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

Gyáli Járási Hivatal Okmányirodájának ügyfél-
fogadási rendje: 
Gyál, Somogyi Béla utca 2.
Hétfő: 07:00 - 17:00
Kedd: 08:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 20:00
Csütörtök: 08:00 - 18:00
Péntek: 08:00 - 16:00
Tel.: 06-29/540-977

Gyáli Rendőrőrs
Cím: Gyál, Kisfaludy utca 1.
Tel.: 06-29/560-485

FEGY-Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál
Gyál, Rákóczi utca 44. Tel.: 06-29/340-333

Gyál közigazgatási területén jelentkező úthi-
bák bejelentése: 
E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu

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

gyáli
mi
újság

Kiadja: Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár

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

Főszerkesztő: Veres Sándor
Szerkesztők: Berki-Abonyi Tünde,

Suhajda Yvett
E-mail: szerkesztoseg@gyal.hu

Megjelenik havonta 8.500 példányban.
Terjesztéssel kapcsolatos információ, 

panaszbejelentés:
Gyál Városfejlesztési 

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

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

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

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

24 órás Központi Orvosi Ügyelet
Tel.: 06-29/343-685

Védőnői Szolgálat
Gyál, Kőrösi út 136. Tel.: 06-29/344-099 

Aranyág Gyógyszertár
Gyál, Kőrösi út 38. Tel.: 06-29/540-830

Fagyöngy Gyógyszertár
Gyál, József Attila utca 2/a. Tel.: 06-29/341-598

Gyál-Liget Patika
Gyál, Vecsési út 46. Tel.: 06-29/344-123

Gyáli gyógyszertárak ügyeleti rendje:

2019. jan. 14-20-ig:   Fagyöngy Gyógyszertár
2019. jan. 21-27-ig: Aranyág Gyógyszertár
2019. jan. 28-feb. 3-ig: Gyál-Liget Gyógyszertár
2019. feb. 4-10-ig:   Fagyöngy Gyógyszertár
2019. feb. 11-17-ig: Aranyág Gyógyszertár

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

3www.gyal.hu

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ 
(1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Gyáli Polgármesteri Hiva-
tal Igazgatási Iroda Építéshatósági csoportjába Építéshatósági ügy-
intéző munkakör betöltésére. Határozatlan idejű közszolgálati jogvi-
szony, teljes munkaidejű foglalkoztatás. A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. A köztisztviselő ellátja az elsőfo-
kú építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó feladatokat, valamint ér-
demi döntés előkészítéséhez teljes körű eljárást folytat.

További információért tájékozódjon a 
www.gyal.hu/kozerdeku/allasajanlatok/ vagy a 
https://kozigallas.gov.hu/ oldalon!

A pályázat benyújtása: 2019. február 15.
A pályázat elbírálása:  2019. február 22.

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

Pályázati felhívás

Gyál Város Önkormányzata 2003-ban döntött 
arról, hogy minden évben Közművelődési Díj-
jal jutalmazzák azon személyeket, akik közösségi 
munkájukkal, a közéletben való részvételükkel hoz-
zájárulnak Gyál közművelődési és kulturális színvo-
nalának emeléséhez. 

Díjazták a gyáli diákokat
A kitüntetett gyermekek minden évben, az iskolai 
karácsonyi ünnepségen vehetik át a díjat, így volt 
ez 2018-ban is.
A Közművelődési Díj felnőtt kitüntetettjének janu-
árban, a magyar kultúra napja alkalmából rende-
zett városi ünnepségen adják át az elismerést.

Vágási Imre
Gyáli Zrínyi Miklós 

Általános Iskola (8.a)

Pap Dávid István
Kodály Zoltán 

Alapfokú Művészeti 
Iskola (klarinét szak)

Péter Zsuzsanna
ÉSZC Eötvös József 
Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája (12.a)

Pintér Orsolya
Gyáli Zrínyi Miklós 

Általános Iskola (8.)

Balás Fanni
Kodály Zoltán 

Alapfokú Művészeti 
Iskola (fuvola szak)

Adamecz Tibor
Gyáli Ady Endre 

Általános Iskola (8.a)

Korga Rebeka
Gyáli Bartók Béla 

Általános Iskola (8.b)

Häger Mercédesz
ÉSZC Eötvös József 
Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája (12.b)

Törő Ibolya
Gyáli Bartók Béla 

Általános Iskola (8.a)

Biró Péter
Gyáli Ady Endre 

Általános Iskola (8.c)



4 gyáli mi újság

Közérdekű KözéletHivatal InterjúGazdaság SportKözbiztonság GyereksarokÁllatvédelem KERTvárosVallás ReceptHelytörténet KultúraInteraktív Hirdetés

www.gyal.hu 5

Tisztelt polgármester úr, az új esztendő kezdetén 
hogyan tekint vissza az óévre?

Az önkormányzat sikeresen zárta az elmúlt évet, több 
jutott fejlesztésre, mint eredetileg terveztük. Ez an-
nak köszönhető, hogy év közben több pályázaton is 
sikeresen szerepeltünk, illetve, hogy ügyesen gazdál-
kodtunk a pénzeszközzel, amelyhez az önkormány-
zatunknál végzett felelős munka is nagyban hozzájá-
rult. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy városunk 
tavaly sem vett igénybe hitelt a működéséhez. Úgy 
gondolom, jó úton haladunk, Gyálon nyugodt kö-
rülmények között élhetnek a lakosok, erős iskoláink, 
óvodáink vannak, a kulturális, és sportélet is új irányt 
vett. Itt ragadnám meg az alkalmat arra, hogy ismét 
megköszönjem mindazok áldozatos munkáját, akik 
az elmúlt évben is tettek ezért a településért. A si-
kerek nem elsősorban az én eredményeim, hanem 
mindannyiunk közös munkájának gyümölcsei. 

A tavalyi év, mely fejlesztését emelné ki, amely a 
legfontosabb a város életében?

Számomra mindegyik nagy jelentőséggel bír, 
mindegyikre ugyanolyan figyelmet és hangsúlyt 

fektetünk, mint az összes többi esetében. Sze-
rencsére többet is fel tudunk sorolni. A Tátika 
Óvoda újjáépítését mintegy 500 millió forint ér-
tékben mindenképpen megemlíteném. Továbbá 
a Zrínyi és a Bartók iskola energetikai korszerű-
sítését, amelyet 230 millió forintból valósítottunk 
meg, melynek köszönhetően kicseréltük a nyílás-
zárókat és szigeteltük az épületet, továbbá nap-
elemes rendszert is telepítettünk a tetőre. Ide so-
rolnám még a sportpálya fejlesztését, melynek 
keretében 230 millió forintból újítottuk fel a fu-
tópályát, a strandröplabda pályát, a kosárlabda-
pályát, az élőfüves gyakorló és nagypályát. Ta-
valy 67 millió forint értékben négy utca burkolata 
is megújult, mégpedig a Gábor Áron, a Mikszáth 
Kálmán, a Toldi Miklós és a Kodály Zoltán utca. A 
környezettudatosság jegyében a lakosság 2018-
ban is ingyenesen igényelhetett facsemetéket 
a Gyáli Faültetési Programnak köszönhetően. A 
kezdeményezés célja, hogy 4 év alatt összesen 
1000 db facsemetét ültessünk el a városban. 

A tavalyi év legnagyobb, mintegy 2,6 milliárd forin-
tos beruházása kétségkívül a sportcsarnok építése, 
amely áthúzódik az idei évre is. Az állam jóvoltá-
ból a megvalósításhoz 800 millió forint támogatást 
kapott a város. A munkálatok jó ütemben halad-
nak, hamarosan a 22 szobás szálloda építése is el-
indul. A tervek szerint a sportkomplexumot ebben 
az esztendőben átadjuk a lakosság részére. 

Számíthatunk-e egyéb beruházásokra ebben az 
évben?

Az előző kérdéshez még annyit hozzáfűznék, hogy 
helytelen lenne, ha nem számolnék be a nehézsé-
geinkről is. Túl hosszú ideje okoz gondot, hogy Ve-
csés és Gyál között nem biztosított megfelelően a 
tömegközlekedés, ami valóban dühítő, de termé-
szetesen minden igyekezetünkkel azon leszünk, 
hogy ezt a problémát is megoldjuk, bízom benne, 
hogy sikerrel. 

A kérdésre válaszolva, igen, folytatjuk azt a mun-
kát, amit eddig is. Szeretnénk egy vállalkozói par-
kot építeni, amelyre 170 millió forint állami támo-
gatást nyertünk. Az önkormányzat a Bem József 
utca és a Bartók Béla utca sarkán elhelyezkedő 
2,5 hektáros területen szeretné kialakítani a kis-

vállalkozói ipari parkot. A park egy részét az Ön-
kormányzat bérbe kívánja adni azon helyi vállalko-
zásoknak, amelyek jelenleg a lakóövezeten belül 
találhatóak. A bérleti konstrukció nagy segítsé-
get jelent a beköltöző cégeknek, hiszen nem kell 
nagy összeget területvásárlásra fordítaniuk. A kis-
vállalkozói ipari park célja a település lakóöveze-
teiből, az infrastrukturális kötöttségektől fejlődni 
nem tudó vállalkozások  (például: egy autószerelő 
műhely, fényező műhely, autómosó, kisebb üzem 
stb.) kitelepülésének segítése, mindezek eredmé-
nyeként pedig új munkahelyek teremtése. 

