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Meghívó
Gyál Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt
az 1956-os forradalom és szabadságharc
kezdetének évfordulója tiszteletére rendezett,
október 23-án 17 órakor kezdődő
városi ünnepségre, az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtárba.
Ünnepi beszédet dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő mond,
az ünnepi műsor közreműködői
Fesztbaum Béla Jászai Mari-díjas színművész és
a Bartók Béla Általános Iskola tanulói lesznek.
Az ünnepség után fáklyás felvonulás a Templom
térre, majd koszorúzás az 56-os emlékműnél.

Kibéd,
Gyál testvértelepülése
Terménybemutató
kiállítás a Közházban
Érkeznek az új szelektív
gyűjtőedények

Pályázat a Bursa Hungarica
felsőoktatási ösztöndíj
2016. évi fordulójára
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Rendezvények az idősek
világnapja alkalmából
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Gazdik Istvánné

Szeptember
23-án,
a
tatárszentgyörgyi temetőben kísértük utolsó útjára
1943
a 72 éves korában, türelemmel viselt hosszú betegség után elhunyt Gazdik Istvánnét, városunk nyugalmazott jegyzőjét.
Halálával egy a köz szolgálatában eltöltött, jelentős részben Gyálhoz kötődő, tiszteletreméltó
életút ért véget.
Marika szülőfalujában, a tatárszentgyörgyi tanácsnál kezdte a közigazgatásban végzett munkát, majd a Dabas
Járási Hivatalban dolgozott. Munka
mellett végezte el a tanácsakadémiát,
s igazgatásszervezői diplomát, gazdaságszervezői képesítést is szerzett.
1977-ben költözött Gyálra családjával,
előbb a Gyál Nagyközségi Közös Tanács vb-titkára, majd 1980-tól nyolc
éven át településünk tanácselnöke
volt. 1988-tól a megyei tanács elnöki
kabinetének, később szervezési és jogi osztályának
munkatársa. Főtanácsosként vett részt a köztársasági megbízott hivatalának megszervezésében.
1995 és 1999 között, nyugdíjba vonulásáig közvetlen munkatársam volt, az önkormányzat jegyzőjeként ismét Gyál szolgálatába állította szakmai
ismereteit, tapasztalatát, emberi értékeit. Számtalan emlékképet őrzök közös munkánk, Gyál várossá avatásának éveiből.
„Az ügyiratok mögött emberek, egyéni sorsok, problémák vannak” – hangoztatta gyakran.

XXV. Gyáli Téli Tárlat
A városunkban élő, Gyálhoz kötődő képzőművészek éves seregszemléje, a Gyáli Téli Tárlat az idén
ünnepli fennállásának 25. évfordulóját.
A jubileumot egy nívós kiállítási katalógus készítésével is szeretnénk emlékezetessé tenni.
Terjesztéssel kapcsolatos információ, panaszbejelentés:
Gyál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
06-29/340-134

A terjesztő csak a postaládával illetve a szóróanyagok elhelyezésére alkalmas egyéb eszközzel ellátott ingatlanok esetében vállal felelősséget a
terjesztésért!
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Marika nemcsak az aktákat, elintézendő ügyeket
látta, hanem az embert
– 2015
is! Pontos, precíz, szakszerű munkavégzést, humánus, ügyfélbarát ügyintézést várt el a polgármesteri hivatal munkatársaitól. Szigorú, következetes vezetőnek ismertem
meg. Többen máig emlékeznek arra, hogy amikor végigment a folyosón, lépteinek hangjára ös�szerezzentek a dolgozók. Ugyanakkor
beosztottaival is mélyen emberséges, segítőkész, megoldásokat kereső ember volt. Munkatársai tisztelték,
szerették őt, számíthattak rá. Tudták,
hogy bármikor fordulhatnak hozzá.
Példaértékű munkájáért számos
kitüntetésben részesült. 1999-ben
vehette át a belügyminiszter előterjesztésére a köztársasági elnök által
adományozott Magyar Köztársasági
Ezüst Érdemkeresztet.
Egyértelműen elismert, köztiszteletben álló személyiség volt. Temetésén több százan, rokonok,
barátok, ismerősök, egykori munkatársak, volt és
jelenlegi polgármesterek, önkormányzati és országgyűlési képviselők, jegyzők, intézményvezetők, civil szervezetek vezetői búcsúztunk tőle, s búcsúztak mindazok, akik ismerték, tisztelték, szerették őt.
Nyugodjék békében!
Gyimesi István
nyugalmazott polgármester

Mivel a zsűrizés, a műtárgyak fotózása és a katalógus elkészítése sok időt vesz igénybe, kérjük a kiállítani szándékozó alkotókat, hogy a tárlatra nevezett munkáikat 2015. november 5-ig juttassák el
a közösségi házba!
Az alkotások zsűrizése november 5 – 10. között zajlik
majd, a megnyitót pedig december 11-én, pénteken,
18 órakor tarjuk a közösségi ház kiállítótermében.
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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.

Kedves Gyáliak!
Advent időszakában közösen, városi
rendezvényekkel is készülünk a Megváltó eljövetelére. Így lesz ez az idén
is, hiszen ez az egyik legbensőségesebb hagyományunk. Az első vasárnap este a református templomban,
a második vasárnapon a katolikus
templomban lesz komolyzenei koncert, a harmadik vasárnapon pedig
a közösségi házba, a Kodály Zoltán
Alapfokú Művészeti Iskola és a Gyál
Városi Fúvószenekar hangversenyére várjuk az érdeklődőket.
A negyedik hétvégén az idén is a
városközpont lesz a helyszín. Délutánonként helyi csoportok és meghívott művészek lépnek fel a színpadon, nézelődhetünk a népművészeti
kirakodóvásárban, s forralt bor, forró
tea, sült gesztenye, kolbász mellett
találkozhatunk barátainkkal.
Az előző évek adventi programjához képest több új elemmel bővül a
rendezvénysorozat. December 11én, pénteken este a Gyáli Téli Tárlat
negyedszázados évfordulóját ünnepeljük a közösségi házban, s a negyedik hétvége programját is ott
fejezzük be, december 20-án, vasárnap este, a világhírű Experidance Együttes Angyalok Kara című
produkciójával.
Lesz egy nagyszabású adventi meglepetésünk
is, aminek különösen a gyermekek, kisgyermekes
családok örülnek majd, de biztos vagyok abban,
hogy minden korosztálynak maradandó élményt

nyújt az adventi időszak alatt. Erről most még nem
árulok el többet, de az Új Gyáli Újság novemberi
számában, ahol az Advent Gyálon rendezvénysorozat most formálódó részletes programját közreadjuk, erről is beszámolunk.
Sok szeretettel várok mindenkit az adventi
rendezvényekre!
Pápai Mihály
Gyál város polgármestere

