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Tisztelt Gyáli Olvasók!

Ezen újság hasábjain nem sűrűn olvashatnak politikai témájú cikkeket, ennek megfelelően most
sem pártpolitikai vonatkozásban szólok Önökhöz!
Mondhatnám azt is, hogy a nemzet fennmaradása, a magyar kultúra megőrzése, a szülőföld iránti
hűség erősítése okán írok, azonban a hozzánk közel álló, bennünket közvetlenül érintő néhány gondolatot kívánok csupán megosztani Önökkel. Az
október 2-i népszavazáson való részvétel mindannyiunk életében jelentős dátum, hiszen amiről
azon a napon döntünk, hatással lesz egész további életünkre, és ami még ennél is fontosabb, gyermekeink, unokáink életére.
Tarthatatlan az, hogy regisztráció nélkül ilyen
sok ember érkezik Európába. Földrajzi elhelyezkedésünk miatt, jelentős mértékben vagyunk érintettek a téma kapcsán, hiszen a főváros közelsége,
M5, M0-ás tranzit utak kereszteződése és a külföldi példák is azt mutatják, hogy az országok fővárosában és környékén jelentenek nagy problémát
a bevándorlók.
A főváros környékén munkaerőhiány van. –
Mondhatnánk, hogy a migránsok a termelésbe

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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bevonhatók, azonban a német statisztikák is azt
mutatják, hogy kétmillió bevándorló közül, mindösszesen ötven dolgozik. Be kell látnunk, hogy
ezek az emberek saját anyanyelvükön is analfabéták, nem megoldható a munka világába történő
integrálásuk. Vannak az országban olyan magyar
családok, ahol nem mindenki dolgozik, munkanélküli. Nem őket illene munkához, tisztességes jövedelemhez juttatni? Továbbá, azon is érdemes
elgondolkoznunk, hogy ha majd az országunkban letelepedett bevándorlók 40 m2-es lakásban,
tízen kénytelenek élni - úgy hiszem, másra nem
lesz lehetőségük -, ezzel szemben azt látják, hogy
egy négytagú magyar család 80-100 m2-es ingatlanban él, autója van, egzisztenciája, azt gondolom, hogy egy ideig tűri, majd elveszi azt, amiért
mi éveken keresztül megdolgoztunk, megszenvedtünk. Tudom, hogy vannak közöttünk olyanok, akik
nem értenek egyet a véleményemmel, őket nem
meggyőzni akarom, csak gondolkodásra bírni.
Gondolják végig, milyen országot, milyen települést szeretnének gyermekeiknek biztosítani. Szent
István idején azt jósolták, hogy néhány évszázad
múltán nem lesz magyar a Kárpát-medencében.
Erre azt gondolom sikerült rácáfolnunk, de az elkövetkező években is törekednünk kell arra, hogy
így maradjon még további 1000 esztendő múlva is.
Arra kérek mindenkit, hogy október 2-án menjen el és ne csak az esze, a szíve szerint is döntsön, adja le NEM-mel szavazatát.
Tisztelettel:
Pápai Mihály
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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.

Műfüves futballpályát avattunk
2016. szeptember 3-án a gyáli sportpálya forró hangulatú, lelkes elöljárókkal, sportolókkal telt meg. Gyál
lüktető életének újabb ékes szép példáját láthattuk aznap. A város vezetése felelős elkötelezettséget vállal a városban lakók egészségének megőrzéséért, a
sport iránti igény kielégítéséért.
Az Európa-bajnok Gyáli Tűzmadarak Mazsorett Csoport
átütő, pörgős előadásával izzította a tömeget jó hangulatra, ezt követően került sor az ünnepi beszédekre.
Az MLSZ pályázat keretében, Gyál Város Önkormányzatának vezetése és a képviselő-testület támogatásával megépült futballpályát felavatta: Pápai Mihály polgármester, Erős József alpolgármester, Dunai Antal
olimpiai bajnok magyar labdarúgó, valamint Vargyas
Csaba, az Inter- VM Trans Kft. ügyvezetője, a Tao-támogatók képviseletében.
Az ünnepélyes átadást követően, a Lurkó FC U7-U14,
a BKSE U7-U14, valamint a Parlamenti Sportegyesület
és Gyál város csapata a pályát azonnal birtokba is vette.
Az eseményen részt vett Pánczél Károly országgyűlési képviselő, Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, Gyimesi István nyugalmazott polgármester, városunk díszpolgára, Kovalik Józsefné városunk díszpolgára is.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Okos tantermeket alakítanak ki a város általános iskoláiban

