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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Meghívó
Gyál Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt
az augusztus 20-án szombaton,
Szent István király ünnepén,
a keresztény magyar államalapítás
napján, 11 órakor,
a Templom téren kezdődő
városi ünnepségre!
Ünnepi beszédet mond:
Pápai Mihály polgármester
Közreműködik:
Ozsgyáni Mihály színművész,

25 éve városunkban
a Havi Logistics

a Gyál Városi Fúvószenekar
és a Gyáli Kaleidoszkóp Színpad

Képviselő-testületi
beszámoló
Semmelweis nap
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Tisztelt Adózók!
Közelít a második félévi adókötelezettségek befizetésének határideje, vagyis
szeptember 15. napja.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az idei évben, második fizetési értesítő megküldésére, csak október hónapban kerül sor, a 2000 Ft hátralékot, illetve túlfizetést
meghaladó adózók esetében.

Ezen időpontig teljesíthetik késedelmi pótlék mentesen második félévi adókötelezettségeik befizetését
építményadó, iparűzési adó, valamint gépjárműadó
vonatkozásában.

A 2016. évi első fizetési értesítő megküldése után forgalomba helyezett gépjárművek esetén, a második
félévi fizetési kötelezettség teljesítéséhez, a kötelezettség megállapításáról kapott határozat mellékleteként küldtünk Önöknek készpénz átutalási megbízást.

A 2016. március elején megküldött fizetési értesítések mellékleteként, magánszemélyek részére,
megküldtük a második félévi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges készpénz átutalási megbízásokat (csekkeket) is.
Abban az esetben, ha mégsem áll rendelkezésükre a befizetéshez szükséges csekk, akkor szíveskedjenek az Adócsoporthoz befáradni, és új csekket kérni.

Bankszámla nyitásra kötelezett adózóinknak befizetéseiket továbbra is átutalással kell teljesíteniük. Magánszemélyek is teljesíthetik befizetéseiket átutalással,
ebben az esetben az átutalás közlemény rovatában szíveskedjenek feltüntetni befizető azonosító számukat.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Iroda

Tüdőszűrés Gyálon
A szokásos éves tüdőszűrés 2016. augusztus 1-től
augusztus 28-ig lesz a Rákóczi utcai iskolában
(Gyál, Rákóczi út 44-46.), melynek bejárata a Károlyi
Mihály utca felől van.
A vizsgálat ideje:
Hétfő, szerda: 
12.00 - 18.00
Kedd, csütörtök, péntek:  08.00 - 14.00

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 vizsgálat elvégzéséhez személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ kártya szükséges, valamint – ha
van – az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást vigyék magukkal a szűrővizsgálatra.

A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de
beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges (nyilatkozat az Egészségügyi Központ információs
pultjánál elérhető). A törvény által kötelezettek, illetve a
18 évnél idősebb tanulóknál (szakiskolai szakmai alkalmassági vizsgálat), akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.

Amennyiben a leletre szükség van, saját névre kitöltött felbélyegzett válaszboríték ellenében 3 héten belül postán megküldik.

Panasz nélkül is lehet beteg! A vizsgálat alkalmas a
TBC illetve sok más tüdő-betegség időben történő
felismerésére!

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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Gyáli Újság
gyálvárosönkormányzatánakközéletiésinformációslapja
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.

A helyben lévő közszolgáltatások közül a válaszolók
a tömegközlekedési hálózattal és a közvilágítás fejlettségével és a közbiztonság helyzetével voltak leginkább megelégedve, míg az egészségügyi szolgáltatások, a kereskedelmi egységek és a szórakozási
lehetőségek miatt kényszerülnek gyakran a környező
településekre látogatni.