Beszámoló a szeptemberi képviselő-testületi ülésről
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-én megtartotta éves munkarend szerinti soros ülését. A nyílt ülésen 17 napirendi
pont, ezt követően zárt ülés keretében további 4 napirendi pont szerepelt. Az alábbi fontosabb döntések
születtek:
• elfogadták Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt eseményekről, valamint a lejárt idejű határozatok
végrehajtásáról;
• elfogadták Gyál Város Önkormányzatának 2015.
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
beszámoló jelentését;

•

•
•
•

véleményezték a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézményének intézményvezetői állására kiírt pályázatot – Tábit Sarolta kinevezését javasolták;
javasolta a testület a Gyáli Hulladékgazdálkodási
Program által beszerzett gépek bérbeadását;
kiválasztották a Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodájának kiviteli tervezésére a tervezőt;
elfogadták a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozását.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Kibéd, Gyál testvértelepülése

te Gábos Tünde népdalénekes műsora, valamint Schmidt Gréta
szavalata.
A testvértelepülési kötelék hozadéka a kimagaslóan jó kapcsolat továbberősítése, a települések nemzetközi rangra emelése, kulturális, oktatási és sportintézményeink számára pedig
széles körű együttműködési lehetőségek biztosítása.
Az ünnepség megkoronázásaként közösen énekeltük el a
székely Himnuszt. Mindkét település törekszik arra, hogy a közeljövőben az egyre szorosabbra fűzött szálakból egy olyan lánc
alakuljon ki, mely soha nem szakadhat el.
A két település szövetségével értelmet nyert a hivatal épülete
előtt felvont székely zászló, mely a nemzeti összetartozást hivatott szimbolizálni.
Az ünnepélyes aláírást és a delegáció négynapos itt tartózkodását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jóvoltából finanszíroztuk.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
Suhajda Yvett
polgármesteri referens

Kibédről

Kibéd létezésének első írásos említése
1499-ből származik. Kibéd egy közepes nagyságú település a Kis-Küküllő
jobb partján, 370 méterrel a tengerszint felett, az erdélyi medence keleti részén, Erdély szívében helyezkedik
el. A vöröshagyma termesztés hazája.
Orbán Balázs így jellemzi: „Kibéd a
Marosszék legnagyobb és legszebb
faluja, mely az Uron és Tabika patakok
Küküllőbe ömlésénél fekszik.”

2015. szeptember 25-én Pápai Mihály, Gyál
város polgármestere és Dósa Sándor,
Kibéd község polgármestere aláírásukkal
hivatalossá tették a két település között
fennálló baráti kapcsolatot, testvértelepülési
megállapodás keretében.
A nemzetközi kapcsolatok építésének egyik legelterjedtebb formáját jelentik napjainkban a testvérvárosi,
testvértelepülési kapcsolatok, amelyek megnyitják az
utat a települések számára a nemzetközi programokban történő részvételre, új lehetőségeket teremtenek
a fiatalok számára. A városvezetés ezért is döntött
amellett, hogy Gyál városának is gyarapodnia kell egy
testvértelepüléssel.
A trianoni döntés következtében hatalmas csapás
érte nemzetünket. Magyarország területének kétharmadát elveszítette, ezzel elveszítve nemzetünk egy
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részét is. Széttéptek családokat, megcsonkították az
országot, és megtörték a lelkeket. Gyál számára - többek között - ezért is kiemelten fontos a határon túli magyarság ügyének felkarolása, a jó kapcsolat ápolása.
Így esett a választás egy erdélyi településre, a csodás
Kibédre. Gyál és Kibéd kapcsolata 2014-ben kezdődött. Akkor kereste meg a gyáli fél Kibéd polgármesterét az együttműködés lehetőségével, amelynek célja a baráti, partneri kapcsolatok ápolása, elmélyítése.
Az okirat ünnepélyes aláírásakor jelen volt Pápai
Mihály polgármester, Dósa Sándor, Kibéd község polgármestere, Orbán Sándor Kibéd község alpolgármestere, Erős József alpolgármester, dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Babák László Mátyás, a
Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatalának
vezetője, Gyimesi István nyugalmazott polgármester,
városunk díszpolgára, továbbá helyi képviselők, intézményvezetők és nem utolsó sorban a székely delegáció tagjai. Az esemény ünnepi hangulatát emel-

A falu nevezetességeihez tartozik a
református templom, a műemlék értékű orgona, amely még ma is az eredeti fasípokkal működik. Híres székely mesterünk, Bodor Péter készítette
1846-47-ben. Az 1848-as szabadságharc után épült Kibéd harangos iskolája és a Kós Károly által tervezett szövetkezeti épület.
2003 óta Kibéd újra községközponttá lett miután 1968-2003 között közigazgatásilag Makfalva községhez
tartozott.
Lakosainak száma 1785 fő, magyar
anyanyelvű és zömében református
vallású. A lakosság szorgalmas, állattenyésztéssel, zöldségtermesztéssel
és fafeldolgozással foglalkozik. Nagyon keresett áru a kibédi piros hagyma. Működik a gyapjúfeldolgozó üzem,
ahol takarókat és posztót készítenek.
Fellendülőben van a faluturizmus, a
vendégszeretetükről híres kibédiek
szívesen látják a pihenni vágyókat.
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ket helyezünk el. (Vonatkozó önkormányzati rendelet (7/2014.III.31) és az ÁSZF szabályozza a lakosság együttműködési kötelezettségét.).
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A Gy.T.H. Kft. szerződött lakossági és gazdálkodó szervezet ügyfelei által a kommunális hulladék gyűjtéÉrkeznek az új szelektív
sére
használt gyűjtőedények
kukákra a pontos beazonosítás és az ürítések követése, ellenőrzése céljából chipe1. lépés:

Októberben elkezdődik az új, szelektív hulladék
gyűjtéséhez használatos, sárga színű kukák kiosztása a gyáli háztartásokba.
Mint arról már többször beszámoltunk, Gyál Város
Önkormányzata európaiGYÁLI
uniós támogatással, mintegy
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
PROGRAM
365,26 millió forintból valósítja meg a Gyáli Hulladékgazdálkodási Programot, melynek keretében megújul
városunkban a hulladékszállítás módja.

