fb.com/varos.gyal

@gyal.varos
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Fókuszban a KLÍMAVÁLTOZÁS

FOTÓPÁLYÁZAT
felnőtteknek

Készítsenek fotókat, melyek a klímaváltozás enyhítését,
az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését,
a zöldenergia felhasználásának növelését, a tudatos fogyasztói
magatartást, a fenntartható fejlődést szemléltetik.

KEHOP-1.2.1-18-2018-00141

Egy személy maximum 3 db fotóval nevezhet.
A pályázatra digitális vagy digitalizált felvételek küldhetők be:
minimum 3 Mpixel méretben; RAW, TIFF, JPG formátumban.

A pályaművek beérkezési határideje:
2020. augusztus 30. 24:00
A pályaműveket a klima@gyal.hu e-mail címre várjuk.
A beküldéskor kérjük megadni a következő adatokat is: versenyző neve,
e-mail címe, telefonszáma, alkotás címe.
A témában beérkezett legjobb pályaművek a város Facebook oldalára
(www.facebook.hu/varos.gyal) kerülnek feltöltésre, ahol a lakosság értékelheti
az alkotásokat.

A három legtöbb like-ot szerző alkotó díjazásban részesül.
KLÍMASTRATÉGIAI

Kohéziós Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

pro gram

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
1
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KÖZÉRDEKŰ ELÉRHETŐSÉGEK
Városi Egészségügyi Központ
Gyál, József Attila utca 1.
Tel.: 06-29/540-880

Gyáli Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Gyál, Kőrösi út 112-114.
Hétfő: 12:30 - 15:30
Szerda: 12:30 - 17:45
Csütörtök: 08:00 - 12:00
Tel.: 06-29/540-930

24 órás Központi Orvosi Ügyelet
Tel.: 06-29/343-685
Védőnői Szolgálat
Gyál, Kőrösi út 136. Tel.: 06-29/344-099
Aranyág Gyógyszertár
Gyál, Kőrösi út 38. Tel.: 06-29/540-830
Fagyöngy Gyógyszertár
Gyál, József Attila utca 2/a. Tel.: 06-29/341-598
Gyál-Liget Patika
Gyál, Vecsési út 46. Tel.: 06-29/344-123
Gyáli gyógyszertárak ügyeleti rendje:
Aug. 17 - Aug. 23-ig:
Gyál-Liget Gyógyszertár
Aug. 24 - Aug. 30-ig:
Fagyöngy Gyógyszertár
Aug. 31 - Szept. 6-ig:
Aranyág Gyógyszertár
Szept. 7 - Szept. 13-ig:
Gyál-Liget Gyógyszertár
Szept. 14 - Szept. 20-ig: Fagyöngy Gyógyszertár
Gyál közigazgatási területén jelentkező közvilágítási hibák bejelentése: Tel.: 06 29/540-930
Gyáli Polgármesteri Hivatal Portaszolgálat
E-mail: kozvilagitas@gyal.hu

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: Abonyi Tünde,
Suhajda Yvett
E-mail: szerkesztoseg@gyal.hu
Megjelenik havonta 8.500 példányban.
Terjesztéssel kapcsolatos információ,
panaszbejelentés:
Gyál Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
06-29/340-134
A terjesztő csak a postaládával, illetve a
szóróanyagok elhelyezésére alkalmas
egyéb eszközzel ellátott ingatlanok esetében vállal felelősséget a terjesztésért!
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Lapzárta: minden hónap 25. napja.

Gyáli Járási Hivatal területén működő
Kormányablakok ügyfélfogadási rendje:
Gyál, Somogyi Béla utca 2.
Hétfő: 08:00 - 18:00
Kedd: 08:00 - 16:00
Szerda: 11:00 - 19:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 14:00
Tel.: 06-29/540-977
Gyáli Rendőrőrs
Cím: Gyál, Kisfaludy utca 1.
Tel.: 06-29/560-485
FEGY-Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál
Gyál, Rákóczi utca 44. Tel.: 06-29/340-333
Gyál közigazgatási területén jelentkező úthibák bejelentése:
E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu
Gyepmester elérhetősége:
Hétfőtől – Péntekig 7:30- 15:30
Tel.: 06-70/334-6094

Meghívó
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Gyál Város Önkormányzata nevében szeretettel meghívom Önt
Szent István ünnepe és a keresztény magyar államalapítás alkalmából 2020. augusztus 19. (szerda) 17 órakor kezdődő városi
ünnepségünkre. Helyszín: Gyál, Szent István tér
Program:
17.00: Ünnepi beszéd - Pápai Mihály polgármester
17.15: Kenyéráldás
Az ünnepi műsor közreműködői: Rékasi Károly színművész,
a Gyáli Arany Gyermeknéptánc Együttes.
17.30: Sportolói díjak átadása

Megújult a Bóbita Bölcsőde udvara
Egy újabb gyáli közintézmény környezete szépült meg,
hiszen júliusban megtörtént a Gyáli Bóbita Bölcsőde
udvarának felújítása. A munkálatok során öntözőberendezést és gyepszőnyeget telepítettek, új játszóeszközöket helyeztek el, amik környezetét gumiburkolattal látták el, illetve párakapukat is elhelyeztek.
A beruházás bruttó 14,8 millió forintba került, amit
Gyál Város Önkormányzata finanszírozott, a kivitelezést pedig a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végezte.
A beruházás remélhetőleg minden bölcsődés gyermek megelégedését szolgálja majd,
Örömteli időtöltést kívánunk!

A koronavírus miatt a rendezvényen mindenki saját felelősségére
vegyen részt! Rossz idő esetén a rendezvény elmarad.

Pápai Mihály
polgármester

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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Tisztelt Adózók!

Adófizetési határidő közeleg
Közelít a második félévi adókötelezettségek befizetésének határideje. Az idei évben a második félévi adófizetési kötelezettségeiket 2020. szeptember 15. napjáig kell teljesíteniük.
A fenti befizetési határidők be nem tartása esetén
a kiegyenlítés napjáig késedelmi pótlék kerül megállapításra. A késedelmi pótlék mértéke minden
naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt
mértékének 365-öd része, jelenleg 5,75%.
Adózóink 2020. február utolsó, illetve március első
hetében kapták meg hivatalunktól az első értesítést adófolyószámlájuk állásáról, és a 2020. évi
adófizetési kötelezettségeikről.
Második értesítést (adószámla kivonatot) törvényi előírásoknak megfelelően legkésőbb szeptember 10. napjáig kapnak túlfizetéssel, hátralékkal, illetve a szeptember 15. napjára előírt
adókötelezettséggel rendelkező adózóink.
Az adószámla kivonatok mellé, magánszemélyek
esetén, biztosítjuk a készpénzátutalási megbízásokat az esetleges hátralék, valamint a második
félévi kötelezettség teljesítéséhez.
Valamennyi csekken feltüntetjük a befizetési határidőt is a könnyebb kezelhetőség érdekében.
A bankszámlanyitásra kötelezett adózóinknak továbbra is banki átutalással kell eleget tenni adófizetési kötelezettségeiknek. Tájékoztatjuk Önöket,
hogy magánszemélyek is teljesíthetik befizetéseiket banki átutalással, ez esetben az átutalási megbízás közlemény rovatában az értesítőn megtalálható befizető azonosító számot fel kell tüntetni.
Azok a magánszemélyek, akik rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval, az E-Önkormányzat Portálon keresztül is teljesíthetik adó kötelezettségüket, bankkártyás befizetéssel.
Azon ügyfeleink részére, akik esetében jogszabályi kötelezettség írja elő a cégkapu nyitását (pl. társaságok), ott cégkapura, egyéni vállalkozók részére pedig ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton
küldjük meg mind az adószámla kivonatokat, mind
a határozatokat. Tájékoztatjuk cégkapu nyitására kötelezett ügyfeleinket, hogy ügyfélkapura csak
értesítés érkezik, a tényleges küldemény megtekintéséhez, át kell lépniük a cég cégkapus tárhelyére.
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Felhívjuk figyelmüket, hogy az adószámla kivonatban tehát, adófizetési kötelezettségeiknél építményadó és gépjárműadó esetében csak a véglegessé vált tételek szerepelnek (adózó a fizetési
kötelezettségéről határozatban már értesült, az ellen fellebbezéssel nem élt), helyi iparűzési adó tekintetében pedig a benyújtott bevallások alapján
az adó nyilvántartási rendszerben rögzített elszámolási különbözet, illetve előleg kötelezettségek
kerülnek feltüntetésre.
Iparűzési adó vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatjuk a vállalkozásokat:
A vészhelyzet ideje alatt és után beadott bevallások esetében a pozitív elszámolási különbözet befizetésének határideje 2020. szeptember
30. napja, mely időpontig lehet a 2019. adóévre vonatkozó iparűzési adóbevallásokat is teljesíteni. Felhívjuk a vállalkozók figyelmét, hogy
amennyiben 2019. évi iparűzési adóbevallásukat még nem nyújtották be, és így szeptemberi adóelőleg előírással nem rendelkeznek, akkor a 2020. március 15-i előlegnek megfelelő
iparűzési adóelőleget kell megfizetniük szeptember 15-ig.
Az adószámla kivonatokat magánszemélyek esetében a Polgármesteri Hivatal dolgozói egyszerű
levélként juttatják el Önökhöz.
Kérjük Önöket, amennyiben adószámla kivonatukat 2020. szeptember 4. napjáig nem kapják
kézhez, telefonon érdeklődjenek a 06 (29) 540930-as központi számon, illetve személyesen a
Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál, ügyfélfogadási időben.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 12,30-15,30
szerda: 12,30-17,45
csütörtök: 08,00-12,00
Amennyiben a központi adó nyilvántartási rendszer miatt nem tudjuk a fenti határidőig a fizetési
értesítőket kiküldeni, akkor erről, illetve a további teendőkről a város honlapján és Facebook oldalán értesítjük Önöket.