Tisztelt Gyáli Lakosság!
Gyál Város Önkormányzata a város településfejlesztési stratégiájának megújításán dolgozik, mely a településen megvalósuló fejlesztések középtávú tervét foglalja magában. Annak érdekében, hogy a város
valóban jól működő és mindenki számára elfogadható jövőképet alakítson ki, a város vezetése kérdőíven
gyűjtötte össze a lakosság meglátásait és elképzeléseit Gyál jövőjét illetően.
A kérdőív a város összes háztartásába eljutott, és
Gyál honlapjáról is elérhető volt. A város jelenlegi fejlettségéről, és a jövőbeni fejlődés lehetséges
irányáról összesen 256 kitöltött kérdőívben kaptunk véleményeket. A kérdőív ugyan nem tekinthető
reprezentatívnak, de ahhoz elegendő kérdőív érkezett vissza, hogy a kapott eredményekből érdemben tájékozódni tudjon az Önkormányzat a lakosság
elképzeléseiről.
A kérdőívben megkérdeztük a lakosság véleményét a
város jelenlegi helyzetével, fejlődési irányával kapcsolatban. A megkérdezettek közel kétharmada megelégedett a város elmúlt években történt fejlődésével, és
további 21% véleménye szerint részben jó irányba halad a város fejlődése.
A település legfontosabb értékei közül a válaszadók
elsősorban a főváros közelségét és a kedvező közlekedési adottságokat emelték ki, de Gyál kertvárosi
jellege is a gyakran említett pozitívumok között volt.
A település hiányosságai között kiemelkedő elem nem
jelentkezett, azonban visszatérő véleményként fogalmazódott meg az egészségügyi ellátás nehézségei
mellett a kiépített járdák hiánya, a közutak állapota
és, hogy a kikapcsolódási lehetőségek a fővárosban
könnyebben hozzáférhetőek.

Kíváncsiak voltunk a város lakóinak véleményére a
település fejlődési irányával kapcsolatban. A település jövőjét illetően a megkérdezettek az elkövetkező
tíz évben is a kertvárosi jelleget képzelik el a város
arculatának, azonban több mint a válaszadók fele további fejlődő szolgáltatásokat, 20%-uk pedig innovatív szemléletet szorgalmazna. A válaszadók háromnegyede valós és szükséges igénynek látja a vállalkozói
réteg erősödését és az ehhez szükséges ipari-gazdasági területek fejlesztését.
A jövőben tervezett fejlesztések közül a megkérdezettek szerint a járdák kiépítése, az uszoda felépítése, az
úthálózat felújítása és az egészségügyi központ szolgáltatásainak fejlesztése a legfontosabb, míg legkevésbé fontos célnak a további lakóterületek kialakítását tartották.
Fontos tudni azt is, hogy a lakosság általánosságban
mennyire elégedett a Polgármesteri Hivatal munkájával és hogyan viszonyul a településhez. Örömmel tapasztaltuk, hogy a válaszadók 95%-a pozitív véleménnyel van a Hivatal munkájáról és háromnegyede
jóleső, szeretetteljes érzéssel gondol a városra ahol él.
A település életével, fejlesztésével kapcsolatban a
kérdőív kitöltői további észrevételeket, javaslatokat
tehettek. A megjegyzések között nagy számban fordult elő a város zöldfelületeinek rendezése és további fejlesztése valamint a kerékpáros közlekedés lehetőségeinek fejlesztése. A javaslatok között gyakran
szerepelt az egészségügyi ellátás-, és a postai szolgáltatások fejlesztése is. A helyben elérhető szórakozási lehetőségek hiányára sok véleményező felhívta
a figyelmet, de nagy számban tértek ki a közösségi
életet erősítő létesítmények, események megmozdulások szükségességére is.
Szeretnénk megköszönni, hogy véleményükkel, javaslataikkal, gondolataikkal aktívan hozzájárultak a stratégiaalkotáshoz és elfogadták a felkérést,
a közösen megálmodott jövő megvalósításán való
munkálkodáshoz.
Üdvözlettel:
Pápai Mihály
polgármester
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NÉPSZAVAZÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A Köztársasági Elnök Úr 2016. október 2. napjára
országos népszavazást tűzött ki, ahol a következő kérdésre válaszolhatunk igennel vagy nemmel:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés
hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”. A népszavazás kitűzéséről és arról,
hogy a választópolgár mely szavazókörben gyakorolhatja választójogát, a Nemzeti Választási Iroda úgynevezett értesítőben tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárokat
legkésőbb 2016. augusztus 15-ig.
Az, hogy a választópolgár mely szavazókörben
szavazhat, az állandó lakóhelye alapján kerül meghatározásra, városunk területén – megegyezően a
2014. évi önkormányzati választásokkal- 18 szavazókör található.
Három kivétel lehetséges:
ÁTJELENTKEZÉS
Mikor van rá lehetőség:
Aki a szavazás napján az értesítőben megjelölt
szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarországon tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet
terjeszthet elő.
A benyújtás módja:
• a valasztas.hu honlapon vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan,
• személyesen mind az állandó lakcíme, mind
pedig a bejelentett tartózkodási helye szerinti
helyi választási irodánál (HVI-nél).
• levélben formanyomtatvány használatával kizárólag a lakóhelye szerinti HVI-nél.
A benyújtás határideje:
a kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 30.
napján 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.
Felhívom a T. Választópolgárok figyelmét arra,
hogy a tartózkodási helyet - annak bejelentésétől
számított 5 éven belül - ismét be kell jelenteni. Az
ismételt bejelentés hiányában az érintett tartózkodási helye a törvény erejénél fogva megszűnik. Ez
a gyakorlatban eredményezhet olyan problémát,
hogy a választópolgár a tartózkodási helyén kí-
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vánja az átjelentkezési kérelmét benyújtani, a lakcímkártyáján a tartózkodási hely még mindig szerepel, a
népesség-nyilvántartás adatai azonban már 5 év elteltével azt nem tartalmazzák. Így a kérelmező a kérelem előterjesztésekor szembesülhet azzal, hogy a
kérelmet kizárólag a lakcímén terjesztheti elő. Ennek
elkerülése érdekében szükséges az érvényes tartózkodási hely meglétének ellenőrzése.
Az átjelentkezéssel szavazók Gyál város területén a
11. számú szavazókör névjegyzékében fognak szerepelni. A szavazókör címe: 2360 Gyál, Kőrösi út 118120. (Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár).
KÜLKÉPVISELETEN TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS IRÁNTI KÉRELEM
Mikor van rá lehetőség:
Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet
terjeszthet elő.
A benyújtás módja:
• a valasztas.hu honlapon vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan,
• személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig
a bejelentett tartózkodási helye szerinti HVI-nél,
• levélben formanyomtatvány használatával kizárólag a lakóhelye szerinti HVI-nél.
A benyújtás határideje:
a kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 24. napján 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.
A külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár a
kérelemben megadott országban a nagykövetségen
vagy főkonzulátuson szavazhat,
MOZGÓURNA IRÁNTI IGÉNY BENYÚJTÁSA
Mikor van rá lehetőség:
Ha a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt a szavazóhelyiségben nem tud megjelenni.
A benyújtás módja:
• a valasztas.hu honlapon vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan,
• írásban személyesen, levélben vagy meghatalmazott útján formanyomtatvány alkalmazásával

