 
gyalogátkelőhely áthelyezése illetve két új gyalog-
átkelőhely létesítése mellett döntöttünk, így egy 
biztonságosabb közlekedési helyzetet teremtünk. 
Napirenden van ezenkívül több veszélyesebb cso-
mópont felülvizsgálata is.

Erős József alpolgármesterrel beszélget-
tünk a városban megvalósult  
sportfejlesztésekről, a térfigyelő  
kamerahálózat bővítéséről és a várost 
érintő egyéb kérdésekről.

Az alpolgármester szemszögéből
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Polgármesteri P STA
Tisztelt Polgármester Úr!

Nagy örömmel és csodálattal szeretnék önnek be-
számolni arról, amivel a napokban találkoztam! Kis 
városunkban a Tulipán utcai buszmegállóban az 
előző hét végén olyan dologra lettem figyelmes, 
amit láttam már néhány helyen, de nem pontosan 
ilyen formában. Ez pedig nem más, mint hogy vala-
ki (vagy valakik) könyveket hagynak a buszmegál-
ló padján... regényeket, nyelvkönyvet stb. Működik 
ilyen, mondhatni kis túlzással, hogy becsületkassza 
több helyen is, például Wekerlén a Kós Károly téren, 
de ott a könyvek polcokon/szekrényben vannak el-
helyezve olyasmi felirattal, hogy Végy egy könyvet, 
tégy egy könyvet. Ma ismét arra felé jöttem haza és 
ismét ez fogadott, bátorkodtam elvinni 2 könyvet 
és a héten még tervezek vinni a már kiolvasott vagy 
meguntakból! A magam részéről szívesebben ten-
ném illetve látnám a könyveket a már-már megszo-
kott szekrényes megoldásba, mit gondol erről Ön? 

Tisztelettel: J. Máté

Tisztelt J. Máté Úr!

Köszönöm, hogy jelezte javaslatát, örömmel olvas-
tam sorait. Példaértékű a gyáli lakosság részéről, 
hogy a már megunt, nem használt könyveket vala-
mely módon mások részére kívánják átadni. 
Polgármesterként úgy gondolom, hogy ezt a kez-
deményezést teljes mellszélességgel támoga-
tom, mivel az a közösségi összetartozást, az 
értékcentrikusságot és az identitást is mélyítheti.
A kezdeményezés előnye, hogy közterületen min-
denki számára könnyen elérhető kulturális élmény 
szerezhető. 

Pápai Mihály
polgármester

Szerk: A kezdeményezés mára ott tart, hogy a pol-
gármester úr facebook-oldalán felvetett bejegy-
zésre reagált egy helyi lakos, aki felajánlotta, hogy 
sajátkezűleg készíti el a könyves szekrényt, amelyet 
a fenti célra használhatnak majd a városlakók.

OktatásHivatal

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete 2017-ben fogadta el a Gyáli Élet Programot, 
amely születéstől szépkorig kíséri a gyáli polgá-
rok életútját. Nézzük, pontosan miről is van szó? 
Attól a pillanattól kezdve, hogy a gyáli gyermek 
megszületik, az önkormányzat minden jelentős 
életeseményénél szeretné örömét kifejezni, és 
támogatásáról biztosítani: például babacsomag-
gal, óvoda-, és iskolakezdési csomaggal, közép-
iskolai ösztöndíjjal, vagy házasságot kötőknek 
készpénz formájában. 
A kezdeményezés az „Isten éltessen!” c. köszöntő-
levél bevezetésével bővült, ami a gyáli felnőtt korú 
polgárokat érinti. A köszöntőlevelet az önkormány-
zat a kedves gesztuson túl azzal a céllal vezette be, 
hogy tovább erősítse a fiatalok városhoz, lakóhe-
lyükhöz való kötődését, a lokálpatrióta szemléle-
tet. A most bevezetésre kerülő köszöntőleveleket a 
2000. augusztus 20. után született gyáli lakhellyel 
rendelkező fiataloknak, a 18. születésnapjukon kéz-
besítik az önkormányzat munkatársai. 

Az első öt levelet személyesen Pápai Mihály pol-
gármester kézbesítette.
A polgármester elmondta, hogy a városveze-
tés előtt álló egyik legfontosabb kihívás a fiatalok 
megtartása, ezért az önkormányzat arra törekszik, 
hogy erősítse a fiatalok helyi kötődését, melynek 
egyik útja, hogy minél jobban bevonja őket a he-
lyi élet alakításába: „Igyekszünk egyre több olyan 
programot indítani, olyan projektben részt venni, 
ami párbeszédet nyit a fiatalok és az Önkormány-
zat között”, továbbá „Nyitottak vagyunk egy ifjúsá-
gi önkormányzat létrehozásának gondolatára, ahol 
a fiatalok közvetlenül a képviselő-testület elé ter-
jeszthetik javaslataikat, s ténylegesen részt vehet-
nének a döntéshozatalban. Abban bízunk, ha tény-
leges szerepük van, jobban érdeklik majd őket a 
város ügyei.”
A 18. életévüket betöltő fiatalok augusztus 28-ától 
kapják meg a kreatív tervezésű levelet, előrelát-
hatólag évente mintegy 300 fiatalt üdvözöl majd 
ilyen formában a városvezetés.

18 évesek köszöntése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 

Gyáli Bóbita Bölcsőde (intézményvezető) magasabb vezetői állásának betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 
újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 2018. december 1-től 2023. november 30-ig.

A munkavégzés helye: 2360 Gyál, Klapka u. 7.

A pályázati felhívás részletes szövege a www.gyal.hu/kozerdeku/allasajanlatok/ 
link alatt érhető el. 

Miért fontos az ivartalanítás?
Az általában idős szuka kutyáknál kialakuló geny-
nyes méhgyulladás és emlődaganat ivartalanítással 
megelőzhető. Sokan állítják, hogy az egyszer már 
szült kutyáknál nem alakulhatnak ki ezek a betegsé-
gek, de alátámasztani sem orvosilag, sem etológia-
ilag nem tudják. Ha az állat nem szül rendszeresen, 
a veszély éppen ugyanolyan mértékű, mint a nem 
szülő szukák esetében. Tévhit az is, hogy egyszer 
szülnie kell a szukakutyának, mielőtt ivartalanítják. 
A kan kutyák ivartalanításával nagyban csökkent-
hető az idős korban gyakran kialakuló proszta-
ta daganatok és megnagyobbodás kialakulásának 
esélye, a kanokkal szembeni agresszió, a nemi hor-
montermelés, így a szukák tüzelési időszakában 
csökken, vagy akár meg is szűnik a szökés. 