Gyáli Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Iroda
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Szilvási Károly
az év köztisztviselője
A Köztisztviselők napja alkalmából idén nyáron is
átadták az Év Köztisztviselője Díjat a Gyáli Polgármesteri Hivatalban.
A hivatal vezetői az elismerést minden évben annak ítélik, aki a legtöbbet tette és teszi a gyáli
közigazgatásért.
Ezúttal Szilvási Károly részesülhetett az elismerésben, aki 1997. március 17-én kezdte meg a munkát
a Gyáli Polgármesteri Hivatalban.
Az idei kitüntetett 23 éve közterület-felügyelőként
dolgozik városunkban. Munkáját lelkiismeretesen
végzi, úgy ismeri a várost, mint a tenyerét, kollégái
között is nagy népszerűségnek örvend.
Tagja a Gyáli Sport Horgász Egyesületnek és az
MKKSZ Közterület felügyelők Országos Szakmai
Tanácsának.
Hobbija a fafaragás és a horgászat. Szabadidejét
nem sajnálva évek óta szervez Gyálon nyári horgásztáborokat, amik nagyon népszerűek a gyermekek körében.
Gratulálunk az idei kitüntetettnek!

A képen balról jobbra: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, Szilvási Károly, Pápai Mihály
polgármester

Gyáli Egyetemista Program
Közeleg az igénylés határideje!

A képviselő-testület kiterjesztette a Gyáli Egyetemista Program keretében nyújtott támogatásra jogosultak körét, amellyel a felsőoktatási tanulmányai sikeres elvégzéséhez kíván hozzájárulni.
A Gyáli Egyetemista Program keretében 25 000 Ft/
félév támogatásban részesülhet minden gyáli állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató-, illetve végzős hallgató.

A jogosultsági feltételek meglétét, a pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
bemutatása mellett, a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztályának igazolásával kell bizonyítani,
ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy egyrészt a
tanulmányi osztály által hitelesített leckekönyv-kivonatát, másrészt a hallgató (következő évre szóló) felsőoktatási jogviszonyának igazolását kell benyújtani ügyfélfogadási időben a hivatalban.

25.000.-Ft támogatásban részesülhetnek félévente tehát azok, akik az adott tanulmányi félévet legalább 25 kreditpont megszerzésével igazoltan teljesítették és a következő félévet megkezdték.
Végzős hallgatók esetében a jogosultság feltétele
a diploma megszerzése és annak bemutatása.

A pályázók támogatási igényüket a tavaszi félév tekintetében szeptember 25. napjáig a fentiekben részletezett dokumentumok benyújtásával jelezhetik. Bővebb felvilágosítást dr. Fazekas
Enikő Diánánál a 06-29-544-141 telefonszámon
kérhetnek.

www.gyal.hu
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Vannak még bérelhető ingatlanok
a gyáli kisvállalkozói parkban
Mint arról már korábban beszámoltunk, tizenegy
Pest megyei önkormányzat, köztük Gyál Város Önkormányzata nyert el több mint 2 milliárd forintot
a települések vállalkozói parkjainak fejlesztésére,
korszerűsítésére.
A kormány 2016-ban döntött arról, hogy 2021-ig
összesen nyolcvanmilliárd forint célzott pénzügyi
támogatást nyújt Pest megyei vállalkozások és önkormányzatok fejlesztéseire, mert a közép-magyarországi régió részeként Pest megye a hozzá
hasonló fejlettségű megyékhez képest kevesebb
európai uniós fejlesztési forráshoz juthat a 20142020-as időszakban.
Az önkormányzat a Bem József utca és a Bartók
Béla utca sarkán elhelyezkedő 2,5 hektáros területen alakította ki a kisvállalkozói parkot. A területalakítás során létrejött 10 db (1500-2800 m2
közötti területnagyságú) önálló ingatlanokat az
önkormányzat bérbe kívánja adni azon helyi vállalkozásoknak, amelyek jelenleg a lakóövezeten
belül találhatóak. A bérleti konstrukció nagy segítséget jelent a beköltöző cégeknek, hiszen nem
kell nagy összeget területvásárlásra fordítaniuk.
A kisvállalkozói park célja a település lakóövezeteiből, az infrastrukturális kötöttségektől fejlődni nem tudó vállalkozások (például: autószerelő
műhely, fényező műhely, autómosó, kisebb üzem
stb.) segítése, mindezek eredményeként pedig új
munkahelyek elérhetővé válása. A nettó 200 millió forint összköltségű beruházásból az önkormányzat kiépítette az utat és az infrastrukturális
feltételeket, illetve a pályázat részeként a város
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zöldfelülete is növekszik, hiszen 217 darab fa is elültetésre került a területen.
Várhatóan a beruházás egyfajta indikátora is lesz
majd a területnek, hiszen már van beruházó, aki a
mellette lévő 2 hektárt megvásárolta, amelyen tovább gyarapítja a gyáli vállalkozások sorát. A beköltöző cégek a bérleti díjon kívül az iparűzési adóval is növelik majd a város költségvetését.
Több ingatlanra is folyamatban van a bérleti szerződések megkötése, azonban még mindig van
szabad terület, amelyre az önkormányzat várja
a jelentkezőket a 06-29/540-932-es telefonszámon, vagy e-mailben a kabinet@gyal.hu, vagy a
foepitesz@gyal.hu címen. Az érdeklődőknek részletes tájékoztatót küld az önkormányzat.
Mik azok a vállalkozói parkok?
A vállalkozói park olyan ingatlan, mely méretét tekintve 1-10 hektár területet foglal el, körülkerített,
területileg jól lehatárolható módon elkülönül a település lakófunkciót nyújtó részeitől, a fő közlekedési útvonalakról szilárd burkolatú úton megközelíthető, a lakosságot nem zavarja a területén lévő cégek
működése. A településrendezési tervben gazdasági
területként zöld-, vagy barnamezős terület. A park
területén fejlesztő, termelő és szolgáltató tevékenységet folytató, önállóan gazdálkodó szervezetek
működnek, melyek a tevékenységükhöz szükséges
területet, épületet bérlik.
Részletek: www.gyal.hu/kozerdeku/hirdetmenyek
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Sportban sincsenek határok
X. OBO-Prémium Asztalitenisz Kupa

Július 25-én immár 10. alkalommal rendeztük meg
egyesületünk hagyományos versenyét. Igaz a helyzet úgy hozta, hogy az eddigiek többségét a városunk határain kívül rendeztük, mivel helyben az indulók nagy száma nem tette lehetővé a rendezvény
megtartását. Vártunk. És a megépült sportcsarnokunk immár minden igényt kielégítve tette lehetővé, hogy megérkezzünk oda, ahová tartozunk.
Márciusban a vírusos helyzetre tekintettel töröltük a naptárunkból, hogy a lehetséges első alkalommal újra, még nagyobb erővel tudjuk megszervezni éves kupánkat sportcsarnokunkban. Minden
összeállt, szuper helyszín, profi versenybíróság és
nem utolsó sorban sok-sok versenyző, akik reggeltől az esti órákig ütötték a 40mm-es labdát.
147 nevező érkezett hozzánk az ország különböző
településeiről. Sőt! Képviselte magát Erdély, Délvidék és a Felvidék is! Ez most nagyon fontos üzenettel bírt mindenki számára. Lendvai György, a
Gyáli Sportcsarnok igazgatója csapatával minden
segítséget megadott a szervezőknek, hogy a jubileumi 10. kupa is méltó legyen a támogató és a mi
magunk által állított elvárásoknak.
Köszönjük az OBO-Bettermann Hungary Kft. segítségét versenyünk megrendezéséhez.
A következő eredmények születtek:
Nyílt egyéni:
1. Oroszki Viktor (Dunakeszi)
2. Héjj Marcell (Gödöllő)
3. Várhelyi Balázs (Gödöllő)
3. Orbán Zsolt (Budapest)
Páros:
1. Mészáros Bálint (Lendület SE) - Szakály Áron
(BKV Előre)

www.gyal.hu

2. Oroszki Viktor (Dunakeszi Városi SE) - Oroszki
Péter (Dunakeszi Városi SE)
3. Szántó Gyula (Bp.-MTK) - Cseresznyés József
(Etyek SE)
3. Fehér Zsolt (Szentendre) - Fodor István
(Szentendre)
Megye A, Bp. II, Bp. I. A-B-C:
1. Fischer Csaba (DVTK-Miskolc)
2. Tóth Gyula (HCTC-Bp.)
3. Mészáros Bálint (Lendület SE)
3. Kovács Gergő (GYASE)
Megye C, B, Bp. ker. I. ker. II:
1. Bertalan Krisztián (Pestszentimre PSE)
2. Ungvári András (Cegléd VSE)
3. Ungureán Dorka (Ceglédi VSE)
3. Koppány György (Pénzügyőr SE)
Amatőr-hobbi:
1. Bata Károly (Délvidék)
2. Bruck Gyula (Budapest)
3. Dr. Göde Andrea (Gárdony)
3. Lénárt-Kendi István (Kézdivásárhely)
Összevont kategória vigasz-ág:
1. Sramkó László (Hajós Alfréd)
2. Kranauer Balázs (GYASE)
3. Sápi Miklós (GYASE)
3. Kovács Marcell (Dunaharaszti MTK)
Sok-sok kép a versenyről és a helyi asztalitenisz
életről a www.gyase.hu oldalon.
Hajrá Gyál és gyáli sport!
Kiss Péter
Prémium Gyáli ASE
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A nem g
yáli óvod
ába vagy
járó gyerm
iskolába
ekek ing
yenes cs
augusztu
omagját
s 24 -ig ig
ényelhetik
a szülők!