annál a HVI-nél, amelynek szavazóköri névjegyzékén a választópolgár szerepel (így ha átjelentkezés miatt másik településen szavaz a
választópolgár, oda szükséges a kérelmet benyújtani). A kérelem formanyomtatványa letölthető a www.gyal.hu honlapról.
A benyújtás határideje:
a kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 30.
napján 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.
Ezt követően – a választás napján 15.00 óráig –
a kérelmet ahhoz a Szavazatszámláló Bizottsághoz kell eljuttatni, amelynek névjegyzékén a választópolgár szerepel.
Természetesen a továbbiakban is van lehetőség
arra, hogy a választópolgárok valamely fogyatékosságukra való tekintettel a szavazási segítséget
kérjenek (pl. Braille-írással ellátott szavazósablon
biztosítását), megvallják valamely nemzetiséghez
való tartozásukat vagy letiltsák személyes adataik kiadását, illetve korábbi ilyen kérelmeiket módosítsák vagy töröljék.
Amennyiben a választással kapcsolatban kérdés
merül fel, a Gyáli Polgármesteri Hivatal munkatársai készséggel állnak rendelkezésre. Ha kizárólag a kérelem formanyomtatványára van szüksége, azt letöltheti a www.valasztas.hu honlapon, ill.
beszerezheti személyesen a Polgármesteri Hivatal
portaszolgálatán, míg a választási értesítő elvesztése esetén, valamint a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódó fenti kérelmek benyújtásával kapcsolatban ügyfélfogadási időben keressék Veress
László igazgatási ügyintézőt (tel: 29/540-956).
A HVI vezetőjének neve: Rozgonyi Erik címzetes
főjegyző.
A HVI vezetőjének helyettese: dr. Nagy Erika aljegyző.
A HVI hivatali helyiségének címe, elérhetősége:
2360, Gyál, Kőrösi út 112-114. telefon: 29/540-930,
e-mail: gyalph@gyal.hu.
Ügyfélfogadási idő:

hétfő
szerda
péntek

25 éve városunkban
A Havi Logistics egy globális vállalat, mely főként
az élelmiszer szolgáltató iparban tevékenykedő
ügyfeleinek nyújt logisztikai szolgáltatásokat.
Stratégiai partnerük a Mc Donald’s, a BP, IKEA,
Nordsee, OMV, Pizza Hut és még sok más vállalat.
Magyarországi telephelye Gyálon a Bem József
utcában működik, immár 25 éve. Az évforduló alkalmából Pápai Mihály polgármester és Erős József alpolgármester Gyál Város Önkormányzata
nevében emléklappal és dísztárggyal köszönte
meg a több évtizedes eredményes együttműködést Valentinyi Zoltán ügyvezető igazgatónak és
munkatársainak.