A nem kívánt szaporulatok ellepték az országot, 
megtelítették a menhelyeket, gyepmesteri telepeket. 
A 21. században közel 100 ezer eb kóborol az ország-
ban, 15 ezer állatvédők gondozása alatt áll, és 100 
körülire tehető a gyepmesteri telepek száma, ahol 
az altatás mindennapos. Naponta több száz állatnak 
adják be az altató injekciót, mert felesleges, nem kí-
vánt szaporulatnak születtek. Mindezt mi emberek 
tesszük velük. Háznál, kis kedvencünk leellik, „Mert 
annyira cuki!”, „Mert szeretném, hogy elljen!”. Nem 
belegondolva abba, hogy olyan emberek fogadják 
majd örökbe, akik talán kihoztak volna egy halálra 

ítéltet, vagy éppen további felelőtlen gazdához kerül, 
majd a fent nevezett gyepmesteri telepekre.      
A legtöbb háznál született szaporulat, nem kapja 
meg az oltási programot, nem kapnak megfelelő 
táplálékot, de még féreghajtást sem, mert már 5-6 
kiskutyánál/kiscicánál több mint 50 ezer forint a 
felelős felnevelés költsége csak a 12. élethétig. 

Törekedjünk a felelős állattartásra, gondoljuk vé-
gig mit teszünk kedvencünkkel és azokkal, akik-
től egy esélyt veszünk el! 

Smiatek Anikó
a gyáli Bundás Barát Állatvédő Egyesület elnöke

Tel.: 06-70/205-6552

Állatvédelem Közélet
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18 ezer forint lesz az idei 
nyugdíjprémium

A nyugdíjprémium alapelve, hogy a gazdasági nö-
vekedésből mindenki részesüljön, az idősek is. Ki-
számításának módja, hogy ha az éves gazdasá-
gi növekedés meghaladja a 3,5 százalékot, akkor 
a növekménnyel megszorozzák az egyheti nyugdí-
jat és így megkapják a nyugdíjprémium összegét - 
magyarázta az államtitkár.

Tartósan jó pályára állt a gazdaság, így tavaly már 
fizetett nyugdíjprémiumot a kormány, 12 ezer forin-
tot. Idén a 4,4 százalékos gazdasági növekedésnek 
köszönhetően ez az összeg várhatóan mintegy 18 
ezer forint lesz. Még az év vége előtt megkapják az 

érintettek, hozzávetőleg 2,6 millió, nyugdíjban illet-
ve nyugdíjszerű ellátásban részesülő ember. 

Eddig a kormányzat idei GDP-növekedésre vo-
natkozó várakozása 4,3% volt, vagyis kissé feljebb 
húzta a prognózisát.

Gyál Város Önkormányzata több éve 8 000 fo-
rint értékű ajándékcsomaggal támogatja a gyáli 
szépkorúakat. A tartós élelmiszerekből álló csoma-
gokat minden évben közel 90 szépkorú gyáli pol-
gárnak személyesen kézbesítik a város önkormány-
zati képviselői.

Gyál Város Önkormány-
zata a Dabas és Környéke 
Üdülőtábor Alapítvány  
támogatásán túl saját  
költségvetéséből idén is 
hozzájárult a  
gyáli általános iskolás 
gyermekek, továbbá a 
testvértelepülésének, a 
kibédi gyerekek révfülöpi 
táborozásához.

A Magyar Páneurópa Unió Egye-
sület és Gyál Város Önkormány-
zata között 2013 óta rendszeres 
együttműködés zajlik nehéz sor-
sú székelyföldi gyermekek Ma-
gyarországra utaztatása érde-
kében a Székely Nemzeti Tanács 
közreműködésével. A gyerme-
kek fogadásának célja a magyar-
magyar kapcsolatok elmélyítése; 
az anyaország történelmének, 
kultúrájának és földrajzi adott-
ságainak mélyebb megisme-
rése, továbbá a Magyarorszá-
gon eddig még nem járt erdélyi 
gyermekekben való gondolat 

építése, mely szerint Magyaror-
szághoz éppúgy tartoznak, mint 
az itthoni magyarok. Az idei lá-
togatás során, a korábbi évekhez 
hasonlóan a tanulmányaikat foly-
tató 42 erdélyi gyermek 8 napot 
tölthetett Révfülöpön, a Baji Jó-
zsef Üdülőtáborban a 150 gyáli, 
azonos korú gyerekkel közösen 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
hozzájárulásának köszönhetően.
A táborozó gyer-
mekeket össze-
sen 16 gyáli peda-
gógus felügyelte, 
akiknek Erős Jó-

zsef alpolgármester megköszön-
te a táboroztatásban végzett ál-
dozatos munkájukat és átadta az 
elismeréseket. A városvezetés 
úgy gondolja, hogy a táboroz-
tató pedagógusoknak egyaránt 
köszönhető, hogy évről évre él-
ményekben gazdag nyári üdü-
lésen vehetnek részt a gyáli és 
kibédi diákok.

Elismerést vehettek át a táboroztató pedagógusok

Szeptember 11-én a Gyáli Kö-
zépiskola Program keretében az 
ÉSZC Eötvös József Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolájának 
elsős diákjai vehették át a közép-
iskolás csomagokat. Az ajándé-
kokat Pápai Mihály polgármester 
adta át, aki egy rendhagyó osz-
tályfőnöki órát is tartott a jelen-
lévőknek, hogy bemutassa Gyál 
történelmét, a testület munká-
ját. Nemcsak a  gyerekek jövőbe-
li terveiről beszélgettek, hanem a 
város jövő évi fejlesztéseiről is.

A Gyáli Középiskola Program, a 
Gyáli Élet Program egyik része, 
amelyben a középiskolai ta-
nulmányait megkezdő diákok 
részesülnek. A csomagot úgy 
állították össze a polgármes-
teri hivatal munkatársai, hogy 
amellett, hogy a gyáli identi-
tásukat erősítse, hasznos, a 
mindennapokban használha-
tó ajándékokat tartalmazzon. 
Így a kétkötetes Gyál történe-
te című könyv mellett, Gyál lo-
góval ellátott határidőnaplót, 

Népszerű a 
Gyáli Középiskola Program

powerbank-et, termoszt, illet-
ve tollat és ceruzákat is elhe-
lyeztek a csomagokban. 
A polgármester célul tűzte ki, 
hogy a későbbiekben egy if-
júsági stratégiát dolgoztat 
ki, melynek része – többek 
között-  egy ifjúsági komple-
xum is, amely a sport mellett 
ifjúsági eseményeknek, prog-
ramoknak is helyet ad majd. 
Ezek ma még csupán tervek, 
a megvalósítás több évbe is 
telhet.

Közélet InterjúKözélet Oktatás

Idén magasabb lesz a nyugdíjprémium, mint tavaly, várhatóan  
18 ezer forint - mondta Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

(Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a Kossuth Rádió Jó reggelt, Ma-
gyarország! című műsorában október 2-án.