A MÁV Zrt-vel folytatott tárgyalások is részben 
eredményesnek mondhatók, hiszen már vannak 
tervek a Gyál vasútállomás épületének rekonstruk-
ciójáról, illetve az állomáshoz vezető út teljes fel-
újításáról, valamint az állomás körüli park rendezé-
séről, melyet önkormányzatunk finanszíroz millió 
forint értékben. Azt nem gondolom, hogy idén 
el tudjuk kezdeni a munkálatokat, de igyekszünk 
meggyorsítani a folyamatot. 

Idéni is várhatóak útfelújításokat, hiszen ráfér a te-
lepülés úthálózatára a karbantartás. A következő 
hónapokban a Zrínyi Miklós utca, Árpád utca, Te-
mesvári utca (Komáromi utca – Munkácsy M. utca 
között), Széchenyi utca (Vecsési utca – Mikszáth 
Kálmán utca között), Jókai Mór utca, Temesvári 
utca (Kiskomáromi utca – Bartók Béla utca között) 
újulhat meg mintegy 240 millió forintból. 

Gyalogátkelőhelyek kiépítését tervezte idén az ön-
kormányzat, amelynek köszönhetően jövőre a  Ve-
csési – Széchenyi sarok, Vasút utca,  Ady -Széche-
nyi – Pesti út csomópont, illetve a Kölcsey Ferenc 
utca – Stromfeld A. utcánál létesítenek, illetve épí-
tenek át átkelőt. 

Az idei évi tervek tekintetében nagy fába vágtuk 
a fejszénket. A Postával folytatunk tárgyalásokat 
egy új épület megépítéséről, amely végre korsze-
rű környezetben szolgálhatja ki a gyáli lakosságot. 
Az épület tanulmánytervének készítése folyamat-
ban van, részleteket a későbbiek során a facebook 
oldalamon is közzé fogok tenni. Annyit ígérhetek, 
hogy nem mindennapi épületről van szó, amely 
egy újabb központi közösségi helyet hozhat létre 
a városban. 

Eddig csak betonról és a materiális javakról be-
széltünk. Polgármester úr, milyen a közélet Gyá-
lon, milyennek értékeli a közhangulatot? 

A város szépülése mellett figyelmet kell fordítani 
arra is, ami közösséggé kovácsol minket. Többek 
között ezért is próbáljuk a városi rendezvényein-
ket tovább színesíteni, mindig valami újdonsággal 
előállni. Fontos, hogy a fiatalokat kiemelten támo-
gassuk, ezért vezettük be a Gyáli Élet Programot, 
amelynek köszönhetően olyan egyedülálló támo-
gatási formát biztosít önkormányzatunk a gyáli 
családok számára, amellyel nemcsak segítjük őket, 
hanem a lokálpatrióta szemléletet is erősítjük. 
Büszke vagyok, hogy Gyálra a kulturált politikai vita 
jellemző, mindig vannak ellendrukkerek, hiszen kü-
lönbözőek vagyunk, más politikai és kulturális né-
zeteket vallunk, de ha a testületi ülések hangulatá-
ról kell beszámolnom, akkor szerencsére a kulturált 
magatartás a jellemző. Azt gondolom, hogy a gyáli 
polgárok ezt is várják a képviselőiktől.

2019 a választások éve lesz. Mennyire lesz ez ha-
tással az önkormányzat teljesítményére?

Túlságosan naívnak tűnne, ha azt mondanám, hogy 
semmilyen hatással nem lesz. Egyet biztosan ígérhe-
tek. Frakciómmal mindent el fogunk követni azért, 
hogy az önkormányzat munkáját megóvjuk a politi-
kai csatározásoktól. Gyakran szoktam mondani, most 
is megemlítem, hogy eddig sem a kampányokhoz 
igazítottuk tevékenységünket. Kiszámíthatóan, ter-
vezhetően és stabilan minden terület szempontjait 
mérlegelve végeztük feladatainkat. Összességében 
elmondhatjuk, hogy az előző ötéves ciklus program-
ját csaknem maradéktalanul meg tudtuk valósítani. 
Ezek jó eredmények, büszkék vagyunk rá! 

Polgármester úr! Zárszóként mit kíván a lakos-
ságnak az idei évre? 

Az idei évre boldog, egészségben és szeretetben 
gazdag új esztendőt kívánok, illetve ajánlom a tisz-
telt gyáliak figyelmébe Szent Benedek, Európa 
védőszentjének kívánságát: ,,Uram, adj türelmet, 
hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni, adj 
bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet, és 
adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget 
tudjak tenni.”

Újévi nagyinterjú Pápai Mihály polgármesterrel az 
elmúlt és az előttünk álló év legfontosabb kérdéseiről
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Polgármesteri POSTA
Kedves Polgármester Úr!

Nem kérni szeretnék Öntől, nem is panaszkodni. A 
gyáli anyukák nevében szeretném megköszönni Ön-
nek és a városvezetés további tagjainak, hogy 2018-
ban számos gyermeknek szóló programot, fejlesztést 
valósítottak meg. Köszönjük a játszótéri játékokat, a 
babacsomagot, az oviscsomagokat és szánkózás-
ra alkalmas eszközöket is. Jómagam és a családom 
3 éve költöztünk a településre, egyáltalán nem bán-

InterjúHivatal Állatvédelem Közélet

Januártól havi 40 ezer forint 
lesz a kétgyermekesek családi 

adókedvezménye
Novák Katalin család- és ifjúságpolitikáért felelős ál-
lamtitkár szerint: az adókedvezményt már azok is 
igénybe vehetik, ahol érkezik a második gyerek, a vá-
randósság 91. napjától.
Az államtitkár felidézte: a második Orbán-kormány 
első intézkedései sorában 2011-ben vezették be a 
családi típusú adózást. Ez arról szól, hogy a dolgozó 
szülők minél több megtakarítást tudjanak családjuk-
ra fordítani, minél több pénzt vihessenek haza. Erről 
szól a családi adókedvezmény - fejtette ki.

A kormány 2016 óta négy lépésben minden évben 
megemelte a kétgyermekesek adókedvezményét. Ez 
a jövő évben eléri a 2015-ös, 20 ezer forintos összeg 
kétszeresét.
Novák Katalin elmondta: csak a családi adókedvez-
ménynek köszönhetően - a jövő évi költségvetést is 
számítva - már 2250 milliárd forintot takaríthatnak 
meg a magyar családok.

(MTI., kormany.hu)

tuk meg, sőt ámulunk azon, ami itt történik. Köszön-
jük a város lakosságának a befogadást, úgy érezzük, 
mintha mindig is itt éltünk volna. Boldog új évet Ön-
nek és az egész városnak! Kérem, hogy amennyiben 
megteheti, ezt a levelet jelenítse meg a polgármeste-
ri postájában. 

Köszönettel: egy gyáli anyuka  

Pápai Mihály polgármester köszöntötte a 
Gyálon szolgálatot teljesítő rendőröket, 
akik 2018-ban is sokat tettek Gyál közbiz-
tonságáért, a városban élők nyugalmáért. 

A polgármester a rendőrség dolgozóinak munká-
ját többtízezer forintos utalvánnyal köszönte meg, 
melyeket december 11-én ünnepélyes keretek kö-
zött a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében 
adott át.  
Az eseményen részt vett Kocsis István, a Dabasi 
Rendőrkapitányság vezetője és Mórocz József, a 
Gyáli Rendőrőrs parancsnoka. 
A polgármester megköszönte a rendőröknek azt 
az áldozatos munkát, amellyel városunk rendjé-
re vigyáznak az év minden napján. Hangsúlyoz-
ta, hogy munkájuk nélkül településünk nem lenne 
ilyen élhető és szerethető kisváros. 
A városvezetés immár harmadik éve jutalmazza 
év végén a településen szolgáló rendvédelmi dol-
gozókat Erzsébet-utalványokkal, amely kezdemé-
nyezés egyedülálló a térségben – emelte ki Kocsis 
István rendőrkapitány, egyúttal megköszönte a vá-
rosvezetésnek a nagylelkű cselekedetet. 
A város közbiztonságához a FEGY Polgárőr és 
Tűzoltó Egyesület tagjai jelentős mértékben hoz-
zájárulnak, hiszen közel 48 fő aktív önkéntes dol-
gozik a település biztonságosabbá tételén, ame-
lyért a szervezet tagjai is karácsonyi elismerésben 
részesültek.

