Új

Gyáli Újság

Új

2015. augusztus

Gyáli Újság
G y á l V á r o s Ö n k o r m á n y z at á n a k

közéleti és információs lapja

Meghívó
Gyál Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
az augusztus 20-án, csütörtökön tartandó
ünnepi rendezvényekre!
11.00 óra
Városi ünnepség a Templom téren,
Szent István király ünnepén,
a keresztény magyar államalapítás napján.
Ünnepi beszédet mond:
Pápai Mihály polgármester.
Az ünnepi műsor közreműködői:
Dóczy Péter színművész
és a Gyál Városi Fúvószenekar.
14.00 óra
A Gyál Város Díszpolgára cím ünnepélyes átadása az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
színháztermében.
Közreműködik: Dóczy Péter színművész.
17.00 óra
A felújított Gyál-felső vasútállomás átadása és a
Pusztától a kertvárosig – Gyál a bronzkortól napjainkig
című várostörténeti kiállítás megnyitója
a Gyál-felső vasútállomáson.
Az ünnepi műsor közreműködői:
Kalocsai Zsuzsa Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész
színésznő,
a Gyáli Mazsorett Csoport
és a Gyál Városi Fúvószenekar.
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Őszi lomtalanítás

Gumiabroncs
begyűjtése,
újrahasznosításra

Az idei őszi lomtalanítás Gyálon két
egymást követő szombaton lesz:
•

2015. szeptember 12-én, SZOMBATON
reggel 6 órától – a vasútnak a Gyál-Liget felőli oldala (orvosi rendelő, posta),

•

2015. szeptember 19-én, SZOMBATON
reggel 6 órától a vasútnak a Gyál-Szőlő felőli oldala (Spar élelmiszerbolt, Bartók iskola).

Kérjük, a lomokat a megadott napon reggel 6
óráig szíveskedjenek az ingatlanok elé kihelyezni, hogy az autó korai elhaladása miatt ne maradjon hulladék az utcán, és azt is kérjük, hogy ne
az autó érkezésekor kezdjék kihordani a lomokat,
mert ez megakasztja a munkát, és jelentős csúszást okoz a lomtalanítás menetében.
A nagyméretű lomokat (pl. nagyobb ágy, szekrény, ülőgarnitúra), kérjük szétszedett állapotban
kihelyezni, mert egyben nem fér be az autóba.
A lomtalanítás során nem szállíthatunk el: kommunális hulladékot, veszélyes hulladékot (akkumulátorok, elektronikus eszközök, elemek, használt olaj, olajos alkatrészek stb.), autógumikat,
vashulladékot (balesetveszély miatt), építési törmeléket, nagydarab faágat, kerti zöldhulladékot.
Az ilyen hulladék kihelyezése szabálysértési eljárást von maga után.

Tisztelt Lakosság!
2015. szeptember 8-án (kedd), 10-én (csütörtök),
15-én (kedd) és 17-én (csütörtök) a használt gumiabroncsokat reggel 08.00 órától délután 13.00
óráig díjmentesen lehet leadni a Dobó K. u. 51.
szám alatt.
Háztartásonként maximum 4 db gumiabroncs adható le.
Hulladékot kizárólag gyáli lakosoktól tudunk átvenni a meghirdetett időtartam alatt! Ezért az átvétel a személyazonosító igazolvány és a lakcímkártya felmutatása után történik! Az összegyűlt
hulladékok újrahasznosításra kerülnek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közterületre bármilyen nemű hulladékot kihelyezni tilos, az szabálysértési eljárást von maga után!
Tegyünk együtt környezetünk védelme érdekében!
Gyáli Polgármesteri Hivatal

A terjesztő csak a postaládával illetve a szóróanyagok elhelyezésére alkalmas egyéb eszközzel ellátott ingatlanok esetében vállal felelősséget a
terjesztésért!
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Az idén ismét új elemekkel bővül a rendezvénysorozat. Augusztus 19-én,
szerdán este 18 órakor a fogathajtó fesztiválokat fényképezőgépével végigkövető Börcsök Gyuláné fotóiból nyílik kiállítás a közösségi házban.
Augusztus 20-án, csütörtökön, Szent István király ünnepén, a keresztény magyar államalapítás napján 11
órakor, a Templom téren kezdődik az ünnepség, kora délután, 14 órakor pedig a közösségi ház színháztermében, ünnepélyes keretek között adjuk át a Gyál Díszpolgára Címet városunk egy közismert, köztiszteletben
álló polgárának.
Az augusztus 20-ai események következő helyszíne a Gyál-felső vasútállomás. Az épület a MÁV Zrt. jóvoltából újult meg, a környezetet pedig önkormányzatunk tette rendbe. Az átadásra 17 órai kezdettel kerül sor.
Az ünnepségen állandó várostörténeti kiállítást is nyitunk az állomás épületében.

Másnap, 22-én, szombaton 10 órától folytatódnak a lovasversenyek és a látványos bemutatók. Lesz többek között operett gála neves művészek fellépésével, a sportpálya másik részén pedig a Kárpát-medence Gasztronómiai Bajnoka címért vetélkednek a térség legkiválóbb szakácsai a Gasztronómiai Lovagrendek II. Kárpát-medencei Lovagi Tornáján. Az elkészült ételkölteményeket természetesen meg is lehet majd kóstolni.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Gyál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
06-29/340-134

Településünk közösségi és kulturális életében egyre nagyobb szerepük van a
családok számára kikapcsolódást, színvonalas szórakozást kínáló városi rendezvényeknek. Személy szerint is büszke vagyok arra, hogy számos fesztiválunk , egyéb eseményünk vált hagyománnyá. Ezek közül is kiemelkedik a
várossá nyilvánításunk évfordulójának tiszteletére, minden évben, az augusztus 20. utáni első hétvégén megrendezett Születésnapi Utcabál és Fogathajtó Fesztivál! Nagy öröm számomra, hogy sok gyáli család a máshol élő rokonokat is erre az időpontra hívja meg, hogy szeretteivel együtt vehessen részt
a programokon.

