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Közmeghallgatás volt 
városunkban

Bővült a logisztikai
központ

Gyertyagyújtással
emlékeztünk a hősökre

High-tech innováció
Gyálon

Kezdetét vette az adventi
ünnepségsorozat

Idén is volt iskolabörze

Tisztelt Gyáliak!

Advent időszakában vagyunk , közeleg a Kará-
csony, s néhány napon belül elbúcsúztatjuk a 
2016-os esztendőt is.

December a várakozás, és a számvetés időszaka 
is egyben. Végiggondoljuk , hogy mi történt ve-
lünk az elmúlt hónapokban, mi az amit sikerült 
elérnünk , miben sikerült előrelépnünk , s mik azok a célok , amiket a jövő-
ben szeretnénk megvalósítani személyesen, családunkkal, szeretteinkkel, 
vagy akár egy nagyobb közösséggel is. 

A számvetés, az új célok kitűzése nagyon fontos, de mégsem ez a leg-
fontosabb tartalma, üzenete advent havának. Amit most megélhetünk , 
nem más, mint a várakozás, a készülődés, befelé fordulás, a szeretet, az 
odafigyelés.

Ezek a napok alkalmat adnak arra, hogy figyeljünk magunkra és szeret-
teinkre, a környezetünkben élőkre! Legyen időnk egymásra legalább ilyen-
kor! Éljük meg karácsony misztériumát! 

Jó pár éve hagyomány már, hogy városi rendezvényekkel is igyekszünk eh-
hez hozzájárulni. A templomi koncertek , a zeneiskola és a fúvószenekar 
ünnepi hangversenye után az idén is a Városközpont lesz az Advent Gyá-
lon rendezvénysorozat befejező állomásának helyszíne. A negyedik hétvé-
gén, december 16-17-18-án színpadi programokkal, kirakodóvásárral, for-
ró teával, forralt borral, sültgesztenyével várjuk az érdeklődőket.

Sok szeretettel hívok meg mindenkit advent negyedik hétvégéjének esemé-
nyeire! Találkozzunk a városközpontban!

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és sikeres, egészségben töltött új 
évet kívánok kedves mindannyiuknak!

Pápai Mihály
Gyál város polgármestere
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lanok esetében vállal felelősséget a 

terjesztésért!

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te 2016. november 25-én, pénteken közmeghallga-
tást tartott az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár színháztermében.

Az esemény elején Pápai Mihály polgármester kö-
szöntötte az érdeklődőket. Ezt követően, a közmeg-
hallgatás bevezetéseként Diera Éva, a Pénzügyi és 
Adó Iroda irodavezetőjének költségvetési beszámoló-
ja következett. Részletesen vázolta a város 3,2 milli-
árdos költségvetésének összetételét, a kiadások és a 
bevételek eloszlását. 

Pápai Mihály polgármester a 2016-os évről, vala-
mint a 2017-es tervekről beszélt. Prezentációja elején 
a különböző keretösszegek felhasználásáról adott tá-
jékoztatót, majd kitért a város 2016-ban történt fon-
tosabb beruházásokra, melynek kapcsán beszélt a 
Gyáli Liliom Óvoda felújításáról, a Gyáli Tátika Óvoda 
Bartók utcai tagóvoda bővítéséről, az uszodáról, an-
nak parkjáról. Kiemelte, továbbá az uszoda parkjában 
létesített játszóteret is, melyet minden bizonnyal sze-
retettel vesznek majd igénybe a gyáli gyerekek. A pol-
gármester Úr beszélt a műfüves focipálya építéséről, 
valamint a védőnői épület felújításáról is. 

Ezután áttért a 2017-es évre. Hangsúlyozta, hogy a 
jövő év folyamán megépül a Millenniumi Park, mely-
ben helyet kapnak kültéri edzőgépek, parkoló, szán-
kózó domb, nyilvános illemhelyiség is. A tervek között 
szerepel, továbbá a Gyáli Tátika Óvoda újjáépítésé-
nek megkezdése, és a Bartók iskola, valamint a Víz-
torony alatt lévő terület parkosításának tervezése is. 
Polgármester Úr szívügyeként kezei a gyáli gyerme-
kek nevelését, oktatását, ennek kapcsán bejelentette, 
hogy még ebben az esztendőben felszerelik az ösz-
szes általános iskolát korszerű számítógépekkel, illet-
ve a Bartók és a Zrínyi iskola is digitális táblagépeket 
kap a következő esztendőben. 

A sportkedvelőket is figyelembe véve a polgármester 
kiemelte, hogy a következő esztendőben három új pá-

lya is megépül a sportpályán: kosárlabdapálya, strand-
röplabda pálya, valamint egy élőfüves focipálya is. 

Még több kisebb beruházásról beszélt és örömmel 
számolt be arról, hogy a tavalyi évben korszerűsített 
közvilágítás költségei 34 millió forintról, 10 millió forint-
ra redukálódtak, melynek köszönhetően jövőre több 
helyszínen tudunk majd lámpatesteket felszerelni. 

A 2017-es évben Gyál várossá avatásának 20. év-
fordulóját ünnepli, de emellett több intézmény is kerek 
évfordulóhoz érkezik, ezért egy nagyszabású rendez-
vénysorozat előkészületei indultak el, amelynek ese-
ményeiről a lakosságot folyamatosan tájékoztatni fog-
ják a www.gyal.hu honlapon, illetve az Új Gyáli Újság 
hasábjain.