Fotó: novakkatalin.hu
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Interaktív

Akcióban a közterület-felügyelők
A gyáli közterület-felügyelők több alkalommal is 
észlelték, hogy a Millenniumi Parkban, a  gyerekek 
és szülők részére felszerelt, 70 000 forintba kerülő 
napvitorlákat tönkre tették – trambulinként hasz-
nálva, a kihelyezett Plukkido postaládát megron-
gálták, valamint, hogy rendszeresen alkoholt fo-
gyasztottak, szemetelve dohányoztak a parkban. 
Augusztus 29-én éjszakai akciót szerveztek a gyáli 
közteresek, az ekkor történt eseményekről kérdez-
tük Szilvási Károly közterület-felügyelőt, aki szin-
tén részt vett az esti akcióban.
- „Az akció célja a játszóterek ellenőrzése, a randalí-
rozások megszüntetése volt, 10 polgárőr (FEGY-es) 
és 2 közterület-felügyelő vett részt benne. A kora 
esti óráktól vontuk szoros ellenőrzés alá a játszóte-
reket. Első intézkedésként egy 16-18 fős fiatalokból 
álló társasággal szemben kellett intézkednünk, akik 
hangoskodtak, szemeteltek. Mint kiderült, a közép-
iskolásokból álló, javarészt XVIII. kerületi lakosok-
ból álló csapat nyárbúcsúztató bulit tartott, ezzel 
megzavarva a környékbeli lakók pihenését. Az in-
tézkedés során a bulizók megígérték, hogy kerülni 
fogják az ilyen viselkedést, valamint az általunk biz-
tosított szemetes zsákokba összeszedték mindazt, 
amit előzőleg szétszórtak.
Rövidesen ismét intézkedni kellett, a Millenniumi 
Parkban a kisgyermekek részére elkerített játszótérre 
négy, 16 év körüli személy bement, és egyikük azon-
nal a napvitorlába ugrott. Tettenérés után az adatok 
megállapítása következett a későbbi eljáráshoz.
Sokan nem tudják, hogy azon felül, hogy elsősor-
ban önmagukra veszélyes az ilyen cselekmény, az 
okozott kártól függően, amennyiben 50 000 Ft-ot 
az meghaladja, büntetőeljárást is von maga után. 

Ha a kárérték az 50 000 Ft-ot nem éri el, szabály-
sértési eljárást indítunk. Az eljárásokhoz nagy se-
gítséget nyújt az egész játszóteret lefedő kamera-
rendszer, amely még éjszaka is jó minőségű képet 
szolgáltat. 
A közterületen való italfogyasztást helyi rende-
let tiltja, ahogyan a szemetelést is. A játszótér nem 
kocsma, nem nyilvános vécé. A jövőben is szigorú-
an fellépünk a rendeletek megszegőivel szemben. 
Az igaz, hogy nem tudunk folyamatosan jelen lenni, 
minden esetben tetten érni, de a kamerafelvételek 
elemzése után a felelősségre vonás megtörténik.” 
–nyilatkozta Szilvási Károly, a gyáli közterület-fel-
ügyelet oszlopos tagja.

Augusztus 31-én, az esti órákban ismeretlen elkö-
vetők elfordították a Gyál-felső vasútállomáson 
lévő egyik térfigyelő kamerát, majd a kerékpár 
tárolóból egy nagyértékű kerékpárt eltulajdoní-
tottak. A kamera rongálás nem járt sikerrel, az el-
követőket a többi térfigyelőeszköz segítségével 
sikerült azonosítani, sőt, a rongálásról is felvétel 
készült, amelyeket továbbítottak a rendőrségre. 
Mivel várható volt, hogy a háromtagú csapat a te-
vékenységét nem hagyja abba, Szilvási Károly, a 
gyáli közterület-felügyelet munkatársa szeptem-
ber 5-én elrejtőzött a környéken. A számítása be-
vált, ugyanis  20.30-kor ketten megjelentek az 
állomás területén, és ahogyan korábban is, terep-
szemlét tartottak. Várható volt, hogy a harmadik 
társuk hozza majd az erővágót, amellyel újabb 
kerékpárt tulajdonítanak el. Időnként átmentek 
a szomszédos élelmiszeráruház területére, ahol 
szintén van kerékpártároló. A közterület-felü-

gyelő értesítette a polgárőröket és a rendőröket, 
közben követte őket a mozgásukban. Az elköve-
tők  a FEGY szolgálati gépkocsija láttán mene-
külni akartak, ám gyorsan elfogták őket, majd a 
kiérkező rendőrök átvették az intézkedést. Az éj-
szaka folyamán a rendőrség begyűjtötte a har-
madik elkövetőt is. Mindhárom fővárosi lakos 
büntetett előéletű, kettőt közülük köröztek. 
A térfigyelő kamerát az üzemeltető cég gyorsan 
helyreállította.
A gyáli mezőőrök „csapata”  augusztus hónaptól 
kiegészült. Szeptember első hetében a Felsőpa-
kony és Gyál közötti erdős területen ismeretlen 
tettesek mintegy 40 m3 szemetet helyeztek el. A 
mezőőrök megállapították a szemét származási 
helyét, így annak tulajdonosával szemben meg-
indult a rendőrségi eljárás. Az elkövető komoly 
büntetésre számíthat, ugyanis az illegálisan kihe-
lyezett szemétben veszélyes hulladék is volt.

Kerékpártolvajok és illegális szemétlerakók is rendőrkézre kerültek

A városban található lőtér üzemeltetőjét a gyá-
li lakosság részéről számos kritika érte azzal ösz-
szefüggésben, hogy a lőgyakorlatok hangosak, va-
lamint olyan időben kerülnek megtartásra, amely 
a lakosság számára zavaró, ezért a nyugodt pihe-
nésük nem biztosított. A fenti jelenség kezelésére 
a képviselő-testület úgy döntött, hogy önkormány-
zati rendeletben szabályozza a lőgyakorlatok vég-
zésének helyi, és időbeli korlátait. A döntés értelmé-

ben 2019. január 1-től lakóövezet határától mért 600 
méteres távolságon belül kizárólag hétköznap 8-17 
óra, valamint szombaton 8-13 óra közötti időszakra 
korlátozódik a lövészet. A rendelet megalkotására a 
képviselő-testület jogszabályi felhatalmazással ren-
delkezik, hiszen a helyi önkormányzatok az Alaptör-
vényben biztosított jogkörükben jogosultak az or-
szágos szintű szabályozással nem ellentétes, ahhoz 
képest kiegészítő jellegű helyi jogalkotásra.