GYÁLI
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
PROGRAM

Ezentúl ugyanis a szelektív hulladékokat nem zsákokban fugjuk elszállítani, hanem az erre a célra vásárolt új, sárga színű kukákban kell majd az ingatlanok elé kihelyezni a szelektív hulladékgyűjtésre
kijelölt napokon. Ezekbe a kukákba csak és kizárólag a szelektív, vagyis az újrahasznosítható hulladék
kerülhet!
Nagyon fontos megjegyezni, hogy a bevezetésre kerülő újfajta szelektív gyűjtés nem választás kérdése
lesz, hanem minden gyáli háztartásnak kötelezően kell
külön kukában gyűjtenie a kommunális, és a szelektív hulladékot. Ha valaki nem rendeltetésszerűen használja a gyűjtőedényeket, vagyis kommunális hulladékot
tesz a szelektív kukákba, büntetést von maga után.

I.

Mi lesz a lakosság teendője a jelenleg is használt, kommunális
hulladéknak fenntartott kukákkal?
1. lépés
Először is nagyon fontos, hogy ezeket a kukákat
mindenki őrizze meg, mert továbbra is ezeket
fogjuk használni a nem újrahasznosítható szemét elszállításához, tehát

nem ezek helyett fogjuk az új, sárga kukákat
kapni, hanem ezek mellé!
A GY.T.H. Kft. a kommunális hulladék gyűjtésére
– vagyis az eddig is – használt kukákra a pontos
beazonosítás és az ürítések követése, ellenőrzése
céljából chipeket helyez el. Hogy ezen chipek felhelyezése zökkenőmentesen és gyorsan lezajlódjon,
az Ön segítségére is szükség lesz.
Októberben a postaládákba kerülnek a GY.T.H. Kft.
levelei, amelyben találnak majd egy vonalkóddal ellátott matricát.
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I. Kommunális
szemétgyűjtő
edények azonosítása
Hogy az edények
beazonosítását és megjelölését
gyorsan és zökkenőmentesen
tudjuk elvégezni, és a
később kiosztandó szelektív edényeket Önök mielőbb használatba vehessék, az alábbi kéréssel fordulunk
Önökhöz:
Kohéziós Alap

ket helyezünk el. (Vonatkozó önkormányzatiKérjük,
rendelet
(7/2014.III.31)
az %()(.7(7e6$-g9ė%(
ÁSZFfel
szabályozza
a lakoshogy
az ábra szerintés
helyezze
a saját
szemetes kukájának vagy kukáinak az elejére
ság együttműködési kötelezettségét.).
a borítékban mellékelt papírcímkét legkésőbb a
kézhezvételt
napon. Több, eltérő
űrmértékű
Hogy az edények beazonosítását és megjelölését gyorsankövető
és zökkenőmentesen
tudjuk
elvégezni, és a
edény használata esetén, kérjük, a megfelelő kukákésőbb kiosztandó szelektív edényeket Önök mielőbb használatba vehessék, az alábbi kéréssel fordulunk
ra ragassza fel a megfelelő címkét. Kérjük, ügyeljen
Önökhöz:
rá, hogy a ragasztáskor száraz és pormentes legyen
a kuka felülete a biztonságos tapadás érdekében. Ha
bármilyen problémát észlel (például: a papírcímkén
1. lépés:
szereplő cím téves) vagy kérdése merül fel, keresse
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009
munkatársunkat
telefonon
a 06szerint
29/540helyezze
265 telefonKérjük,
hogy
az ábra
fel a saját
számon,
vagy
személyes
ügyfélszolgálatunkon
hétfőn-az elejére
szemetes kukájának vagy kukáinak
A levélben található matricát a jelenleg haszként a
8-20
óráig (2360mellékelt
Gyál, Kőrösi
út 53.), keddenborítékban
papírcímkét
legkésőbb
a
Hogyan történik
majd az új,
szenált kuka
kellazfölragasztani!
ként
9-11 oldalára
óra között
Arany János Közösségi Házban (2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.).

II.

kézhezvételt követő napon. Több, eltérő űrmértékű
lektív hulladék
számára
kiosztottkukáedényHa
használata
esetén,
kérjük,
a címtől,
megfelelő
Fontos:
A
címkén
feltüntetett
cím
az
ürítési
címre
vonatkozik.
a
postázási
címe
eltér
az
ürítési
Ezt a matricát a kézhezvételtől számított
sárga
kukák
átvétele?
ra kukára
ragassza
fel a megfelelő
címkét.
Kérjük,
abban az esetben a címkét az ürítési címen található
ragassza
fel.
Ha eltérést
tapasztal
a ügyeljen
rá,
hogy
a
ragasztáskor
száraz
és
pormentes
legyen
egy
napon
belül
fel
kell
ragasztaniuk
a
házcímke adatai (pl. kukaméret) és a valóság között, akkor is kérjük felragasztani a matricát a kukára!
A
kommunális
hullaa
kuka
felülete
a
biztonságos
tapadás
érdekében.
Ha
tartási hulladék számára fenntartott kukára.
dékgyűjtők
beazonosítása
bármilyen problémát észlel (például: a papírcímkén
2. lépés:
után cím
megkezdődik
a sze-kérdése merül fel, keresse
szereplő
téves) vagy
Ez még csak egy ideiglenes címke lesz, ami arra
lektív
gyűjtőedények
eljuttamunkatársunkat telefonon
a 06 29/540 265 telefonA
végleges
műanyag
címke
felhelyezését
munkatársaink
szolgál, hogy a végleges címke felhelyezését
tásavagy
a háztartásokba,
számon,
személyesmelyeket
ügyfélszolgálatunkon
hétfőnvégzik
el.
A
címkézési
művelet
előreláthatólag
négy hetet
megkönnyítse.
házhoz
szállítunk
Önöknek.
kéntKérjük,
8-20 óráig
Gyál,megérkezése
Kőrösi út 53.),
vesz igénybe.
hogy a(2360
papírcímke
és keddenként 9-11 óra között az Arany János Közösségi
Házban
(2360
Gyál,
Kőrösi
út
118-120.).
felragasztása után a soron következő ürítési napokon
Fontos: A címkén feltüntetett cím az ürítési címre voEzek a kukák 240 literesek,
6:00 és 21:00 óra között hagyja kint a kukát a köztenatkozik. Ha a postázási címe eltér az ürítési címtől,
sárga színűek lesznek, átvételkor
Fontos: A címkén feltüntetett cím az ürítési
címreaddig,
vonatkozik.
Hanem
a postázási
címe
eltér
az ürítési címtől,
rületen
amíg fel
helyeztük
az Ön
kukájára
abban az esetben a címkét az ürítési címen találhamár viselni fogják a GY.T.H. által
(vagy
kukáira)
a
képen
látható,
egyedileg
azonosítható
műanyag
címkét,
amely
lehetővé
teszitapasztal a
abban az esetben a címkét az ürítési címen található kukára ragassza fel. Ha eltérést
tó kukára
ragassza
fel. Ha eltérést tapasztal a címfelszerelt azonosító chipeket.
majd
a
rendszer
működését.
címke
adatai
(pl. kukaméret)
és aközött,
valóság
ke adatai
(pl. kukaméret)
és a valóság
akkorközött, akkor is kérjük felragasztani a matricát a kukára!
is kérjük felragasztani a matricát a kukára!
Ezeket a kukákat ingyen kapja meg mindenki,