Augusztus 21-én, pénteken este a sportpályára várjuk az érdeklődőket. A 21 órakor kezdődő villanyfényes fogathajtó verseny mellett igazi különlegességekkel is készültek a szervezők , láthatunk például éjszakai tüzes
lovas íjászbemutatót, s tűzzsonglőröket is.

Kérdés esetén, kérjük, forduljon bizalommal a
GY.T.H. ügyfélszolgálatához: vevoszolgalat@asahu.hu; 06-29/540-265.

Terjesztéssel kapcsolatos információ, panaszbejelentés:

Tisztelt Gyáliak!

A másik helyszín, a zöldségpiac 16 órától várja az érdeklődőket. Helyi zenekarok fellépése után a KisCipő zenekar ad koncertet, 20 órakor pedig Rúzsa Magdi koncertje kezdődik. Ahogy már ez is hagyomány, a rendezvényfolyamot látványos tűzijáték zárja.
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Kiadja: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Felelős kiadó: az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár igazgatója
Felelős szerkesztő: Gazdik István (gazdik.istvan@gyal.hu)
Szerkesztő: Veres Sándor
Nyomdai előkészítés: Veres Sándor

Szerkesztőség: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Levélcím: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.
Telefon: 06 (29) 541-644
Telefax: 06 (29) 541-640
E-mail: ujgyaliujsag@gyal.hu, kozossegihaz@gyal.hu
Megjelenik: havonta 8.500 példányban.

Sok szeretettel meghívok mindenkit ezekre a programokra! Találkozzunk az augusztus 19-22. közötti eseménysorozat rendezvényein!
Pápai Mihály
polgármester
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Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2015. II. félévre vonatkozó helyi adófizetési határidő:
2015. szeptember 15.
Fenti időpontig az adózók késedelmi pótlék felszámítása nélkül teljesíthetik a II. félévi építményadó, gépjárműadó és iparűzési adó fizetési kötelezettségüket.
A fenti befizetési határidő be nem tartása esetén késedelmi pótlék kerül megállapításra, a kiegyenlítés
napjáig. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári
nap után, a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
Adózóink 2015. augusztus utolsó vagy szeptember
első hetében fizetési értesítést kapnak adófolyószámlájuk állásáról, és a 2015. II. félévi adófizetési kötelezettségükről. A fizetési értesítéseket a Polgármesteri
Hivatal dolgozói juttatják el Önökhöz.
A fizetési értesítések mellé, magánszemélyek esetén,
biztosítjuk a készpénz átutalási megbízásokat a befizetési kötelezettség teljesítéséhez.
Bankszámla nyitására kötelezett adózóinknak befizetéseiket továbbra is banki átutalással kell teljesíteniük.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy magánszemélyek is teljesíthetik befizetéseiket banki átutalással, ez esetben
kérjük, hogy az átutalási megbízás közlemény rovatában tüntessék fel befizető azonosító számukat.
Fontos!!!
A II. félévre szóló fizetési értesítő a 2015. június 30.
nappal került legyűjtésre egy új, központi adóprogram
bevezetése miatt. Ezért amennyiben olyan tartozást
tartalmaz az értesítés, ami 2015. június 30-a után már
részben vagy egészben rendezésre került, úgy azt
kérjük, tekintsék tárgytalannak, vagy adategyeztetés
miatt keressék fel az Adócsoport munkatársait telefonon vagy személyesen ügyfélfogadási időben.
Amennyiben 2015. július 1-e után kapott adófizetéssel
kapcsolatosan határozatot, úgy az abban szereplő fizetési kötelezettséget a határozatban szereplő határidőig, a határozathoz mellékelt csekken kell teljesíteni.
Kérjük Önöket, hogy amennyiben fizetési értesítésüket nem kapják meg 2015. szeptember 10. napjáig, illetve az értesítőn szereplő adatokkal problémájuk
van, telefonon érdeklődjenek az 06 (29) 540-930-as
központi számon, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál, ügyfélfogadási időben.
Ügyfélfogadási idő:
			
			

hétfő:		
szerda:		
péntek:		

12.30-15.30
12.30-17.45
08.00-12.00

Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Sávai Mária
aljegyző lett az év
köztisztviselője!
A Gyáli Polgármesteri Hivatalban minden évben jutalmazzák a kiemelkedő munkát végző, hosszú ideje a
városban, a városért dolgozó köztisztviselőket. 2015ben a megtisztelő címet
Sávai Mária nyerte, aki 2001
óta a hivatal munkatársa.
2002-ben az Okmányiroda
vezetőjévé nevezték ki, majd
2008-tól Gyál város aljegyzőjeként lelkiismeretes,
áldozatos munkával, elhivatottságával segíti a városvezetés munkáját. Szívből gratulálunk Mária!
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Tüdőszűrés Gyálon
A szokásos éves tüdőszűrés július 27-től augusztus
25-ig lesz a Rákóczi utcai iskolában (Gyál, Rákóczi
utca 44-46.), melynek bejárata a Károlyi Mihály utca
felől van.