Többéves probléma oldódott meg

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kiemelt feladatának tartja a város zöldfelületeinek
folyamatos fejlesztését, ennek keretében a 2018. 
évi költségvetésében is elkülönített összeg szere-
pel ezen beruházások tervezésére.
A Gyáli Bartók Béla Általános Iskola mögötti, va-
lamint a víztorony környéki üres, füves területek 
jelenleg tájépítészetileg kihasználatlanul állnak. 
Ezen területek parkosítása az utóbbi években el-
végzett revitalizációhoz hasonlóan szebbé és 
funkciógazdagabbá tenné a közelben lakók és az 
oda látogatók szabadidős lehetőségeit. A terve-
zési folyamat megindítására tett javaslatot a kép-
viselő-testület, mely szerint meghívásos rend-

szerű pályázatot hirdet. A nyertes kiválasztása a 
szakmai zsűri javaslata alapján történhet az alábbi 
szempontok szerint: 
tervezés költsége, kivitelezés becsült költsége, 
koncepcióterv esztétikai, funkcióbeli sokszínűsége 
és a városképhez való illeszkedése. A parkok iden-
titási értéket hordozó tájépítészeti alkotások le-
gyenek. Bírjon több korcsoport számára haszná-
lati értékkel, rekreációs és kertépítészeti kvalitást 
mutasson fel, mely a környezetére is fejlesztő ha-
tást gyakorol. Pápai Mihály polgármester a lakos-
ság véleményére alapoz, melynek folytatásaként 
közösségi tervezés veszi kezdetét a projekt meg-
kezdése előtt.

Jó hír: két új parkkal is 
gazdagodhat a város

Illusztráció

Közélet
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Szeptember 12-én Gyál Város Önkormányzata in-
gyenes szabadtéri jóga órát szervezett a gyá-
li Purusa Jóga Sziget oktatóinak együttműködésé-
vel a tavaly felújított Millennimumi Parkban. Bordás 
Klára jógaoktató tradicionális óráján mintegy 20 fő 
vett részt. A városvezetés fontosnak tartja a moz-
gás lehetőségének széleskörű biztosítását, így a 
későbbiekben is tervezi az ilyen és ehhez hason-
ló események megszervezését, hiszen a park re-
mek helyszínnek bizonyult. Rendszeresen tarta-
nak itt szabadtéri edzéseket karatésok és nordic 
walking-osok egyaránt. A hamarosan teljesen fel-
újított sportpálya és az épülő sportcsarnok a köz-
eljövőben még szélesebb körű helyszínt fog bizto-
sítani a sporttevékenységet végzők részére, ezzel 
is támogatva a rendszeres testmozgást és az általa 
nyújtott pozitív hatásokat.

Énidő JÓGA a szabad ég alatt

Szüreti felvonulás mazsorettekkel és fúvósokkal 

Kiállításon mutatták be az idei év legszebb terményeit

Szeptember 15-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 Erős József alpolgármester fővédnök-
ségével valósult meg.

A Gyáli Kertbarát Kör idén is megrendezte ter-
ménybemutató kiállítását a közösségi házban. 
A kiállításra saját termesztésű zöldségeket, 
gyümölcsöket, illetve különleges virágokat vár-
tak a szervezők. A legszebb terményeket, mint 
minden évben, idén is díjazták. Az eredmény-
hirdetésre a kiállítás megnyitóján került sor, 
szeptember 7-én. A díjakat Pápai Mihály pol-
gármester és Király László, a Gyáli Kertbarát 
Kör elnöke adta át. A Gyáli Kertbarát Kör min-
den évben meghirdeti „Szép kertek” című pá-
lyázatát is, ennek eredményhirdetésére szintén 
a kiállítás megnyitóján került sor.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Gemela 
Elvira, a Kertészek és Kertbarátok Országos 
Szövetségének alelnöke, a KKOSZ Pest megyei 
szervezetének elnöke, a Pilisvári Kertbarát Kör 
elnöke, aki elismerő szavakkal méltatta a gyá-
li kertbarátok munkáját. Jelen volt továbbá dr. 
Káposztássy Béla plébániai kormányzó, aki be-
széde után felszentelte a kiállított terményeket.

SportSzabadidő
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Október elsején birtokba vehették „kis lakói” a 
Gyáli Tátika Óvoda vadonatúj épületét. Gyál Vá-
ros Önkormányzata 490 millió forintból építette 
újjá a tátika óvoda Klapka utcai épületét, amely-
ben 6 csoportszobát alakítottak ki mosdókkal, öl-
tözőkkel, ezzel mintegy 180 férőhelyet biztosítva. 
A csaknem 1 500 m2 alapterületű intézményben ki-
alakítottak egy hatalmas aulát, ahol közösségi ren-
dezvényeket, anyák napi eseményt, versenyeket 
rendezhetnek, helyet kapott továbbá egy orvo-
si szoba különítővel, egy könyvtár, konyha, kiszol-
gáló helyiségek, öltözők, logopédia, pszichológus, 
fejlesztő szoba, sószoba is. A sószoba igen népsze-
rű mindegyik gyáli óvodában, hiszen a sós levegő 
különösen alkalmas bőr- és légúti megbetegedé-
sek kezelésére.
Az óvodához tartozó udvart teljesen átalakítot-
ták, melynek köszönhetően megújult a játszótér, 
új játszóeszközöket, kerti zuhanyokat, valamint pá-
rakaput telepítettek. Fákat, növényeket, bokrokat 
ültettek, melyeket korszerű öntözőberendezés se-
gítéségével gondoznak. Az épülethez tartozik egy 
300 m2-es terasz, melyből 80 m2 árnyékolt. Az in-
tézmény energiaellátásának egy részét a napcellák 
biztosítják, a hálózati meleg víz és fűtésrásegítést 
pedig a napkollektorok szolgáltatják. A megfelelő 
védelmi berendezések kiépítése prioritásként fo-
galmazódott meg a városvezetés részéről, tehát 
modern tűzjelzőt, tűzcsaphálózatot terveztek. Tel-
jes internet lefedettség (WIFI), kamerarendszer, 
beléptető rendszer segíti majd a mindennapi mun-
kát. Az óvodába új bútorokat, eszközöket, játéko-
kat is vásároltak. A gyermekek megfelelő biztonsá-
ga érdekében az utcafronti kerítést is kicserélték. 
1 300 m2-es szakaszban a külső környezetet ren-

dezték. Az építőiparban tapasztalható munkaerő- 
és építőanyag-hiány mellett a viszonylag hosszúra 
nyúlt tél, illetve a medárdi időszak esős időjárása is 
hátráltatták a munkát, melynek okán a szeptember 
elsejére tervezett időponthoz képest, egy hónapot 
csúszott az új óvoda átadása.
Az építkezés idejére a Liliom oviban és Tátika ovi 

Bartók utcai tagóvodájában helyezték 
el a csoportokat.

Elkészült a Gyáli Tátika Óvoda

14 gyáli mi újság www.gyal.hu

Közérdekű Közélet Oktatás Sport Interjú KERTváros Recept Egészség Hirdetés

1985-től október a mellrák elleni 
küzdelem nemzetközi hónapja. 
A mellrák elleni harc jelenlegi jelképe 
a rózsaszín szalag, amit Evelyn Lau-
der (1936-2011) és újságíró barátnője 
Alexandra Penney vezetett be 1993-
ban. De hogy mi a kampány fő célja? 
Az, hogy minél szélesebb körben tá-
jékoztassa a nőket erről a betegség-
ről, ami például hazánkban a nők 7-10 
százalékánál fordul elő. Továbbá tu-
datosítsa, hogy az önvizsgálat, éven-
kénti szűrővizsgálat, mammográfiai 
vizsgálat a korai felismerés alapvető 
feltétele.