2.lépés
lépés:
2.

ehhez azonban – a kiosztás hatékonysága
érdekében – lehetőleg előre ki kell tölteni azt
A végleges műanyag címke felhelyezését munkatársaink
az átvételi elismervényt, amit szintén tartalvégzik el. A címkézési művelet előreláthatólag négy hetet
a matrimazni
fog a hogy
GY.T.H.
levele, amelyben
vesz igénybe.
Kérjük,
a papírcímke
megérkezése
és
felragasztása
után
a soron
következő
napokon
cák is
lesznek,
továbbá
letölthetőürítési
a www.gyal.
6:00 és 21:00 óra között hagyja kint a kukát a köztehu honlapról.
rületen addig, amíg fel nem helyeztük az Ön kukájára

A végleges
azonosító
így néz majd
ki, ezeket
a
(vagy
kukáira)
a képen
látható,
egyedileg
azonosítható műanyag címkét, amely lehetővé teszi
Az átvételi elismervényt mindenki gondosan olvassa
GY.T.H.
Kft.
megbízottai
fogják
fölhelyezni
az
majd a rendszer működését.
utcán hagyott kukákra.

A papírcímke megérkezése és felragasztása
után a soron következő ürítési napokon 6:00
és 21:00 óra között hagyja kint a kukát a közterületen addig, amíg fel nem helyeztük az Ön
kukájára (vagy kukáira) a képen látható, végleges egyedileg azonosítható műanyag címkét,
amely lehetővé teszi majd a rendszer működését.

át, ezután töltsék ki a megfelelő rovatokat és írják alá.

A szelektív edények átadása érdekében munkatársaink a kommunális edények beazonosítása után hétköznap délutánonként és hétvégi időpontokban fogják
Önöket felkeresni. Amennyiben nem találják Önöket otthon, üzenetet hagynak Önöknek a postaládában a szelektív edények átvételének megszervezése céljából.
Reméljük, szolgáltatásunkkal továbbra is elégedett
lesz, munkánk támogatását és együttműködését pedig előre is köszönjük.

2015. október

Mi kerülhet majd a sárga
szelektív kukákba?

papír
- újság, folyóirat, könyv, füzet
- kartondoboz lapra hajtva
- tojástartó
- egyéb, csak tiszta papír alapanyag
- többrétegű tejes- és üdítősdoboz

műanyag
- PET italos palack lapítva, kupak
nélkül
- mosószeres flakon kiöblítve, lapítva
- műanyag csomagoló fólia

fém
- fém sörös- és üdítős doboz
- konzervdoboz kimosva

Tilos lesz a szelektív kukába tenni:
- kommunális hulladékot
- kerti zöldhulladékot
- veszélyes hulladékot
- tűzveszélyes anyagot
- zsíros, olajos papírt, műanyagot
- használt papírzsebkendőt, szalvétát
- CD/DVD lemezt
- festékes, vegyszeres flakont
7
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Pályázat A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 
Gyál Város Önkormányzata az idén is csatlakozott a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi
fordulójához.
2015-ben több mint 2.500.000 forinttal járult hozzá az Önkormányzat a fiatal, gyáli hallgatók továbbtanulásához, a maximálisan adható támogatási
összeggel.
A pályázók köre:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.
Figyelem! A pályázás rendje a tavalyi évhez hasonlóan az alábbiak szerinti:
A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://
www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx Azok a pályázók,
akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben,
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév
és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az „Elfelejtett jelszó funkcióval” kérhetnek új jelszót.
A pályázói regisztráció vagy a belépést követően lehetséges a
pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 204/2015. (IX.24.) számú határozattal csatlakozott a
2016. évi fordulóhoz!!
A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! Az adatok
ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat benyújtási határideje:  2015. november 9.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban
meghatározott bármely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását önkormányzatunk az EPER-Bursa rendszerben igazolja. A be nem
fogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat benyújtásának helye:
Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda
Szociális és intézményi igazgatási csoport
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. fsz. 13. és 16.
E-mail: igazgatas@gyal.hu, Honlap: www.gyal.hu
Hivatali ügyfélfogadási idő:
hétfő: 12:30-15:30, szerda: 12:30-17:45, péntek: 8:00-12:00
Pályázati kapcsolattartó:
Sághi Tamásné (telefon: 06-29/544-140)
Pap Krisztina (telefon: 06-29/544-141)
Varga Patrícia (telefon: 06-29/544-138)
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A pályázók köre, az ösztöndíj időtartama,
a pályázat kötelező mellékletei:
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT
Pályázók köre:
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben
az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 őszén már nem áll fenn,
úgy a 2016/2017. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele,
hogy a 2015/2016. tanév második félévére a beiratkozott hallgató
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Az ösztöndíj időtartama:
10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2015/2016.
tanév második (tavaszi), illetve a 2016/2017. tanév első (őszi)
féléve);
A pályázat kötelező mellékletei:
a)

b)
c)
d)

A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016. tanév első félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak
azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett –
egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve
hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők
egy főre jutó havi nettó jövedelméről. (kereseti kimutatás 3
havi bérről)
A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
1. sz. melléklet szerint
A pályázó lakcímkártyájának fénymásolata.

2016. ÉVI FORDULÓJÁRA
„B” TIPUSÚ PÁLYÁZAT
Pályázók köre:
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem
rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert,
érettségizettek és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a
2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama:
„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2016/2017. tanév, a 2017/2018. tanév és a
2018/2019. tanév).
A pályázat kötelező mellékletei:
a)
b)
c)
d)

Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban
élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: 1. sz. melléklet szerint
Büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat arról,
hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyert felvételt.
A pályázó lakcímkártyájának fénymásolata.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Figyelem! Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
•
középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt ,
•
a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos
és szerződéses állományú hallgatója,
•
doktori (PhD) képzésben vesz részt,
•
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
A pályázatok elbírálása:  2015. december 7-ig.
A pályázók értesítése:	 2015. december 17-ig.
A pályázati kiírás teljes szövege és a mellékletek megtalálhatók a www.gyal.hu honlapon.
Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Köszönetnyilvánítás
A Gyáli Liliom Óvoda teljes felújítása és bővítése folyamatban van. Nagyon sok köszönettel és hálával
tartozunk minden segítő kéznek.
Szeretnénk külön köszönetet mondani Németh Istvánnénak, a Gyáli Tátika Óvoda intézményvezetőjének és Bikkiné Teréki Anna tagóvoda vezetőnek, akik
a nyári hónapokban rendelkezésünkre bocsátották a
Bartók Béla utcai Tagóvodát, így ezen időszakban is
zavartalanul tudtuk fogadni az érkező gyerekeket.
Köszönetünket fejezzük ki Gazdikné Kasa Csilla
igazgatóasszonynak, aki nagy segítséget nyújtott számunkra, óvodánk berendezési tárgyainak tárolásában
a teljes rekonstrukció elkészüléséig, az Ady Endre Általános Iskolában.
Szeretnénk köszönetet mondani továbbá minden
szülőnek, akik segítették a visszapakolás folyamatát,
illetve a nyári hónapokban az óvoda berendezési tárgyainak, játékainak tárolásában segítséget nyújtottak.
Köszönetünket fejezzük ki Durucz Titanilla szüleinek,
akik sok-sok gyönyörű virág és növény adományozásával segítették megújult óvodánk még szebbé tételét.
A Gyáli Liliom Óvoda nevelőtestülete

A megújult Gyáli Nagycsaládosok
Egyesületének rendezvénye családoknak, kicsiknek, nagyoknak és családra
vágyóknak.
Mindenkit szeretettel várunk
2015. november 21-én,
szombaton 13 órától
a gyáli Arany János Közösségi Házba!
Sokszínű, érdekes, kulturális színpadi
programok, a nagyteremben.
Gyermekeknek: kézműves, játszóházi
és egyéb foglalkozások.
Részletes program: az újság novemberi számában, a Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete oldalán és a honlapunkon (www.gyaline.hu) jelenik majd meg.
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Terménybemutató kiáIlítás a Közházban
A Gyáli Kertbarát Kör idén is megrendezte a már hagyományossá vált nyárvégi terménybemutató kiállítását. A megnyitó szeptember 9-én volt.
Az ünnepséget megtisztelte jeIenlétéveI dr. Szűcs
Lajos országgyűlési képviselő, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, a Nemzeti összetartozás bizottságának eInöke, Erős József, Gyál város alpolgármestere, Nagy Kálmán, a Kertészek és Kertbarátok
Országos Szövetségének aIeInöke, a Mogyoródi Kertbarát Kör elnöke, Petrik István, a Dunabogdányi Kertbarátok elnöke és tagsága vaIamint intézmények vezetői, civiI szervezetek képviselői.
Az érdeklődők szeptember 9. és 14. között tekinthették meg az idei nyár Iegszebb, Iegnagyobb,
legkülönIegesebb terméseit. Reméljük, jövőre is találkozunk és együtt gyönyörködhetünk a sok szorgos
kertbarát munkájának gyümölcseiben.
A Gyáli Kertbarát Kör 2015 évi programjában meghirdette a lakosság részére a ,,Legszebb konyhakert, előkert, díszkert és utcarészIet” versenyét, melynek eredményhirdetésére szintén szeptember 9-én került sor.
A versenyen Madár Lajosné, Katona Gábor, Zelenka
Józsefné, Békés István, ifj. Király László, Schmidt József, Tardi Lajosné, Tarjányi Istvánné, Duró Pálné, Bacsa Ferenc, Lvomszki Károlyné, Török Ignácné, Váczi
ViImos, Durucz Lajosné, Németh Józsefné értek eI kimagasló eredményt. Gratulálunk nekik!
Köszönjük Gyál Város Önkormányzatának és képviselő-testületének anyagi támogatását, mellyeI hozzájárultak a programok megvalósításához. Köszönetet
mondunk a közösségi ház vezetőjének és dolgozóinak, hogy helyet adtak a rendezvénynek. Köszönjük minden tagtársunk kitartó és önzetlen munkáját,
melyben szervezték és rendezték az eseményt, emelve ezzel az ünnep színvonalát.
Király László elnök,
Sármány Ferencné elnökhelyettes
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Változás a GY.T.H. Általános Szerződési
Feltételeiben
A GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. általános szerződési feltételek
2015. szeptember 30-val módosultak.
Az ÁSZF-ek elérhetőek a gyal.hu oldalon, és az
.A.S.A. Magyarország Kft. oldalán is (www.fcc-group.
hu hírek). Kérjük, olvassák át figyelmesen az ÁSZF-et,
különös tekintettel többek között a változással érintett
17. és 21. pontokra, amelyek a fizetési határidőről és a
fizetési késedelem következményeiről szólnak.
17. A Szerződő Felek határozott idejű, naptári negyedévre szóló elszámolásban állapodnak meg.
A Közszolgáltató a Megrendelő részére teljesített
Közszolgáltatást tartalmazó számlát a tárgynegyedévről a tárgynegyedévet követő hónap 10. napjáig a
mindenkor érvényes általános forgalmi adóról szóló
törvény előírásai szerint állítja ki közvetlenül, vagy az
általa számlakészítéssel megbízott Szolgáltató által.
A fizetési határidő a számla kiállítását követő 18
naptári nap.
21. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Közszolgáltató az ingatlanhasználó/Megrendelő jelen szerződésben rendelkezésre álló személyes adatait és
az edényzetre vonatkozó információkat a Közszolgáltatás szervezése, a Közszolgáltatási szerződés
teljesítése, ennek keretében a Közszolgáltatás díjigényének érvényesítése érdekében (ez esetben kiegészítve a díjtartozásra vonatkozó adatokkal) kezelje,
szükség esetén alvállalkozója/megbízottja számára a jelzett felhasználási célból átadja. Az adatkezelés időtartama legfeljebb a szerződés lejártáig, ill.
díjtartozás esetén a díjtartozás teljesítésének időpontjáig terjed. Megrendelő fizetési késedelme esetén Közszolgáltató, illetve alvállalkozója a követelése
érvényesítésére fizetési felszólítást küld, amely első
fieztési felszólítás adminisztrációs költségátalánya
1.200,- Ft. Amennyiben Megrendelő az első fizetési felszólítás kézhezvételét követő 8 napos póthatáridőn belül sem fizeti meg tartozását, Közszolgáltató,
illetve alvállalkozója a díjhátralékok, illetve számlakövetelések behajtására szakosodott hátralékkezelőt
bízhat meg . Ebben az esetben a követelés behajtásának díja is Megrendelőt, mint adóst terheli, melyről a számlát a hátralékkezelő állítja ki. Megrendelő a közszolgáltatásról kiállított számlán feltüntetett
fizetési határidő elmulasztásával kifejezett hozzájárulását adja, hogy a tartozás és kapcsolódó költségeinek behajtása érdekében a személyes adatai a
hátralékkezelő (Consequence Europe Magyarország
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Kft., székhely: 1013 Budapest, Pauler u. 11. telefon:
+36-1/5100-921; e-mail: behajtas@dijhatralek.hu) részére átadásra kerüljenek, aki azokat jogosult adatkezelőként nyilvántartásba venni, és a behajtás céljához szükséges mértékben és ideig kezelni.
Kérdés esetén a lakossági ügyfélszolgálat munkatársai
készséggel
állnak
rendelkezésükre:
vevoszolgalat@fcc-group.hu 06-29/540-265.