12,30-15,30
12,30-17,45
8,00-12,00
Helyi Választási Iroda
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„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
DAL- és NÓTAMŰSOR
2016. szeptember 10-én 17 órakor
Gyálon az Arany János Közösségi Házban
a Kovács István Pál Dalkör rendezésében.
Fellépnek:
az ŐSZIDŐ NYUGDÍJAS KLUB énekkara
és a dalkör énekesei.
Zene: közkedvelt cigányzenekarunk
TABÁNYI ANTAL prímással.
sztárvendég: FÉNYES GYÖRGY
a Magyar köztársaság aranykoszorúval
kitüntetett énekművésze.
Szünetben tombola! Jegyek (700.-/300.- Ft)
előadás előtt válthatók a közházban.

Építkezők figyelmébe!
A 300 m -t meg nem haladó új lakóépületek
tervezésénél és építésénél továbbra is be kell
tartani a helyi építési szabályzat előírásait!
2

Mint ahogy az Új Gyáli Újság 2016. júliusi számában is hírt adtunk róla, 2016. július 1-től megváltoztak a 300 m2-t meg nem haladó új lakóépületek építésével kapcsolatos szabályok. A tervezés
és a kivitelezés során mindvégig be kell tartani az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló
törvény, az országos településrendezési és építési követelményekről, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletek és a
helyi építési szabályzat előírásait, melyet az építés
felügyeleti hatóság ellenőriz, és eltérés esetén leállíthatja a munkálatokat, akár millió forintos bírságot szabhat ki, illetve le is bontathatja az épületet.
Annak érdekében, hogy az ellenőrzések minél célzottabbak és hatékonyabbak legyenek, a
Gyáli Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Csoportja folyamatosan figyelni fogja az építkezések
megkezdésének feltételeként előírt, az e-naplóba feltöltött kiviteli terveket, és a helyi építési szabályoktól való eltérést jelezni fogja a hatáskörrel
rendelkező építés felügyeleti hatóságnak, amely
a szükséges intézkedéseket meg fogja tenni.
Biztosak vagyunk benne, hogy a két hatóság
példaértékű együttműködésének gyümölcseként
a jövőben is kizárólag a jogszabályoknak megfelelő épületek épülnek városunkban.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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FELHÍVÁS
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 196/2015. (IX.24.) sz. határozatában döntött arról, hogy Gyál Város Szabályozási tervét és Helyi
Építési Szabályzatát felülvizsgálja és részlegesen
módosítja, a Kisfaludy utca – Bartók Béla utca –
Bem József út – 0132/10 hrsz.-ú út által határolt
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen.
A felülvizsgálatot és a módosítást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet alapján egyszerűsített eljárás keretében folytatja le.
Fentiekkel kapcsolatosan a tervező VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. elkészítette a Helyi Építési Szabályzat módosításának véleményezési eljárási
tervanyagát.
Gyál Város Önkormányzata a településfejlesztéssel
és településrendezéssel összefüggő PARTNERSÉGI
EGYEZTETÉSI SZABÁLYZATA alapján véleményezés céljából történő FELHÍVÁST tesz közzé
• a település hivatalos honlapján,
• a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdető
táblán,
• az Új Gyáli Újságban, Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapjában.
			