Év végi köszönet a gyáli 
rendőröknek
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A Hungarian Wedding Gala az esküvői szolgáltatók 
közösségének bálja, melynek alkalmával évente ki-
osztják az „Együttműködés Díja”-t ceremóniames-
ter, esküvőszervező és egyéb kategóriákban. 

Minden év végén közel 1.000 szakmabeli tesz ja-
vaslatot az aktuális év jelöltjeire. A különböző ka-
tegóriákban kialakult legjobb három személy je-
löltté válik, akikre az esküvői közösség leadhatja 
szavazatát. 

Az értékelés a személy munkáját tükrözi, alapul 
véve az általa nyújtott minőséget és az együttmű-
ködési képességet. Utóbbi azért rendkívül fontos, 
mert az esküvő megvalósításához igazi csapat-
munka vezet. 2018-ban közel 1.000 ember szava-
zott a jelöltekre. 

A születése óta gyáli lakos, Kovács Richárd 2007. 
óta műveli mesterségét, azonban két éve vált fő te-
vékenységévé, életcéljává, hogy házasodni vágyó 
párok álmait valósítsa meg. A közel 200 esküvőn 
karmesterkedő Richárd mára hazánk egyik legke-
resettebb esküvői ceremóniamestere lett. Munká-
ját a párok kedves visszajelzésein túl, 2018-ban egy 
rangos szakmai díjjal is elismerték, mellyel elnyer-
te a Hungarian Wedding Award az “Együttműkö-
dés Díja” ceremóniamester kategória kitüntetését. 

Elmondása szerint büszke rá, hogy az elmúlt évek 
folyamán számos gyáli pár esküvőjének megvaló-
sítója lehetett, mellyel hozzájárult, hogy menyasz-
szony és vőlegény önfeledten megélje a házasság-
kötés örömteli pillanatait.
Gratulálunk és további sikereket kívánunk!

A gyáli Kovács Richárd a Hungarian 
Wedding Award 2018. évi nyertese

Fotó: htphotopro

A már meglévő kutak vízjogi engedélyezésével 
összefüggésben a korábbi jogszabályi előírás sze-
rint valamennyi kutat engedélyeztetni kellett, a víz-
jogi bírság elkerülése érdekében legkésőbb 2018. 
december 31-ig.

2018. december 12-én az Országgyűlés elfogadta 
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt 
módosító 2018. évi CXXI. törvényt, amely 2018. 
december 21. napján hatályba is lépett, és amely a 
következőket tartalmazza:

A vízgazdálkodási bírság megfizetése alól mente-
sül az a létesítő vagy üzemeltető, aki 2018. decem-
ber 21-ét megelőzően engedély nélkül vagy enge-
délytől eltérően létesített vagy üzemeltet kutat, 
ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 
2020. december 31-ig kérelmezi.

A törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet 
megalkotása is várható a 2019. év folyamán, amely 

az eljárás részletszabályait írja majd elő, és amely-
től - az előzetes tájékoztatások alapján - azt várjuk, 
hogy ne csupán a határidő módosításával tegye 
kedvezőbbé a kúttulajdonosok helyzetét, hanem 
az egyes eljárási lépések is egyszerűbbé és költ-
ségkímélőbbé váljanak. 

Összefoglalva tehát a vízjogi fennmaradási és üze-
meltetési engedély iránti eljárás kezdeményezésé-
re bírságra kötelezés nélkül 2020. december 31-ig 
lehetőség van, ezért célszerű az eljárást a végre-
hajtási rendelet ismeretében megindítani, amely 
várhatóan anyagi és adminisztratív terhet fog az 
érintett tulajdonosok/üzemeltetők válláról levenni.

Kérdés vagy engedélyeztetés kapcsán továbbra is 
állunk a lakosság szíves rendelkezésére személye-
sen ügyfélfogadási időben, a 29/540-968-as tele-
fonszámon, vagy a kurucz-szigetvari.szonja@gyal.
hu e-mail címen.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Kitolták a határidőt a kutak 
engedélyeztetésében

Januártól megváltozott az 
ügyfélfogadási idő a Gyáli 
Polgármesteri Hivatalban

A képviselő-testület módosította a Gyáli Polgár-
mesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és 
ügyfélfogadási rendjéről szóló rendeletét, amely-
nek köszönhetően január elsejétől a péntek dél-
előtti ügyfélfogadás átkerült csütörtök délelőttre. 

Az új rendszer hozta magával a hivatali dolgozók 
rugalmas munkaidő-beosztását is. 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét tehát, hogy 
2019. január 1-jétől a pénteki ügyfélfogadás át-
helyeződött csütörtök délelőttre, 08:00 – 12:00 
órára, a hétfői és szerdai ügyfélfogadás változat-
lan maradt. 

2019. január 1-től a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje: 

hétfő: 12:30 - 15:30, 
szerda: 12:30 - 17:45, 

csütörtök 08:00 - 12:00 óra.
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A képviselő-testület döntése alapján az előző 
évekhez hasonlóan, 2018-ban is karácsonyi aján-
dékcsomaggal kedveskedett az Önkormányzat 
minden gyáli szépkorúnak, azaz 90. életévét be-
töltött lakosnak. A csomag – melyben szaloncu-
kor, teasütemény, bor, tea, diabetikus szörp, virág-
méz, aszalt szilva, cukormentes kakaós keksz, és 
sós teasütemény is helyet kapott – alanyi jogon jár 
minden gyáli szépkorúnak, amelyeket az önkor-
mányzati képviselők kézbesítettek decemberben. 
Erős József alpolgármester december első fe-
lében kezdte meg a csomagok kihordását, ame-
lyet körzetében elsőként Kriska Pálné kapott meg.  
Az idős emberek tapasztalatukkal, tudásukkal, a 
város múltjának tanúiként, olyan értéket képvisel-
nek, amelyek méltán teszik őket minden közösség 
megbecsült tagjaivá – emelte ki Pápai Mihály pol-
gármester facebook bejegyzésében. 
Gyál Város Önkormányzata a Gyáli Szépkorú Prog-
ram keretein belül a 90. életévét betöltött, gyá-
li állandó bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező időseket december hónapban 
legfeljebb 8.000 forint értékű csomaggal támo-
gatja – szól a rendelet, amelyet a képviselő-testü-
let szavazott meg.

Karácsonyi ajándékcsomaggal 
kedveskedett az Önkormányzat a 

szépkorúaknak

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te a 136/2018.(VI.28.) sz. határozatában döntött ar-
ról, hogy Gyál Város Településrendezési eszközeit 
részlegesen felülvizsgálja a következők szerint:

• a szabályozási terv övezeti besorolásának mó-
dosítása Gyál 8206, 8207, 8208 és a 2215/63 
hrsz. ingatlanokra, illetve területre vonatkozik

• szabályozási előírások szükséges módosítása a 
tervezési területre vonatkozóan:
• új építési övezet létrehozása a beépítés-

nél alkalmazható legnagyobb épületma-
gasság (m) 6 méterről 12 méterre történő 
módosításával

• lehetőség szerint a beépítésnél alkalmazha-
tó legnagyobb beépítettség (%) tekinteté-
ben 45%-ról 50%-ra történő módosításával.

• A tervezési feladattal összefüggésben a 
tervezés keretében a Gksz-13 övezetbe so-
rolt további ingatlanok (04/26, 024/29 és 
a 024/30 hrsz.) helyzete, övezeti besorolá-
sa a tervezés során vizsgálandó és szükség 
esetén módosítható.

A 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekez-
dés c) pontja alapján a Gyál, 8206, 8207, 8208 és a 
2215/63 hrsz.-ú területet, továbbá a fejlesztést érin-
tő Patak utca, Bánki Donát utca és 2215/50 hrsz.-ú 
út által határolt tömb jelenleg Gksz-13 övezetbe so-
rolt területét - a gazdaságfejlesztő beruházás meg-
valósítása érdekében - kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítja. A hatályos jogszabályi környezet átta-
nulmányozása után a települési rendezési tervi esz-
köz módosítását - a 314/2012.(XI.8.) Kormányrende-
let alapján - tárgyalásos eljárás keretében folytatja 
le. A környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995.évi LIII. tv.43.§(5) bekezdése, valamint az 
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgá-
latáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§.(2) 
és (3) bekezdése szerinti környezeti hatásvizsgálat 
készítését nem tartja szükségesnek. Tárgyi tárgya-
lásos eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kö-
telezettséget a partnerségi egyeztetés során nem 
állapít meg. A tervezési munka elkészítésére együt-
tesen szerződést köt a PESTTERV Pest megyei Te-
rület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó 
Kft.-vel, mint tervezővel és a WAREMA PT Hungary 
Kft.-vel, mint költségviselővel.
 