400 új munkahely Gyálon
400 új munkahelyet hoz létre a CooperVision
amerikai kontaktlencsegyártó cég a gyáli ipari parkban. 2015. július 13-án, hétfőn Gyálon
tartott sajtótájékoztatót Szíjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Beszédet mondott továbbá Peer János
ügyvezető igazgató, Daniel G. McBride a
CooperVision, Inc. elnöke, Pápai Mihály,
Gyál város polgármestere és dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő.
A következő 3 évben 40 millió dolláros befektetéssel
400 új munkahelyet hoz létre a CooperVision amerikai
kontaktlencsegyártó cég a gyáli ipari parkban – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a
beruházást bejelentő sajtótájékoztatón. A világpiac
harmadik legnagyobb kontaktlencsegyártója tavaly
625 millió darab lencsét gyártott a gyáli üzemben, ezt
a mennyiséget duplázza meg a mostani beruházással
3 év alatt – tette hozzá a miniszter.
A miniszter szólt arról is, hogy a magyarországi orvosieszköz-gyártás értéke tavaly 192,5 milliárd forint
volt, az idén az első négy hónapban 12,7 százalékkal
növekedett az előző év hasonló időszakához képest.
Az orvosi eszközök 86 százaléka exportra kerül.
A CooperVision magyarországi termelésének 99,7
százalékát szállítja külföldre.

Azonban a maradék 0,3 százalékkal is piacvezető a
cég Magyarországon – közölte Daniel G. McBride, a
CooperVision Inc. elnöke a sajtótájékoztatón.
Elmondta, hogy a cég a múlt évben vásárolta fel az
angol tulajdonban lévő Sauflon társaságot.
Peer János, a magyar leányvállalat ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a Sauflon Kft. évi 40-45 százalékkal növelte a termelését, és ez elég alap ahhoz,
hogy a lencsegyártás néhány éven belüli megduplázását tervezzék.
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő a kiszámítható gazdasági környezetet említette, míg Pápai Mihály
polgármester Gyál egyik „zászlóshajójának” nevezte
a CooperVisiont, mely jó hírünket viszi a világban.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

A vizsgálat ideje:
Hétfő, szerda: 12.00 - 18.00
Kedd, csütörtök, péntek: 08.00 - 14.00
A vizsgálat elvégzéséhez személyi igazolvány,
lakcímkártya és TAJ kártya szükséges, valamint
- ha van - az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást vigyék magukkal a szűrővizsgálatra.
A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott
vizsgálat! A 40 év feletti lakosoknak évente egy
alkalommal ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve
munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat
díja 1.700 Ft, melyhez a szűrőállomáson kapható
csekk, befizetése postán történik a vizsgálat előtt.
A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat
szükséges.
A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt
előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.
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Tájékoztató az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szülők!
2015. szeptember 1-én lép hatályba a gyermekek védelméről szóló törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai
gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása, amely az alábbi rendelkezéseket tartalmazza.
A gyermekétkeztetés során ingyenes étkezést kell
biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek
után, amennyiben
1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül,
2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
3. olyan családban él, amelyben három vagy több
gyermeket nevelnek,
4. olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata
alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem
haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének
130%-át (2015. évben a 89 408 Ft-ot), vagy
5. nevelésbe vették.
A kedvezmény igénybevételéhez nyilatkozatot kell benyújtani az intézmény vezetőjéhez a bölcsődei ellátásban, vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után.
A nyilatkozat átvehető az intézményekben, illetve a
Polgármesteri Hivatal fsz. 14. szobájában.

A 100%-os normatív kedvezmény (ingyenes étkezés)
csak egy jogcímen vehető igénybe!
A jövedelemről történő nyilatkozat csak az egyéb okból
étkezésre nem jogosult családokat (azaz a háromnál kevesebb gyermeket nevelő, továbbá a tartósan beteg, fogyatékos gyermeket nem nevelő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult családokat) érinti.
A gyermekétkeztetés esetében a kedvezmény megállapításához az alábbi igazolások csatolása szükséges:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetén:
• a rendszeres gyermekvédelemi kedvezmény megállapításáról szóló önkormányzati határozat másolata.
Tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, vagy egészséges gyermek esetében, ha olyan családban él, amelyben tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek:
• magasabb összegű családi pótlékról szóló határozat (a családi pótlék igazolható számlakivonattal, vagy postai igazoló szelvénnyel),
• tartós betegséget igazoló szakorvosi igazolás,
• fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.
Három, vagy több gyermeket nevelők esetében:
• magasabb összegű családi pótlékról szóló határozat (a családi pótlék igazolható számlakivonattal, vagy postai igazoló szelvénnyel).

Megrongálták a felújított játszóteret
Valószínűleg nincs olyan helyi lakos, aki ne járt volna a Gyál-felső vasútállomásnál található játszótérnél.
A teret a közelmúltban újítottuk fel, és a gyerekek nagyon boldogan vették birtokba az új eszközöket. Sajnos a napokban előfordultak olyan jelenségek, amelyek nem kívánatosak. Szomorúan tapasztaltuk, hogy
a játszóteret megrongálták. Az elkövetők úgy látszik
nem értékelték a felújítást, és kidöntötték a játszótér
kerítését, megrongálták az ivókút csapját és a szaletli
tetejének zsindelyét leszaggatták.
A játszóteret üzemeltető Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. megtette a rendőrségi
feljelentést, az okozott kár több mint 315.000 Ft.
A rendőrség a helyszíni nyomrögzítés és a Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) hatékony közreműködésének köszönhetően, elfogta az elkövetőket,
akiknek a kárt meg kell fizetniük.
Tisztelettel kérjük a fiatalokat, valamint a szülőket,
hogy segítsenek a felügyeletben, az eszközök állagmegóvásában, hogy minél tovább tudják az apróságok élvezni ezt a szép játszóteret.