A véleményezési eljárás tervanyagát teljes egészében a település hivatalos honlapjára tájékoztatásként feltöltöttük, és megtekinthető a www.
gyal.hu/hirdetmenyek menüpont alatt.
A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján
• a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére (2360 Gyál,
Kőrösi út 112-114.) történő megküldéssel
• elektronikus levélben történő megküldéssel
(foepitesz@gyal.hu)
15 napon belül teheti meg észrevételeit
• a település közigazgatási területén ingatlannal
rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet,
• a véleményezési eljárásokba bejelentkezett, Gyálon székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
• a véleményezési eljárásokba bejelentkezett, Gyálon székhellyel rendelkező civil szervezet.
Várjuk konstruktív együttműködésüket!
Gyál, 2016. augusztus 1.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Ez történt a júniusi képviselő-testületi ülésen
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. júniusi munkarend szerinti soros ülésén az alábbi fontosabb döntések születtek.
A testület elfogadta:
• a polgármesteri beszámolót, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót;
• az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) sz. önkormányzati rendelet
módosítását;
• a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosítását, mely szerint a képviselőtestület általában minden hónap utolsó csütörtökén
17.00 órai kezdettel tartja rendes üléseit;
• Gyál Város Szabályozási tervének és Helyi Építési Szabályzatának részleges módosításával a
Kisfaludy utca – Bartók Béla utca – Bem József
út – 0132/10 hrsz.-ú út által határolt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület szabályozásával
kapcsolatos véleményezési eljárás anyagát;
• dr. Körmendy és Társa Szolgáltató Betéti Társasággal (képviselője: dr. Körmendy László) megkötött
feladatellátási szerződés 2016. június 30. nappal
történő felmondását. A képviselő-testület megköszönte Dr. Körmendy László fogorvosnak a Gyál
településen végzett 4 évtizedes gyógyító munkáját;
• az 5. sz. háziorvosi praxis területi ellátási kötelezettség vállalására vonatkozó megbízási szerződés megkötését a Zu-Care Egészségügyi
Szolgáltató Bt-vel, 2016. augusztus 1. naptól, a
feladatellátó felnőtt háziorvos Dr. Bodnár Anita
személyében;
• a Gyáli Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexét;
• a Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját;
• „A gyáli tanuszoda parkoló és park kivitelezése”
megnevezésű közbeszerzési eljárás lezárását;
• a „Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodájához kapcsolódó kert és utcafronti vízelvezetés kiépítése”, a „Gyál Bartók tagóvoda bővítése
eszközbeszerzés”, valamint a „Védőnői Szolgálat
épületének felújítása és bővítése” megnevezésű
közbeszerzési eljárások lezárását;

•
•
•
•
•
•
•

a 4601 jelű, Kőrösi úttal kapcsolatos, valamint
a gyáli 042/3 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának
rendezését;
a kialakuló gyáli 1717/1 hrsz.-ú út (Egressy Béni
utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételét;
a Gyál 04/25 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását;
a gyáli 4375/6 és 4375/7, valamint 0132/16 hrsz.-ú
ingatlan megvásárlását;
a gyáli 5114/11-12-18-19-20-21-23-24 hrsz.-ú és az
5113/7-8-20-34 hrsz.-ú ingatlanok értékesítését;
a Környezetvédelmi alap részbeni felhasználásával kapcsolatos döntések meghozatalát;
a kertészeti gép vásárlásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítását.

A testület
• elvi hozzájárulását adta a Humán Szolgáltató
Nonprofit Kft szociális ellátó központ megvalósítására, idősek gondozását ellátó intézmény létesítésére vonatkozóan;
•

2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az alábbiakban határozta meg:
Gyáli Liliom Óvoda
10 óvodai csoport,
Gyáli Tátika Óvoda
12 óvodai csoport,
Gyáli Tulipán Óvoda
10 óvodai csoport;

•

megerősítette, támogatta a Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”
korábbi taggyűlési határozatait;

•

döntött pénzeszközök átadásában, a 2016. évi
költségvetés általános tartalékkeret terhére, intézményi felújítási feladatok céljára, az alábbiak felsorolás szerint:
Gyáli Ady Endre Általános Iskola  nettó 883.400,-Ft,
Gyáli Bartók Béla Általános Iskola  nettó 857.700,-Ft,
Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola  nettó 894.760,-Ft,
Gyáli Tulipán Óvoda 
bruttó 3.143.910,-Ft.

A képviselő-testületi előterjesztések, anyagok, illetve
döntések a www.gyal.hu honlapon olvashatóak.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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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 8-án tartott ünnepségen
köszönték meg a város vezetői.
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. Majorné dr. Hadházi Éva háziorvos, valamint Toók Annamária nyugalmazott asszisztens 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 és Zabánné Nagy Gyöngyi önkormányzati képviselő, a képviselő-testület Szociális,
Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottságának elnöke adta át. A díjazottakat Ködöböcz László főorvos és
Bártfai Péterné méltatta.