A tervezési munka során az érintett tulajdonosokkal 
is egyeztetve, a módosítási igények vizsgálatát és 
a változtatási koncepció felállítását követően elké-
szült GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZ-
KÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA (a 8206, 

8207, 8208 és a 2215/63 hrsz. ingatlanokra vonat-
kozóan) munkaközi egyeztetési dokumentációja. 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a településfejlesztési és településrendezési és te-
lepülésképi eszközök készítésével, módosításával 
összefüggő PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI SZA-
BÁLYAIRÓL szóló 10/2017. (IV.28.) önkormányzati 
rendelete alapján véleményezés céljából a polgár-
mester tájékoztatást ad:

• a város hivatalos honlapján,
• a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirde-

tő táblán,
• a GYÁLI Mi ÚJSÁGBAN, Gyál Város Önkor-

mányzatának közéleti és információs lapjában,
• lakossági fórumon, legalább 8 nappal az előző-

ekben felsoroltak után.

A véleményezési eljárás tervanyagát teljes egészé-
ben a település hivatalos honlapjára tájékoztatás-
ként feltöltöttük, megtekinthető a www.gyal.hu/
hirdetmenyek menüpont alatt.

A lakossági fórum időpontja: 
2019. január 30. napja 10.00 óra. 

A lakossági fórum helye: 
Gyáli Polgármesteri Hivatal tanácsterme. 

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. földszint.

A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a part-
nerek a felhívásban vagy a lakossági fórumon meg-
határozott 8 napos határidőig írásos javaslatot te-
hetnek, véleményt nyilváníthatnak

• a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére (2360 
Gyál, Kőrösi út 112-114.) történő megküldéssel, 
vagy

• elektronikus levélben történő megküldéssel 
(foepitesz@gyal.hu).

 
A partnerségi egyeztetésben részt vevők köre:
• a település közigazgatási területén ingatlannal 

rendelkezni jogosult természetes vagy jogi sze-
mély vagy jogi személyiséggel nem rendelke-
ző szervezet,

• gyáli székhellyel, telephellyel rendelkező gaz-
dálkodó szervezet,

• gyáli székhellyel bejegyzett civil szervezet.

Várjuk konstruktív együttműködésüket!

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Felhívás

Vinnai Tibor
a 7. sz. v.k. képviselője
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A 2019-es adóváltozásokról röviden
Tekintsük át  – vázlatosan – a sokunkat érintő 
változásokat!
A 2018-as év utolsó napjaiban sikerült a munka-
vállalók képviselőinek megállapodni a munkaadók 
képviselőivel a 2019-es minimálbérben, ami janu-
ár 1. után 149.000 Ft, a garantált bérminimum pe-
dig 198.000 Ft. 
Az Szja törvény jelentősen nem változik, a változá-
sok közül kiemelkedik, hogy a két gyermeket neve-
lők kedvezménye növekszik.
A családi kedvezményt érvényesítő magánsze-
mély (elsősorban a szülők valamelyike) az össze-
vont adóalapját kedvezményezett eltartottanként 
(családi pótlékra jogosító gyermek) és jogosult-
sági hónaponként kettő eltartott esetén ezen túl 
133.330 forinttal csökkentheti.  
Megszűnik a béren kívüli juttatások adókedvezmé-
nye, ezen túl ezek a juttatások ugyanúgy adóznak, 
mint a munkabér.
Az egyetlen kedvezményes „Béren kívüli juttatás” 
a SZÉP-kártya marad. Igaz ennek az adóterhe nö-
vekszik kissé. 
Megszűnik a készpénz Cafetéria, vagyis a 2017-
ben bevezetett 100.000 Ft/év kedvezményes 
készpénz juttatás, az étkezési és ajándék utalvá-
nyok kedvezménye.
 
Az un. „Adómentes juttatások” szinte teljesen 
megszűnnek. Eltörlik a munkáltatói lakáscélú tá-
mogatás, a sportrendezvényre és a kulturális ese-
ményre szóló belépőjegy, vagy bérlet, a mobilitási 
célú lakhatási támogatás, a diákhitel törlesztésé-
hez nyújtható támogatás adómentességét.
Ezen kívül csak az óvodai, bölcsődei térítés mun-
káltatói támogatása marad adómentes. 

Sokakat érintő jelentős változás a nyugdíj mellett 
munkaviszonyban dolgozók járulékmentessége. 
Ha valaki saját jogú nyugdíjasként dolgozik mun-
kaviszonyban, akkor 2019-től munkaviszonya alap-
ján már nem minősül biztosítottnak. Ez azt jelenti, 

hogy ez alapján nem terhel járulékfizetési kötele-
zettség, viszont ellátásra sem jogosult e jogviszony 
alapján. 
Vagyis munkaviszony már nem mentesít az egész-
ségügyi szolgáltatási járulékfizetés alól. Az egész-
ségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7.500 
Ft-ra (napi 250 Ft) nő.
 
Az „új” SZOCHO törvény összevonja a szociá-
lis hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájá-
rulást. Vagyis ami után korábban EHO-t kellett fi-
zetni, most SZOCHO-t kell.  Ezek általában a külön 
adózó jövedelmek, így az osztalék, árfolyamnyere-
ség, kamat jövedelem.
Ennek mértéke egységesen 19,5%, vagyis a koráb-
ban 14%-os kulcs alá tartozó tételeknek magasabb 
lesz az adója.
Ezekre a jövedelmekre eddig csak 450.000 Ft ösz-
szegű befizetett EHO mértékig kellett ezt az adót 
fizetni. Ez a korlát úgy módosul, hogy a felső ha-
tár a minimálbér 24-szeresének elérése lesz azaz 
3.576.000 Ft. után meg kell fizetni a 19,5%-os 
SZOCHO-t és csak e fölötti összegek lesznek men-
tesek a SZOCHO-tól. 
Megszűnik több SZOCHO kedvezmény így a 25 év 
alattiak után járó automatikus kedvezmény és az 
55 éven felüliek foglalkoztatásának támogatása is.

Álljon itt két, az adórendszert közvetetten érintő 
változás:
Folytatódik az öregségi nyugdíjasoknál a korha-
táremelés: 2019-ben immár 64 év lesz a korha-
tár (a folyamat a 65 év eléréséig tart 2020-ban) - 
azaz most majd az 1955-ben születettek mehetnek 
nyugdíjba.
Bár továbbra is 28 500 forint marad az öregségi 
nyugdíjminimum, az általános nyugdíjemelés 2,7 
százalék lett - a költségvetési törvény alapján. 

Garasné dr. Péczer Klára 
adószakértő
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Mit jelent az iskolaérettség?

Kedves Szülők!
Biztosan Önökben is felmerül a kérdés, hogy mi is 
az iskolaérettség és milyen feladatok várnak majd 
a gyerekekre. Az alábbiakban ehhez szeretnénk 
egy kis segítséget nyújtani. 
Az óvodáskor végére a legtöbb gyermek képessé 
válik az iskolába lépéshez szükséges követelmények 
teljesítésére. Az iskolai munka eredményességének 
feltétele, hogy a gyermekek megfelelő testi adottsá-
gokkal, értelmi képességekkel és alkalmazkodóké-
pességgel rendelkezzenek. A testi fejlettségen túl - 
testsúly, testmagasság, izomrendszer, csontrendszer, 
központi idegrendszer fejlettsége, ép érzékszervek - 
fontos a saját testen és a téri viszonyokban való tájé-
kozódás is. A megfelelő tájékozódáshoz szükséges a 
jobb-bal oldal biztonságos ismerete, a szemmozgás 
koordináltsága és a jó térérzékelés. 
Hat éves korra a gyermekeknek széleskörű ismere-
tekkel kell rendelkezniük a szűkebb és tágabb kör-
nyezetükről. A személyes adatok, lakhely, évszakok, 
napszakok, napok, fő fogalmak ismerete szüksé-
ges ahhoz, hogy később az új ismereteket megfe-
lelő rendszerbe tudják helyezni. Az általános tájéko-
zottság tehát elengedhetetlen az iskolakezdéshez. 
Szintén alapfeltételnek tekinthető a megfelelő be-
szédkészség, helyes hangképzés és a gazdag szó-
kincs. A tanuláshoz, ismeretek elsajátításához 
megfelelő értelmi képesség és gondolkodásbeli fej-
lettség is szükséges. Ehhez szorosan kapcsolódik a 
problémamegoldó gondolkodás képessége, vala-
mint az emlékezeti és figyelmi képességek. Mozgá-
sok tekintetében egyaránt szükség van a pontos fi-
nommozgásokra, a megfelelő nagymozgásokra és 
jó egyensúlyérzékre. Óvodáskorban még nem fel-
tétlenül jellemző a helyes ceruzafogás, az írástanu-
láshoz azonban nélkülözhetetlen, a szem-kéz ko-
ordináció és az iránykövetés képessége mellett. 
Az olvasás tanulásához biztos alak-háttér megkü-
lönböztetésre, rész-egész viszonyok érzékelésé-
re, azonosságok és különbözőségek felismerésére 
van szükség. Matematikai készségek területén fon-
tos a mennyiségek, sorrendiség alapvető ismerete, 