6

Megemlékezés a roma holokauszt
emléknapján
Minden év augusztus második napja a Porajmos, azaz
a roma holokauszt nemzetközi emléknapja. A második
világháborúban, 1944. augusztus másodikáról harmadikára virradóra számolták fel az auschwitz-birkenaui
II/E. cigánytábort, kivégezve utolsó háromezer lakóját.
Az eseményről a világ számos országában, köztük hazánkban is megemlékeznek, hiszen a tisztogatásoknak közel 6000 magyarországi roma is áldozatul esett.
Gyálon az első roma holokauszt megemlékezést a
gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat, s annak elnöke Jakab József, a Kalyi Jag alapító elnökével,
Varga Gusztávval együttműködve szervezte meg.
Az esemény augusztus 2-án vasárnap, az Arany
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár színháztermében került megrendezésre. A megemlékezést
Jakab József nyitotta meg, majd Varga Gusztáv
mondott szívszorító, gyönyörű beszédet arról, men�nyire fontos, hogy enyhítsünk a tragédia fájdalmán
és hogy az áldozatok emléke tovább éljen a szívünk-

ben. Szavai után Hefler Gábor római katolikus plébános mondott áldást, s így közösen
imádkozhattunk az áldozatok lelkéért.
Majd mécses gyújtással tisztelegtünk a kiállított, Kosztics István fafaragó művész által
készített holokauszt-emlékszobor mellett.
A megemlékezést követően a világhírű
Kalyi Jag Együttes adott csodálatos koncertet, mely most következő, Spirit Jubileum turnéjuk első állomása is volt egyben.
Az emléknapon várakozáson felül, közel kétszázan
vettek részt, zsúfolásig megtöltve a termet.
Romák és nem-romák egyaránt jelen voltak, együtt,
odaadással gondolva az áldozatokra. Ilyen békés,
örömteli együttműködésre még nem volt példa városunkban, a jelenlévők nevében szólva is lélekemelő élmény volt.
Jakab József és Varga Gusztáv közös munkájának
méltó kezdete volt a megemlékezés, s céljuk ezt minden évben megvalósítani, hagyománnyá tenni.
Együttműködésük folytatódik, hiszen a Kalyi Jag Roma
Nemzetiségi Szakiskola, Szakközépiskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Felnőttoktatási Intézmény gyáli
kirendeltséget alapít, művészeti, társadalmi ismeretek
oktatásával segítve a romák fejlődését, szocializálódását, társadalmunkba való integrálódását.
Minden álmuk, hogy a közös munka hosszútávon,
gyümölcsözően működjön, segítve ezzel Gyál város
minden lakójának békés együttélését.
Schmidt Gréta

Bízunk benne, a fentihez hasonló események nem következnek be a jövőben és az értékeinket sokáig megőrizhetjük Gyál lakosságának.
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
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2015. augusztus

Gyáli Újság

Semmelweis nap
Átadták a Dr. Pusztai Lajos emlékdíjakat
Az anyák megmentőjeként tisztelt kiváló orvos, Semmelweis Ignác születésének napja az egészségügyben dolgozók ünnepe. Hagyományainkhoz híven, a
jeles alkalomhoz kapcsolódva Gyálon az idén is ös�szegyűltek az orvosok, védőnők, a munkájukat segítők, valamint a bölcsőde és a szociális ellátás szakemberei. Munkájukat a július 10-én tartott ünnepségen
köszönték meg a város vezetői. A rendezvényünk elején Schmidt Gréta tolmácsolásában Albert Schweitzer, a nagy humanista, filozófus, művész, orvos:
Az élet tisztelete című könyvéből hallhattak a résztvevők rövid részletet.
Ezekben a napokban országszerte a Semmelweis Ignácról szóló megemlékezés kapcsán jutalmakat, kitüntetéseket adományoznak azon szociális és egészségügyi ágazatban dolgozóknak, akik munkájukkal
sokat tettek a saját szakterületükön az egészségügyért, az egészségügyi ellátás javításáért és szorgalmukkal, humánus emberi magatartásukkal méltóvá
váltak arra. Az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár színháztermében tartott Semmelweis napi
ünnepségen adták át a Dr. Pusztai Lajos Emlékdíjakat.
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Az idén dr. Kikilainé dr. Mikos Éva, a Gyáli Fagyöngy
Gyógyszertár vezetője, valamint Kissné Dömötör Ildikó védőnő részesült az elismerésben.
Gyál Város Önkormányzata 1999-ben alkotott rendeletet a Dr. Pusztai Lajos Emlékdíj alapításáról. A településünk egykori főorvosának emlékét őrző kitüntetés annak a magyar vagy/és külföldi állampolgárnak
adományozható, aki a gyáli egészségügyi, valamint a
szociális ellátás területén kiemelkedő érdemeket szerzett, az egészségügyi és szociális ellátás jobbításáért
kiemelkedő munkát végzett. A Dr. Pusztai Lajos Emlékdíjakat Pápai Mihály, városunk polgármestere, Erős
József alpolgármester és Zabánné Nagy Gyöngyi önkormányzati képviselő, a képviselő-testület Szociális,
Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottságának elnöke
adta át. A díjazottakat Gyulainé dr. Várnai Katalin és
Póti Erzsébet méltatta.
Az ünnepséget a remek hangulatot teremtő Gyáli Mazsorett Csoport rövid bemutatója zárta.
Tisztelettel gratulálunk a díjazottaknak és további jó
egészséget kívánunk!