Hadházi Éva doktornő Nyírbátorban született, szüleivel 1961-ben költöztek Budapestre.
Az általános iskola elvégzése után a József
Attila Gimnázium angol tagozatos osztályában érettségizett 1976-ban. Még ebben az
évben felvételt nyert a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karára. Komolyan vette a feladatát az
első perctől, amit mi sem bizonyít jobban,
hogy az egyetemi évek alatt biológiai és belgyógyászati tudományos diákköri munkában vett részt. Endokrinológiai témájú dolgozata első helyezést kapott. Az egyetemet summa cum laude eredménnyel fejezte be. Vágya, hogy orvos legyen, teljesült.
1982-ben a SOTE Radiológiai Klinikáján kezdett dolgozni. Forgó rendszerben a radiológia széles köreivel ismerkedett meg. Dolgozott a Gasztroenterológia, Ultrahang, Mammográfia és daganatos fekvőbeteg osztályán, valamint az I. számú Sebészeti Klinika és
a II. számú Gyermek Klinika Röntgen osztályain. 1988-ban sikeresen szakvizsgázott radiológiából. 1988 júliusában sikerrel pályázta
meg a Fa doktor betegsége miatt megüresedett körzeti orvosi állást
Gyálon. A betegek hamar megszerették a mindig mosolygó, kedves doktornőt, aki mindent megtett betegeiért. A körzeti orvosi feladatok mellett iskola orvosi teendőket is ellátott a Gyáli Eötvös József Középiskolában.
A 90-es évek elején a körzeti rendelőt kibővítették, több korszerű
orvosi eszköz került beszerzésre, többek között egy modern ultrahangos készülék. Ezzel megnyílt a lehetőség a gyáli lakosok helyben történő ultrahangos vizsgálatához. Hadházi doktornő végzettsége révén
élt a lehetőséggel és vállalta az ultrahangos vizsgálatokat, kezdetben
az Önkormányzattal kötött szerződés alapján, később a Ferencvárosi
Egészségügyi Központ és a Jahn Ferenc Kórház kihelyezett szakrendelés keretein belül végzi jelenleg is mindannyiunk megelégedésére.
1993 óta a családorvosi teendőket vállalkozási formában látja
el. 1997-ben háziorvostanból jeles eredménnyel szakvizsgát tett.
A háziorvosi ellátás minél teljesebbé tételéhez, ismeretei bővítéséhez alternatív gyógymódokkal is megismerkedett. A Haynal Imre
Egészségtudományi Egyetem két éves akupunktúrás tanfolyamán
vett részt, melyből sikeres vizsgát tett. Megismerte a Yamamoto
akupunktúrát, valamint homeopátiás továbbképzésen is részt vett.
Mindezeket a gyógymódokat előszeretettel alkalmazta is.
Férje, Dr. Major László, a Honvéd Kórház Intenzív Kardiológiai
Osztály főorvosa. Három leány Ildikó, Ilka és Zsófi büszke anyukája,
és két unoka boldog nagymamája. Ildi lánya Közgazdasági és Külkapcsolatok szakon végzett, jelenleg a diplomácián dolgozik, Ilka
Közgazdasági és Pénzügyi szakon végzett, egy bankban dolgozik
Londonban, Zsófi a szülei nyomdokait követve a Bajcsy Kórház Kardiológiáján rezidens.
Hadházi doktornő munkáját mindig nagy szakmai hozzáértéssel,
szeretettel, a betegek iránti elkötelezettséggel végzi. Betegei tisztelik és becsülik munkáját. Teljesen természetes, hogy betegei okkal
és joggal ragaszkodnak hozzá, mert szeretik.
Kollégái, munkatársai minden tekintetben és mindenkor számíthatnak és számítanak is rá. A háziorvosi tevékenységet nem munkának, hanem hivatásnak tekinti.

Toók Annamária Kolozsváron
született. 1968ban a Kolozsvári Egészségügyi
Technikumban
diplomázott. Kolozsváron dolgozott kórházban, majd körzeti orvos mellett, ahol
terhesgondozást is végzett. Már ott
nagy tapasztalatra tett szert az egészségügyi munka különböző területein.
1987-ben települt át családjával
együtt Gyálra. Budapesten a Szent
István Kórházban dolgozott, de a vágya az volt, hogy Gyálon körzeti nővér lehessen. Dr. Nagy Attila főorvos
úr megígérte neki, hogy lesz Gyálon
körzetbővítés, de addig vállalja el az
ügyeletes nővéri állást. Több mint egy
évig család mellett becsülettel helyt
állt éjszaka és hétvégi napokon is.
1989 szeptemberétől Dr. Ködöböcz
László körzeti orvos mellé került nővérként, ahol 18 éven át, nyugdíjba vonulásáig dolgozott.
Munkáját precízen, szeretettel végezte.
Segítőkészsége, türelme, szerénysége, a
betegek iránti odaadása példaértékű volt.
A fárasztó esti rendelés után vagy hétvégén is ellátta betegeit. Szociális érzékenysége miatt olyan feladatokat is elvégzett az arra rászorulóknál, mely nem
tartozott a nővéri munkához.
Alapos szakmai felkészültsége mellett is folyamatosan tovább képezte magát, így bármilyen nehéz feladattal megbirkózott. Sokszor két körzetet is ellátott.
Munkatársaival segítőkész volt,
soha senkinek nem mondott nemet.
Emberséges hozzáállása, szorgalma
megbecsülést, elismerést, szeretetet
váltott ki betegeiből, akik mindig számíthattak rá. Gyálon nem csak új hazára, de barátokra, szerető kollégákra és
őt mélyen tisztelő betegekre talált.
Kedves Annamária, amikor rád gondolok, mindig egyetlen szó jut eszembe: a csönd. A csönd, ahogy munkádat
végezted, a csönd, ahogyan mindennapjaidat élted – hangzott el a közeli
munkatárs, Bártfai Péterné által elmondott méltatásban.
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GEORG
Spöttle