Kohéziós Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Ingyenesen kapják a tanszercsomagot és az
óvodai kezdőcsomagot a gyáli gyerekek

Elindult a Gyáli Klímastratégiai Program
Értékes kerékpárt lehet nyerni a fotópályázattal, amellyel kezdetét vette a Gyáli Klímastratégiai Program. Gyál Város Önkormányzata a
KEHOP-1.2.1-18-2018-00141 számú „Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló programok megvalósítása Gyálon” nevű pályázatával 20
millió forint Európai Uniós támogatást
nyert.

Gyál Város Önkormányzata olyan költséghatékonyan
megvalósítható szemléletformáló programsorozatokkal, képzésekkel, közösségi együttműködések
megvalósításával és konkrét információk átadásával
kívánja megvalósítani céljait, amelyek a pályázat előírásainak megfelelően hozzájárulnak a környezettudatos magatartás elterjedéséhez, a klímaváltozással
kapcsolatos szemléletformálás és a helyi klímastratégiák kidolgozása révén bővülnek a lakosság, a helyi
köz- és gazdasági szereplők klímaváltozással összefüggő ismeretei, ezzel javul a klímaadaptációs intézkedések végrehajtásának hatékonysága.

A klímaváltozás hatásai térségenként rendkívül
változatosak, így az azokhoz való alkalmazkodási programok és intézkedések minél kisebb területi szinten valósíthatók meg hatékonyan. A klímaváltozással kapcsolatos kihívások, lehetőségek,
feladatok meghatározása – a helyi érdekeltek bevonásával zajló partnerségi folyamat keretében –
kulcsfontosságú a hatékony adaptációhoz.

A projekt részeként egy klímastratégiai terv megírásával hosszútávú stratégiai célkitűzések mentén
szeretnék biztosítani településünk alkalmazkodását a klímaváltozás hatásaihoz, konkrét programok,
intézkedési tervek előkészítésével.

A projekt fő célja, a társadalom klímaváltozással
kapcsolatos ismereteinek bővítése, a lehetséges
és szükséges klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló tevékenységek, követendő magatartásminták megismertetése, amely célok eléréséhez
nélkülözhetetlen a megfelelő szakmai tudásbázis
megteremtése.
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A pályázat célja, hogy szemléletformáló programok
által, településünk lakosainak mind nagyobb számú elérésével, az energiatudatos gondolkodás és a
kapcsolódó viselkedésminták, szokások elterjedjenek, helyi jellemzőkre és igényekre alapozva, illetve
a helyi lakosság klímatudatossággal kapcsolatos általános és gyakorlatorientált ismereteinek bővítése.
A projekttel kapcsolatban a www.gyalklima.hu
weboldalon tájékozódhatnak.

gyáli mi újság

Idén szeptemberben már minden általános iskolás gyáli diák és óvodát kezdő gyáli gyermek csomagot kap az Önkormányzattól.
2017-ben vezette be Gyál Város Önkormányzata a Gyáli Iskolakezdési Programot, amelyet a Gyáli Élet Program

ingyenes kezdőcsomaggal támogatja az Önkormányzat
az óvodások őszi évkezdését.
Azon óvodakezdő gyermekek és diákok, akik gyáli intézménybe járnak, automatikusan, igénylés nélkül a nevelési év/tanév első napján kapják majd kézhez a csomagokat. Azon óvodakezdő gyermekek és diákok, akik nem
gyáli intézménybe íratkoztak, ugyanakkor a gyermek
és legalább az egyik szülő gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él,
kérelem formájában igényelhetik a csomagot, amelyet
személyesen a Gyáli Polgármesteri Hivatalban vehetnek át. A benyújtás történhet postai úton (2360 Gyál,
Kőrösi út 112-114.), e-mailben (igazgatas@gyal.hu) továbbá személyesen a hivatal portáján, a kérelem gyűjtődobozba történő elhelyezésével.
A kérelemben foglaltakat a következő okiratokkal szükséges alátámasztani:
• a kérelmező szülő és gyermek érvényes személyi okmányainak másolatával, valamint
• a gyermek iskolalátogatását igazoló dokumentum
becsatolásával.

keretében azzal a céllal hozott létre a képviselő-testület, hogy ezzel igyekezzen átvállalni a családok iskolakezdéssel járó anyagi terheit, zökkenőmentesebbé téve
a tanévkezdést. A Gyáli Iskolakezdési Program 2019ig az első osztályosok tanszercsomagját tartalmazta,
2020-tól azonban a képviselő-testület döntése értelmében minden gyáli általános iskolás, azaz 1-8. osztályos
tanuló ingyenesen kapja az önkormányzattól a tanszereket. Szintén 2017 óta a Gyáli Élet Program részeként

www.gyal.hu

A tanszercsomag összeállításában a gyáli általános iskolás pedagógusok segítettek, így a csomagban található eszközökön kívül nem kérhetnek egyéb dolgot a
tanulóktól.

Az igénylés határideje:
2020. augusztus 24.
A
kérelmek
letölthetők
a
város
honlapjáról
(www.gyal.hu/dokumentumok/letoltheto-dokumentumok).
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Állatvédelemből jeles

Elindult városunk önkormányzata és a Magyar Macskavédő
Alapítvány közös ivartalanítási programja
A Magyar Macskavédő Alapítvány három éve dolgozik a kóbor cicákért. Szerte az országban segítenek, így
természetesen otthonukban, Gyálon is szeretnének javítani a helyzeten. Hála a város önkormányzata és Pápai Mihály polgármester 500.000 forintos támogatásának, számos kóbor macska ivartalanítására kerülhet
most sor, hatalmas segítséget nyújtva ezzel az alapítvány munkájához.
Daniela és Stefano Trebbi három évvel ezelőtt hozta létre a Magyar Macskavédő Alapítványt (MAVED), azzal a
céllal, hogy megpróbáljanak javítani a kóbor cicák helyzetén, és minél több állaton segíthessenek.
Alapítványuk fő tevékenysége az ivartalanítás, a kóbor
macskák létszámának csökkentése, akiknek többségére egyébként a biztos halál várna. Eddig közel 1000 állat ivartalanítását végezték el. Menhelyük nincs, igyekeznek az útjukba kerülő beteg, legyengült állatokon is
segíteni, illetve ha erre lehetőség van, a cicáknak ideiglenes befogadót vagy gazdát is találni. Táp- és gyógyszer adományt küldenek oda, ahol erre szükség van,
illetve létrehoztak egy weboldalt, ahol bárki ingyen hirdethet örökbeadási céllal, talált, kóbor, árva cicákat.
Ez a www.cicaorokbefogadas.hu.
Daniela és Stefano otthona, így az Alapítvány főhadiszállása is, Gyál. Az ország egész területén igyekeznek
segítséget nyújtani, nagy hangsúlyt helyezve arra, hogy
saját városukban is javítsanak a kóbor állatok helyzetén.
Ebben a célkitűzésben pedig partnerre találtak Gyál Város Önkormányzatában. Pápai Mihály polgármester is
fontosnak tartja az állatok ügyét, így az önkormányzat révén a MAVED 500.000 forint támogatásban részesült, hogy folytathassa a város kóbor macskáinak
ivartalanítását.
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Az ember nem is hinné, de egy ivaros macskapár négy
év alatt több mint 2.000, nyolc év alatt több mint 2 millió
kiscicát hozhat a világra, és a legtöbb újszülött nem éri
el az egy éves kort – előtte azonban szaporodnak. Hatalmas segítség tehát az önkormányzat hozzájárulása ehhez a munkához.
Az akció már el is indult, több bejelentés érkezett, többek közt az FCC hulladékgyűjtő telephelyen és környékén is megkezdődik a kóbor macskák ivartalanítása.
Bárki jelentkezhet az alapítványnál, akinek ivartalanításra váró kóbor macskákról van tudomása. Nem kell mást
tennie, mint írni egy e-mailt a gyal@maved.hu címre,
pontos címmel, lehetőleg helyszíni fotóval, illetve telefonos elérhetőséggel, az alapítvány pedig felveszi vele
a kapcsolatot.
Aki pedig szeretné valamilyen formában segíteni a
MAVED munkáját, az is megteheti, hiszen örömmel fogadnak önkénteseket, akik akár szállításban, csapdázásban vagy műtét utáni lábadoztatásban működnek közre.