Ezt követően a különböző közérdekű kérdésekre 
került sor. Itt többen a közvilágításra panaszkodtak, 
pontosabban annak hiányosságáról. Jelezték a testü-
let felé, hogy több olyan utca van Gyálon, ahol sötét ut-
carészek vannak. A polgármester Úr megnyugtatta a 
jelenlévőket, hogy az idei évben megspórolt közvilágí-
tási költséget a következő évben erre a célra fogják fel-
használni. Egy úr a sajátos nevelésű igényű gyerme-
kek helyi képzéséről kérdezett, melyre a Gyáli Tulipán 
Óvoda intézményvezetője, Kápolnásiné Sághi Andrea 
válaszolt. Az intézményvezető elmondta, hogy a vá-
ros több lehetőséget biztos az SNI-s gyermekek ne-
veléséhez. Minden gyáli óvoda rendelkezik saját logo-
pédussal, melyet az Önkormányzat finanszíroz, ezen 
kívül működik a városban nevelési tanácsadó, fejlesz-
tő pedagógia. Egy hölgy jelezte, hogy több olyan terü-
let van a városban, ahová előszeretettel helyezik el a 
szemetet például az Erdősor utcánál. Polgármester Úr 
válaszából kiderült, hogy a közel jövőben feltérképezik 
ezeket a helyeket, elszállítják a szemetet és fokozot-
tan ellenőrzik majd a kritikus helyszíneket.

A közmeghallgatás összességében jó hangulatban 
zajlott, a résztvevők kérdéseik túlnyomó többségére 
megnyugtató válaszokat kaptak.

Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület

Téli igazgatási szünet 
a Gyáli Polgármesteri 
Hivatalban
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gyá-
li Polgármesteri Hivatal 2016. december 27-től 
2016. december 30-ig a téli igazgatási szünet 
miatt zárva tart.

Megértésüket köszönjük!

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Bursa Hungarica  
a Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 
2017. évi fordulójának eredményei

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Gyál Vá-
ros Önkormányzata által 
•	 támogatott „A” típusú pályázatok száma: 58 db,
•	 támogatott „B” típusú pályázatok száma: 4 db,
•	 érvénytelen: 0 db.
A pályázókat írásban értesítjük!

Gyál, 2016. november 29. Pápai Mihály
polgármester

Tájékoztatjuk Önöket, hogy lehetőség nyílik az elekt-
ronikus ügyintézésre a helyi adóhatóságnál (Adócso-
portnál) 2016. december 6. napjától, az új honlap in-
dulásával egyidejűleg. 

Az ügyintézés egyelőre adófolyószámla egyenleg 
lekérdezésére korlátozódik, de terveink szerint a ké-
sőbbiekben lehetőség lesz a helyi iparűzési adóbeval-
lások elektronikus formában történő benyújtására is 
(e lehetőség megnyiltáról természetesen tájékoztatni 
fogjuk Önöket).

Az elektronikus ügyintézés magánszemélyek és 
vállalkozások számára biztosít hozzáférési lehetősé-
get adózási információkhoz, melyben jelenleg az elő-
ző nappal aktualizált adózói adatok, feldolgozott adó-
bevallások, számlaegyenlegek, számfejtési adatok 
jeleníthetők meg. Felhívjuk figyelmüket, hogy az adó-
folyószámla előírási oldala minden esetben csak a 
jogerős tételeket tartalmazza!

A fenti szolgáltatást Ügyfélkapu regisztrációval 
rendelkező adózók vehetik igénybe.

Ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek és 
egyéni vállalkozók, mielőtt adózási adataikat szeret-
nék megtekinteni, úgy első alkalommal regisztrálniuk 
szükséges az önkormányzati hivatali portálon (https://

ohp.asp.lgov.hu oldalon). A könnyebb kezelhetőség 
érdekében, az elérési útvonal honlapunkra (www.
gyal.hu) kihelyezésre kerül. A regisztrációt az ügyfél-
kapu regisztráció során megadott adatokkal egyező-
en kell elvégezni. Ezután tudnak belépni a rendszerbe 
és kiválasztani azt az Önkormányzatot, jelen esetben 
Gyált, ahol ügyeiket intézni kívánják.

Amennyiben meghatalmazottként más adózó 
nevében szeretne adózási adatokat megtekinte-
ni, meghatalmazás benyújtása szükséges a Gyáli 
Polgármesteri Hivatalhoz. A meghatalmazást pos-
tai úton, vagy személyesen lehet benyújtani papír ala-
pon, eredeti aláírással, az Adócsoporthoz, ügyfélfoga-
dási időben (hétfő: 12,30-15,30, szerda: 12,30-17,45, 
péntek: 8,00-12,00). A meghatalmazási nyomtatvány 
minta honlapunkon elérhető. A meghatalmazás feldol-
gozását, adó nyilvántartási rendszerben történő rögzí-
tését (beérkezéstől számított maximum 30 nap) köve-
tően lesz lehetősége a meghatalmazottnak az általa 
képviselt adózók adófolyószámla egyenlegét lekér-
dezni, természetesen a fenti portálon történő regiszt-
ráció után.

Gyáli Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adóiroda

Tisztelt Adózók!
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Ünnepélyesen átadta legújabb magyarországi létesít-
ményét a Goodman Csoport. A saját tulajdonú ipari 
ingatlanok fejlesztése és kezelése terén vezető glo-
bális ingatlanvállalat több mint 22 ezer négyzetméte-
res csarnokkal bővítette a Gyál Logisztikai Központot, 
amelynek teljes bérbe adható területe ezzel 44 735 
négyzetméterre bővült. Az épület egyik részére már 
előbérleti megállapodást kötöttek, a fennmaradó két 
rész azonnal költözhető. 

Az eseményre Pápai Mihály polgármester is hivata-
los volt, ahol köszöntőbeszédében hangsúlyozta, hogy 
nagyon örül a városba települő cégeknek, hiszen azon 
túl, hogy újabb munkahelyeket teremtenek, adóforint-
jaikkal is gyarapítják városunk vagyonát, beruházásait. 

A 22 200 négyzetméteres létesítmény mindössze 
néhány hónap alatt épült. Kialakításának köszönhető-
en az épület kisebb vállalatok és nagy cégek elvárá-
sainak egyaránt képes megfelelni, az „A” kategóriás 
raktár az ügyfelek működési igényei szerint alakítható.  
A még kiadó két egységben már 3000 négyzetméter-
től bérelhetők területek.