Dr. Kikilainé dr. Mikos Éva,
a Gyáli Fagyöngy Gyógyszertár vezetője Szentgotthárdon született, s ott végezte általános iskolai és
gimnáziumi tanulmányait.
1981-ben a Semmelweis
Orvostudományi Egyetem
Gyógyszerésztudományi
Karának hallgatója lett.
Itt kötődtek életre szóló ismeretségek, barátságok
többekkel, köztük Dömény Teréziával, aki később
a Gyáli Fagyöngy Gyógyszertár tulajdonosa lett.
Éva 1987-ben diplomázott, majd férjhez ment.
Első munkahelye a Nagyvárad téri gyógyszertár volt.
1990-ben született kislánya, Anna, aki - az idő múlását igazolva, - a napokban vehette át diplomáját a
Semmelweis Egyetemen.

1993-ban felépült, majd novemberben megnyitott a
Gyáli Fagyöngy Gyógyszertár, melynek vezetésére Dömény Terézia Évát kérte fel. Tökéletes választás volt, hiszen 22 év telt el azóta, és ez a csapat,
élén Évával töretlenül és óriási lelkesedéssel végzi
a munkáját nap, mint nap.
Osztozik munkatársai örömében, bánatában, személyes mindennapi gondjaikban, ott segít, ahol tud.
Nem véletlen, hogy a munkatársak többsége hos�szú évek óta itt dolgozik. A cél: megfelelő szakmai irányítással, etikusan szolgálni a gyáli emberek
egészségét, felvilágosítást nyújtani és egészségre
nevelni a gyerekeket, a felnőtteket és az időseket
egyaránt.
Éva nagyon sokat tett és tesz az itt élő felnőttek,
gyermekek és idősek egészségének megőrzéséért,
fenntartásáért – méltatta a díjazott érdemeit Gyulainé dr. Várnai Katalin.

Kissné Dömötör Ildikó
Gyálon született, iskolai tanulmányait az Ady
Endre Általános Iskolában kezdte, majd a Semmelweis Ignácz Szakközépiskolában folytatta.
Érettségi után felvételt
nyert az Egészségügyi
Főiskolára. A főiskola
kötelező gyakorlatait már
ismét Gyálon töltötte, majd a sikeres végzés után
1991. szeptember 1-től körzeti védőnőként kezdett
dolgozni városunkban.
Munkáját mindig pontosan, megbízhatóan végezte.
Az iskolában tanultakat kiválóan alkalmazta a gyakorlatban; nagyon jó kapcsolatot alakított ki a gondozottaival, a családokkal, így mindenki szeretetét
és bizalmát elnyerte. Mindig szorgalmas, csendes,
nyugodt volt, mindenkivel megtalálta a közös hangot. Minden évben rendszeresen továbbképzéseken vett részt, bővítette tudástárát, ismereteit.
Munkatársaival is példamutató kapcsolata volt, mindig lehetett rá számítani.
Ötleteivel aktívan segítette a védőnői hálózat tevékenységét. Körzeti védőnőként 9 éven át fő szervezője és vezetője volt az „Anyatej Világnapja” rendezvénynek, ahol lelkesen dolgozott az anyatejes
táplálás népszerűsítéséért.
Felvette a kapcsolatot a „Születés hete” rendezvény
szervezőivel és a helyi sajátosságoknak megfelelően a gyáli rendezvények megtartásának elindítója és szervezője lett, aminek köszönhetően a gyáli

rendezvény hivatalosan is bekerült az országos éves
rendezvények közé. A várandósok részére szülésre
felkészítő autogen-tréninget tartott, ezzel is segítve
a várandósság és az életadás könnyebb lefolyását.
Ugyancsak kezdeményező szervezője volt a Gyálon ma is működő Baba-mama klubnak, melynek
nemcsak elindításában, hanem munkájában is tevékenyen részt vett. Nagyon sok, köztük anyagi támogatást is kapott munkájához Gyál Város Önkormányzatától, mely következtében távozása után a
Klub nem szűnt meg, hanem a Családsegítő szervezésében működhet tovább. Részt vett a babamama ruhabörze megszervezésében is, melyet a
rászorultak nagy számban vettek igénybe.
2006. augusztus 1-től iskolai védőnőként dolgozott. Az Ady-iskola csapatával első helyet értek el
a régióban, és több alkalommal is jó eredménnyel
szerepeltek a régióban szervezett elsősegélynyújtó versenyeken.
Ildikó a helyi újságban több alkalommal publikált,
részben védőnői rendezvényekről tájékoztatott, illetve egészségnevelési témában jelentek meg írásai.
Pár éve kezdődött súlyos betegsége. A kezelések
elején egy ideig még tudott dolgozni, később azonban állapota már nem tette lehetővé az aktív tevékenységet. Ildikó jelenleg rokkant nyugdíjas, mivel
betegségéből nem sikerült teljesen felgyógyulnia.
Kívánom Ildikónak, hogy betegségéből meggyógyulva, ha nem is tud visszatérni munkájához, még
sokáig legyen egészségben szerető családja, fiai
körében – hangzott el a kitüntetett méltatásában,
amit Póti Erzsébet tartott. (Kissné Dömötör Ildikó
betegsége miatt a díjat fia, Kiss Csaba vette át.)
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Gyáli Református
Gyülekezet
Gyülekezetünk több korosztályhoz és élethelyzethez igazodó összejöveteleire szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Vasárnap 10.00 Istentisztelet
a felnőttek istentiszteletével egy időben három
korcsoportban (óvodás, alsós és felsős általános iskolás) gyermek-istentiszteletek.
Az istentiszteleteket az interneten élőben is közvetítjük.
Az összejövetelekről és a gyülekezet életével kapcsolatos kérdésekről bővebb információ az alábbi elérhetőségeken kérhető.
Lelkipásztor: Gyimóthy Zsolt
Templom: 2360 Gyál, Zrínyi Miklós utca 33.
Telefon: +36-30/637-8174
E-mail: gyaliref.egyhaz@gmail.com
Honlap: www.gyaliref.hu