a számolás, számlálás és bizonyos geometriai for-
mák ismerete. 
A tanulási képességek mellett figyelmet kell fordí-
tani a gyerekek szociális érettségére is. A megfele-
lő szocializáció alapvető feltétele a sikeres beillesz-
kedésnek, mivel szerepet játszik a kortársakhoz 
való alkalmazkodásban és felnőttekhez való vi-
szonyban is. Iskolakezdésre ki kell alakulnia egy 
olyan szintű önállóságnak, ami lehetővé teszi, hogy 
a gyermek ellássa a feladatait. A feladattudat mel-
lett jó kudarctűrő képesség is szükséges, ugyanis 
az iskolában folyamatosak a teljesítményhelyzetek. 
Ezek helyes értékeléséhez pedig egyaránt szembe 
kell nézni a hibázással és a sikerekkel is. A megfe-
lelő közösségi magatartás, a társasági élethez való 
szokások ismerete és alkalmazása szükséges ah-
hoz, hogy a gyermekek hatékonyan és kiegyensú-
lyozottan éljék meg a mindennapokat.
A felsorolt alapkészségek megléte biztosítja, hogy 
az iskolakezdés örömteli legyen. Abban az eset-
ben, ha egy-egy vagy akár több területen is nehéz-
ség adódik, felmerülhet az iskolaéretlenség gyanú-
ja, melyet egy vizsgálat során lehet megerősíteni 
vagy kizárni. Minden év február végén elérkezik a 
6. életévüket betöltött gyermekek számára az is-
kolaérettség vizsgálata, amit a gyáli Pedagógiai 
Szakszolgálat végez el. A szülő és az óvoda közre-
működésével kerülhetnek be a gyermekek erre a fel-
mérésre, ami az egyéni képességektől függően kb. 
2 órát vesz igénybe. Elsősorban felmérjük azokat a 
fent említett tanulási alapkészségeket, amelyek a si-
keres iskolakezdéshez szükségesek. A vizsgálat so-
rán először csoportos (max. 6 fő) feladathelyzetben 
megfigyeljük a gyermekeket, ezt követően pedig 
egyéni diagnosztikát végzünk. Az egyéni vizsgála-
tot - ami kiterjed az írás, olvasás, számolás alapkész-
ségeire és a kognitív funkciókra - gyógypedagógu-
sok és pszichológusok végzik. Emellett, a konduktor 
kollegák a finom-, és nagymozgások felmérésével 
járulnak hozzá a teljes körű vizsgálathoz. Amennyi-
ben beigazolódik az iskolaéretlenség, további óvo-
dai nevelést és szükség esetén fejlesztő foglalkozá-
sokat javaslunk. 
Mindezek mellett, fontos a szülői támogatás, az 
hogy a gyermekekkel együtt várják az iskolát. Pozi-
tív megerősítéssel, bíztatással forduljanak gyerme-
keikhez, hogy örömmel és bátran készülhessenek 
erre az új feladatra. Javasoljuk az otthoni foglalko-
zásokat, amelyek erősítik a szülő-gyermek kapcso-
latot és így a gyerekek játszva tanulhatnak.

Örömteli készülődést és sok sikert kívánunk!

Hegedüs Csilla, gyógypedagógus-logopédus 
és Nagy Janka, pszichológus
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December elsején a gyáli Arany 
János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtárban nyitotta meg No-
vák Katalin, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának (EMMI) 
család- és ifjúságügyért fele-
lős államtitkára és Pápai Mi-
hály, Gyál város polgármeste-
re az Advent Gyálon ünnepi 
programsorozatot. 
A megnyitóval hivatalosan is 
kezdetét vette az a több mint 80 
programból álló rendezvényfo-
lyam, amely december 1-től de-
cember 23-ig várta a családokat, 
kicsiket és nagyokat egyaránt.

Erős József alpolgármester gyújtotta meg a negyedik gyertyát vá-
rosunk adventi koszorúján. 
Beszédében emlékeztetett minket, hogy a csodát ne a karácsonyfa 
alatt, az ajándékokban keressük, hanem a szívünkben. 
Az estét a Gyál Városi Fúvószenekar adventi koncertje tette 
felejthetetlenné.

December 2-án Dr. Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselő gyúj-
totta meg az adventi koszorú 
első gyertyáját a Gyáli Refor-
mátus Templomban. 
Beszédében emlékeztetett 
minket, hogy az első gyertya 
a liturgia szerint a hit szót köz-
vetíti felénk, azt a hitet, amivel 
várjuk, amivel megéljük, amivel 
mindannyian átéljük azt a vára-
kozást, aminek a beteljesülése 
december 24-én következik be. 
Az emelkedett hangulatot a 
Márványos együttes koncertje 
fokozta.

Pápai Mihály polgármester gyújtotta meg a harmadik gyertyát vá-
rosunk adventi koszorúján, december 16-án a közösségi házban. 
Az évek során hagyománnyá vált, hogy a polgármester a gyertya-
gyújtás után arra kéri a jelenlévőket, hogy fogják meg egymás kezét 
és kívánjanak valamit, amit nagyon szeretnének, hogy valóra váljon. 
Az estét a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 
koncertje tette varázslatossá. Köszönet illeti őket és felkészítő taná-
raikat a csodás műsorért.

Gyimesi István nyugalmazott 
polgármester, Gyál díszpolgá-
ra december 9-én a katolikus 
templomban gyújtotta meg a 
második gyertyát városunk ad-
venti koszorúján. 
Beszédében felidézte gyer-
mekkora adventi időszakait, 
majd emlékeztetett, hogy év-
közben nagyon sok sötétség és 
bánat gyűlik össze az emberek 
lelkében, ezért azt kívánta, a 
gyertya fellobbanó lángja űzze 
el lelkünkből ezt a sötétséget, a 
reménytelenséget. 
A gyertyagyújtás után a gyá-
li óvodások műsorát láthatták.

Sosem látott siker lett az Advent Gyálon programsorozat
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Amíg a természet pihen, hasz-
náljuk ki az időt, és szabad nap-
jainkban tervszerűen készüljünk 
a tavaszi munkákra. Vásároljuk 
meg a műtrágyát, a növényvé-
dő szereket, a vetőmagokat, 
a kertészkedéshez szükséges 
anyagokat. Gondoskodjunk a 
madarak etetéséről, mert nagy 
hasznot hoznak a kártevők pusz-
tításával, s jóval kevesebbet kell 
majd permeteznünk. Ha nincs 
hó és enyhébb az idő, gyűjt-
sük össze a lehullott lombot, a 
zöldségfélék maradványait. Az 
egészségeseket hordjuk a kom-
poszt halomra, értékes szerves 
anyaghoz juthatunk így. A kom-
poszt és a műtrágya együttes 
használatakor a műtrágya sok-
kal jobban hasznosul. Enyhe 
időben vágjuk ki a beteg, már 
hasznavehetetlen,    csak a kár-
tevőknek és kórokozóknak me-
nedéket nyújtó fákat. Lehet trá-
gyázni a fákat, cserjéket. A fák 
törzsápolása, tisztítása fon-
tos munka a lemosó permete-
zés előtt. Enyhe, fagymentes 

időben megritkíthatjuk az alma-, 
és a körtefákat. Távolítsuk el a 
száraz ágakat, gallyakat, a fer-
tőzött vesszőket, az őszről ott 
maradt gyümölcsmúmiákat. Ha 
nem volt jelentős fagykár, már 
metszhető a szőlő és az ősz-
szel is termő málnabokor is. A 
hónap végétől a nem fagyér-
zékeny fajokat (hónapos retek, 
borsó, gyökérzöldségek) már 
szabad földbe is vethetjük. A 
növényházban folytassuk a ko-
rai zöldségfélék fólia alá veté-
sét, egyelését, a növények ápo-
lását, növényvédelmét. A fóliába 
ültethetünk előcsírázott burgo-
nyát. Ültethetünk fokhagymát, 
csicsókát. Vethetjük az edé-
nyes virágokat, a paradicsomot, 
borsót, padlizsánt, zellert, ko-
rai spenótot, csemegekukori-
cát, görögdinnyét is a palánta-
nevelésükhöz. A január ideális a 
tervezésre, a tavaszi szaporító-
anyagok beszerzésére. Az inter-
net segítségével már szinte bár-
milyen fajtához hozzájuthatunk, 
ezzel változatosabbá téve ker-

tünk képét, de ne feledkezzünk 
meg a jól bevált magyar nö-
vényfajtákról sem, melyek már 
bizonyítottak.