A Gyál Logisztikai Központ elhelyezkedése miatt 
ideális logisztikai tevékenység végzésére, mivel alig 
22 kilométerre fekszik Budapest központjától, és fej-
lett a környék közlekedési infrastruktúrája.

Az előbérleti megállapodás az erős ke-
reslet jele
A létesítmény színvonala és kiváló elhelyezkedé-
se révén a csarnok 4750 négyzetméteres területére 
előbérleti szerződést írt alá a logisztikai szolgáltatá-
sokat nyújtó ADR Logistics Kft. A prémium minőségű 

élelmiszerek és italok raktározásával foglalkozó ADR 
számára rendkívül előnyös a meglévő cégközpont kö-
zelsége, valamint a további magyarországi bővülés 
lehetősége. 

„Ezzel a fejlesztéssel újabb lépést tettünk magyar-
országi portfóliónk bővítése felé. Az előbérleti meg-
állapodás határozottan mutatja, hogy Budapest tér-
ségében számottevő a kereslet a magas minőségű 
logisztikai területekre. A kiadó gyáli ingatlanjaink révén 
gyorsabban tudunk reagálni erre a keresletre” – mond-
ta a csarnok átadásán Kerekes István, a Goodman 
magyarországi vezetője. „Továbbra is keressük a le-
hetőségeket, hogy bővítsük ingatanállományunkat, 
és minél többek számára nyújthassunk logisztikai 
ingatlan-megoldásokat.” 

Az új fejlesztés nyomán a gyáli központ összterü-
lete eléri a 44 735 négyzetmétert. Az ingatlan első, 
22 535 négyzetméteres üteme 2006-ban épült, teljes 
területét a HOPI Hungária Logisztikai Kft. bérli. A lé-
tesítmény a Goodman első számú európai ingatlan-
befektetési alapja, a Goodman European Partnership 
(GEP) tulajdonában van. 

A közösségek támogatásának 
szolgálatában
A Goodman bővítette együttműködését az SOS Gyer-
mekfalvakkal, a veszélyeztetett gyermekek gondozá-
sával foglalkozó globális szervezettel. A kezdemé-
nyezés részeként a Goodman magyarországi cége 
a kecskeméti SOS Gyermekfalu működéséhez nyújt 
támogatást.
A Goodman Csoportnak további sikereket kívánunk!

Gyálon létesített csarnokot a Goodman Csoport Városunk önkormányzata idén első alkalommal csat-
lakozott a Háborús Emlékhelyeket Gondozók Társa-
sága, illetve a Krajczáros Alapítvány által meghirdetett 
nemzetközi gyertyagyújtási akcióhoz. Az akció célja, 
hogy a „közös Európában együtt emlékezés” jegyében 
a ma élő nemzedék tagjai közül minél többen érez-
zék sajátjuknak a csatatereken maradt déd- és ükapá-
ik sorsát, tekintsék fontosnak az emlékezetük ébren-
tartását, a béke megőrzése melletti elkötelezettséget. 

Ennek céljából november 11-én, 11 óra 11 perckor 
az első világháborúban elhunyt áldozatokra emlékez-
tünk. Az elesettekért, különös tekintettel az ismeretlen 
sírokban nyugvókért az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár előtt gyújtottunk gyertyát. 

Babák László Mátyás, a Gyáli Járási Hivatala ve-
zetője beszédében hangsúlyozta, hogy az első világ-
háború akkor ér majd mentálisan véget, ha nekünk, a 
ma élő nemzedékeknek lesz kellő bölcsességünk és 
erőnk kimászni jelképes lövészárkainkból keleten és 
nyugaton, északon és délen egyaránt. Gyál Város Ön-
kormányzatának képviseletében Erős József alpolgár-
mester gyújtott gyertyát az áldozatokra emlékezve. 

A Gyáli Kertvárosi Polgári Kör elnöke, Fa Zsuzsan-
na önkormányzati képviselő szervezésének köszön-
hetően városunkban első alkalommal került sor a 
megemlékezésre, melyet a jövőben folytatni kívánnak. 

Az eseményen részt vett Kovalik Józsefné dísz-
polgár, önkormányzati képviselők, intézményvezetők, 
kormányhivatalnokok és civilek egyaránt.

Az I. világháború áldozataira emlékeztünk
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Gyál Város Önkormányzata idén megtartotta a 
Tét a Jövőm elnevezésű iskolabörzét
2016. november 9-én negyedik alkalommal rendez-
te meg az önkormányzat a „Tét a Jövőm” elnevezé-
sű iskolabörzét, melynek idén is az Arany János Kö-
zösségi Ház és Városi Könyvtár biztosított helyszínt. 
A város mindhárom általános iskolás végzős osztálya 
ellátogatott a börzére, ahol Erős József alpolgármes-
ter köszöntötte a diáksereget. Az alpolgármester be-
szédében kiemelte a megfelelő szakmaválasztás, az 
önismeret fontosságát. 

A továbbtanulás az első olyan meghatározó döntés 
az általános iskolai tanuló életében, ami egész továb-
bi életére nagy befolyást gyakorol, és nagyon komoly 
átgondolást kíván mind a gyermek, mind a szülők ré-
széről. A gyáli börze ebben próbál a diákok segítsé-
gére lenni, melynek köszönhetően három helyszín is 
rendelkezésre állt a tanulóknak ahhoz, hogy a tovább-
tanuláshoz minden információt megkapjanak. A bör-
ze közel 200 gyáli tanulónak segített 11 középfokú 
intézménnyel megismerkedni. Az intézmények egyen-
ként bemutatkoztak, majd személyesen tehették fel 
kérdéseiket a végzős diákok az egyes intézmények 
képviselőinek.