Felhívás idős
házaspároknak!
Kérjük, jelentkezzenek
a 2015-ben jubiláló házaspárok,
akik 50, 60 és ennél több jubiláló évesek
az idei évben.
Számukra ünnepséget szervezünk
október 1-jén, az Idősek világnapján.
Anyakönyvvezető előtt is megerősíthetik
esküjüket.
Köszöntőt mond Pápai Mihály polgármester, ezt ünnepi műsor követi.
Kérjük a családtagok segítségét is,
vegyék fel a szervezővel a kapcsolatot
adatok egyeztetése céljából
szeptember 24-ig.
Telefon: 29/263-261 Kiss Jánosné
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének
Közhasznú Egyesülete
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A FEGY naplójából

A közösségi ház programjaiból

07. 08. Az ország középső részét sujtó vihar nyomán Gyál területéről három helyről érkezett bejelentés fakidőlésről. Az önkéntes tűzoltóinknak
három helyszínen kellett beavatkozniuk, majd a
helyi káresetek felszámolása után a Katasztrófavédelem kérésére a XVII. kerületbe vonultak,
ahol újabb három helyen segítették a kárelhárítást, majd hazaérkezés után még további két helyen kellett kidőlt fákat eltávolítaniuk.
07. 18. Lakossági bejelentés érkezett, hogy a
Puskás utca végén található kaszálóról összegyűjtött lucernát ismeretlen elkövetők egy kisteherautón akarták ellopni, de az a puha talajban
elakadt. Mire a járőrszolgálat a helyszínre érkezett, az elkövetők a helyszínre visszatérve épp
egy másik kocsival próbálták kimenteni az elakadt járművet, de az a jármű is fennakadt. Járőreink a rendőrség kiérkezéséig visszatartották a
helyszínen az elkövetőket, majd átadták az intézkedést a hatóságnak.
07. 25. A Tavasz utcából érkezett lakossági bejelentés, hogy többen verekedtek, veszekedtek
egymással. Mire a járőr a helyszínre érkezett, az
egyik elkövető már autóba ült, hogy távozzon a
helyszínről, azonban eközben egy kerítésbe tolatott, jócskán összetörve a saját gépjárművét is.
Az elkövetőtől a kiérkező járőreink a gépkocsi kulcsát elkobozták, majd az erősen ittas állampolgárt és a kulcsokat is átadták a kiérkező
rendőröknek.

A FEGY telefonszáma:
06-29/340-333
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Müller Péter: Az élet művészete

című előadása

Szeptember 30., 18 óra.

Jegyek elővételben 1 500, a helyszínen 2 000 Ft.

Zenés vígjáték két részben
A Gyáli Kertbarát Kör
minden érdeklődőt szeretettel meghív
2015. szeptember 09-14-ig tartandó
„TERMÉNYKIÁLLÍTÁSÁRA”!
Nevezni lehet saját termesztésű zöldséggel,
gyümölccsel és különleges virággal.
A legszebb konyhakert, díszkert és utcarészlet pályázatra szintén várjuk a lakótársak jelentkezését!
E-mail cím: gyalikertbarat@gmail.com
Telefon: 70/344-1935, 29/263-343, 70/509-6722
Személyesen minden hónap utolsó csütörtökén
14 órától a közösségi házban.

Szereplők:
Csomor Csilla, R. Kárpáti Péter, Csonka Zsuzsanna
Laurinyecz Réka, Heller Tamás,
Némedi-Varga Tímea, Szabó Máté, Pelsőczy László
Zenei vezető:
Szekeres László
Hangszerelés:
Judt István
Fény, hang:
Rinven Kft.
Koreográfus:
Kiss Izabella

Átdolgozta:
Gém György
Dalszövegírók:
Szécsén Mihály
Békeffi István,
Kellér Dezső,
Pártos Jenő,
Szász Péter

Rendezőasszisztens:
Házi Anita
Fotó:
Éder Vera
Díszlet:
Simon Art
Stúdió

Rendezte: Gergely Róbert
Az előadás az UMPA ügynökség engedélyével került bemutatásra
A produkció, Szécsi Katalin támogatásával valósult meg.

szeptember 19. 19 óra, jegyek elővételben 2.000, a helyszínen 2 500 Ft.
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GYÁLI EÖTVÖS JÓZSEF
SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.
Tel./fax: 06-29/544-340, 544-341.
e-mail: gyogyir2004@gmail.com
www.allatorvosgyal.hu

OM: 032611
Akkreditációs lajstromszám: AL-2652
2360 Gyál, Erdősor u. 65.
Tel.: 29/340-112 Fax: 29/340-952
www.eotvos-gyal.sulinet.hu

Gyarapítsd tudásod
2015. szeptember 1-től
szakképzéseinken!

Dr. Molnár M. Zoltán 06-30/996-2633
RENDELÉSI IDŐ

hétfő-péntek: 8.00–11.00, 15.00–18.00
szombat: 9.00–12.00, vasárnap: ZÁRVA

+

Érettségizettek számára iskolai rendszerben
oktatható 2 éves szakképesítéseink

Kristályvirág Optika
A minőségi látásért

Gyermekszemüveg ajánlat:

Új partnerünk a CEWE
Védőszemüvegek és
úszószemüvegek akár
saját dioptriával,
napszemüvegek,
szemüvegkeretek,
szemüveglencsék,
kontaktlencsék
és ápoló folyadékaik,
illetve egyéb kiegészítők
széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat.