Beindult az élet a sportcsarnokban
A koronavírus utáni nyitás lehetővé tette, hogy a
sportélet számára is megnövekedjenek a lehetőségek, így edzőtáborokat is szervezhetnek a különféle
sportágak számára. A Gyáli Városi Sportcsarnokban
is beindult az élet, júliusban a Gyáli BKSE kézilabda
szakosztálya tartott napközi edzőtábort július 6-tól
július 17-ig. A 2 hét alatt több mint 70 gyermek vett
részt a foglalkozásokon, majd ezt követően 3 hetes
bentlakásos edzőtábor vette kezdetét július 27-től
augusztus 14-ig korosztályos bontásban, amit szintén a Gyáli BKSE szervezett és közel 100 gyermek
nyári felkészülésében segíti a szakosztályt, az elszállásolás pedig a sportcsarnokhoz tartozó szállodában történik. A 3 hetes bentlakásos edzőtábort a
résztvevők étkeztetésével és szállásolásával a Gyáli
BKSE TAO támogatásból finanszírozza.

A kóbor állatok mentése, ivartalanítása egy szinte soha
véget nem érő munka, ezért is van szükség rá, hogy minél több önkormányzat felismerje a probléma fontosságát és segítse az állatvédelemmel foglalkozók munkáját. A MAVED és a gyáli önkormányzat együttműködése
remélhetőleg másokra is inspirálóan hat, és további hasonló kezdeményezéseknek és jógyakorlatoknak mutatja majd az irányt.

De ezzel még nincs vége az edzőtáborok sorának,
hiszen a Győri ETO junior csapata is megérkezett
városunkba, akik július 19-től július 24-ig vették birtokba a csarnokot, illetve a hozzá tartozó szállodát.

www.maved.hu
www.facebook.com/mavedalapitvany
Adószám: 18901827-1-13
Bankszámlaszám: 11712073-21455041

Augusztus 24-től szintén a sportcsarnokban kerül
megrendezésre egy utánpótlás torna, amelyen 12
évestől 15 éves korosztályig vesznek részt a versenyző fiúk és lányok.

gyáli mi újság

A kézilabdás edzőtáborok mellett a sportcsarnokban található edzőtermek is működnek már, heti 3
napon trambulinos edzést, heti 2 alkalommal pedig Tabata (egy magas intenzitású intervallum foglalkozás) edzést tartanak itt, illetve az épületben
Salsa tanfolyam is helyet kapott.
A sportcsarnok tehát igen jó kihasználtsággal működik, és a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetben lévő turizmus ellenére, a szálloda is beváltja
lassan a hozzá fűzött reményeket, a nyári edzőtáborok után szeptembertől már foglalható szobákkal várja a vendégeket.

Augusztus 3-tól augusztus 19-ig a PLER utánpótlás bázisaként működő sportszervezet edzőtábora
zajlik, amelyben mintegy 80 fő vesz részt.

www.gyal.hu
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egy kislétszámú csoport, ami az önkormányzat által finanszírozott nyári napközi lesz.
Hány gyermek vesz részt a táborban, hány évesek
a résztvevők?
A résztvevők többsége alsó tagozatos gyerek a város három általános iskolájából, sok a testvérpár,
minden héten 50-55 táborozó tölti nálunk a vakációt. Nyár végére a résztvevők létszáma 300 fő fölött fog tartani. Vannak, akik több héten keresztül is
itt vannak, hiszen a szüleik dolgoznak, a pandémia
idején elfogyott a szabadságuk, nem tudják biztosítani a gyermek szünidei felügyeletét.
Milyen programok várták a diákokat?

Több mint 300 gyermek nyaral a
gyáli Erzsébet-táborban
Az ERZSÉBET TÁBOROK Magyarország legnagyobb táboroztatási programja, amelyet az egyházi hátterű Erzsébet a
Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány valósít meg ötödik éve.

táborok által gondoskodik az Alapítvány. Ennek
részeként idén a Gyáli Ady Endre Általános Iskola szervezett napközis tábort a gyáli általános iskolákba járó gyermekeknek. Gazdikné Kasa Csillát, az Ady iskola igazgatóját kérdeztük a gyáli
Erzsébet-táborról:

Az Erzsébet Alapítvány Magyarország Kormányának támogatásával számos tábort szervez, és megannyi gyermekprogramról gondoskodik egész évben. Alapértelmezetten a Balaton-partján (a zánkai
és a fonyódligeti Erzsébet-táborokban, amelyeket
idén nyáron felújítanak) összesen több ezren vakációzhatnak egy időben, és az erdélyi táborhely,
valamint a partner-táborhelyszíneken megvalósuló Gyógyító Szent Erzsébet-táborok is várják a
gyermekeket.

Mikor kezdődött a tábor, és meddig tart?

Több tízezer diák nyári programjairól és étkezéséről közvetlenül a lakóhelyen, a Napközi Erzsébet-
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Tematikus heteket szervezünk, foglalkozunk
gyógynövényekkel, az olimpiával, környezetvédelemmel, közlekedéssel, a tengerek, óceánok és a
madarak világával. A hét témájához kapcsolódnak
a programok, a kézműves foglalkozások, a sportjátékok, a kirándulások. Ellátogatunk a Csodák Palotájába, a Tropikáriumba, a Reptéri skanzenbe, a
Füvészkertbe, az Olimpiai parkba, illetve az ócsai
madárvártára. A termeket ugyan vakációsra díszítettük, a helyi programokat is szabad levegőn,
az iskola kertjében vagy udvarán, a hársfák árnyékában valósítjuk meg. Igyekszünk időnként piknik
hangulatot teremteni. Az illatos teadélutántól a vizes akadályversenyig, a habpartitól a közös palacsintasütésen át a pancsolós délelőttig sokféle
szórakoztató program lesz a kis táborozóknak.
Milyen ellátásban részesülnek a résztvevő diákok?
A Városüzemeltetési Kft.-től rendeltünk napi négyszeri étkezést: reggelit, tízórait, ebédet és uzson-

Kultúra

Szabadidő Anyakönyv Közbiztonság

nát. A hagyományos étlapot kértük gazdagabbra venni, mert belefér a támogatásba a drágább
étkeztetés. Szinte minden nap van egyéb nasi is
az egészséges étkezés jegyében, gyümölcs, gyümölcslé, tea, üdítő, fagyi, süti, turmix, édesség, lángos, mint egy igazi nyaraláson.
Mennyibe kerül a szülőknek a gyermekük táboroztatása, ki milyen arányban állja a költségeket?
Az Erzsébet tábor a gyerekek egyhetes táborozására 18.000 Ft/fő támogatást ad. Ebből fizetjük az étkezést, biztosítjuk a programok költségeit, a kirándulás buszköltségét, a belépő jegyeket,
illetve a napi nasihoz való finomságokat. Vásároltunk játékokat, sportszereket, kézműves foglalkozásokhoz anyagokat, a gyerekek kapnak Erzsébet táboros sapkát vagy pólót. Az önkormányzat
a táboroztató kollégák számára heti tiszteletdíjat fizet. A résztvevők táborozási hozzájárulást fizetnek, napi 100 Ft-ot, amit az Erzsébet Alapítványnak fizetünk be, tehát a heti táborozás egy
gyerekre 500 Ft-ba kerül, a szülőket más költség
nem terheli.
Milyen óvintézkedések mellett zajlanak a táborok
a koronavírus megelőzése érdekében?
Alapvetően 10-15 fős kiscsoportokban vagyunk.
Minden reggel kézmosással indul a nap, óránként van kézfertőtlenítés, a takarító és a konyhás
munkatársak is fokozottan ügyelnek a tisztasági
szabályokra. Nemcsak a mosdók, a bútorfelületek, hanem a játékok, a közösen használt eszközök fertőtlenítésére is figyelünk. Minden turnus
egy oktató kisfilmmel kezd hétfőn, hogy a gyerekekben is rögzüljön, vigyáznunk kell magunkra, egymásra.

Az Ady iskola Erzsébet tábora hat héten át, június 29-től augusztus 7-ig tart. Minden héten 3-4
csoportra pályáztunk a június elején az iskolák által felmért igénylők létszáma alapján. A 23 pályázat benyújtásával és bonyolításával óriási feladatot
végez el iskolánk Arató Zoltánné igazgatóhelyettes vezetésével, aki a projektfelelős. Megéri, mert
így minden jelentkező számára tudjuk biztosítani a
gazdag programot és a színvonalas ellátást. A tavaszi járvány miatt egész nyárra van igény az iskolai felügyeletre, így augusztus 10-19. között is lesz

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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Majdnem 5 km útszakasz újult meg
Gyál Város Önkormányzata vissza nem térítendő
támogatást nyert PM_ONKORMUT_2018/38 számú pályázatazonosítóval. A támogatói döntést a
pénzügyminiszter 2018. november 5. napján hozta.
A megítélt, vissza nem térítendő támogatás összege 150.000.000,- Ft. A projekt 2020. 03. 20-án sikeresen lezárult.

A beruházás Gyálon, a Zrínyi Miklós, Árpád, Temesvári, Széchenyi, Jókai Mór, Temesvári, és Kacsóh Pongrác utcákban történt. Az aszfaltburkolat felújítása mellett fásítás, nemesített
padka terítés, és az árkok rendezése is megtörtént.
A fejlesztés teljes költsége meghaladta a 320 millió forintot.