Király László
a Gyáli Kertbarát Kör elnöke

Legyen öröm a KERT!
LACI bácsi kerti tanácsai

KERTváros
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Az idei évben nem túl szerencsésen esnek az álla-
mi ünnepek, ünnepnapok az amúgy munkanapok 
valamelyikére. Év közben ugyanis hét hosszúhét-
vége lesz, azonban az első a 2018-as évről csúszik 
át egy nap miatt (január 1.). 2019-ben három alka-
lommal lesz három napos, míg négyszer lesz négy 
napos hosszú hétvége, viszont a karácsonyi ünne-
pek idejére egy öt napos hosszú hétvége esik.

Munkaszüneti napok gyors áttekintése:

• Január 1. kedd, Újév napja (hosszú hétvége)
• Március 15. péntek, Nemzeti ünnep (hosszú 

hétvége)
• Április 19. péntek, Nagypéntek
• Április 22. hétfő, Húsvéthétfő (hosszú hétvége)
• Május 1. szerda, Munka ünnepe
• Június 10. hétfő, Pünkösdhétfő (hosszú 

hétvége)

• Augusztus 20. kedd, Államalapítás Ünnepe 
(hosszú hétvége)

• Október 23. szerda, 1956-os Forradalom 
Ünnepe 

• November 1. péntek, Mindenszentek napja 
(hosszú hétvége)

• December 24. kedd, Szenteste
• December 25-26. szerda és csütörtök, Kará-

csony (hosszú hétvége)

Szombati munkanapok gyors 
áttekintése:

• Augusztus 10. szombat munkanap 
 (augusztus 19. hétfő pihenőnap) 
• December 7. szombat munkanap 
 (december 24. kedd pihenőnap)
• December 14. szombat munkanap 
 (december 27. péntek pihenőnap)

2019. évi munkaidőnaptár

December 7-én, immár 28. alkalommal nyílt meg a 
Gyáli Téli Tárlat. Az adventi programsorozat kere-
tében az itt élő, alkotó, városunkhoz kötődő kép-
zőművészek nagyszabású csoportos kiállításon 
mutatják be munkáikat Gyál közönségének. Az ese-
ményen Pápai Mihály polgármester tartott nyitóbe-
szédet, majd Sinkó István, Magyar Köztársasági Ér-
demrend Kiskeresztjével kitüntetett festőművész, 
művészeti író, a zsűri elnöke szakmai megközelítés-
ből méltatta a kiállítást beszédében. A Pápai Mihály 
polgármester és Fegyó Béla festőművész ötletéből 

indult kezdeményezés értékes hagyománnyá, ran-
gos képzőművészeti eseménnyé vált az elmúlt évti-
zedekben, az alkotásokat szakmai zsűri válogatja és 
díjazza, az idei kiállítást Sinkó István és Szabó Esz-
ter Ágnes képzőművész zsűrizték.
Az elmúlt években a város önkormányzatának jó-
voltából a zsűri figyelemre méltó díjakat ítélhetett 
oda a díjazott művészeknek. A zsűrinek nem volt 
könnyű dolga, több mint 30 alkotó, közel 50 pá-
lyamunkát küldött be a XXVIII. Gyáli Téli Tárlatra.  
Az elismeréshez a tárlatnak helyet adó Arany Já-
nos Közösségi Ház és Városi Könyvtár az intéz-
mény által kiosztott különdíj mellett azzal is hozzá-
járul, hogy a következő év elején, a magyar kultúra 
napján nyíló csoportos kiállításon mutatja be az 
előző évi Gyáli Téli Tárlat díjazott alkotóinak mun-
káit. Így lesz ez most is, január 22-én, az ünnepség 
részeként nyílik a csoportos kiállítás.

A díjazott alkotóknak Pápai Mihály és Sinkó István 
adták át az elismeréseket.

A XXVIII. Gyáli Téli Tárlat díjazottjai:

1. díj: Rafai Ákos
2. díj: Borbély Tamás
3. díj: Dr. Bán Éva

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyv-
tár különdíját Gálos Sándor kapta.

XXVIII. alkalommal nyílt meg 
a Gyáli Téli Tárlat
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SZÍVmelengető

Gyáli Római Katolikus Plébánia

Szentmise: Kedden és pénteken 7.00,
Szombaton 18.00, Vasárnap 9.30

Január 19., 20. - házszentelések - házszentelésre 
lehet jelentkezni az irodán

Február 2. 18.00 - Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony ünnepén szentmise és gyertyaszentelés

Február 3. 9.30 - Szent Balázs ünnepén szentmi-
se, Balázs-áldás és gyertyaszentelés

Jegyesoktatás jelentkezési határidő: 
2019. január 31. (2019. évi házasságkötés esetén)

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

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

Gyáli Református Templom

Istentiszteletek: vasárnap - 10.00,
február 3-án 15.00 órakor is.

Ifjúsági bibliaórák:
Szombat: 10.00

Imaórák:
szerda – 18.00

Január 20. 15.00 - Evangélikus istentisztelet
Január 25. 18.00 -  Keresztkérdések: Jézus - Mi-

ért érdemes megismerni?

Elérhetőségek:
  Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.

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

Különleges hónap a január: még emlékszünk az 
óévre, de már tervezzük a jövőt. Nem véletlen, 
hogy ez az időszak a kétarcú római istenségről, a 
kapuk őrzőjéről, Janusról kapta a nevét. A téli fa-
gyok még fogva tartanak mindent: „Későn kel a 
nap, teli van még / csordúltig az ég sűrü sötéttel. / 
Oly feketén teli még, / szinte lecseppen. / Roppan 
a jégen a hajnal / lépte a szürke hidegben...” (Rad-
nóti) - de már várjuk az érkező  tavaszt.
Bár az új egyházi évet mi az advent első vasárnap-
ján kezdjük, Szilveszter estéjén mégis  megállunk, 
és hálaadó szentmisével mondunk köszönetet az 
elmúlt év ajándékaiért, másnap pedig Mária Isten-
anyaságát ünnepeljük, és áldást kérünk az új esz-
tendőre. Január 6-án, Vízkereszt napján lezárul a 
karácsonyi időszak, de a fény és az öröm tovább 
élhet bennünk. Az a vágyakozás, amiről Koszto-
lányi ír, megmarad bennünk: „Majd jön valaki, aki 

Január
elűzi a sötétséget és sose látott fényt gyújt a vi-
lágnak. Az adventi emberek remélnek és várják a 
fényt.” A januári ünnepek segítenek megérteni a 
betlehemi csodát: azt, hogy valóban Isten fia jött 
el közénk, és hogy velünk is akar maradni. Megem-
lékezünk arról, hogy Jézus Istenként mutatkozott 
meg a napkeleti bölcsek számára, és arról, hogy a 
kánai menyegző vendégei előtt is isteni arcát mu-
tatta meg, amikor borrá változtatta a vizet. 
Február 2-án azt ünnepeljük, hogy a gyermek Jé-
zust bemutatták szülei a jeruzsálemi templomban, 
és azok, akik már korábban is bíztak az ő eljöve-
telében, ekkor felismerhették benne a Megváltót.  
A hagyomány ezt a napot Gyertyaszentelő Bol-
dogasszony néven is számon tartja, hiszen a temp-
lomban megszentelt gyertya ragyogása azt a vi-
lágosságot jelképezi, amit Jézus hozott a világba. 
Másnap Szent Balázs vértanúra emlékezünk, és a 
betegségek távol maradását kérő áldást kapunk a 
templomban. Babits Mihály így ír erről a szokásról: 
„Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs! / 
Gyermekkoromban két fehér / gyertyát tettek ke-
resztbe gyenge nyakamon / s úgy néztem a gyer-
tyák közül, / mint két ág közt kinéző ijedt őzike.”
A sötét téli hónapok lassan véget érnek, a fagyok 
múltával fellélegezhetünk, és bizakodás tölthet el 
bennünket. Ebben segítenek az egyházi ünnepek 
is, hiszen kézen fogva vezetnek bennünket hónap-
ról hónapra az év során.

Kovács Viktória
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A Gyálon élő Dobrovitz Ádám még csak 
nemrégiben töltötte be 16. életévét, még-
is komoly sikereket ért el a sportban. 
Ádám ugyanis szertornázik, a KSI SE szí-
neiben. Nagyon sok versenyen van túl ha-
zai és nemzetközi viszonylatban is, mivel 
már 2012-óta az Ifi-válogatott keret tagja. 
Az Országos Bajnokságokon is szép sike-
rei vannak. Ádámot a sportról, a minden-
napjairól és terveiről kérdeztük:

- Mik a legnagyobb eredményeid, melyik győzel-
medre vagy a legbüszkébb?

- A legjobb vagy legnagyobb eredményeim közé 
tartozik például a 2018 őszén tartott Országos Baj-
nokságon szerenkénti döntőben szerzett 4 arany 
és 1 ezüst érmem.
Ide sorolhatom még a novemberi Mesterfokú Baj-
nokságot, ahol lovon és gyűrűn az első lettem.
Nemzetközi versenyen a libereci Olimpiai Remény-
ségek versenyén a Magyar csapat 3. helyezése.