Az egyik helyszínen Dr. Duró Zsuzsa gyermek-
pszichológus előadását hallgatták meg a diákok, il-
letve osztályfőnökeik a tehetséggondozás, tehetség-
fejlesztés témakörében. A börzén idén is nagy sikert 
aratott Czékman Balázs kommunikációs szakember 

előadása, aki gyakorlatiasan magyarázta el a diákok-
nak, hogyan készüljenek fel a felvételi elbeszélgetés-
re. Többek között felhívta a tanulók figyelmét a helyes 
testtartás, testbeszéd, a megfelelő kézfogás helyes-
ségére, arra, hogy hogyan adják el magukat a felvéte-
li elbeszélgetésen a diákok.
A szervezők tervei között szerepel, hogy a jövőben 
már a hetedik osztályos tanulókat is elhívják a börzére.

A felnőttek több mint 90%-a naponta legalább 2 órát, 
a 18-29 évesek fele minimum 9 órát tölt digitális esz-
közök használatával, ami jellemzően asztenópiához 
(szemfáradtsághoz, túlerőltetéshez) vezet. A legérin-
tettebb az Y generáció: minden 10 fiatalból legalább 
8 szenved a laptop, okostelefon, tablet és egyéb mo-
nitorok nézéséből fakadó szemfáradtságtól. Célzot-
tan a digitális eszközökre tervezett, korszakalkotó 
– az egy pontra történő fókuszálásból eredő túlterhe-
lést kiküszöbölő – kontaktlencséjét mutatta be a vi-
lág egyik vezető gyártója, a CooperVision. Az esemé-
nyen szó volt még a látásjavító eszközök fejlődéséről, 
a lencsepiac helyzetéről, valamint gazdasági és szak-
mai eredményekről.

Az eseményre hivatalos volt Pápai Mihály, városunk 
polgármestere is, aki beszédében elmondta:
„Nagy örömömre szolgál, hogy a CooperVision válla-
latcsoport egyik üzemének településünk ad otthont, 
mely városunk versenyképességének növeléséhez, 
és jó hírnevéhez is jelentős mértékben hozzájárul.  
A gyáli létesítmény minden szempontból innovatív és 
a kor legmodernebb technológiájával felszerelt kon-
taktlencse-előállító üzem, mely a világ minden pontjá-
ra eljuttatja termékeit. A több mint 10 éve városunkban 
működő vállalat 1200 főt foglalkoztat, melyek között 
nem kis számban gyáli dolgozók is vannak, akik hoz-
zájárulnak a cég sikeréhez.
Úgy látom, hogy az új termék sikere garantált és kivá-
lóan alkalmazkodnak a mai életstílus és a digitális vi-
lág kihívásaihoz.”

A világ lágy kontaktlencsepiacának egyik megha-
tározó szereplője a CooperVision, amely ma már a 
harmadik legnagyobb (a részesedést tekintve mind-
össze 1 százalékpont különbséggel a második válla-
lat után) a rangsorban. A társaság piaci jelenléte évek 
óta egyre erősebb (2012-ben még 17,8%-os részese-
dése volt), jelenleg 23%-ot birtokol ezen a területen; 
négy év alatt 31%-os értékesítési növekedést reali-
zált. A cég idénre becsült 8%-os árbevétel növekedé-
se várhatóan a teljes piac 5-6%-os emelkedését is 
felülmúlja. A globális CooperVision cégcsoport hazai 
képviseletét két egység látja el: a budapesti székhe-
lyű értékesítő leányvállalat és a Gyálon üzemelő gyár. 

A 24 éve alapított CooperVision Optikai Cikkeket 
Forgalmazó Kft. a 2015-ös pénzügyi évben 1,61 mil-
liárd forint árbevételt ért el, ami az előző üzleti évhez 
képest 18%-os növekedést jelent. A 128 millió külön-
böző paraméterkombinációt kínáló vállalat piaci ré-
szesedése 43%, amellyel a társaság piacvezető po-
zíciót tölt be Magyarországon a lágy kontaktlencsék 
szegmensében. A CooperVision CL Hungary Kft. 
szárnyai alatt működik a – 2014-ben építészeti díjat 
nyert Innovációs Központjában helyet foglaló – 18 000 
m2-es üzemcsarnok. A gyors termékgyártás-váltásra 
alkalmas, világszintű technológiát alkalmazó, 2006-
ban alapított üzemben naponta több mint 1 millió kon-
taktlencse gördül le a sorról, amelyek a világ bármely 
pontjára eljutnak. A több mint 1 000 főt foglalkozta-
tó gyár árbevétele folyamatosan nő, 2016-ban az itt 
gyártott lencsék mennyisége szintén várhatóan maga-
sabb lesz a tavalyihoz képest.

High-tech innováció városunkban 
Új, áttörést jelentő terméket dob piacra a gyáli Cooper Vision
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2016. július 15. napján hatályba lépett az a jogszabályi 
előírás, miszerint a jegyző engedélyezi egyebek mel-
lett azon fúrt kutak létesítését, üzemeltetését és meg-
szüntetését, amely az alábbi feltételek mindegyikét 
együttesen teljesíti:
• magánszemélyek házi ivóvízigényének kielégíté-

sét szolgálja,
• karszt- vagy rétegvízkészletet nem érint,
• hozama az 500 m3/év mennyiséget nem haladja 

meg,
• épülettel vagy annak építésére jogosító határozat-

tal vagy egyszerű bejelentéssel rendelkező ingat-
lanon található,

• a víz igénybevétele nem gazdasági céllal történik.

Amennyiben tehát a létesítendő fúrt kút vizét fo-
gyasztják is, a fenti feltételek megléte esetén a www.

gyal.hu honlapról letölthető, illetőleg a Polgármeste-
ri Hivatal portaszolgálatán is elérhető nyomtatványon 
kérelmezni szükséges a jegyzőtől a kút létesítésének, 
üzemeltetésének és megszüntetésének engedélye-
zését. Az üzemeltetési engedélykérelem benyújtása-
kor számolni kell azzal, hogy a jegyző köteles szakha-
tóságként megkeresni az ÁNTSZ-t annak érdekében, 
hogy a víz minőségi paramétereinek megfelelőségét 
laboratóriumi vizsgálattal igazolja. Az üzemeltetési 
engedély kizárólag a szakhatósági hozzájárulás birto-
kában adható ki. Ennek költsége a kérelmezőt terheli. 