FEJLESZTÉSI ELEM

MENNYISÉG

MÉRTÉKEGYSÉG

4821

m

Megvalósított közlekedésbiztonsági elemek száma, összesen

11

db

Kihelyezésre kerülő jelzőtáblák száma, összesen

67

db

1475

m

Fejlesztett járdák hossza, összesen

63

m

A fejlesztéssel érintett útszegély hossza, összesen

32

m

A fejlesztés révén megvalósult vízelvezetés hossza, összesen

2866

m

A fejlesztés révén megvalósult zöldsáv felülete, összesen

6877

m2

93

db

Felújított szilárd burkolatú utak hossza, összesen

Az útburkolati jelekkel felfestett útszakaszok hossza, összesen

Ültetett fák száma, összesen

Idén is homokozójátékok várják
a játszótereken a gyerekeket
Pápai Mihály polgármester ötlete alapján 2018-ban
a gyáli játszóterekre homokozójátékokat ajándékozott az önkormányzat. Az ötlet megvalósításában partnerre is talált a városvezető, a gyáli játékgyár, a Dohány Kft. ügyvezetőjének személyében.
Dohány Péter, a cég egyik vezetője nagylelkű felajánlást tett, homokozójátékokat adományozott az
ötlet megvalósításához az idei esztendőben is. Az
önkormányzat gondoskodott a játékok megfelelő kihelyezéséről egy nagy tároló dobozban. A dobozok tetején olvasható a játékszabály, amelyben
kérik a szülőket, hogy a játékokat használat után
helyezzék vissza a dobozba. Bízunk benne, hogy
mindenki rendeltetésszerűen használja a játékokat
és sok gyáli gyermek leli benne majd örömét. Köszönet illeti a Dohány Kft-t a felajánlásért.

270 milliós fejlesztés: az ipari park
Gyál Város Önkormányzata vissza nem térítendő
támogatást nyert PM_VALLPARK_2017/6 számú
pályázatazonosítóval. A támogatói döntést a nemzetgazdasági miniszter 2018. július 2. napján hozta.
A megítélt vissza nem térítendő támogatás összege 165.744.867,- Ft. A projekt 2020. 05. 28-án sikeresen lezárult.
A beruházás Gyálon, a Bem József utca és a Bartók
Béla utca sarkán elhelyezkedő Önkormányzat tu-
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lajdonában lévő ingatlanon történt. A fejlesztés teljes költsége meghaladta a 270 millió forintot.

Játszótéri helyszínek:

A 27.146 m2-es területen a fejlesztés során kerítés
és belső feltáró út épült. Valamennyi közmű, valamint a közvilágítás kiépítésre kerül a parkon belül.
Megtörtént a teljes terület tereprendezése, az elkészült feltáró út mentén kialakításra kerültek a közművek csonkjai. Területigénytől függően 8-10 vállalkozás tud bérelhető földterülethez jutni.

gyáli mi újság

•
•
•
•
•

www.gyal.hu

Árpád utca és Szent István sarok
Bartók iskola mellett
Gyáli Millenniumi Park
Gyáli Járási Tanuszoda mellett
Némediszőlő
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A kertvárosi
együttélés
írott és íratlan
szabályai,
avagy hogyan
éljünk együtt
békességben?
A helyi önkormányzatokról szóló törvény lehetőséget ad a településeknek arra, hogy maguk szabályozzák a közösségi együttélés alapvető szabályait,
így Gyál város képviselő-testülete is megalkotta a
közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásáról szóló 18/2013.(XI.05.) számú rendeletét. A szabályozás alapvető célja, hogy a rendeleten keresztül az állampolgárok nyugalma, a
lakosság által elvárt, a kollektív együttélés szabályainak elősegítése, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata biztosítottá váljon.
Az együttélés sokszor nem egyszerű, hiszen mindnyájunknak máshol van a tűréshatára, de az alábbi
viselkedési szabályok betartásával sokat tehetünk
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azért, hogy ne kergessük őrületbe szomszédainkat,
és bosszúból ők se minket.
Néha nehéz eldönteni, hogy meddig is mehetünk
el: vajon lazábbak vagyunk-e elvárások terén, mint
a környezetünkben élők, vagy szigorúbbak? Men�nyivel? Erre a kérdésre a konkrét választ persze
csak a közvetlen szomszédaink fogják tudni megmondani, ám mivel egy lakóközösségben jellemzően két családnál többnek kell összehangolni az
igényeit, jó, ha megismerünk és betartunk néhány
általános szabályt a békés együttélés érdekében.
Azonban azt se árt tudni, ha a probléma már jelen
van, és sajnos nem használ a kommunikáció, akkor
melyik hatósághoz fordulhatunk megoldásért.

gyáli mi újság
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Kerti munkák

Parkolási szabályok

Gyálon nincs helyi „csendrendelet”, nincs szabályozva a vasárnapi fűnyírás vagy épp a felújítással járó kerti munka elvégzése, hiszen mai rohanó
világunkban sokan örülnek, ha a vasárnapjuk szabad, s ekkor eleget tudnak tenni a ház körüli teendők adta kötelezettségeinek. Ez természetesen
nem azt jelenti, hogy nekikezdhetünk a pázsit nyírásának hajnali 6-kor, vagy épp még este 8 után
is kopácsolhatunk, fúrhatunk. Naptól, napszaktól
függetlenül mindig tartózkodni kell az indokolatlan
zajkeltéstől! A jószomszédi viszony megőrzése érdekében – ha mindenképp kitolódik a kerti munka
vagy az éppen zajló építési munkálatok végzése az
esti órákra – érdemes megegyezni a környezetünkben élőkkel és egy kis kompromisszumot kötni.

Sokszor előfordul, hogy az utcában lakók parkolónak használják a közterületet, holott a szabályok
világosak és egyértelműek. A KRESZ pontosan
szabályozza, hogy nem parkolunk az ingatlanok
bejárata előtt úgy, hogy ezzel akadályozzuk a ki- és
behajtást, és nem akadályozhatjuk autónkkal az útkereszteződések beláthatóságát sem, ezen túlmenően pedig mindenképpen be kell tartani a táblák
jelezte szabályokat.

Ha szól a zene…
Minden család életében adódik olyan esemény,
melyet családi körben, otthonában, kertjében kívánnak méltó módon megünnepelni. Javasolt és
célszerű ilyen események megrendezése előtt a
szomszédokat tájékoztatni, s megkérni, hogy legyenek kedvesek kivételesen elnézni nekünk, hogy
zenével, tánccal járó családi rendezvényt szeretnénk tartani. Természetesen ez nem jelenti azt,
hogy nem kell figyelemmel lennünk a hangerőre és
az időtartamra, különben csendháborítás szabálysértést valósítunk meg. Az eseti csendháborítás
esetén változatlanul a rendőrség köteles intézkedni
a szabálysértővel szemben. A rendőrségnek tehát
továbbra is ki kell jönnie, fel kell szólítani a szomszédot a cselekmény befejezésére, s ha ez nem vezet eredményre, akkor helyszíni bírságot kiszabnia.

Az utca nem kocsma!
A legtöbben tisztában vagyunk vele, hogy közterületen tilos az alkoholfogyasztás. Kivételek persze
vannak, mint például a vendéglátóhelyek teraszai,
a közterületen engedélyezett alkalmi és ünnepi
rendezvények, valamint az év első és utolsó napja.
Természetesen vannak, akik nem örülnek ennek a
szabályozásnak, azonban be kell látni, hogy senki
nem szeret sörös dobozokkal teli buszmegállóban
várakozni, vagy épp az ingatlan előtti szikkasztóárokból kiszedegetni a röviditalos üvegcséket.
A Gyáli Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeletének munkatársai járőrözéseik alkalmával fokozott figyelmet szentelnek a vendéglátóhelyek és
kisboltok környezetének ellenőrzésére, és ha valakit közterületen történő italozáson kapnak, az igazoltatás után rendőrségi feljelentést tesznek.

www.gyal.hu

Fontos tudnivaló még, hogy gépjárművünk parkolásának céljából sem temethetjük be a szikkasztó
árkokat, nem végezhetünk építési-, bontási munkálatokat közterületen a terület tulajdonosának,
azaz az önkormányzatnak a hozzájárulása nélkül,
s nem zárhatjuk le saját használat céljából a közterületet (nem helyezhetünk ki kerítést, termésköveket, vasrudakat).
A szikkasztó árkok betemetése vagy éppen hiánya
egy másik probléma okozója is lehet, mivel egyegy nagyobb esőzést követően – ami a nyári, őszi
időszakban elég gyakori mostanában – nincs, ami
elvezesse az esővizet, ezzel elárasztva mind a saját, mind a szomszédos ingatlanok telkeit.
Sajnálatos módon gyakori, hogy egy-egy sofőr figyelmetlenségből vagy akár önzőségből más ingatlana előtti rendezett közterületen parkol, ezzel elcsúfítva a gondozott zöldfelületet. Fontos,
hogy a gépkocsi tulajdonosok saját ingatlanukon belül vagy saját kapubehajtójukat használva parkoljanak, vagy ha ez épp valamilyen oknál
fogva nem megoldható, mindenképp egyeztessenek a környezetükben élőkkel, megelőzve ezzel a
háborúskodást.