- Hogyan kezdtél szertornázni, miért tetszett 
meg ez a sportág?

- A szüleim vittek el először 4 éves koromban, ele-
inte nem tetszett, de sok év eltelte után rájöttem, 

hogyha kitartó és szorgalmas vagyok jó eredmé-
nyeket tudok felmutatni.

- Hogyan sikerül összeegyeztetni a sportot a ta-
nulással? Hova jársz iskolába? 

- A sportot és a tanulást nagyon nehéz össze-
egyeztetni, sokat kell edzeni, keveset vagyok az is-
kolában. Szerencsére a tanáraim nagyon segítő-
készek így mindig be tudom pótolni a tananyagot.  
A VIII. kerületbe járok a Lakatos Menyhért Általá-
nos Iskola és Gimnázium 10. osztályába.

- Hogyan néz ki egy átlagos napod?

- Egy átlagos napomon reggel is van edzés fél 8-tól, 
amit úgy 10 óra felé fejezek be. Ezután megyek az 
iskolába, majd fél 3-ra vissza az edzésre este 6-ig. 
Ez van általában hétfőtől péntekig, de szombaton 
délelőtt is van edzés.
Kétszer egy héten (kedden és csütörtökön) este 
még besegítek az edzőmnek Pisák Tamásnak, aki-
vel 4-6 éves gyerekeket edzünk. Annak ellenére, 
hogy sokáig vagyok a tornacsarnokban szeretek 
a kicsikkel foglalkozni, így látok arra esélyt, hogy 
a későbbiekben talán én is edző legyek, de addig 
még nagyon sok tanulás és verseny áll előttem.

Gratulálunk a sportban elért sikereidhez, további 
eredményes versenyzést kívánunk!

Dobrovitz Ádám,
Gyálon élő tehetséges szertornász
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finomat, olcsón, gyorsan

Recept

Milyen kutyát válasszak?
Ha valakiben megérett az elhatározás, hogy sze-
retne kutyagazdi lenni, a későbbi kellemetlenségek 
elkerülése érdekében nem árt, ha előre átgondolja, 
milyen kutya is illene hozzá. Most nézzük át a leg-
alapvetőbb kérdéseket ezzel kapcsolatban!
Fajtatiszta vagy keverék? Ha nincs határozott cé-
lunk a kutyával, csupán családi kedvencet, barátot 
szeretnénk, akkor tökéletes számunkra egy keve-
rék kutyus. Csak akkor válasszunk fajtatiszta ku-
tyát, ha biztosítani tudjuk az adott fajtának meg-
felelő körülményeket, elfoglaltságot. Egyébként 
a keverék kutyusok pont ugyanannyira édesek, 
ugyanannyira tudnak szeretni, mint fajtatiszta tár-
saik és (sajnos) ezrével várnak gazdikra menhelye-
ken, gyepmesteri telepeken. 
Kölyök-felnőtt-idős kutya? Sokakban él az a tév-
képzet, hogy csak az a kutya tud igazán kötődni 
a gazdihoz, akit az már kölyökkorától nevel. Ha-
talmas tévedés! Bátran fogadjunk örökbe felnőtt 
vagy akár idős kutyát is, mivel ők is ugyanannyira 
fognak ragaszkodni a gazdihoz, mint kölyök társa-
ik. Itt kell megemlíteni azt is, hogy bár sokakat el-
bűvöl a kölyökkutyák bája, de a legtöbben nincse-
nek tisztában azzal, hogy mennyi gonddal jár egy 
kölyökkutya felnevelése. A kölykök ugyanis még 
nem szobatiszták, mindent megrágcsálnak és álta-
lában hatalmas energiákkal rendelkeznek. 

Kistestű vagy nagytestű kutya? Ez a kérdés leg-
gyakrabban akkor merül fel, ha a lakásban törté-
nő kutyatartásról esik szó. Az általános vélekedés 
az, hogy lakásban csak kistestű kutyát lehet tarta-
ni. Nos, a dolog nem ennyire egyszerű. Leginkább 
ugyanis a kutya aktivitása és jellege (fajtája) hatá-
rozza meg azt, hogy megfelelő-e számára a lakás-
ban tartás. Ennél a kérdésnél nagyon fontos az is, 
hogy ismerjük fel saját korlátainkat: egy nagytestű, 
erőteljes kutya tartására csak az vállalkozzon, aki 
fizikailag is képes „felvenni a versenyt” kutyájával.
Aktív vagy „lusti” kutya? Ennél a kérdésnél első-
sorban azt kell figyelembe vennünk, hogy mi milyen 
típusú emberek vagyunk. Ha aktív életet élünk, ak-
kor remek választás egy szintén aktív, pörgős ku-
tya, akivel remek közös programokat tudunk szer-
vezni. Ha viszont jobban szeretünk otthon pihenni 
mint hosszú túrákra indulni, akkor hozzánk nyu-
godtabb, alacsonyabb energiaszintű kutya illik.
Összességében elmondható, hogy elsősorban 
önmagunkat kell jól ismernünk, tisztában lenni 
képességeinkkel-korlátainkkal és ennek megfe-
lelő kutyát választani.

Smiatek Anikó
a gyáli Bundás Barát Állatvédő Egyesület elnöke

Tel.: 06-70/205-6552

ÁllatvédelemGazdaság Interaktív

C H U R ROS - FÁN K
Hozzávalók 4 személyre:

A fánkhoz:
• 2,5 dl víz
• 45 g nádcukor
• 90 g vaj
• 1 csipet só
• 150 g finomliszt
• 2 db tojás
• 100 g kristálycukor
  (forgatáshoz)
• 2 teáskanál fahéj
 (forgatáshoz)

A csokoládészószhoz
• 130 g étcsokoládé
• 2 evőkanál vaj
• 125 ml habtejszín

Elkészítés: 

A vizet, a cukrot és a vajat gyako-
ri kevergetés mellett felforraljuk.

Mikor forrni kezd, takarékra vesz-
szük a lángot és hozzáadjuk a 
lisztet, melyet intenzív mozdula-
tokkal addig kavarunk, amíg egy 
gombóccá összeállva elválik az 
edény falától.

Ezt követően az edényt lehúz-
zuk a tűzről, a tésztát hagyjuk 
egy pár percet hűlni, majd hoz-
zádolgozzuk a két egész tojást.

Az egyneműre kevert tésztát 
csillagfejű nyomóval ellátott hab-

zsákba kanalazzuk, majd felfor-
rósított olajba 10-12 cm hosszú-
ságú tésztarudakat nyomunk. 
A fánkrudak mindkét oldalát 
aranybarnára sütjük.

A kristálycukrot összekeverjük 
a fahéjjal, és meghempergetjük 
benne a churros-fánkokat.

A vajat, a csokoládét és a hab-
tejszínt egy kis lábasba öntjük 
és szép egyneműre kikeverjük. 
Az elkészült csokoládészószt kis 
tálkába töltjük és a fahéjas cu-
korba hempergetett fánkok mel-
lé kínáljuk.

Jó étvágyat kívánunk!

Elkészítési idő: 45 perc

Farsangra
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SUDOKU
A helyes megfejtést beküldők közül egy szeren-
csés nyertes Gyál-ajándékcsomagot nyerhet! 

Nem kell mást tennie, mint helyesen megfejteni a 
feladványt, majd a szerkesztoseg@gyal.hu elekt-
ronikus levelezési címre beküldeni vagy zárt borí-
tékban a Gyáli Polgármesteri Hivatal (2360 Gyál, 
Kőrösi út 112-114.) portájára eljuttatni. 

Beküldési határidő: 2019. január 25.

A decemberi rejtvény helyes megfejtése: 
JÁLICS

A decemberi rejtvény nyertese: 
Pacsirta Miklósné 

Gratulálunk a nyereményhez!

Feladvány: Melyik évhez köthető városunk első írásos említése? 

Megfejtés:
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Emlékszik még rá? 
Városunk múltja és jelene

A régi őrsöt (Bajcsy-Zsilinszky utca 41.) a képviselő-tes-
tület 1996-ban adta át a rendőrség ingyenes használa-
tába. A már akkor sem fiatal, 256,3 m2 alapterületű épü-
letet 1997. január 1-jén vették birtokba a rendőrök, mely 
az évek során teljesen elhasználódott, nagyon rossz álla-
potba került. A képviselő-testület úgy döntött, hogy nem 
éri meg az akkori épületet felújítani, ezért úgy határoz-
tak, hogy a rendőrség a Kisfaludy utca 1. szám alatt talál-

ható épületbe költözik, melyet 2012. július 10-én avattak 
fel. A rendőrőrs új épületét 80 millió forintos költség-
vetésből, helyi vállalkozók bevonásával építtette az ön-
kormányzat, melyet bérbe ad a rendőrségnek. A Gyálon 
szolgáló rendőrök magukénak érzik az épületet, mi sem 
példázza ezt jobban, mint az, hogy a 2012-ben megépí-
tett létesítmény ugyanolyan állapotban van, mint ami-
kor felavatták.