A betegség iránti érdeklődés az el-
múlt években jelentősen nőtt, mind 
tudományos, mind hétköznapi szin-
ten. Nem elhanyagolható a sajtó sze-
repe az emlőrákkal kapcsolatos fi-
gyelemfelhívásban, hisz manapság 
mindenfelől hallani egyrészt a mell-
rákról, másrészt az összes többi da-
ganatos betegségről, azok megelőzé-
séről és kezeléséről. Világszerte egyre 
többen csatlakoznak a mozgalomhoz, 
magánszemélyek, szervezetek, cé-
gek. Az elmúlt években több hazai és 
külföldi közéleti személyiségről, híres-
ségről derült ki, hogy átestek ezen a 
betegségen, és meggyógyultak. 
Vállalják a nyilvánosságot, és töme-
gek előtt beszélnek tapasztalataik-
ról, félelmeikről, gyógyulásuk törté-
netéről. Mindezek talán erőt adnak a 
mellrákos betegek számára, és erősíti 
bennük és családjaikban a gyógyulás-
ba vetett hitet, ami a rákkal való küz-
delemben nagyon fontos tényező.

A kutatásoknak köszönhetően a 
mellrák gyógyulási esélyei sok-
kal jobbak, mint egy évtizeddel ez-
előtt. De még ezzel együtt is évente 
4-7000 új beteget diagnosztizálnak 
Magyarországon. Sok nő azért nem 
fordul orvoshoz, mert a csomók fáj-
dalommentesek, pedig épphogy a 
fájdalmasabb csomók legtöbbször a 
nem veszélyesek.

Mit jelképez 
a rózsaszín szalag 

a címlapunkon?

15

Ön mikor volt utoljára 
szűrővizsgálaton?
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Októberben folytassuk az alma, 
a körte, a birs szedését és rak-
tározzuk el. Kezdjük meg a dió, 
mogyoró és a mandula szü-
retelését. Miután leszedtük az 
őszi szamóca termését, levél-
zetét vágjuk le, és az össze-
gyűjtött mulcsszalmával együtt 
komposztáljuk. Érési idejüknek 
megfelelően szedjük a szőlőt is. 
Csak annyi szőlőt szedjünk le, 
amennyit aznap fel is tudunk dol-
gozni. A fehér-, és a vörösbort 
adó fajtákat ne keverjük össze, a 
minőségi bort adókat is ajánlatos 
külön szedni és feldolgozni, mert 
sokkal finomabb italt nyerünk. A 
tárolóban a megfelelő hőfokot, 
hogy terményeink ne károsod-
janak, a hajnali órákban végzett 
szellőztetéssel vagy ventilátor 
működtetésével érhetjük el. A 
páratartalmat úgy tarthatjuk, 
ha a helyiségben vízzel telt szé-
les szájú edényeket helyezünk el, 
vagy a közlekedő utat kissé fel-
locsoljuk. Szárazabb pincében 
tovább marad meg a gyümölcs, 
ha tiszta műanyag fóliazsákba, 
vagy zacskókba tesszük. Ezek 
száját csak hajtsuk be, s készít-
sünk néhány lyukat, hogy a ben-
ne lévő termék levegőzni tudjon. 
A borospincében a mustgáz-ve-
szély miatt csak nagyon óvato-
san közlekedjünk! Ahol a must 
erjed, csak derékmagasságban 

hosszú lécen magunk elé tartott 
égő gyertyával lépjünk be, s ha 
a láng elaludna, azonnal távoz-
zunk, és csak erős szellőztetés 
után térjünk vissza. Az erjesztés 
ideje alatt a szellőztetőket hagy-
juk nyitva! A konyhakertben fe-
jezzük be a hagyma felszedését.
Ha a fagyok előtt leszedjük a kis-
sé már sárguló paradicsomokat 
még jól utóérlelhetők. Kezdhet-
jük a már lombjukat elhullatott 
növények metszését. A gyü-
mölcsfák törzsére helyezzünk 
hernyófogó enyves övet. Készül-
jünk a gyümölcsfák, gyümölcs-
bokrok és a szőlő telepítésére. 
Csak érett szerves trágyát hasz-
náljunk. Forgattasuk meg a ta-
lajt, vagy ássuk fel, vagy készít-
sünk ültető gödröket. Gondosan 
válasszuk ki a fajtákat. Érdemes 
szomszédainkat is megkérdez-
ni, melyek díszlenek, teremnek a 
legjobban. A fű nyírását lassan 
fejezzük be. Kerti tavunkat ta-
karjuk le hálóval, hogy megvéd-
jük a lehulló falevelektől. Ültes-
sük el az alpesi növényeket, és a 
fagytűrő évelőket. Az idősebb, 
sűrűn álló évelőket emeljük ki, 
osszuk szét, ültessük új helyük-
re. Az egynyáriakat a hónap vé-
géig szedjük ki és tegyük a kom-
poszthoz, helyükre ültethetünk 
kétnyáriakat. A fagyérzékeny 
évelőket, gumósokat, kardvirá-

got szedjük ki és tároljuk őket. A 
fagyérzékeny szobanövényein-
ket hordjuk be zárt fagymentes 
helyre. A növényházban gondo-
san vizsgáljuk át a növényeket, a 
fertőzött leveleket távolítsuk el 
és semmisítsük meg. Vessük el a 
téli, rövid tenyészidejű salátákat. 
Takarjuk be vagy tároljuk fedett 
helyen kerti berendezéseinket, 
bútorainkat. A hónap végén víz-
telenítsük a vízvezetékeket.

Király László
a Gyáli Kertbarát Kör elnöke

Legyen öröm a KERT!
LACI bácsi kerti tanácsai

 Helyszín: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
(2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.)

Időpont: 2018. október 25. (csütörtök) 13.00 óra. 
A borverseny megrendezését szakmailag és anyagilag 

támogatja: Gyál Város Önkormányzata. 
A rendezvény fővédnöke Pápai Mihály polgármester.