• Computeres
látásvizsgálat
• Baba-, gyermekszemészeti szűrővizsgálat
• Szemüvegkészítés
és javítás
• Kontaktlencse alkalmassági vizsgálat,
illesztés és betanítás
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AKCIÓ
Augusztus 17-től szeptember 30-ig

Minőségi Hoya Kids lencsével ellátott
szemüvegkeret kompletten 28 590 Ft-tól helyett

Nyitva tartás:
Hétfő – Péntek:
9 - 18
Szombat: 9 - 14

06 70 902 5876

kristalyviragoptika@gmail.com
www.kristalyviragoptika.hu
Gyál, Táncsics Mihály utca 61.

Felnőttek számára esti rendszerű oktatásban,
hetente két nap (kedd és csütörtök) a
fenti szakképzéseken kívül indítható még:
34 341 01 Eladó (1440 óra)
35 341 01 Boltvezető (Feltétel: szakmai előképzettség: 34 341
01 Eladó) (360 óra)

15 990 Ft-tól!

Érdeklődni minden nap 8:00 – 15:00 óra között
29/340-112, hétfőn 15:00 – 17:00 a 29/346-451számon vagy dobai.eniko2014@gmail.com címen.

Munkaszemüveglencse akció:

Jancsi és Juliska Óvoda

Szeptember 1-től október 31-ig

Személyreszabott szemüveglencsék

nagy kedvezménnyel!

Vizsgálatra bejelentkezés
és bővebb információ kérés
az alábbi elérhetőségeken:

54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző
54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
54 345 02 Nonprofit menedzser
54 344 04 Államháztartási ügyintéző
54 341 01 Kereskedő
54 345 01 Logisztikai ügyintéző
54 346 01 Irodai asszisztens

Természetesen a látásvizsgálatot
díjmentesen biztosítjuk
megrendelésük mellé.

Óvodánkban a rengeteg játék mellett, a fejlődés is
fontos szerepet tölt be. Kis létszámú csoportban,
szakképzett óvodapedagógusok, egyénre szabottan
foglalkoznak a gyerekekkel, miközben népi táncolni, úszni és angolul is tanulhatnak. Legfontosabbnak
azonban a vidámságot és a sok-sok törődést tartjuk.
Szeretettel várjuk érdeklődésüket!
www.julikaovi.hu
Tel.: 70/677-6246
Gyál, Rákóczi utca 69.

• Védőoltások, chipezés
• Belgyógyászati, sebészeti
és szülészeti ellátás

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

MESTEREK BOLTJA
SZERELVÉNY SZAKÜZLET
GYÁL, HUNYADI ÚT 5.
TELEFON: 29/345-500

MOSDÓK, WC-K,
SZERELVÉNYEK,
RÉZCSÖVEK,
IDOMOK,
SZELEPEK
23 ÉVE A LAKOSSÁG
SZOLGÁLATÁBAN
Víz-, gáz-, központifűtés-,
klímaszerelés, tervezés,
teljes körű kivitelezés.

Telefon: Papp Gyula 20/9451-071,
Ifj. Papp Gyula 20/331-4930.
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Apróhirdetés
hirdetés
Van-e olyan ismerőse akinek
mellékjövedelemre van szüksége? Ha igen - hívjon - segítek.
06-20/401-6810. Agilis személyeket keresek!
Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton
is. Whirpool, Samsung, LG,
stb. Gallai szervíz Tel.: 30/3079794, 30/461-6019.
Angol magánórák (60
perc) anyanyelvűekkel, rendkívül kedvező áron, itt Gyálon.
Felnőttek és iskolások gyakorolhatnak angolul társalogni.
Segítünk az angol nyelvtanban
is. Kezdőket is fogadunk.
Érdeklődni: 06-30/938-9709,
06-29/340-878.
Bútor készítés – konyhabútorok - szobabútorok, polcok
– fürdőszobabútorok. Kedvező árakkal, rövid határidővel,
nagy színválasztékban. Egyedi elgondolások megvalósítását is vállalom. Érdeklődni lehet a 06-20-244-5315-ös
telefonszámon.
VÍZ- GÁZ ÉS FŰTÉSSZERELÉS fűtési rendszer beszabályozása. GÁZ BIZTONSÁGTECHNIKAI FELÜLVIZSGÁLATA (5 évenként kötelező) Fég
készülékek javítása, karbantartása. Ingyenes tanácsadás!
Telefon: 20/933-9844.
www.energiatakarekosfutes.hu
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. Szur Sándor
06-20/412-6511.
Eladót keresünk számítógépes
gyakorlattal. 06-20/378-5752.
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Apróhirdetés
hirdetés

Apróhirdetés
hhi irrddeettééss

Pótvizsgára felkészítés matematikából (esetleg más tantárgyból is) Gyálon, telefonszám: 06-20/527-7701.

Eladó 80 m2-es családi ház
Gyálon a Kőrösi útun, működő üzlethelyiséggel, 1400 m2-es telken.
Ár: 30M Ft. Tel: 06-30/486-38-67.

Lizzy Perity GYÓGYMASSZŐR
svéd-, talp-, hát-, kötőszövet
masszázs, lágy-csontkovácsolás, teljes testmasszázs. Holistic
Pulsing – lélekmasszázs (pánikbetegség, depresszió oldása/gyógyítása). Tel.: 06-20/404-4241.

Villanybojlerek vízkőtelenítése
(kisebb áramfogyasztás, hos�szabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása, hidrofor javítás és ingyenes
állapotfelmérés.
Telefon: 06-30/417-2317.

Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek
(személygépkocsi,
motor) felvásárlása készpénzben, azonnal. Tel.: 06-30/2593260 Csongrádi István.
ELADÓ építési TELEK GYÁLON,
a Szilvás utcában (700 m2-es).
A környék szép, rendezett, új
házakkal, a közelben BKV és
MÁV megállóval. A telken jelenleg gyümölcsfák és egy kis
faház található. A telken belül
csatorna, fúrt kút, az utcában
villany, víz, gáz, kábeltévé stb.
Ár: 9.000.000 Ft.
Telefon: 06-30/371-4513.
Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek, pas�szív BAR listásoknak is a legrugalmasabban. Csongrádi István
06-30/259-3260.
Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca
73, Tel.: 70/233-30-47.
Eladó Gyál-felső forgalmas részén, Kolozsvári utca legelején
54m2-es saját tulajdonú üzlet,
alatta levő földalappal, saját tulajdonú villany-, gáz-, víz- és csatornabekötéssel. 30 évig húsbolt
volt, kiöregedés és betegség miatt eladó! Két bejáratú, raktár, wckézmosó és nagy eladótérből áll.
Bárminek megfelelő. Irányár: 6,5
millió, de az ár alku tárgyát képezi. Érdeklődni: 06-70/270-8311.

apró

Egyedi ajtók, ablakok, bútorok,
teraszok, garázs, ács, parkettás
munkát vállalunk. 70/666-9568.
Mária családi napközi felvételt
hirdet 1-3 éves korú gyermekek
számára. Gondozás 25.000 Ft/
hó. Telefon: 06-30/828-3874.
Víz, gáz, kőműves, burkoló, festés, parkettás, ács, asztalos munkát vállalok. Tel.: 20/324-6186.

A rászorulóknak* ingyenes jogsegélyszolgálat Gyálon!
Félfogadás csak időpont egyeztetés és az ingyenességi
támogatás engedélyezése után!
Időpont egyeztetés: hétfőtől péntekig 14 és 18 óra között.
Telefonszám: 06-70/664-0988, Jakab Krisztina.
Félfogadás: kedden 12-18, szerdán 8-14 óra között.
*Az ingyenességi támogatás engedélyeztetése a
1082 Bp., Kisfaludy u. 9. szám alatt történik
a kormányhivatal jogsegélynyújtási osztályán. Tel.: 06-1/7000-952.
A jogsegélyszolgálat a 2003. évi LXXX. törvény alapján működik!
További információkról érdeklődjön a 06-70/664-0988-as telefonszámon!

A NAPRA FORGÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
KERTÉSZETI KISEGÍTŐ, CÍMKÉZŐ ÉS CSOMAGOLÓ FELADATOKHOZ MUNKATÁRSAKAT KERES GYÁLI
ÉS SZIGETSZENTMIKLÓSI PARTNERCÉGEIHEZ!
Feladatok:
•
kertészeti kisegítő munkák
•
áru-összekészítés
•
címkézés, csomagolás
•
anyagmozgatás
Munkavégzés körülményei:
•
napi 8 órás munkarend – délelőtti műszak
•
hosszú távú munkalehetőség
•
betanított munkák
•
legális, bejelentett munka
Elvárások:
•
megbízhatóság, rugalmasság
•
pontos, precíz munkavégzés
•
ﬁzikai állóképesség
•
teljesítményorientált hozzáállás
Munka helyszínei:
•
Gyál, Szigetszentmiklós

Megváltozott munkaképességű munkavállalók
jelentkezését is várjuk!
Érdeklődjön, jelentkezzen a 06-20/366-3993-as
telefonszámon, munkaidőben 8 -16 óra között.
Jelentkezését leadhatja a “kisegítő munkakörök”
megnevezésével az oneletrajz@napra-forgo.hu
email címre is.

FOGADUNK!

I UTALVÁNYT EL

ISKOLAKEZDÉS

Megújult formában az iskolakezdésre készülve,

megnyílt papír-írószer
és nyomtatvány boltunk!

Olcsó árakkal jó minőséggel
(Faber Castell, KOH-I-NOOR, ICO)
várjuk a kedves érdeklődőket!
Tollak, exkluzív ajándékok
és party kellékek nagy választékban.
Gravírozás, névjegykártya készítés,
bélyegző készítés, nyomtatványok.

Nyitva tartás: K - P: 9-17, Sz: 9-13.
A hirdetés felmutatója 10% kedvezményt
kap egyszeri vásárláskor!
Telefonszám: 06-20/938-6368, 06-29!342-704

2360 Gyál, Vecsési út 12.
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Születésnapi Utcabál és
XI. Gyáli
Fogathajtó Fesztivál
augusztus 21-22.
gyáli sportpálya – piactér

21
22
22

20.30 órától
Villanyfényes fogathajtó verseny bemutatókkal

péntek
sportpálya

villanyfényes akadályhajtás | esti bikarodeó |
Harangozó „Tűzlovas” János éjszakai lovasíjász bemutatója

10.00 órától
Fogathajtó verseny és főzőverseny kísérőprogramokkal

szombat
sportpálya

akadályhajtás | operett gála Oszvald Marika, Kékkovács Mara,
Peller Károly és Faragó András fellépésével | hírességek hajtása |bravúrhajtás |Gasztronómiai Lovagrendek II. Kárpátmedencei Lovagi Tornája kóstolási lehetőséggel

16.00 órától
Születésnapi Utcabál

szombat
piactér

- Dinoszaurusz Band koncert
- Madsen Modell koncert
- a KisCipő zenekar koncertje

Rúzsa
Magdi
koncert
20.00 órától

A programokat nagyszabású tűzijáték zárja!