Kertvárosi háziállatok
Budapestről kiköltözve sokan az abszolút nyugalmat szeretnék élvezni. Se gyerek, se kutya, se kakas, se ló…
Ez azonban valljuk be, nem megvalósítható. Amikor zavarja valami/valaki az ember nyugalmát,
gyakran előtérbe kerül a birtokvédelem. Több
kúriai döntés született olyan ügyekben, amelyekben a birtokvédelmet kérő fél kérelme kakaskukorékolás vagy épp kutyaugatás ügyében
elutasításra került, hiszen a kakas fajtájából adódóan kukorékol, a kutya meg ugat. Természetesen vannak esetek, amikor a kutya ugatása, vagy
a haszonállatok tartása a szomszédainkat zavarja, ilyenkor lehetőség van az állattartási körülményeinek kivizsgálására, mellyel kapcsolatban
a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához
fordulhatnak.

17

Közérdekű Környezetünk

Interjú

EgyüttÉlés

A kutyasétáltatást illetően fontos tudni, hogy közterületen kutyát csak pórázon lehet sétáltatni, anélkül
szigorúan tilos. Minden állattartó köteles továbbá
mindent megtenni azért, hogy az állat az ingatlanról
közterületre, s más magánterületre se tudjon átjutni. Aki ezt megszegi nem csak szabálysértést követ
el, de fokozottan veszélyezteti az utcán sétálókat.
Mindenki azt mondja, hogy az ő kutyája nem harap,
senkire nem veszélyes. Legyen felelős állattartó! Ön
ismeri egyedül a saját kutyáját.

Sport

Szabadidő

Vallás

Állatvédelem

helyezkedő növényzet nyúlik be a közútra vagy a
járda vonalába.
Ugyanígy fontos figyelni arra is, hogy az ingatlanon belül ültetett növényzet növekedési paraméterei, a fafajtára jellemző lombkorona mérete évekkel
később se okozzon problémát szomszédainknak.
Gondoskodjunk az ültetés során az ingatlanhatároktól szükséges távolság megtartásáról, s a növény folyamatos gondozásáról.
Ugyanakkor, ha a közterületen lévő fák ágai belenyúlnak a villamos- vagy távközlési vezetékekbe, lehetőség van arra, hogy ezt a lakosság jelezze az igazgatas@gyal.hu e-mail címen, vagy akár
a GYÁL Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t is értesítheti, akik elvégzik/elvégeztetik
a szükséges munkálatokat.
Közterületen álló egészséges, de valamilyen oknál fogva akadályozó, vagy akár veszélyessé vált,
beteg, korhadt fa kivágásához is minden esetben
szükséges a tulajdonos, azaz az önkormányzat
engedélye. Engedély birtokában a fa kivágható,
vagy kérésre az önkormányzat is elvégzi, azonban fontos tudni, hogy minden kivágott fát pótolni kell.

Az égetés nem játék! Mellesleg tilos is!

Ingatlan előtt is tartsunk rendet
Minden ingatlantulajdonos, vagy használó köteles az ingatlana előtti, az útburkolat széléig tartó területet rendben tartani. Tavasszal és nyáron
a gyomoktól és az allergén növényektől, télen
a járda hó- és síkosságmentesítésről kell és illik
gondoskodni.

Fakivágási, gallyazási munkálatok
Helyi önkormányzati rendelet alapján minden ingatlantulajdonos/ingatlanhasználó
kötelessége
a fák/bokrok megfelelő metszése. Ez azt jelenti,
hogy bár gyönyörű, de elég zavaró, amikor a kerítésen kilógó borostyán vagy épp az ingatlanról
kilógó fák/bokrok ágai zavarják a gyalogosforgalmat, vagy amikor az ingatlan előtti zöldfelületen el-
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40 éves
a Gyáli
Kertbarát Kör
A Gyáli Kertbarát Kör idén ünnepli
fennállásának 40. évfordulóját.
Ez alkalomból 3 napos kiállítást rendezünk az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár kamaratermében, amelynek megnyitója
2020. szeptember 25-én (pénteken)
08.00 órától lesz.
A megnyitóra várunk minden érdeklődőt, alapító tagokat, régi tagokat, családtagokat,
hozzátartozókat, akik felismerhetik magukat
a régi fényképeken és felidézhetik az elmúlt
40 év eseményeit.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A Gyáli Kertbarát Kör
vezetősége és tagsága

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletben tiltja az avar és kerti hulladék égetését. Városunkban az FCC Magyarország Kft. az
év elején közzétett és a háztartásokhoz eljuttatott
naptárban megjelölt időpontokban szállítja el az
ingatlanok elé kihelyezett zöldhulladékot, azonban
fontos, hogy az ingatlanonként elhozandó zöldhulladék mennyisége 1 m3-nyi, azaz nagyjából 10
zsáknyi mennyiségre korlátozódik alkalmanként
(zsákos és kötegelt együttesen értve). A közszolgáltatás keretein túlmenő mennyiségeket az ingatlantulajdonosok az FCC gyáli hulladékkezelő központjában leadhatják éves 100 kg mennyiségig
díjmentesen, ha az ingatlantulajdonos a rendszerben nyilvántartott, szerződött és tartozása nincsen. Az efölötti mennyiséget a mindenkor érvényes kapuáron veszik át (ez 2020.01.01-től 11,50 Ft/
kg +áfa).

MEGHÍVÓ
A Gyáli Kertbarát Kör
2020. szeptember 3-án
(csütörtökön) tartja
38. Terménybemutató Kiállítását,
amelyre mindenkit szeretettel vár.
Jelentkezni lehet saját termésű zöldséggel, gyümölccsel, virággal, befőttel.
A terményeket 3-án reggel 08.00 és
10.00 óra között lehet leadni a közösségi házban, megnevezni a terméket és
egy fényképet mellékelni.
Az eredményhirdetés és a díjak átadása 13.00 órakor lesz.
A kiállítást megnyitja:
Pápai Mihály Gyál város polgármestere.
A kiállítás helyszíne:
Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár, Gyál, Kőrösi út 118-120.
A kiállítás megtekinthető:
szeptember 3-6-ig (4nap).

Mint az élet legtöbb aspektusának, így a közösségi együttélésnek is legfontosabb eleme a megelőzés. Előzzük meg a vitás eseteket, legyünk körültekintőek, figyelmesek, empatikusak és néha-néha
elnézőek szomszédainkkal szemben, mert közösségben élni jó.

A kiállítás nyitvatartása:
3-án 13.00-18.00óráig,
4-én 08.00-18.00 óráig,
5-én 08.00-18.00 óráig,
6-án 08.00-18.00 óráig.
Mindenkit szeretettel várunk!

Gyáli Polgármesteri Hivatal

gyáli mi újság

Közélet

www.gyal.hu
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Tóth Csaba úja bb bajnoki címeket szerzett
Tavaly júniusban írtunk legutóbb Tóth Csabáról, aki akkor K-1-es bajnoki mérkőzéséről mesélt, ahonnan a győztesnek járó övvel térhetett haza. Azóta több mint egy év
telt el, és most ismét Csabával készítünk riportot, aki koronavírus ide, vagy oda, két profi győzelmet is bezsebelt.
Az egyik verseny ismét Thaiföldön volt, Muay Thai szabályrendszerben. Mesélj erről, kérlek!

- Mennyi időd volt felkészülni? Mikor derült ki, hogy
megtartják a versenyt?
- Körülbelül 8 hetem volt felkészülni erre a mérkőzésre.
Április közepén kerestek meg a szervezők, hogy tető alá
hozzák ezt a gálát élőben közvetítve a YouTube-on, mivel ekkor még a beltéri sportrendezvényeket, csak nézők
nélkül lehetett megtartani.

- Mikor volt a verseny? Hogyan zajlott a felkészülés?
- A mérkőzésre március 7-én került sor Koh Samui-n, a
Petch Buncha Stadionban, amely Dél-Thaiföld elsőszámú muaythai stadionja.
Most is, mint legutóbb, a Yodyut Muaythai Gym-ben készültem fel, thai edzők, más országokból érkező minőségi edzőpartnerek és édesapám segítségével, akik maguk
is top versenyzők voltak és nagy versenytapasztalattal
rendelkeznek.
A felkészülésem sikeres volt, mivel végig egészséges
voltam, a súlyomat könnyen tudtam tartani, az esetleges
hibáimat könnyen ki tudtam javítani és az erősségeimet
fejleszteni. Mind testileg, mind mentálisan kiegyensúlyozott tudtam maradni a felkészülés alatt.