biztonságpolitikai
szakértó
elóadása
ÚJ IDŐPONT:
szeptember 16.
18 óra
gyáli
közösségi
ház

belépó: 600 Ft

Író vagy? Költő vagy?

Vagy „csak” szereted az irodalmat?
Akkor szeretettel várunk az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtár
olvasótermébe az
Irodalmi Szalon következő találkozóira:
szeptember 15-én 18 órától és
október 6-án 18 órától.
Ha vannak új írásaid, hozd el őket!
Kellemes estét ígérünk,
melynek fényét te is emeled, ha eljössz.
Várunk szeretettel:
Farkas Évi színművész és a könyvtárosok
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A FEGY naplójából
07.04. Késő délután érkezett bejelentés a Jókai utcából, hogy egy lakatlan házban illetéktelenek tartózkodnak. A helyszínre érkező járőrszolgálatunk
a két besurranó tolvajt az ingatlantól nem mes�sze utolérte és a helyszínre visszakísérte, ahol a
Rendőrségnek átadta őket. Mivel az elkövetőknél
a házból származó értéktárgyak is voltak, az illetéktelen behatolás mellett lopásért is felelniük kell
a hatóságok előtt.
07.19. A Rendőrség kért műszaki segítséget a Mátyás király utcába, ahol egy ingatlanba bejutásban
kellett segítséget nyújtani, mert a lakó rosszul lett.
A kiérkező szolgálatunk segítségével a házba bejutva egy magatehetetlen személyt találtak, akit az
Orvosi Ügyelet ellátása után mentő szállított kórházba, további ellátásra.
07.27. Tagtársunk kérte a járőrszolgálat segítségét, mert a Kőrösi úton azt tapasztalta, hogy egy
férfi éppen akasztásos öngyilkosságot próbál elkövetni egy villanyoszlopon. A pillanatok alatt a
helyszínen lévő járőrtársakkal, illetve állampolgári segítséggel az elkövetőt a kötélről levágták, szerencsére még éppen időben ahhoz, hogy életét
megmentsék: a férfit saját lábán kísérték ellátásra
az Orvosi Ügyeletre.

Kristályvirág
Op�ka
A minőségi látásért

Aktuális akcióink:

1.

Legtöbb keretünk
50% kedvezménnyel
(a készlet erejéig)

2. Progresszív lencsék
-35% kedvezménnyel
szeptember 30-ig

3. Iskolakezdési akciók
szeptember 30-ig

• Computeres
látásvizsgálat

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

Nyitva tartás:

Hé�ő – Péntek: 9 – 18
Szombat: 9 –13

Vizsgálatra bejelentkezés
és bővebb információ kérés az alábbi
elérhetőségeken:

06 70 902 5876
06 29 744 883

kristalyviragop�ka@gmail.com
www.kristalyviragop�ka.hu
Gyál, Táncsics Mihály utca 61.

A FEGY éjjel-nappal hívható
telefonszáma: 29/340-333

Kedves aktív sportra vágyók!
A város születésnapján 08. 27-én tájékozódási verseny
is lesz a Gyál-ligeti részen!
Új térkép és elektronikus időmérő rendszer kerül bemutatásra: szombat 10-re tréningruhában gyertek a
sportpályára és utána rengeteg látnivaló vár még rátok!
Tájékozódási versenyre előnevezéssel lehet biztosítani a nyomtatott pályával ellátott térképet, a jó és korai
rajtidőt: név, születési idő és kategória megadásával!
Gyalogos 5 év alattiak, 10 év alattiak 15 év alattiak,
Minden Gyáli felnőtt GYAL és bónusz 50 felettiek SEN
kategóriában és most jönnek a futók 2, 5 és 10 km táv
külön férfi-női.
Értékes díjak. Az eredményt közvetlenül az esemény után már lehet látni! Eredményhirdetés viszont
este a nagyszínpadon. 10 év alatt kísérőt hozzatok!
(Díjat a versenyző kap.) Bárki ingyenesen nevezhet
savaimaria54@gmail.com
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MESTEREK BOLTJA
ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.
Tel./fax: 06-29/544-340, 544-341.
e-mail: gyogyir2004@gmail.com
www.allatorvosgyal.hu