Fúrt kutak engedélyezésével kapcsolatban bő-
vebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Igazga-
tási Irodáján Kurucz-Szigetvári Szonja tud nyújtani, 
a 06/29/540-952 telefonszámon, valamint a kurucz-
szigetvari.szonja@gyal.hu emailcímen.

Fúrt kutak bejelentése

Korszerű 
számítógépeket 
kapnak a gyáli 
általános iskolák
A képviselő-testület rendkívüli ülés keretében döntött 
a városi általános iskolák számítástechnikai eszkö-
zökkel történő felszereléséről. 
Az iskolák számítástechnikai eszközparkjának fejlesz-
tése része annak a nagyszabású tervnek, amelynek 
keretében az önkormányzat korszerű digitális tanter-
meket kíván létrehozni a gyáli oktatási intézmények-
ben, melyből az első lépcső ebben az évben megva-
lósult, az Ady iskolában. 
Egy számítástechnikai eszköz átlagosan 4-5 év után 
elavul, ezt követően válik szükségessé az eszközök 
cseréje, amely már időszerűvé vált mindhárom intéz-
ményben. Ezt a tényt a városvezetés is látja, ezért ha-
tározott úgy, hogy modernizálják az eszközparkot. 
Pápai Mihály polgármester szerint az oktatás min-
denki számára alapvető emberi jog, a városvezetés-
nek pedig biztosítani kell a következő nemzedéknek 
az ehhez szükséges feltételeket. Továbbá facebook-
oldalán arról is beszámolt, hogy január 2-án a gyáli di-
ákok már az új gépeken dolgozhatnak. 
A több mint 21 millió forintos beruházás kapcsán 100 
db számítógépet, monitort, egeret, billentyűzetet, 6 db 
projektort és 6 db szervert vásárol Gyál Város Önkor-
mányzata mindhárom általános iskolába.

2016. november 13-án megrendezhettük első állatba-
rát rendezvényünket Gyálon. Óriási köszönettel tar-
tozunk Gyál Város Önkormányzatának a rengeteg 
segítségért, a Gyáli Polgármesteri Hivatalnak és dr. 
Major Katalin hatósági állatorvosnak a részvételért, az 
Arany János Közösségi Ház és Könyvtár vezetőinek, 
dolgozóinak, valamint támogatóinknak. Éreztük, hogy 
szükség van a munkánkra és sokan értékelik mindazt, 
amit, nap mint nap teszünk. 

A rendezvényen részt vett gyerekek nagy öröm-
mel töltötték ki állatokkal, állatvédelmi törvényekkel 
kapcsolatos tesztjeinket, aminek helyes kitöltése ese-
tén értékes játékok közül választhattak. Sokan vittek 
haza tesztjeinkből családjuknak is olvasásra. Arcfes-
tés, puzzle kirakós, festés, rajzolás és színezés foglal-
kozásainkon is sokan részt vettek. Késő délutánra 14 
éves önkéntes lányunk Herceg kutyusa is nagy sikert 
aratott, aki február óta jár kutyaiskolába, gazdája min-
den parancsát követi, fegyelmezett, okos kutyus.

Természetesen, ahogy gondoltuk állatvédelmi beje-
lentéssel, állatorvosi kérdésekkel és segélykéréssel is 
fordultak hozzánk. A 2016-ban Gyál Városa által Civil 
szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységé-
nek támogatására kiírt pályázaton elnyert összeg egy 
részét ezen állatok és családok megsegítésére fordí-
tottuk. Egyesületünk pozitív visszajelzéseket kapott 
vendégeitől, 2017-es évben ismét számíthattok ránk! 

Köszönjük Bundás Barát Állatvédő Egyesület

Gyermekekkel az Állatokért!

Elérhetőségeink:
www.bundasbarat.hu | Facebook: Bundás Barát Állatvédő Egyesület 
valamint Budás Barát Junior néven | E-mail: info@bundasbarat.hu

Telefon: 06-70/205-6552 | (H-P 18-órától, Sz-V: egész nap)

Felhívás
Beszkenneljük várostörténeti emlékeit! 
Szkennelés, régi képek digitalizálása!

Az elkövetkező esztendőben Gyál város 
20. születésnapját ünnepeljük.

A nagyközségből – 1997. július 1-i hatállyal – város 
lett. Szeretnénk hagyományainkat ápolva, meg-

őrizni helyi értékeinket, feltárni városi lehetősége-
inket, tehetségeinket, mely az itt élő, munkálkodó 

emberekben rejlik.
Gyál Város Önkormányzatának szándéka, hogy 
felkutassuk múltunkat, megtaláljuk azokat a régi 
tárgyi emlékeket, fényképeket, melyeket a jövő 
évi rendezvénysorozat kapcsán kiállíthatunk és 

bemutathatjuk a város lakosságának.
A technika segítségével, ma már nem kell féltve 

őrzött családi emlékeket hosszabb időre átadni a 
szervezőknek és aggódni, hogy azok épségben 

visszakerüljenek.
Cserébe a közreadott emlékekért, melynek forrá-
sát minden esetben megjelenítjük, hozza el régi 
családi fényképeit, beszkenneljük, feljavítjuk és 

átadjuk digitális formában.

Időpont egyeztetés szükséges! 

Kapcsolattartó: 
Sávai Mária polgármesteri megbízott 

Telefon: 06-29/544-125 Mobil: 06-70/ 932-8958.
E-mail: savai.maria@gyal.hu
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Városunkban is kezdetét vette az adventi ünnepség-
sorozat, melynek első mozzanataként november 27-
én advent első vasárnapján a református templom-
ban Erős József alpolgármester meggyújtotta az első 
gyertyát a város koszorúján. Ezt követően a Tázló ze-
nekar koncertjét hallgathatta meg a közönség.