- Ki volt az ellenfél és milyen taktikával verted meg?
- Az ellenfelem Kálucz Martin volt, aki WKU MMA Világbajnoka és a Spártai Gladiátorok Éjszakájának nehézsúlyú bajnoka.
Ezen a meccsen higgadtan, magabiztosan és fegyelmezetten sikerült pontozásos diadalt aratnom.
- Hogyan telnek a hétköznapjaid?
- Mostanság dolgozom, szintentartó edzéseket végzek, emellett a ház körüli teendőknek is több időt
szentelek.
- Úgy tudom edzéseket szoktatok tartani édesapáddal
a Millenniumi parkban. Mit lehet ezekről az edzésekről

tudni? Milyen rendszerességgel tartjátok, kiket vártok
az edzésre, mit kell vinni ha valaki csatlakozni szeretne?
- Igen, szombatonként nyílt önvédelmi edzéseket szoktunk tartani, amely mindenki számára díjtalan.
Ezekre az edzésekre kortól és nemtől függetlenül várunk mindenkit, aki szeretné kipróbálni ezt a fajta mozgásformát, jobb alakot szeretne elérni, egészségesebb életmódot szeretne kialakítani, vagy szeretne
versenyezni.
Olyan alap dolgok szükségesek az edzéseken való részvételhez, mint például az olyan ruházat, amely biztosítja a szabad mozgást, víz vagy egyéb frissítő ital, és akinek esetleg van otthon felszerelése (ökölvívó kesztyű,
bandázs, fogvédő, fejvédő, lábszárvédő, mélyütésvédő,
nőknél mellvédő) az hozza magával, hogy ezáltal is
csökkentse az esetleges sérülések előfordulásának kockázatát és biztosítsa a technikák könnyebb kivitelezését.
Akik szeretnének hétköznap is edzeni, azok vegyék fel
velünk a kapcsolatot személyesen, vagy akár a közösségi médián keresztül is privát facebook oldalamon, a részletek megtárgyalása miatt.

- Milyen szabályokat kellett betartani a vírus miatt?
- A vírus miatti szabályok hasonlóak voltak az itthoniakhoz: például a piacokon és az olyan helyeken, ahol sok ember fordult meg, ott ajánlott volt használni az orrot és szájat eltakaró maszkot, valamint a nagyobb szupermarketek
előtt folyamatosan ellenőrizték az emberek testhőjét, akinek esetleg láza volt, azt megkérték, hogy tartózkodjon kívül.
Az utolsó napokban elrendelték, hogy az edzőtermekbe is
csak kézfertőtlenítés után lehetett belépni, valamint csak
egészségesen.
- Milyen ellenfelet kaptál? Mi lett a mérkőzés kimenetele?
- Az ellenfelem a 23 profi muaythai mérkőzést vívott,
a Patong- és a Bangla Boxing Stadionok bajnoka, az
új-zélandi Zen Neethling volt, aki a Phuketen található
Revolution Gymben készült.
A gála fő eseménye volt, hogy Koh Samui harcosai küzdöttek Phuket harcosai ellen. Jómagam Koh Samuit
képviseltem.
A thaiföldi mérkőzést az orvos szüntette be, mivel az ellenfelem fejbőre nagyon felrepedt a könyöktalálatok miatt. Ezáltal a meccset a 4. menetben TKO-val nyertem
meg.
- A másik nagy mérkőzést itthon játszotta Csaba, K-1 szabályrendszerben. Mit lehet tudni erről a mérkőzésről?
- Ezt a K-1 gálát Budapesten rendezték meg június 20án. Ez volt az 5. Superfight Series Hungary Gála.
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Szövetség

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Augusztusi szentmisék rendje:
Augusztus 15-től szombaton 18.00 órakor
vasárnap 9.30-kor lesznek a szentmisék.
Augusztus 15., Nagyboldogasszony, 18.00 órakor ünnepi szentmise
Augusztus 19., kenyérszentelés a Szent István téren
Augusztus 20., Szent István király ünnepe, templomunk
búcsúja, 10.00 órakor ünnepi szentmise
Szeptembertől kedden és pénteken reggel 7.00 órakor
is lesznek szentmisék.
Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Szent István utca 34-36.
Tel.: 06-29/340-513 │ Web: www.gyalikatolikusegyhaz.hu

22

EgyüttÉlés

Kultúra

Szabadidő Anyakönyv Közbiztonság

Anyakönyvi hírek

SZÍVmelengető
Az utóbbi hetekben hirtelen megnövekedett az érdeklődés gyülekezetünkben a keresztség iránt. Nagyon örültem ezeknek a találkozásoknak és beszélgetéseknek,
és bizonyos vagyok, hogy ebben az érdeklődésben a
Szentlélek valamiféle titokzatos munkája zajlik. Ezek a
beszélgetések el is gondolkoztattak: sikerül-e vajon hitelesen átadni a keresztség titkát, amely az isteni szentség
legmélyébe, a szentek szentjébe nyit utat a számunkra? Mostani írásomban a rendelkezésemre álló kereteken belül ezért erről a titokról szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni: mi az, amibe a keresztség beavat
bennünket?
A keresztség szövetségkötés. A Bibliát ha olvassuk, akkor azt látjuk, hogy az élő, és egyetlen igaz Isten mindig
úgy keresi a tőle eltávolodott embert, hogy a szövetségét kínálja fel. Szövetséget kötött Noéval az özönvizet
követően, szövetséget kötött Ábrahámmal, hogy minden népet az ő utódjában fog megáldani. Szövetséget
kötött Izráellel a Sínainál, és szövetséget kötött az egész
világgal Jézus kereszthalálában.
Van jelentősége a szövetségkötésnek? Igen. A szövetségkötéseknél ugyanis mindig megfogalmazódik egy
ünnepélyes és nyilvános ígéret. Vannak más szövetségek is az életünkben. A házasság is egy ilyen szövetség,
amelyben a házasfelek nyilvánosan és ünnepélyesen ígéretet tesznek a másik iránti kizárólagos elkötelezettségre. Ezáltal elválaszthatatlanul összeszövődik az életük.
A keresztségben pedig Krisztussal szövődik össze az
emberi élet. Isten ezt a szövetséget, amikor megkötötte a kereszten, azzal a céllal tette, hogy megnyissa életünket a végesből a végtelenbe. Ezért mondja Jézus azt,

Sport

Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint júliusban
3 haláleset és 23 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:
07.10.:
- Niczmann János és Horváth Nikolett Klaudia (Niczmann Nikolett Klaudia)
07.11.:
- Kónya Péter és Forró Andrea (Kónyáné Forró Andrea)
- Kercsó Mátyás és Bozóki Andrea (Kercsó-Bozóki Andrea)
07.17.:
- Kuzsner Zoltán és Fábián Klaudia
07.18.:
- Beck András és Duka Csilla (Beck-Duka Csilla)
- Kozma Tamás és Réti Vivien (Kozma-Réti Vivien)
- Tarsoly József és Erdelyi Brigitta Timea
- Viczai János Zsolt és Baka Zsófia (Viczai-Baka Zsófia)
07.31.:
- Pindzsu István és Gyulavári Katalin (Pindzsu Katalin)
- Molnár Sándor és Huber Manuéla (Molnár-Huber Manuéla)
- Balla István Gyula és Kerekes Katalin (Balla Katalin)
- Höflinger Tamás és Holdosi Alexandra (Höflinger Alexandra)

hogy „aki hisz és megkereszteltetik az üdvözül [örök élete van] (Márk ev. 16:16) Isten így a keresztség által nyilvánosan és ünnepélyesen ígéretet tesz arra, hogy ha valaki
hisz Krisztusban, annak elévülhetetlenül biztosítja az eljövendő mennyben az örök életet.
Természetesen minden szövetség annyit ér, amennyit
megtartanak belőle. Isten elkötelezettsége felől nem
kell, hogy kétségünk legyen, hiszen a szövetségkötésben azt ígéri: „én veletek vagyok minden napon a világ
végezetéig.” (Máté ev. 28:20) De ez a szövetség tőlünk is
életen át tartó elkötelezettséget kíván. Nagyon sok minden akar eltéríteni bennünket ettől a szövetségtől. Ezért
fontos, hogy tudatosítsuk – a keresztségben összeszövődött az életünk azzal a Krisztussal, aki így erősít: „aki
mindvégig kitart, az üdvözül.” (Máté ev. 10:22)

Szépkorúakat köszöntöttünk
Az idei év viszontagságai miatt sajnos több szépkorú személy köszöntése is
a nyárra csúszott. A Gyáli Szépkorú Program csomagjait és emléklapjait örömmel
vették át a köszöntöttek.

Gyimóthy Zsolt
lelkipásztor

Gyáli Református Templom
Istentiszteletek: vasárnap 10.00
Lelkészi hivatal: kedd - péntek 16.00-18.00

Nagy István Lajosné
(90 éves)

Kuczmog Béla
(90 éves)

Nagy Mária
(90 éves)

Isten éltesse őket sokáig!

Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.
Tel.: 06-29/340-531 │ Web: www.gyaliref.hu

gyáli mi újság
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EgyüttÉlés

07.06.
A
Katasztrófavédelem
riasztotta
tűzoltóinkat
Némediszőlő településrészre, ahol tűz keletkezett. A jelentős felületen égő tarló oltását tűzoltóink a helyszínre érkező hivatásos egységekkel közösen végezték. Személyi sérülés nem történt.

07.12.
Telefonon jelezték ügyeleti központunkba, hogy a Kőrösi úton egy férfi fekszik a földön. Járőreinknek a helyszínen több tanú elmondta, hogy a férfi menet közben ugrott ki egy személygépkocsiból. Súlyos fejsérülése miatt
a kiérkező mentők kórházba szállították, arra nem derült
fény, hogy miért ugrott ki a járműből.