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

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

+

• Védőoltások, chipezés
• Belgyógyászati, sebészeti
és szülészeti ellátás
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• Műtétek, labor, ultrahang
• Házi betegellátás
• Állatpatika, homeopátia

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

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

Apróhirdetés
hirdetés
MUNKATÁRSAKAT
KERESEK egy új típusú MLM munkára. (Keress pénzt abból, amit így
is-úgy is elköltesz barátaiddal!)
Telefon: 06-20/538-2992. Amíg
megtanulja segítek.
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. www.fazido-butor.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.
Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek (személygépkocsi,
motor) felvásárlása készpénzben, azonnal. Tel.: 06-70/8859039 Csongrádi István.
Eladót felveszünk legalább 5
éves szakmai és számítógép
kezelői gyakorlattal, gyáli műszaki jellegű szaküzletbe, leinformálhatót. Tel.: 20/378-5752.
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Pótvizsgára felkészítés és korrepetálás Gyálon matematikából, történelemből, magyarból.
20/527-7701.
Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasztás, hosszabb
élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása, hidrofor javítás és ingyenes állapotfelmérés. Telefon: 06-30/417-2317.
Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek, pas�szív BAR listásoknak is a legrugalmasabban. Csongrádi István
06-70/885-9039.
Olasz és orosz privát nyelvórák
Gyálon, diplomás nyelvtanártól.
Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is. Tel.:
06-70/933-8181.
Alsónémedi telephelyű cégünk
részére, fiatal nyerges szerelvényre keresünk C,E kategóriával, GKI kártyával és PÁV III. vizsgával rendelkező NEMZETKÖZI
KAMIONSOFŐRÖKET. Angliai
viszonylatra (nem uniózás). Tapasztalat szükséges! Önéletrajzát kérjük e-mailben küldje el!
info@osimix.hu 06-20/952-9597.
Csoportos ANGOL Gyálon! Kezdő/újrakezdő (A1/A2) illetve haladó (B1) szintű tanfolyam indul
Gyálon. Időpontok: Kezdő H-SZ
17.00-18.30, haladó 18.30-20.00.
Részvételi díj: 45.000 Ft/ 24 alkalom/ fő. Kezdés: szeptember 19,
hétfő. Érdeklődni: 30/509-6554es telefonszámon.
Alsónémedi telephellyel rendelkező árufuvarozó cég keres C és
CE kategóriával rendelkező gépkocsivezetőket belföldi munkára.
A jelentkezés feltétele érvényes
GKI és Digitális Tachográfkártya.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: +3630/995-9855.
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Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcsere,
duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csatorna szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.
Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca
73, Tel.: 70/233-30-47.

Régiségek, hagyatékok vétele,
helyszíni készpénz fizetéssel. Kiemelt áron vásárolok bútorokat,
órákat, csillárt, hangszert, festményeket, porcelánokat, papír
régiségeket, katonai tárgyakat,
szőnyegeket, bőröndöket stb.
Kiszállás, szakbecslés díjtalan
(hétvégén is). Kertész Izabella,
telefon: 06-30/419-2713.

Hirdetésfelvétel: 06-29/541-644

Meghívó
A Gyáli Kertbarát Kör tisztelettel meghívja Önt
a hagyományos

„Terménykiállításra”.
Megnyitó:
2016. szeptember 8-án, 14 órakor
a gyáli közösségi házban.
A kiállítást megnyitja:
Pápai Mihály polgármester.
A kiállításon értékeljük
a programban regisztrált kerteket.
Amennyiben szeretne a megtermelt zöldségéből,
gyümölcséből kiállítani, kérjük telefonon jelezze,
és szeptember 8-án délelőtt 11 óráig szíveskedjék elhozni a helyszínre.
Király László
a Gyáli Kertbarát Kör elnöke

Jóga Gyálon!
Gyere és próbáld ki!
Hívj a részletekért!

INGYENES BEMUTATÓ ÓRA

a Purusa Jóga-szigeten, augusztus 30-án, 19 órától.

Jelentkezés:
Klári 06 70 242 27 35
Andi 06 30 812 14 41
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