NÉPSZAVAZÁSI
TÁJÉKOZTATÓ

Elkezdődött a digitális jövő Gyálon

Gyál Város Önkormányzata egy nagy ívű,
a térségben egyedülálló, és országosan is példaértékű fejlesztés első állomásaként
digitális SMART tantermeket alakított ki a
Gyáli Ady Endre Általános Iskolában.
2016. szeptember 9-én Deutsch Tamás,
a Digitális Jólét Programért felelős
miniszterelnöki biztos, Pápai Mihály, Gyál
város polgármestere, Gazdikné Kasa Csilla,
a Gyáli Ady Endre Általános Iskola igazgatója,
valamint Facskó István, a Samsung Electronics Europe elnöki tanácsadója adta át
a térségben elsőként digitálisan felszerelt
tantermeket.
Az egyre nagyobb teret hódító digitális oktatás a pas�szív részvételt élményszerű, interaktív tanulássá varázsolja. A SMART School nem csupán digitális tanterem, digitális eszközökkel, hanem komplex oktatási program is,
hiszen a tanároknak speciális tréninget, az iskoláknak pedig modern oktatási szoftvert biztosít. A SMART tantermekben a diákok a legmodernebb digitális eszközökkel
– interaktív táblákon és táblagépeken – sajátíthatják el a
digitális írástudást és a tananyagot. A Samsung által létrehozott oktatási program lehetővé teszi, hogy az aktív iskolai tanulás után a diákok saját számítógépeiken is hozzáférhessenek a tananyaghoz, így azt az otthoni tanulás
során is használni tudják.
A Gyálon átadott SMART osztálytermek Gyál Város Önkormányzata, a Samsung és a Gyáli Ady Endre Általános
Iskola együttműködése kapcsán jöhetett létre. A több mint
20 millió forint értékű beruházás egészét Gyál Város Önkormányzata finanszírozta. A két tantermet Galaxy Note
táblagépekkel és Samsung interaktív táblákkal szerelték
fel, a tanárok pedig az ELTE Tanulást elősegítő Techno-

4

lógiai Labor munkatársainak köszönhetően sajátították el
a SMART School szoftver használatát, az interaktív, digitális módszertant. A gyáli oktatási intézményben 16 pedagógus használja tanóráin a rendszert a 4-8. évfolyamon.
A 630 diákot nevelő iskola tantestülete szinte minden műveltségterületen tervezi a tabletek használatát, legfőképp
angol és német nyelvi órákon, magyar, történelem, matematika, kémia, biológia, természetismeret, rajz tantárgyak
tanításakor.
Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos beszédében kiemelte, hogy a gyáli városvezetés részéről történő kezdeményezés példamutató.
Elmondta továbbá, hogy a jövőben minden munkahelyen
a mainál jóval magasabb szintű digitális írástudásra lesz
szükség. Hozzátette, a kormány szándéka szerint Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának megvalósításával
a teljes oktatási rendszer digitális átalakítása megtörténik
2020-ig annak érdekében, hogy a jövőben senki ne hagyhassa el úgy a képzési rendszert, hogy ne rendelkezne a
munkaerőpiac által elvárt digitális alapkészségekkel.
Pápai Mihály polgármester szerint Gyál város mindig is
nagy hangsúlyt fektetett oktatási intézményeire és általában
az oktatásra. Úgy fogalmazott, hogy ezen intézményekbe a
„mi gyermekeink járnak”, ezért nagyon fontosnak tartja a digitális oktatás megteremtését, melyre a szakemberek szerint is nagy szüksége van a jelen generációjának.
„2020 fiataljai egy egészen újszerű helyzetben fogják találni magukat, ahol a digitális írás- és olvasáskészség alapkövetelmény lesz a legegyszerűbb állás betöltésénél is.