Advent második vasárnapján december 4-én a ka-
tolikus templomban Gyimesi István nyugalmazott pol-
gármester, városunk díszpolgára gyújtotta meg a má-
sodik gyertyát, majd a Musica Hungarica együttes 
adott koncertet. 

A harmadik gyertyát a város hagyományai szerint 
a közösségi házban Pápai Mihály polgármester fog-
ja meggyújtani, az ünnepi műsorról pedig a Kodály 
Zoltán Zeneiskola és a Gyál Városi Fúvószenekar 
gondoskodik.

Advent negyedik hétvégéjén idén is háromnapos 
kirakodóvásár várja az érdeklődőket a városközpont-
ban. Ennek részletes programját lapunk hátsó borító-
ján olvashatják.

Városunkban is megkezdődött az adventi 
ünnepségsorozatAz 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire em-

lékeztünk a nemzeti gyásznapon, melyet a Gyáli Kert-
városi Polgári Kör elnöke, Fa Zsuzsanna szervezett.
Dr. Káposztássy Béla atya által tartott szentmisét kö-
vetően, emlékező beszédet mondott Dr. Sándor Ta-
más történész. 
Az eseményen városunk nevében Erős József al-
polgármester gyújtotta meg az emlékezés mécsesét 
Pánczél Károly országgyűlési képviselő társaságában.

Hőseinkre emlékeztünk

Elismeréseket adtak át december 2-án, a Pesti Vár-
megyeháza dísztermében, a megyenapi ünnepségen. 
A Pest Megye Díszpolgára címet Dr. Fülöp Rudolf, a 
Törökbálinti Tüdőgyógyintézet nyugalmazott főigaz-
gatója kapta az idén.

A gyáli Arany János Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtár munkatársi közössége ne-
vében Gazdik István igazgató és Ljubi-
mov Krisztina igazgatóhelyettes a Fekete 

Dió díjat vehette át Szerenka Tibortól, Pest 
Megye Közgyűlésének alelnökétől és Tapodi 

Katalintól, a Pest Megyei Nép-
művelők Egyesületének 
elnökétől.
A Pest Megyei Népműve-
lők Egyesülete 1996-ban 
alapította a Fekete Dió dí-
jat, amely a Pesti Várme-
gyeháza díszudvarában 
egykor állt feketedió fá-
ról kapta a nevét. A dí-
jat azok a közműve-

lődési szakemberek vagy közösségek nyerhetik el 
minden évben, akik kiemelkedő szakmai színvonalú 
teljesítményt nyújtottak működési területükön, telepü-
lésük és régiójuk közösségi művelődése fejlesztésé-
nek szolgálatában.

Kitüntették a Közházat

Áldott, békés, szeretetben töltött 
karácsonyt és Boldog Új Évet 
kívánunk minden kedves olvasónknak! 

az Új Gyáli Újság szerkesztősége

Musica Hungarica
11

Tázló zenekar
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A novemberi „…AZT A RAGYOGÓJÁT!” dal- és nó-
taműsor után megoszlott a közönség véleménye: 
melyik előadás volt „az eddigi legjobb”:  az októ-
beri,  amelyen Hegedűs Valér vendég zongoramű-
vész játékával és a dalok kíséretével, az előadók re-
mek dalaival igazi vérbő show-műsort produkáltak az 
előadók, vagy a novemberi, ahol a népszerű nóta-
énekes sztár, Bokor János és Kátai Zsuzsa vendég-
énekesek léptek fel.    

Bokor János pedig szívhez szóló nótákkal, közvet-
lenségével ragadta magával a „nagyérdeműt”. A zenei 
kíséretet Tabányi Antal és cigányzenekara (a közis-
mert Látó-zenekar) szolgáltatta. A produkció csúcsa a 
nagyszerű énekkettős volt, melyet Tolnai Mari művé-

szeti vezető és Bokor János adott elő, köszöntésükkel 
csatlakozva a szépkorúak és az 50-60 éves házas-
párok városi köszöntéséhez: - „Megköszönöm néked 
boldog életem!”

Ha a közönség elismerésének teszteléséről – hogy 
melyik előadás volt az eddigi legjobb – nem is tudunk 
számszerű adatokat közölni, a vita szemlátomást bé-
késen záródott, amint a mellékelt csoportkép is bizo-
nyítja. Köszönet a Kovács István Pál Dalkörnek a re-
mek műsorért, a közönségnek a lelkesítő tapsokért és 
Börcsök Katának a fotókért, melyeken szinte minden 
műsorunkat megtekinthetjük a honlapon!                        

Kovács Istvánné

2016. november 5-én Belgium, egészen pontosan 
Visé városa adott otthont a 43. Wado Karate Európa 
Bajnokságnak, ahol Fleischer Dóra is részt vett, aki 
születése óta Gyálon lakik, nem mellesleg idén már a 
gyáli önkormányzat is támogatta pályafutását. 

A Kono S.E. versenyzője a Magyar Válogatott tagja-
ként indult páros katában (formagyakorlat), és egyé-
ni kumité-ben (harc) is, és mindkettőben szenzációs 
eredményt ért el, egy nagyon erős és nagy létszá-
mú mezőnyben, amit mi sem bizonyít jobban, mint 
hogy Magyarország az éremtáblázaton csak a 4. he-
lyen végzett, hiszen Anglia, Skócia és Oroszország is 
megelőzött minket. 

Ebben a mezőnyben Dóri páros katában Marczis An-
nával az oldalán EURÓPA BAJNOK LETT!!!, és egyé-
ni kumitében is megszerezte a BRONZÉRMET!! 

Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatást a gyá-
li önkormányzatnak és a többi támogatónak egyaránt, 
és bízunk benne, hogy jövőre is legalább ilyen sike-
res lesz.