További felvilágosítás: Gyáli Kertbarát Kör. 
2360 Gyál, Bogáncs köz 4/1., E-mail: gyalikertbarat@gmail.com

Telefon: 06-30/859-2662, 06-29/263-343
Üdvözlettel: Király László

II. Gyál és térsége „amatőr szőlősgazda” BORVERSENY!
IDŐPONTVÁLTOZÁS!

SZÍVmelengető

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Szentmisék: 

kedd, péntek - 7.00
szombat - 18.00
vasárnap - 9.30

Október 14. 10.00 óra: Bérmálási szentmise

Közös szentségimádás: csütörtök - 18.00
Rózsafüzér: szombat - 7.00

Megkezdődött a felkészülés az elsőáldozásra.
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

Gyáli Református Templom
Istentiszteletek: 
vasárnap - 10.00

Bibliaórák:
 kedd - 18.00 nőknek
szerda - 10.00 nőknek

csütörtök - 10.00 szépkorúaknak
szombat - 17.00 fiataloknak

Evangélikus istentiszteletek:
 minden hónap 1. és 3. vasárnapján 14.30

Október 28. 
10.00 Reformáció ünnepe – úrvacsora

Elérhetőségek:
  Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.

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

Mivel október havában ünnepeljük a reformációt, 
lássunk egy fenegyereket hazánk történelméből, 
egyet azok közül a felébredt, hitben hűséges hősök 
közül, akik a 16. században megismertették az em-
bereket az evangélium igazságaival. Fáradhatatla-
nul járták az országot, vállalva üldöztetést, börtönt 
és életveszélyt.

Közülük elsőként emelkedik ki Dévai Bíró Mátyás 
(1500-1545), a „magyar Luther”, aki misszionári-
usként bejárta a Balaton-felvidéket és Budát, lel-
készkedett Kassán, Sárváron, Miskolcon és Deb-
recenben. Hite miatt bebörtönözték Pozsonyban, 
Bécsben és Budán. Életének két eseménye jó ké-
pet ad hitének hűséges hősiességéről.

A puskaporos hordó

Amikor Budán vitázott a hit igazságairól, a hallga-
tók egy idő után úgy akarták ezt a vitát dűlőre vin-
ni, hogy a vitázók közé állítottak egy puskaporos 
hordót, megnyújtva annak kanócát, és azt mond-
ták: annak hitét fogadják el igaznak, aki fel mer ülni 
arra a puskaporos hordóra. Ellenfele meghátrált, ő 
azonban felült a hordóra, bizonyságot adva arról, 
hogy hite alapján nem kell félnie a haláltól, mert 
Krisztusban bűnbocsánatot és örök életet kapott. 
A hordó amúgy nem robbant fel.

Dévai, a fenegyerek
„Isten Igéje nincs bilincs-
be verve” (Pál apostol)

Amikor budai tartózkodá-
sa idején bebörtönözték, 
a börtönben is hirdette az 
evangéliumot. Ennek hatá-
sára megtért egy kovács-
mester. Amikor a kovács-
mester kegyelmet kapott, 
kijelentette, hogy ő Dévai 
Bíró Mátyás nélkül egy ta-
podtat sem mozdul, így vé-
gül Dévainak is megkegyelmeztek. Ebből a fogsá-
gából így szabadulhatott ki a magyar reformátor.
Az üdvözítő evangéliumi hit mellett hazájának sorsát 
is szívén viselte (a mohácsi tragédia után vagyunk!), 
ezt mutatja fennmaradt énekének két versszaka:

„Minden embernek illik ezt megtudni,
 És szívében ezt erősen úgy hinni:

Mennyországnak kapuját csak megnyílni
Azoknak, kik Istenben tudnak hinni.

Fohászkodjunk immár csak Istenhez,
Krisztus által mi egy reménységünkhez,

Oltalmazza nyomorult országunkat,
Idvességre viselje mi útunkat.”

KERTvárosVallás
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Szeptember 24-én  rendezte meg a Gyáli Prémium 
Asztalitenisz SE barátságos mérkőzését a UBS-Zü-
rich TTC együttesével. 
A gyáli egyesület az Ady iskolában köszöntötte a 
svájci csapatot, melyet követően kezdetét vette a 
baráti verseny. Összesen tizenhat fő játékos állt az 
asztalokhoz, páros és egyéni mérkőzésekhez. „Re-
mek hangulatban és sportbarátságban telt az este, 
melynek végén a gyáli csapat győzedelmeskedett”- 
emelte ki Kiss Imre Péter, a GYASE elnöke. Az es-
tét közös vacsorával zárták, és megállapodtak ab-
ban, hogy jövőre a gyáli csapatot látják vendégül 
Svájcban. A Gyáli Prémium Asztalitenisz SE október 
7-től vasárnaponként tart edzéseket a helyi alsó ta-
gozatos iskolásoknak. Elindultak a megyei bajnok-
ság küzdelmei, amelyben három csapattal képvise-
lik a gyáli színeket a különböző osztályokban. 

Gyál-Zürich barátságos asztalitenisz verseny

Kultúra Sport

PROGRAMAJÁNLÓ
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár gyalikozhaz.hu

Felhívás a Gyáli Téli Tárlatra 
A XXVIII. Gyáli Téli Tárlatra minden gyáli és a város-
hoz kötődő érdeklődőt, alkotót szeretettel várunk, a 
pályaműveket november 30-ig kérjük leadni a kö-
zösségi házba. A város önkormányzatának jóvoltá-
ból az első három alkotó jelentős díjat kap, illetve 
az elismeréshez a tárlatnak helyet adó Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár azzal is hozzá-
járul, hogy 2019-ben, a magyar kultúra napján nyí-
ló csoportos kiállításon bemutatja az előző évi Gyáli 
Téli Tárlat díjazott művészeinek munkáit.

Márton napi vigadalom

Márton nap környékén 
vigadni szokás, így lesz 
ez az Arany János Kö-
zösségi Ház és Városi 
Könyvtárban is. No-
vember 11-én, vasár-
nap délután a népsze-
rű, sokak által kedvelt 
Dupla KáVé zenekar 
húzza a talpalávalót a 

színházteremben. A vigasságra elővételben 1900 
Ft/fő a belépőjegy, amely tartalmaz egy Márton 
napi zsíroskenyér kóstolót, pohár bort is. Részletek 
a www.gyalikozhaz.hu oldalon olvashatók.

Irodalmi Szalon

Író vagy? Költő vagy? 
Vagy „csak” szereted az irodalmat?
Akkor szeretettel várunk az Arany János Közössé-
gi Ház és Városi Könyvtár olvasótermébe az Irodal-
mi Szalon következő találkozóira: november 8-án 18 
órától és december 14-én 18 órától.
Ha vannak új írásaid, hozd el őket! Kellemes estét 
ígérünk, melynek fényét te is emeled, ha eljössz. 
Várunk szeretettel: Farkas Évi színművész 
és a könyvtárosok!

„...Azt a ragyogóját!”

A Kovács István Pál Dalkör rendezésében megva-
lósuló dal- és nótaműsor 2018. november 10-én, 
szombaton 15 órától lesz a közösségi házban.
Fellép: Szegedi Csaba közkedvelt nótaénekes, és a 
dalkör tagjai. Zene: a Délpesti régió cigányzenekara
Oláh Attila prímás vezetésével.
Rendező művészeti vezető: Tolnai Mari 
Műsorvezető: Kovács Istvánné 
Szünetben tombola, a műsor utáni tánchoz Petrik 
Balázs húzza a „talpalávalót”.