Szakdolgozatokat,
diplomamunkákat,
tanulmányokat
várunk
Városunkban sok, egyre több érték születik.
Ezek között nagyon fontosak a Gyállal kapcsolatos témájú és/vagy gyáliak által írt szakdolgozatok, diplomamunkák, tanulmányok formájában
testet öltő szellemi teljesítmények is.
Az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár folyamatosan gyűjti ezeket.

Rendezvények az idősek világnapja alkalmából
Az idősek világnapja alkalmából idén két civil szervezet is rendezett megemlékezést.
Elsőnek az Őszidő Nyugdíjas Klub ünnepségét tartották szeptember 29-én a közösségi házban.
A teltházas eseményen nem csak városunk idős lakosaira gondoltak, de vendégül hívták a felsőpakonyi
Darumadár Nyugdíjas Klub tagjait is. Sármány Ferencné az Őszidő Nyugdíjas Klub elnöke köszöntötte
a közönséget, majd a felsőpakonyi vendégek műsora
után a szervező klub énekkara, illetve szólóénekesek
műsora következett.
A jó hangulatú megemlékezést vacsora és táncmulatság zárta.
A Nyugdíjasok Helyi
Képviseletének Közhasznú Egyesülete október
1-jén, szintén a közösségi házban tartott ünnepséget az idősek világnapja alkalmából.
Kiss Jánosné az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd
Pápai Mihály, Gyál város polgármestere tartott
beszédet.
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési
képviselő
üdvözlő szavait dr. Sándor Tamás az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának
munkatársa tolmácsolta.

A jubileumi házassági évfordulójukat idén ünneplő házaspárok Lázár Sándorné anyakönyvvezető előtt
megújították házasságukat.
Idén is Pápai Mihály polgármester gratulált elsőként
az „ifjú pároknak”.
Az idén jubiláló házaspárok:
Gábor Ferenc és párja Szabados Katalin 
Sági Károly és párja Oláh Ilona 
Perei Mihály és párja Fügedi Klára 
Szabó Sándor és párja Rekop Ilona 
Révész Imre és párja Gyakari Erzsébet 
Hetzendorfer Antal és párja Mizsei Mária 
Siklósi István és párja Bajor Márta 
Gróf István és párja Magyar Aranka 
Sebestyén Lajos és párja Nagy Erzsébet 
Hentes András és párja Pogány Julianna 

(60 éves évforduló);
(60 éves évforduló);
(50 éves évforduló);
(50 éves évforduló);
(50 éves évforduló);
(50 éves évforduló);
(50 éves évforduló);
(50 éves évforduló);
(50 éves évforduló);
(50 éves évforduló).

A műsor részeként színvonalas zenei előadásokat
élvezhetett a közönség, hiszen a Nyugdíjasok Helyi
Képviseletének Közhasznú Egyesülete ajándékaként
Kiss Tamás népzenész tárogatón előadott műsorát
hallgathatták meg, Pápai Mihály városunk polgármestere pedig Dömsödi Farkas Bálint és Menyhárt Marika nóta- és operetténekesek műsorával lepte meg a
gyáli időseket.

Kérjük, hogy akik ilyen dokumentumokkal
rendelkeznek, juttassák el azokat a könyvtárba! Papíralapú és digitalizált anyagokat is örömmel fogadunk, a másolásról természetesen
gondoskodunk.
A dokumentumokat a szerzői jogi és egyéb vonatkozó jogszabályok, szakmai irányelvek maradéktalan betartásával kezeljük.
Célunk egy a városunkkal kapcsolatos témájú,
illetve itt élők által írt tudományos igényű dokumentumokból álló gyűjtemény létrehozása.
Kérjük, segítsen ebben!
Gazdik István
igazgató
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Hatévesen a csúcson
A sportot nem
lehet elég korán kezdeni, remek bizonyíték
erre két gyáli kislány, Sallay-Barth
Szonja és Golyha
Nikolett, akik még
csak 6 évesek,
de már három
éves sportpályafutást tudhatnak
maguk mögött.
Barátságuk
a bölcsődében
köttetett, együtt
kezdtek el ritmikus
sportgimnasztikázni, először csak hobbi
szinten a gyáli közösségi házban, később pedig a Vecsés SE színeiben komolyabban is megismerkedtek ezzel a sporttal.
Olyannyira, hogy tavaly decemberben az edző
Zahradnik Gina kérésére felléptek egy bemutatón,
ami olyan jól sikerült, hogy tavasszal több versenyen
is indultak.
A sok edzésnek meg is lett a gyümölcse, fantasztikus eredményeket értek el, mint például országos első
és nemzetközi első- második helyezés.
A lányok eddigi eredményei:
Sallay-Barth Szonja 6 éves
Nemzetközi Pécs kupa – nemzetközi első helyezett/arany
Berczik Sára Országos Bajnokság – országos első helyezett/arany
Berczik Sára emlékverseny elődöntő – Harmadik helyezett/arany minősítés
AlbaRg Kupa – Második helyezett/arany minősítés
1.nemzetközi Vecsés kupa – nyolcadik
Bük Junior RG Bajnokság – arany minősítés
Golyha Nikolett 6 éves
Nemzetközi Pécs kupa – nemzetközi második helyezett
Berczik Sára Országos Bajnokság – országos harmadik helyezett/arany
Berczik Sára emlékverseny elődöntő – arany minősítés
AlbaRg Kupa – negyedik helyezett
1.nemzetközi Vecsés kupa – tizedik helyezett
Bük Junior RG Bajnokság – arany minősítés
Gloriett kupa – második helyezett
További sikeres versenyzést lányok!
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A FEGY naplójából
09.03. Felsőpakonyról érkezett riasztás egy teherautó vezetőfülkéjében keletkezett tűz miatt.
A helyszínre vonuló tűzoltóinknak és járőrünknek sikerült a tüzet még a fővárosi egységek
helyszínre érkezése előtt megfékeznie. A hónap
során további két hasonló tűzeset is történt, két
gyáli logisztikai telepen lobbant lángra egy-egy
kamion vezetőfülkéje, tűzoltóink mindkét esetnél segítséget nyújtottak az oltásban.
09.05. Késő este érkezett lakossági bejelentés, hogy a zöldségpiac területén valakik autóval „rodeóznak”. A kiérkező járőr a feltételezett
elkövetőket a helyszínen megtalálta és a rendőrhatóság kiérkezéséig visszatartotta. A gyanú
szerint némi alkoholos befolyásoltság is közrejátszott a féktelen mulatozásban.
09.13. Az esti órákban érkezett jelzés, hogy
személyi sérüléssel járó baleset történt a Kisfaludy utca és Bartók B. utca kereszteződésében.
Kiérkező tűzoltóink a káreset felszámolásában,
míg polgárőreink a közúti forgalom elterelésében nyújtottak segítséget. Ugyanebben a kereszteződésben egy héttel később is törént hasonló baleset, akkor 3 sérült szorult ellátásra.
Mindkét esetben az elsőbbség meg nem adása
volt a baleset oka.
09.17. Állampolgári bejelentést kaptunk arról,
hogy az Erdősor utcában egy férfi házakhoz
csöngetett be azzal, hogy a villanyórát kell lefényképeznie. Mikor járőrünk a helyszínre érkezett, az illető sűrgősen menekülőre fogta gépjárművével, amelyet visszatartani sajnos nem
volt módunkban, csak rendszámát tudtuk leolvasni és a rendőrhatóság számára átadni.