22 gyáli mi újság

A magyar kultúra napja
2019. január 22.

16.30 órától
Arany János Közösségi Ház 

és Városi Könyvtár

Kiállítás megnyitó:
a XXVIII. Gyáli Téli Tárlat díjazott
alkotóinak csoportos kiállítása

A kiállítást megnyitja: Erős József alpolgármester

Gyál Város Önkormányzata:
Közművelődési Díj adományozása

A díjat átadja: Nagy József Elek Gyál Város Önkormányzat 
Oktatási és Kulturális bizottságának elnöke

Gyáli Néptáncegyüttes előadása

Szép szerelmem, Magyarország
Nemcsák Károly és Tolcsvai Béla irodalmi estje

”…AZT A RAGYOGÓJÁT!”
 dal- és nótaműsor        

 a  KOVÁCS ISTVÁN PÁL DALKÖR  
rendezésében

Gyálon az Arany János Közösségi Házban
2019. február 2-án, szombaton 15 órakor 

 
Fellépnek:

Zabán László  
a Gyáli Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója,
tanítványai énekkel és hangszeres játékkal,

valamint a dalkör tagjai  

   Az énekeseket kíséri: PÁLKERTI ZSUZSANNA
dalszerző előadóművész

Műsor utáni tánchoz Burghardt Ferenc   
előadóművész húzza a „talpalávalót”

Szünetben támogató TOMBOLA

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 
2019. február 14-én 18 órára

az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár olvasótermébe

az Irodalmi Szalon következő találkozójára!

Farkas Évi színművésznő és a könyvtárosok
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12.04.
Egy napon belül két baleset is történt a Vecsési út 
és a Széchenyi István utca kereszteződésénél. Sze-
mélyi sérülés szerencsére egyik esetnél sem tör-
tént, azonban mindkét balesetnél szükség volt a 
forgalom elterelésére, ebben polgárőreink nyújtot-
tak segítséget.

12.06.

A Katasztrófavédelemtől érkezett riasztás, mert a 
vonat elütött egy gyalogost a Polgármesteri Hiva-
tal vonalában lévő gyalogos-átjárónál. A kiérkező 
járőreink azt tapasztalták a helyszínen, hogy a vo-
nat szerencsére nem haladt rá a gyalogosra, ha-
nem oldalra kilökte. A tanúk elmondása szerint fi-
gyelmetlenül, a telefonját babrálva a sínekre lépő 
fiatalember így könnyebb sérülésekkel megúszta a 
balesetet, ami akár az életébe is kerülhetett volna.

12.08.

A József Attila utcából érkezett segítségkérés, 
mert egy nagy testű vízimadár jelent meg az egyik 
háznál, de elrepülni nem tudott. Polgárőreink a sé-

rült szürke gémet szerencsésen befogták a köze-
li horgásztóhoz szállították, ahol a továbbiakban 
gondoskodnak az ellátásáról.

12.11.

A Magyar utcából érkezett segítségkérés, ahol egy 
földön fekvő embert találtak. A helyszínre érke-
ző járőrünk az idős embert megtalálta, aki elmon-
dása szerint nem volt ittas, hanem a hideg időben 
az ízületei gémberedtek el és azért rogyott a föld-
re. Járőrünk az illetőt - saját kérésére - otthonába 
szállította.

12.25.

Tűzjelzés érkezett a Wesselényi utcából, ahol egy la-
kóház kapott lángra. Tűzoltóink a helyszínre érkez-
ve megállapították, hogy egy lakatlanul álló házban 
csaptak fel a lángok. Az épületbe behatolva meg-
kezdték a tűz oltását, amelyet aztán a fővárosból  
érkező hivatásos tűzoltókkal közösen fejeztek be.

Összeállította: Kelecsényi Gábor

FEGY-napló

Közbiztonság

Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szere-
lést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűz-
helyek, konvektorok, vízmelegítők javítását, cseré-
jét. Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és ehhez 
kapcsolódó munkákat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.

Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfo-
gyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, 
háztartási gépek javítása és ingyenes állapotfel-
mérés. Telefon: 06-30/417-2317. 

Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hi-
telek, passzív BAR listásoknak is a legrugalmasab-
ban. Csongrádi István 06-70/419-0330.

Pótvizsgára felkészítés és korrepetálás Gyálon mate-
matikából, történelemből, magyarból. 20/527-7701. 

ANGOL MAGÁNÓRÁK (60 perc) anyanyelvűekkel, 
rendkívül kedvező áron, itt Gyálon. Felnőttek és is-
kolások gyakorolhatnak angolul társalogni. Segí-
tünk az angol nyelvtanban is. Kezdőket is fogadunk. 
Érdeklődni: 06-30/938-9709, 06-29/340-878.

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

Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítá-
sa. Papp Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, Tel.: 
70/233-30-47.

Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülék-
csere, duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, 
csatorna szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.

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

Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás 
nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizs-
gázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is. 
Tel.: 06-70/933-8181.

Apróhirdetés

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

Beke Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint decem-
berben 5 haláleset és 5 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötött:
12.15:  Tóth Gábor és Lázár Mária  
 (házassági név: Tóth-Lázár Gábor és Tóth-Lázár Mária),
 Demeter Dávid és Mikes Anna,
 Orosz-Rizák Gergely és Szabadi Viktória 
 (házassági név: Orosz-Rizák Viktória),
 Füleki József és Tóth Emőke Nikolett 
 (házassági név: Fülekiné Tóth Emőke Nikolett)

A 2018-as összesítés szerint:
• 134 pár kötött házasságot városunkban, ebből 61 pár volt jo-

gosult a Gyáli Élet Program részét képező Gyáli Házasulandók 
Program által biztosított 50.000 Ft támogatásra;

• 3 névadó ünnepséget tartottak;
• 12 pár ünnepelte a házassági évfordulóját, ebből 9 pár az Idő-

sek Világnapja alkalmából szervezett rendezvényen;
• 26-an tettek állampolgársági esküt;
• több mint 90 haláleset volt.

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

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

• komplett szemüveg
 már 9 500 Ft-tól
• Infl ecto márkájú keretek mellé
 ajándék Hoya lencse
• a Hoya legellenállóbb
 felületkezeléssel ellátott
 lencséje mellé dioptriás
 napszemüveglencsét adunk
 ajándékba

Szemfenékfotó és
szemnyomásmérés
szemész szakorvos

által végzett
távdiagnózissal

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

AKCIÓK!ÚJDONSÁG!

Kristályvirág Optika

Egyéni akciókról és további részletekről érdeklődjön üzletünkben!

HirdetésHirdetés

A Gyál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

munkatársakat keres az alábbi
munkakörökbe:

- konyhai kisegítő
- kertész

- segédmunkás
- villanyszerelő

Várjuk jelentkezésüket önéletrajzzal:
2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.

info@varosuzemeltetes-gyal.hu

Á L L Á S L E H E T Ő S É G
A NAPRA FORGÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 

MUNKATÁRSAKAT KERES AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE!

DÍSZNÖVÉNY KERTÉSZETI MUNKATÁRS (részmunkaidőben is)
Feladatok:  ültetés, növényápolás, áru-összekészítés
Munkavégzés helye: Szigetszentmiklós - dísznövénykertészet

RAKTÁRI CSOMAGOLÁS
Feladatok:  címkézés, csomagolás, display hajtogatás,  
  kézi- és gépi anyagmozgatás (targoncázás) 
Munkavégzés helye: Gyál - logisztikai raktárak

Munkavégzés körülményei:
• teljes munkaidős munkarend
• hosszú távú munkalehetőség
• munkába szállítás, vagy munkába járás támogatása

Elvárások:
• megbízhatóság, rugalmasság
• pontos, precíz munkavégzés
• fi zikai állóképesség
• teljesítményorientált hozzáállás

A munkakörök betöltésénél előnyt jelent a hasonló mun-
kakörökben szerzett tapasztalat, valamint targoncavezetői 

jogosítvány ill. tapasztalat.

Megváltozott munkaképességű 
munkavállalók jelentkezését is várjuk!

Érdeklődjön, jelentkezzen a 06-20/366-3993-as, vagy a 
06-23/520-683-as telefonszámon munkaidőben  8-16 óra 

között. Jelentkezését leadhatja a megpályázott mun-
kakör megnevezésével az oneletrajz@napra-forgo.hu 

e-mail címre is.



2019. február 9-én,  
szombaton reggel 7 órától

Eredményhirdetés: 15.00

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.

7. Gyáli
Böllérverseny

LENDÜLETBEN

rendezvénysoro
zat

2017

a gyáli víztoronynál

A Banda-zenekar
népzenei műsora 