Mindenkit arra bíztatnak, hogy próbálják ki a ping-
pongot adógatógéppel. Tel: 06-70/542-8116 
Még több infó a www.gyase.hu oldalon, vagy elekt-
ronikus címen: premium.gyal@gmail.com. 

SZERETNÉL
KÉZILABDÁZNI?

Ha igen, jó hírünk van!

Szeretettel várjuk a 2004-2011 között 
született lányok és fi úk jelentkezését. 
A nálunk kézilabdázó gyerekeknek le-hetőségük van az MKSZ által 

rendezett gyermek-és kisiskolás bajnokságokban való versenyzésre.

Kamper Olívia: 06-70/601-1157
Kamper Lilla: 06-20/918-6228

E-mail: gyalikezi@gmail.com

Hiszen most lehetőséged van Gyálon is 

hazánk egyik legnépszerűbb csapatsportját 

versenyszerűen űzni!

Gyere, várunk szeretettel!

LENDÜLETBEN

rendezvénysorozat
2017

18 gyáli mi újság
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finomat, olcsón, gyorsan

SÜTŐTÖKKRÉMLEVES
LAKTÓZMENTESEN IS!

Hozzávalók 4 személyre:
• 0.5 kg sütőtök
• 1 közepes db burgonya (lehet 

több is, attól függően, meny-
nyire sűrűre szeretnénk)

• 1 közepes fej vöröshagyma
• 2 dl főzőtejszín/növényi tejszín
• 1 l alaplé (vagy 2 húsleves- 

kocka)
• 1 gerezd fokhagyma
• só ízlés szerint
• bors ízlés szerint
• szerecsendió ízlés szerint

REJTVÉNY
A helyes megfejtést beküldők közül egy szeren-
csés nyertes Gyál-ajándékcsomagot nyerhet! 
Nem kell mást tennie, mint helyesen megfejteni a rejt-
vényt, 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. október 25.

Szeptemberi rejtvény helyes megfejtése: KRAUSS
(Szerkesztési hiba miatt a KRAUZS megfejtés is el-
fogadásra került.)

A szeptemberi rejtvény nyertese: Fekete-Betye Szilvia 

Fotópályázatunkra olyan 
képeket várunk, amelyek 
Gyál város értékeit, szép-
ségeit mutatják be. 
Beküldési határidő min-
den hónap lapzárta, leg-
közelebb: október 25. 

Az adott hónapban be-
küldött felvételek közül 
a zsűri által legjobbnak 
ítélt megjelenik a követ-
kező Gyáli Mi Újságban.

A képeket digitális for-
mátumban várjuk a 
szerkesztoseg@gyal.hu 
címre, min. 2 MB. max. 6 
MB terjedelemben. Eset-
leg postán (2360 Gyál, 
Kőrösi út 112-114.)

A hónap FOTÓJA  fotópályázat a városról

ReceptInteraktív
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Gyáli Millenniumi Park
Mohl Edina fotója

Elkészítés: 
A tököt, krumplit, hagymát és 
fokhagymát is meghámozzuk és 
kockákra vágjuk. 

Egy fazékba beletesszük a felap-
rított zöldségeket, felöntjük any-
nyi húsalaplével, hogy ellepje, és 
puhára főzzük.

Ha puhára főttek a zöldségek 
félrehúzzuk és botmixerrel óva-
tosan összeturmixoljuk. 

Ízlés szerint ízesítjük még sze-
recsendióval, sóval, borssal, fel-
forraljuk, majd levéve a tűzről 
hozzákeverjük a tejszínt és már 
kész is.

Tálalhatjuk pirított tökmaggal, 
tökmagolajjal, reszelt sajttal 
vagy pirított baconnel, pirítóssal, 
esetleg tejszínnel megcsurgatva.

Jó étvágyat kívánunk!1.  Minek a termesztéséről híres Gyál város testvértelepülése, Kibéd?
2.  Mely teljesen újjáépített gyáli intézmény kerül októberben átadásra? 
3.  Kinek az emlékszobra található a Városi Egészségügyi Központ előtt? 
4.  Mely gyáli templom építése fűződik Takaró Károly, Gyál Város díszpolgárának nevéhez? 
5.  Mi az elnevezése annak a Gyál Város Önkormányzata által létrehozott programnak, 
 mely a születéstől az óvoda- és iskolakezdésen keresztül, figyelmet szentelve a középiskolásoknak
 és egyetemistáknak, a házasulók programon át, egészen a „szépkorig” elkíséri az egyént?

Feladvány: Milyen néven szerepel városunk az 1323-ból származó első írásos említésben?

1.

2.

4.

5.

3.

Elkészítési idő: 35 perc.
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08.07.
Az éjszakai órákban érkezett riasztás Felsőpakony-
ból, ahol egy ház összedőlt. A helyszínre vonuló 
tűzoltóink a fővárosi egységeknek segédkeztek a 
kármentesítésben. Az összeomlott ház egy gyer-
meket maga alá temetett, akinek az életét sajnos 
már nem sikerült megmenteni.

08.11.

Baleset történt a Széchenyi István utca és az Ady 
Endre utca kereszteződésénél ahol az ütköző jár-
művek egyike egy gázcsonknak ütközött és gáz-
szivárgást okozva. A helyszínre érkező járőreink és 
tűzoltóink előbb a szivárgás megszüntetésében és 
a járművek áramtalanításában nyújtottak segítsé-
get, majd a helyszín zárásában és a forgalom tere-
lésében segédkeztek. A balesetben egy fő megsé-
rült, ők a mentők kórházba szállították.

08.11.

Utoléréses baleset történt a Kőrösi úton, a felek a 
felelősség kérdésében nem tudtak megegyezni. A 
járőreink a helyszín biztosításában nyújtottak segít-

séget. Mivel a hátul haladó jármű vezetője és utasa 
is láthatóan bódult állapotban volt, velük szemben 
a rendőri intézkedésre került sor.

08.15.

A Bánki Donát utcából érkezett lakossági segítségké-
rés, mert valaki az utcán fekszik, nem lehet felkelteni. 
A kivonuló járőrünk az erősen ittas egyénhez kivonul-
va az illetőt magához térítette és otthonába irányítot-
ta. A hideg idő közeledtével egyre fontosabbá válik, 
hogy az utcán magatehetetlenül fekvő emberrel talál-
kozva senki se hagyja megára, mert a kihűlés könnyen 
tragédiához vezethet, a segítségnyújtás elmulasztása 
pedig bűncselekmény. Egy segítségkérő telefonhívás 
szinte semmibe sem kerül, de életet menthet.

08.25.

Lakossági bejelentés érkezett a Wesselényi utcá-
ból, ahol egy fán egy sólyom fennakadt. A kivonu-
ló tűzoltóink megkezdték a madár kiszabadítását, 
ami szerencsésen megmenekült szorult helyzeté-
ből és sérülés nélkül elrepült.