„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
dal- és nótaműsor

2015. november 14-én, szombaton 15 órakor
a gyáli Közházban
Fellépnek
a Kovács István Pál Dalkör tagjai és
NÁDASDY LÁSZLÓ
nótasztár vendég.
Zene:
Látó Imre és cigányzenekara.
Szünetben tombola!

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha
neme,
vallásifaji hovatartozása,
vagy világnézeti meggyőződése,
bőrszíne,
politikai vagy más véleménye,
nemzetisége,
anyanyelve,
nemzetiséghez
családi állapota,
való tartozása,
anyasága vagy apasága,
fogyatékossága,
szexuális irányultsága,
életkora,
nemi identitása,
egészségi állapota,
vagyoni helyzete
vagy egyéb tulajdonsága miatt
hátrányos megkülönböztetés éri.
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt
benyújtott panaszok kivizsgálása és az egyenlő bánásmód szempontjainak érvényesítése.

Ott vagyunk a közelében.

Keresse fel DR. SZATMÁRI ÉVA Pest megyei egyenlő bánásmód-referens ügyfélfogadását
2015. november 23–án (hétfő) 11.30 és 15.30 óra között
Arany János Közösségi Ház épületében (2360 Gyál, Körösi u. 118-120.)

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

Levélcím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 		
Telefon: 795-2975, fax: 795-0760				

email: ebh@egyenlobanasmod.hu
web: www.egyenlobanasmod.hu

Irodalmi szalon indul

Kedves Gyáliak!

Boldogan aduk hírt a költészet, a prózaírás művelőinek és kedvelőinek, hogy elindult a városi
könyvtárban egy Irodalmi Szalon.
Minden hónapban egyszer találkozunk, bárki
(kortól, nemtől függetlenül) részt vehet ezeken a
kötetlen, szórakoztató beszélgetéseken, bemutathatja saját verseit, írásait, de akkor is szeretettel várjuk, ha „csak” érdeklődő! Az Irodalmi
Szalon ápolni és gazdagítani kívánja Gyál város
irodalmi életét.
Legközelebbi találkozónk október 13-án, kedden 18 órától lesz a városi könyvtárban! Szeretettel várunk Gyálról és a környező településekről is!
Farkas Évi színművész,
az Irodalmi Szalon vezetője

Valóra vált egy álom

Sok-sok év után teljesült Tordai Judit kívánsága, hiszen
állampolgársági esküt tett a közösségi házban. Minden
felmenője magyar volt ugyan, de ő csak most lett magyar állampolgár. Köszönjük a gyönyörű ünnepséget és
Erős József alpolgármester közreműködését. Felejthetetlen ünnepség volt.
a barátok és a rokonok
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Keresz†
kérdések

Megújul a lóversenyfogadás

Fogadjunk, hogy nyer!
Országos fogadóhálózat kiépítésén dolgozik a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft.
A közelmúltban vezető-, és ezzel egyetemben teljes arculatváltáson átesett állami tulajdonú
társaság eltökélt célja, hogy a lóversenyzést és a lóversenyfogadást ismét népszerűvé tegye a hazai lakosság körében.
Jelenleg, az ország közel 150 pontján fogadhatnak a
lovi rajongók, a kínálat rendkívül színes. Hétköznapokon, a koradélutáni óráktól egészen estig, a világ élvonalába tartozó angol, ír és francia futamokra tehetik meg tétjeiket a játékosok, míg hétvégéken magyar
ügető- és galoppfutamok várják a fogadni vágyókat.
A versenyek élőben nézhetők a Sport Televízióban és
az interneten.
A helyi fogadóiroda a Vecsési úti Szerencsevár Lottózóban van, ahol megteheti tétjeit, és élőben élvezheti a futamokat.
Amennyiben ön is fogadni szeretne, bővebb információért látogasson el a www.lovifogadas.hu honlapra.
(X)

•
•
•
•
•
•

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

Ha érdekli mi az élet célja…
Ha fontos önnek az élet lelki dimenziója…
Ha fontos önnek, hogy mi lesz a halál után…
Ha még nem tudja miről szól igazán a Biblia…
Ha szeretne hiteles információt kapni Jézus
Krisztusról…
Ha szeretne megkeresztelkedni, vagy gyermekét
megkereszteltetni…

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

… akkor érdekelheti Keresztkérdések c. 10 hetes tanfolyamunk, amelyen szeretettel látjuk.

+

Péntek esténként
18.00-20.00 óra között
A Gyáli Református Gyülekezet termében
(2360 Gyál, Zrínyi Miklós u. 33.)
2015. szeptember 18-tól.
• Védőoltások, chipezés
• Belgyógyászati, sebészeti
és szülészeti ellátás

Ha szívesen részt venne, vagy szeretne többet megtudni,
kérjük hívja Gyimóthy Zsolt lelkipásztort (+36 30 6378174).

MESTEREK BOLTJA

Kristályvirág
Optika

SZERELVÉNY SZAKÜZLET

A minőségi látásért

A syncreon Technology Kft. felvételre keres
munkavállalókat Gyálra (Prologis Ipari Park)
AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL
RAKTÁRI DOLGOZÓ és TARGONCAVEZETŐ
munkakörbe.
Feladatok
• rendelések összekészítése, címkézés
• komissiózás
• egyéb betanított raktári feladatok
Elvárások
• befejezett általános iskolai tanulmányok
• targoncavezető munkakörhöz targoncavezetői jogosítvány
• 2 műszakos munkarend vállalása
• pontos, precíz munkavégzés
Amit kínálunk
• bejelentett munkaviszony
• hosszú távú munkalehetőség
• piacnak megfelelő bérezés, munkába járás támogatása
Felkeltettük érdeklődését az állással kapcsolatban?
Küldje el önéletrajzát az alábbi címre:
renata.solymosi@syncreon.com
vagy adja le személyesen telephelyünkön
(Gyál, Prologis Ipari Park, DC5 épület)!
Egyéb információ: 06-70/455-50-40
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GYÁL, HUNYADI ÚT 5.