2020. február 24-én, még a korlátozások előtt
gondozásba vettük őt, a Kókusz nevet kapta. Véreredménye szívféreg pozitív lett, de a szívultrahangra már nem jutottunk el, mert életbe léptek a
kijárási korlátozások. Amit érte tehettünk, vitaminokat és Advocate cseppet kapott. Június hónapban eljutottunk vele a szívultrahangos kezelésre,
ahol kiderült, nincsenek kifejlett férgek, így gyógyszeres kezeléssel hamarosan meggyógyul. Így jó 10
hónap után, ez a fiatal majdhogynem kölyökként
ebtelepre került kutyus, immáron 2 évesen végre
chipelve, kombinált és veszettség oltással oltva,
ivartalanítva, szerető családját keresi.

Ki gondolná, hogy Kókuszt 15 méteres pórázon
gyönyörűen lehet az erdőben sétáltatni, mert nem
tér le az erdei útról, nem tekereg a fák között, igazi
fegyelmezett túra kutya. Olyan szerető gazdit keresünk neki, aki szeret sétálni, túrázni, gondosko-

Sport

Kultúra
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Anyakönyv Közbiztonság

FEGY-napló

2019 nyár végén egy fehér, nyurga nagytestű fiatal
kutya jelent meg Gyálon az Egressy utcában. Segítséget kértek tőlünk, de sajnos pont olyan időszakon mentünk keresztül, amikor nem tudtunk új
védencet fogadni. Az ebrendész a kutyust a gyáli
ebtelepen helyezte el. Nem volt nap, hogy ne gondoltunk volna rá, reménykedtünk, hogy egy kedves
család ellátogat az ebtelepre és örökbefogadója
lesz egy életre. Sajnos ez nem törtét meg. Teltek a
hónapok és a nagytestű nyurga kutyus még mindig
az ebtelepen volt.

Kókusz egy csodálatos kutyus, egyrészt különleges szőrzete, ami feltehetően kuvasz vérvonalból
adódik, kicsit bohókássá teszi, amit fotózás előtt
általában lefésülünk, másrészt pedig egy igazi ember centrikus okos barátságos és tanulékony eb.
Szombatonként van lehetőségünk őt Budapesten
a 17. kerületi kutyapanzióban meglátogatni, ekkor
megyünk az erdei sétára felfedezni a világot, szaladgálni, túrázni. Ő ezt nagyon jól tudja, ezért mikor meglát minket, már szinte mosolyog és ahogy
nyílik a kennel ajtó, rohan a kapuhoz sorba állni,
hogy menjünk már. Ebben a pár percben izgatott,
majd a séta alatt fegyelmezetten sétál mellettünk,
nem ugat vissza a kerítésnél területüket őrző kutyáknak, ha előttünk bóklászik, mindig vissza-vis�sza tekint. Persze vannak még dolgok, amit meg
kell tanulnia, mint például, hogy nem feltétlen kell
két lábra állni ahhoz, hogy megszeretgessen minket, de mindez eltörpül azok mellett, amit már tud.
Az autóba nehezen száll be, be kell tenni mint egy
csecsemőt, de utána nagyon szépen utazik akár a
hátsó ülésen is. Imádja, ha fésüljük, türelmesen kivárja míg végzünk, de a jutalomfalatot azért követeli a jó magaviseletért.

Közélet

07.13.
A kora reggeli órákban érkezett riasztás a József Attila
utcából lakóháztűz miatt. A helyszínre érkező polgárőrtársunk - még a tűzoltók kiérkezése előtt - két rendőrrel közösen behatolt az égő épületbe, ahonnan kimen-

tettek egy magatehetetlen személyt és annak rokonát,
valamint két kutyát. A mentők helyszínre érkezéséig a
füstmérgezés miatt eszméletlen személy elsősegélyben
részesítését polgárőreink végezték, miközben a helyszínre érkező tűzoltóink megkezdték az épület oltását.
Az eset során a házból kimentett személyeken kívül két
rendőr is füstmérgezést szenvedett, Zeitler János tagtársunk bátor helytállásának köszönhetően azonban a
tragédiát sikerült megelőzni.

07.15.
Riasztás érkezett a Zrínyi Miklós utcából, ahol egy családi házban robbanás történt. A helyszínre érkező tűzoltóink megállapították, hogy valójában robbanás nem történt, a nem lakott, felújítás alatt álló ház tetőszerkezete
omlott össze, ez okozta a hatalmas zajt. Személyi sérülés szerencsére nem történt, de a házban komoly károk
keletkeztek.
Összeállította:
Kelecsényi Gábor

HIRDETÉS

dó, felelős állattartó. Érdeklődni egyesületünknél a
06-70/205-6552-es telefonszámon lehet.
További Gyálról mentett védenceinkről is ezen a
telefonszámon lehet érdeklődni, szívesen látunk
minden felelős leendő kutyagazdit.
Nem megfelelő állattartási körülmények bejelentése:
Gyáli Polgármesteri Hivatal (Wolf Dániel, telefon: 0629/544-124, E-mail: wolf.daniel@gyal.hu).
Kóborló ebekkel kapcsolatos szabálysértések bejelentése: Gyáli Járási Hivatal telefon: 06-29/540-964
Gyepmester elérhetősége: 06-70/334-6094 (Hétfőtől
– Péntekig 7.30- 15.30).
Gyáli gyepmesteri telepen elhelyezett kutyák örökbefogadási lehetősége: Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (Huszár Éva, Telefon: 0629/340-134, weboldal: http://varosuzemeltetes-gyal.
hu/egyeb-szolgaltatasok/gazdikereso ).
Szegény körülmények között élő, háziállatot tartó
családok segítése: Bundás Barát Állatvédő Egyesület
Gyál, telefon: 06-70/205-6552.
Smiatek Anikó,
a Bundás Barát Állatvédő Egyesület Gyál
elnöke
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Kristályvirág Optika
• Computeres látásvizsgálat
• Baba- és gyermekszemészet
• Szemüvegkészítés és
-karbantartás
• Kontaktlencse
illesztés, -betanítás
és -kontroll
• Ingyenes
szaktanácsadás
• Napszemüveg
• Ajándékutalvány

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

hétfő-péntek:

Minden látásvizsgálat
tartalmazza a
computeres vizsgálatot,
binokuláris látásszűrést
és szemfenékfotót!

Közélet
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Hirdetés

Apróhirdetés
Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és ehhez
kapcsolódó munkákat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.
Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés,
háztartási gépek javítása és ingyenes állapotfelmérés. Telefon: 06-30/417-2317.
Nagytakarítást, ablaktisztítást, piperetisztítást vállalok. Tel.: 06-70/533-6979.

Strapabíró, hajlítható
GYERMEKSZEMÜVEGEK
Távolságtartó látásvizsgálat
és higiénikus vásárlás
biztosított üzletünkben!

Közérdekű

AKCIÓK!
• komplett szemüveg
Ft-tól
már

9 900

• Szemüvegét megvásárolhatja
6 havi kamatmentes részletre is!
A feltétlekről érdeklődjön
üzletünkben!
• Inﬂecto és NanoVista keretekbe
a lencsét 5Ft-ért biztosítjuk*
*Raktári tartományon belül

Egyéni akciókról és további részletekről érdeklődjön üzletünkben!

Nyomja a lelkét valami? Beszéljünk róla, hiszem,
hogy segíteni fog! Telefonáljon időpontért! Tóthné
Éva mentálhigiénés szakember. 06-20/564-0606.
Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával,
szombaton is. Whirlpool, Samsung, LG, stb. Gallai
szervíz Tel.: 30/307-9794.
Villanyszerelés! Családi házak villanyszerelése, kivitelezés, korszerűsítés, javítás. Érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése, kamerák, riasztók telepítése, javítása. Bodnár József 06-30/663-8617.
Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcsere, duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csatorna szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.
Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, Tel.:
70/233-30-47.
Víz, gáz, villanyszerelő, kőműves, festő, parkettás, ács, lakatos munkákat vállalunk. Tel.:
06-20/324-6186.
Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás
nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is.
Tel.: 06-70/933-8181.
Légkondicionáló (klíma) értékesítés, telepítés,
szaktanácsadás, ingyenes felméréssel a Kesztyűs
Klímától. Gyors határidő, mérnöki precizitás, hivatalos magyarországi garancia. Bővebb információ:
06-30/919-4667, kesztyusklima@post.com

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

”…AZT A RAGYOGÓJÁT!”

A Kovács István Pál Dalkör 15 éve rendezi műsor-sorozatát,

2020. szeptember 12-én,
szombaton 14 órakor a 170. műsort
GYÁLON az Arany János Közösségi Házban.

Fellépnek:
ÉLIÁS TIBOR, a Magyarnótaszerzők és Énekesek Országos
Egyesülete elnöke, SOMOGYI ERIKA vendég énekes,
és a KOVÁCS ISTVÁN PÁL DALKÖR énekesei.
Zenei kíséret: KOZMA TAMÁS zongora,
ÖKRÖS ISTVÁN CIGÁNYZENEKARA a
„Köszönjük, Magyarország!” támogató program keretében,
PARÓCZI IMRE hegedű.
Művészeti vezető: Kovács Böske | Műsorvezető: Kovács Istvánné

Irodalmi
Szalon
Szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját

szeptember 10-én 18 órára
és október 15-én 18 órára
az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár
olvasótermébe
az Irodalmi Szalon
következő találkozójára!
Farkas Évi színművésznő
és a könyvtárosok