Kelecsényi Gábor

FEGY-napló

Emlékszik még rá? 
Városunk múltja és jelene

Városunkban 1988. szeptember 1-jén nyitotta meg 
kapuit a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola Bartók 
Béla utcai épülete. 2017 őszén közel 130 millió forint-
ból újította fel az önkormányzat az épületet, amely 
összeget célzottan az iskolák energiahatékonysá-
gát javító támogatás keretéből nyert el a Kormány-

zat jóvoltából.  A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Környezeti és Energia Operatív Program keretében 
az épület teljes külső hőszigetelése, nyílászárók cse-
réje, napelemes elektromos rendszer kiépítése és a 
tornaterem kopolit üvegének polikarbonátra cseré-
je megtörtént.

Közbiztonság Helytörténet Hirdetés
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Beke Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint 
szeptemberben 3 haláleset és 14 házasságkötés történt 

városunkban.

Házasságot kötött:
09.07:  Vértesi Zoltán és Horváth Csilla (férjes név: 
 Vértesi-Horváth Csilla);

09.08:  Hegedüs Norbert és Nagy Nikolett Tünde 
 (férjes név: Hegedüs Nikolett Tünde);
 Gál Richárd és Egresi Réka (férjes név: 
 Gál-Egresi Réka);

09.15:  Tóth Barnabás és Mundrucz Alida Anna 
 (férjes név: Tóth Alida Anna);

09.21:  Peller László és Kiss Brigitta (férjes név: 
 Peller-Kiss Brigitta);

09.22:  Csiky András és Garai Mónika (férjes név: 
 Csikyné Garai Mónika);
 Kővágó Dániel és Nagy Boglárka 
 (férjes név: Kővágó-Nagy Boglárka);

09.29:  Cseszkó Tibor Csaba és Prandóczki Éva 
 (férjes név: Cseszkó Éva).

Anyakönyvi hírek

Közélet

Jóga
Gyere és próbáld ki!
Hívj a részletekért!

INGYENES BEMUTATÓ ÓRA
a Purusa Jóga-szigeten,

2018. október 28-án, 16 órától.

Jelentkezés: 
Bordás Klári 06-70/242-2735

M E G H Í V Ó
Szeretettel meghívjuk Önt és Barátait, munkahelyét képviselő csapatát

a 2018. 10. 20-án szombaton, 
a Peremvárosi Horgásztó és Pihenőparkban tartandó,

„Magyar Halételek Hagyományai”,
szabadtűzi főző, sűtő társas találkozóra.

Szándékunk, a Halételek kóstolóval gazdagított népszerűsítése, 
az elkészítés hagyományainak továbbörökítése.

Indulni lehet halételek, sültek, sütemények elkészítésével.

A találkozót a Peremvárosi Horgászok kezdeményezték!
 

Gyülekezés, nevezés, 8.00-tól 8.30-ig.

Csapatonként 3 kg előtisztított halat (ponty) és 10 kg- tűzifát biztosítunk,
gázégő használható.

12.30-ig étel leadása a zsűrinek!

Infó: 06-30/933-0485, siklosi.phe@t-online.hu
www.phehorgaszto.hu

A vetélkedő 
fővédnöke:

Pápai Mihály 
polgármester.

MAGYAR
HALÉTELEK

HAGYOMÁNYAI
a Peremvárosi
Horgásztavon

Támogató:
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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 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
• fi zikai állóképesség
• teljesítményorientált hozzáállás

A munkakörök betöltésénél előnyt jelent a hasonló mun-
kakörökben 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 mun-
kakör megnevezésével az oneletrajz@napra-forgo.hu 

e-mail címre is.

Vállalok víz-gáz-központifűtés és 
padlófűtés szerelést, csaptele-
pek, wc-k, gáz és villanybojlerek, 
tűzhelyek, konvektorok, vízme-
legítők javítását, cseréjét. Ve-
gyes tüzelésű kazánok bekötését 
és ehhez kapcsolódó munkákat. 
Szúr Sándor 06-20/412-6511.

Villanybojlerek vízkőtelenítése 
(kisebb áramfogyasztás, hosz-
szabb élettartam), villanyszere-
lés, háztartási gépek javítása és 
ingyenes állapotfelmérés. Tele-
fon: 06-30/417-2317. 

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

Pótvizsgára felkészítés és kor-
repetálás Gyálon matematiká-
ból, történelemből, magyarból. 
20/527-7701. 

Autóhitel ügyintézés, biztosí-
táskötés, személyi hitelek, pasz-
szív BAR listásoknak is a legru-
galmasabban. Csongrádi István 
06-70/419-0330.

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

ANGOL MAGÁNÓRÁK (60 perc) 
anyanyelvűekkel, rendkívül ked-
vező áron, itt Gyálon. Felnőt-
tek és iskolások gyakorolhat-
nak angolul társalogni. Segítünk 
az angol nyelvtanban is. Kezdő-
ket is fogadunk. Érdeklődni: 06-
30/938-9709, 06-29/340-878.

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

Lakatosmunkák, ajtó- ablakrá-
csok készítése, javítása. Papp 
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 
73, Tel.: 70/233-30-47.

Víz, gáz, fűtésszerelés, ké-
ményszerelés és készülékcsere, 
duguláselhárítás, központi por-
szívó szerelés, csatorna szerelés. 
Tel.: 06-30/9340-937.

Sérült, törött, hitellel terhelt gép-
járművek (személygépkocsi, mo-
tor) felvásárlása készpénzben, 
azonnal. Tel.: 06-70/419-0330 
Csongrádi István.

Apróhirdetés

HirdetésHirdetés

A Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

munkatársakat keres az alábbi 
munkakörökbe:

- konyhai kisegítő
- kertész

- segédmunkás
- villanyszerelő

Várjuk jelentkezéseket önéletrajzzal:
2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.

info@varosuzemeltetes-gyal.hu



26 27gyáli mi újság www.gyal.hu

Közélet Oktatás Sport Interjú KERTváros Recept EgészségKözérdekű Hivatal Gazdaság Közbiztonság Állatvédelem Vallás Kultúra HirdetésHirdetés



Tisztelt Hölgyem/Uram!

Gyál Város Önkormányzatának nevében tisztelettel meghívom 
Önt/szervezetét az 1956-os forradalom és szabadságharc 

62. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségre.
Időpont: 2018. október 19. 17.00 óra

Helyszín: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár

Ünnepi beszédet mond Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő.
Az ünnepi műsor közreműködői: 

Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas magyar színész 
és a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulói. 

Az ünnepséget követően fáklyás felvonulás a Templom térig, 
majd koszorúzás az 1956-os emlékműnél.

LENDÜLETBEN

rendezvénysorozat
2017

Pápai Mihály
polgármester