Október a látás
hónapja
Aktuális akcióink:
1. Újra 20%
kedvezménnyel a
BlueControl réteggel
ellátott lencsék
2. Minőségi
progresszív lencsék
35% kedvezménnyel

TELEFON: 29/345-500

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

• Computeres
látásvizsgálat

24 ÉVE A LAKOSSÁG
SZOLGÁLATÁBAN

• Baba-, gyermekszemészeti szűrővizsgálat
• Szemüvegkészítés
és javítás
• Kontaktlencse alkalmassági vizsgálat,
illesztés és betanítás

Nyitva tartás:

Hétfő – Péntek: 9 – 18
Szombat: 9 –14

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

Vizsgálatra bejelentkezés
és bővebb információ kérés az alábbi
elérhetőségeken:

06 70 902 5876

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

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
A gyászoló család nevében
köszönöm mindazoknak, akik
édesanyámat, Gazdik Istvánnét
utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkat részvétnyilvánításukkal, illetve más módon enyhíteni
igyekeztek. Gazdik István
Fém megmunkálásban jártas,
pontos, precíz kollégát keresünk
felsőpakonyi új üzemünkbe. Feladatok: fúrás, köszörülés, forrasztás, összeszerelés. Stabil 8
órás munkahely, versenyképes
fizetés. Jelentkezni önéletrajzzal.
06-20/572-7897.
Társat keres? Személyre szabott elvárások alapján leinformált ügyélbázissal várom bejelentkezését a 06-20/428-4815
számon, vagy delpestcronos@
gmail.com címen.
Alsónémedi telephelyű cég keres nemzetközi kamionsofőrt.
Elvárások: C, E kategória, GKI,
PÁV III, angliai viszonylatra, tapasztalat szükséges! Önéletrajzát e-mailben kérjük. info@
osimix.hu, 06-20/952-9597.
20m2 üzlethelyiség kiadó
Gyálon a Kőrösi úton. Telefon:
06-70/632-1919.
KORREPETÁLÁS Történelem,
magyar, biológia, földrajz tárgyakból általános iskolásoknak
pótvizsgára, felvételire való felkészítés. Történelemből érettségire
is! Tanulási problémás, diszlexiás gyerekeket is vállalok. Gyál és
XVIII. kerületben házhoz is megyek! Érd.: 06-20/236-8695.
Eladót keresünk! Minimum 5 éves gyakorlattal.
Számítógépkezelői gyakorlat
szükséges. 06-20/378-5752.
Ingyenes! Gyálon! Végzős fodrász tanuló keres férfi, női hajmodelleket. Érd.: 06-70/649-2042.

18

Olasz és orosz privát nyelvórák
Gyálon, diplomás nyelvtanártól.
Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is. Tel.: 0670/ 933-8181.
Polgár Mónika szakbecsüs készpénzért vásárol mindennemű
régi lakberendezési tárgyakat.
Bútorokat, festményeket, porcelánokat, órákat, csillárt, szőnyegeket, könyveket, katonai tárgyakat, hangszereket, bizsukat,
ritkaságokat, komplett hagyatékot is. Kiszállás, szakbecslés díjtalan. Telefon: 06-30/419-2713.
ÚJ HÚS, ÚJ TULAJDONOS
csak magyar termékek, saját füstölt áru. Házi perzselt sertés. Előrendelést felveszünk. Gyál, Munkás utca 2., 06-30/644-8191.
Gyál Móra Ferenc utca 1. alatt
lévő 260 m2 magánház áron alul
eladó. Irányár: 18,5 M forint.
Telefon: 06-20/975-5103.
Ügyeskezű hölgy kollégát keresünk, üveg és réz forrasztására
felsőpakonyi új üzemünkbe. Betanított munka, napi 8 órás stabil
munkahely. Fontos a precizitás
és a kézügyesség. Jelentkezni
önéletrajzzal. 06-20/572-7897.
Gyáli diákmunkára keresünk diákot, heti legalább 2 munkanapra, bruttó 798-as órabérben. Munkaidő 4-12 vagy 12-20.
Jelentkezni emailben csilla@
biztoskesz.hu címen lehet.

Tehéntej kapható!
Érdeklődni: 20/497 7418

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 06-20-2445315-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.
Egyedi ajtók, ablakok, bútorok,
teraszok, garázs, ács, parkettás
munkát vállalunk. 70/666-9568.
Víz, gáz, kőműves, burkoló, festés, parkettás, ács, asztalos munkát vállalok. Tel.: 20/324-6186.

Pótvizsgára felkészítés matematikából (esetleg más
tantárgybólhis)i rGyálon,
d e tteleés
fonszám: 06-20/527-7701.
Lizzy Perity GYÓGYMASSZŐR
svéd-, talp-, hát-, kötőszövet
masszázs, lágy-csontkovácsolás, teljes testmasszázs. Holistic
Pulsing – lélekmasszázs (pánikbetegség, depresszió oldása/gyógyítása). Tel.: 06-20/404-4241.
Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek
(személygépkocsi,
motor) felvásárlása készpénzben, azonnal. Tel.: 06-30/2593260 Csongrádi István.
Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca
73, Tel.: 70/233-30-47.
Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek, pas�szív BAR listásoknak is a legrugalmasabban. Csongrádi István
06-30/259-3260.
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.
Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasztás, hosszabb
élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása, hidrofor javítás és ingyenes állapotfelmérés. Telefon: 06-30/417-2317.
Gyáli raktárba keresünk targonca vezetői engedéllyel rendelkező
személyeket. Bérezés: br: 145.000.
Munkaidő 12-20 és 20-4,00. (heti 5
munkanap) Jelentkezni emailben a
csilla@biztoskesz.hu címen lehet.
Környező városokból az utazást ingyenes busszal segítjük.

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.
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NB I-es
Felnőtt Birkózó
Csapatbajnokság
OKTÓBER 29.

CSÜTÖRTÖK 18 óra
A gyáli Bartók Iskola
tornatermében
Csepel - haladás - fradi

A Ferencvárosi
Torna Club
szervezésében

Szeretettel várunk minden
érdeklődőt!
A belépés díjtalan.