Fleischer Zoltán

1-2. évfolyam 
1. hely Széplaki Rebeka 2.a Ady
2. hely Beke Dóra Léna 1.a Zrínyi
3. hely  Sallay-Barth Szonja 2.b Ady
4. hely Mezei Boglárka  2.b Bartók
5. hely Csepécz Zóra  1.c Ady
6. hely Zsuberáts Réka  1.c Ady

3-4. évfolyam 
1. hely Győri Lóránt  4.a Ady
2. hely Peschl Zara  4.a Ady
3. hely Horváth Júlia  3.a Zrínyi
4. hely Kemény Kata  3.a Ady
5. hely Markovics Gábor 4.b Zrínyi
6. hely Spányik Lili  4.b Zrínyi

5-6. évfolyam 
1. hely Horváth Kata  6.a Zrínyi
 Töreky Zita  5.b Ady
2. hely Beri-Záboji László 6.a Ady
3. hely Kemény Botond  6.c Ady
4. hely Geyer Róbert  5.a Bartók
5. hely Szalai Alexandra 5.a Zrínyi
6. hely Szűcs Laura  6.a Bartók

7-8. évfolyam 
1. hely Fazekas Nikolett 7.c Ady
2. hely Balogh Noémi  7.c Ady
3. hely Kiss Bálint  7.a Ady
 Pallér Csenge  7.a Bartók
4. hely Gál István  8.c Ady
5. hely Fischl Viktória  7.b Bartók

A városi szavalóverseny eredményei

Töretlen népszerűségnek örvend a nótaműsor

November 24-én rendezték meg az idei városi szavalóversenyt az Ady iskolában, 
ahol a következő eredmények születtek:

Ismét gyáli sikerek 

Európa-bajnok lett 
Fleischer Dóra

Gyáli 
Böllérverseny

2017. február 11-én,  
szombaton reggel 7 órától, 

a gyáli sportpályán
Eredményhirdetés 15 órakor.

A versenyre csapatok 
jelentkezését is várják. 

Jelentkezés és bővebb információ:  
Scheik József (20/9675-285),

valamint a részletes versenykiírás megtekinthető 
a www.gyalikozhaz.hu és a www.gyal.hu honlapon.

5.
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Gyál, Kőrösi út 142. | Telefon: 06-70/544-5002 | www.toscancaff e.hu | facebook: Toscan Caffe

1-et fi zet, 2-t vihet!
(Az akció házhozszállításra nem vonatkozik.)

PIZZA AKCIÓ

Pizza, Hot Dog, Hamburger, Gyros házhoz rendelhető.

Gyáli ÚjságÚjGyáli ÚjságÚj

11.08. Délelőtt érkezett riasztás az ügyeleti köz-
pontunkba egy balesetről, amely a Vecsési úton, 
a Munkás utcánál törént. A helyszíre kiérkező jár-
őreink és tűzoltóink az egyik jármű megsérült ve-
zetőjének elsősegélyt nyújtottak, majd a járművek 
áramtalanításában és a forgalom terelésében nyúj-
tottak segítséget. 

11.09. Kora este a városi Közterület Felügyelet 
egyik munkatársa kért segítséget, mert egy erő-
sen ittas férfi intézkedés közben rátámadott. 
A helyszínre érkező járőreink az elkövetőt meg-
találták és a rendőrhatóság helyszínre érkezésé-
ig visszatartották. Nem sokkal később egy másik, 
eszméletlenségig részeg ember miatt kaptunk ri-
asztást, aki a Gyál-felső vasútállomás közelében 
feküdt az utcán. A férfit a Mentőszolgálat szállítot-
ta el detoxikálásra, mert sem saját lábán távozni, 
sem kommunikálni nem volt képes az ittasságá-
ból fakadóan. 

11.23. A délutáni órákban jelezte egyik tagtársunk, 
hogy a Bem József utcai vasúti átjáró mellé vala-
ki talicskával szemetet rak le, már több talicskányi 
mennyiség került kihelyezésre. A kiérkező járőrünk 
az elkövetőt megtalálta, majd a Közterület-felügye-
let megérkezéséig a helyszínen tartotta. A kiérkező 
felügyelő a 76 éves elkövetővel a lerakott hulladékot 
visszavitette az udvarára. 

11.26. Fényes nappal érkezett lakossági segítség-
kérés a Mikszáth Kálmán utcából, ahol a bejelen-
tő szomszédját egy férfi karddal megtámadta. Rö-
vid időn belül öt tagtársunk érkezett a helyszínre, 
ahol az elkövetőt ártalmatlanították, majd a kiérke-
ző rendőröknek további intézkedésre átadták. Mint 
kiderült, a kardnak nézett bozótvágó kés mellett to-
vábbi szúró-vágó eszköz is volt a férfinél, aki sze-
relemféltésből nyúlt fegyverhez. Ugyanezen a na-
pon, néhány órával később a Pesti útról érkezett 
segítségkérés, ahol két ittas egyén összevereke-
dett. A járőrszolgálatunk a kedélyeket lenyugtatta, 
de ennél az esetnél is rendőri közreműködés vált 
szükségessé.

A FEGY naplójából

A FEGY éjjel-nappal hívható 
telefonszáma:

29/340-333

Farsangi

Retro Party

2017.01.28.
a Közházban 19 h

Belépő elővételben 1.500 Ft, 

a helyszínen 2.000 Ft, 

ami tartalmaz 1

welcome drinket.
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ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

Tel./fax: 06-29/544-340, 544-341.
e-mail: gyogyir2004@gmail.com

www.allatorvosgyal.hu

Dr. Molnár M. Zoltán 06-30/996-2633

RENDELÉSI IDŐ
hétfő-péntek: 8.00–11.00, 15.00–18.00

szombat: 9.00–12.00, vasárnap: ZÁRVA

• Védőoltások, chipezés
• Belgyógyászati, sebészeti 

és szülészeti ellátás

• Műtétek, labor, ultrahang
• Házi betegellátás
• Állatpatika, homeopátia

+

MESTEREK BOLTJA
SZERELVÉNY SZAKÜZLET

GYÁL, HUNYADI ÚT 5.
TELEFON: 29/345-500

26 ÉVE A LAKOSSÁG 
SZOLGÁLATÁBAN

MOSDÓK, WC-K, 
SZERELVÉNYEK,
RÉZCSÖVEK, 
IDOMOK,
SZELEPEK

Víz-, gáz-, központifűtés-,
klímaszerelés, tervezés, 
teljes körű kivitelezés.

Telefon: Papp Gyula 20/9451-071, 
Ifj. Papp Gyula 20/331-4930.

Aktuális akcióink:
1. Legtöbb keretünk 
50% kedvezménnyel 

(a készlet erejéig)

2. 30% kedvezmény 
progresszív úgyneveze�  
mul� fokális lencsékre 

december 31-ig

3. Egyfókuszú Zeiss lencse 
20% kedvezménnyel

december 31-ig

Nyitva tartás:
Hé� ő – Péntek: 9 – 18

Szombat: 9 –13

Vizsgálatra bejelentkezés 
és bővebb információ kérés az alábbi 

elérhetőségeken:
06 70 902 5876
06 29 744 883

kristalyviragop� ka@gmail.com
www.kristalyviragop� ka.hu

Gyál, Táncsics Mihály utca 61.

• Computeres 
látásvizsgálat

• Baba-, gyermek-
szemésze�  szűrő-
vizsgálat

• Szemüvegkészítés 
és javítás

• Kontaktlencse alkal-
massági vizsgálat, 
illesztés és betanítás

Kristályvirág
Op� ka

A minőségi látásért
Részletek az üzletben és a facebookon.
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Hirdetésfelvétel: 
06-29/541-644

Villanybojlerek vízkőtelenítése (ki-
sebb áramfogyasztás, hosszabb 
élettartam), villanyszerelés, ház-
tartási gépek javítása, hidrofor ja-
vítás és ingyenes állapotfelmé-
rés. Telefon: 06-30/417-2317. 

Mosógépek, hűtőgépek, javí-
tása garanciával, szombaton 
is. Whirpool, Samsung, LG, 
stb. Gallai szervíz Tel.: 30/307-
9794, 30/461-6019.

AnGoL MAGánórák (60 
perc) anyanyelvűekkel, rend-
kívül kedvező áron, itt Gyálon. 
Felnőttek és iskolások gyako-
rolhatnak angolul társalogni. 
Segítünk az angol nyelvtanban 
is. kezdőket is fogadunk. 
Érdeklődni: 06-30/938-9709, 
06-29/340-878.

Bútor készítés – konyhabú-
torok - szobabútorok, polcok 
– fürdőszobabútorok. kedve-
ző árakkal, rövid határidővel, 
nagy színválasztékban. Egye-
di elgondolások megvalósítását 
is vállalom. Érdeklődni lehet a 
06-20-244-5315-ös telefonszá-
mon. www.fazido-butor.hu

Vállalok víz-gáz-központifűtés 
és padlófűtés szerelést, csap-
telepek, wc-k, gáz és villany-
bojlerek, tűzhelyek, konvek-
torok, vízmelegítők javítását, 
cseréjét. Vegyes tüzelésű ka-
zánok bekötését és ehhez kap-
csolódó munkákat. Szur Sándor 
06-20/412-6511.

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

Sérült, törött, hitellel terhelt gép-
járművek (személygépkocsi, 
motor) felvásárlása készpénz-
ben, azonnal. Tel.: 06-70/885-
9039 Csongrádi István.

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

Autóhitel ügyintézés, biztosítás-
kötés, személyi hitelek, pasz-
szív BAr listásoknak is a legru-
galmasabban. Csongrádi István 
06-70/885-9039.

Víz, gáz, kőműves, burkoló, fes-
tés, parkettás, ács, asztalos mun-
kát vállalok. Tel.: 20/324-61-86.

Házi tehéntej kapható. 
20/497-7418.

Egyedi ajtók, ablakok, bútorok, te-
rasz, garázs, ács, parkettás mun-
kát vállalunk. 70/666-9568.

Lakatos és ács! rácsok, abla-
kok, ajtók, kapuk, teraszok, ga-
rázsok, tetőfedő bádogozás. 
Tel.: 06-30/400-9691.

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

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

Dél-pesti logisztikai központba, 
azonnali kezdéssel, gyakorlattal 
rendelkező targoncásokat kere-
sünk. Tel.: 06-70/883-89-59.

hirdetés

apró
Apróhirdetés

Író vagy? Költő vagy? 
Vagy „csak” szereted az irodalmat?

Akkor szeretettel várunk az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár 

olvasótermébe az 
Irodalmi Szalon következő találkozójára:

január 12-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
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   Happy Holidays       Season’s Greatings       Happy Holidays 

Advent 
 Gyálon

december 16. péntek
17.30 A Gyáli Kaleidoszkóp Színpad műsora 
17.45 A Bocsok Nagycsaládos Egyesület gyermekeinek műsora 
18.00 A Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulóinak ünnepi műsora
18.30 Pörög a Gyáli Szoknya – karácsonyi tánccsokor 
19.00 Dér Heni fellépése

december 17. szombat
15.40 Az Ady Endre Általános Iskola karácsonyi műsora
16.00 A Kodály Zoltán Zeneiskola és a Bartók Béla Általános 
  Iskola adventi műsora 
17.00 A Kovács István Pál Dalkör karácsonyi koncertje
17.50 A Kiss Kata zenekar ünnepi műsora kicsiknek és nagyoknak
19.00 Vastag Tamás fellépése

december 18. vasárnap
16.30  A Katolikus hittanosok betlehemes műsora
16.40 A Gyáli Musical stúdió ünnepi összeállítása
17.10 A Bóbita Band adventi koncertje 
18.15 Gyertyagyújtás – a negyedik gyertya meggyújtása városunk 
  adventi koszorúján
19.00 Meglepetés vendég

Kézműves terméKeK vására, sültgesztenye, 
forralt bor, betlehem, állatsimogatás