A mi dolgunk pedig az, hogy képessé tegyük őket álmaik
elérésére.” – mondta Facskó István, Regional Executive,
Samsung Electronics Europe.
Gazdikné Kasa Csilla, az intézmény vezetője szerint a
21. század új követelményeket állít a pedagógusok elé a
tanulás-tanítás folyamatában és a nevelésben egyaránt.
Fontos cél a diákok digitális kompetenciáinak fejlesztése
is. A SMART termek segítségükre lehetnek abban, hogy
új tanulási utak felfedezésére ösztönözhessék tanulóikat,
ugyanakkor lehetőség nyílik a digitális eszközök kritikus,
etikus használatának megtanítására is.
Az átadási ünnepséget követően a vendégek az iskola tanulóival közösen vehettek részt egy Gyállal foglalkozó, a rendszerben rejlő néhány lehetőséget felvillantó bemutató órán.
Az Ady pedagógusai nyílt, bemutató órákra várják a másik két gyáli iskola érdeklődő, a fejlesztés iránt elkötelezett
tanárait, akik működés közben ismerhetik meg az új rendszert. Az Adyban átadott tantermek csak az első lépés, a
fejlesztés a Bartók és a Zrínyi iskolában folytatódik. Városunk önkormányzata elhatározta ugyanis, hogy Gyál valamennyi általános iskolájában digitális tantermeket alakít ki.

Amint az ismeretes, 2016. október 2. napján országos
népszavazást tartunk, melyen 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?”.
Az Új Gyáli Újság legutóbbi számában már részletes
tájékoztatást adtunk a népszavazást megelőző teendőkről, így most a szavazás napján aktuális tudnivalókra hívjuk fel szíves figyelmüket:
Az a magyar állampolgár, aki városunkban bejelentett állandó lakcímmel rendelkezik, augusztus közepéig már megkapta a Nemzeti Választási Irodától
a népszavazási értesítőt, melyen minden lényeges
tudnivaló szerepel. Ezen értesítő tartalmazza azt a
címet (a szavazókör címét), ahol a választópolgár a
szavazás napján 6.00 óra és 19.00 óra között szavazata leadására jogosult, valamint a szavazás feltételeként azon okmányok listáját, amelyek személyazonossága igazolására alkalmasak.
Kérjük, szíveskedjenek figyelni okmányaik érvényességére! Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog
gyakorlására nincs lehetőség!
Amennyiben valamely címre az értesítő még nem érkezett meg, illetőleg annak elvesztése esetén kérem,
szíveskedjenek a Helyi Választási Irodához fordulni
annak érdekében, hogy munkatársaink pótlólag meg
tudják Önöknek küldeni.
Amennyiben a népszavazással 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 az értesítő elvesztése esetén, valamint a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódó kérelmek benyújtásával kapcsolatban ügyfélfogadási időben keressék
Veress László igazgatási ügyintézőt (tel: 29/540-956).
Ügyfélfogadási idő:
		
		

hétfő	
szerda	
péntek	

12.30–15.30
12.30–17.45
8.00–12.00

Helyi Választási Iroda
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Idén is díjazták a sportoló kiválóságainkat
A hagyományokhoz hűen idén is a Születésnapi Utcabálon adták át a Kiváló Gyáli Sportolói díjakat.
A díjat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiemelkedő sportteljesítményt elérők elismerésére alapította. Azon személyeknek adományozható,
akik a mérhető teljesítmény mellett magatartásukkal
és életmódjukkal is példaként állíthatók településünk
közössége elé.
Idén a testület Kamper Olívia 2016. évi EHF kupagyőztes kézilabdázó, valamint Bácsi Péter világ-és Európa
bajnok, olimpikon, birkózó részére adományozza a Kiváló Gyáli Sportolói Díjat, melyet Pápai Mihály polgármester, Erős József alpolgármester és Vinnai Tibor,
az Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke adott át.
A díjazottaknak ezúton is gratulálunk és további sikereket kívánunk sportolói pályafutásuk során!
Kamper Olívia
1985. június 07-én született Budapesten. Általános iskolai tanulmányait a pestszentlőrinci Benedek Elek Általános Iskolában végezte, ahol nagyon hamar megismerkedett a mindennapos testneveléssel. Kimagasló
atletikus képességeinek köszönhetően lett korosztályos budapesti atlétikabajnokságon első, országoson
második helyezett.
Alsó tagozatosként ismerkedett meg a kézilabdával
testnevelőjének, Gyimesy Lászlónak köszönhetően.
11 éves korában igazolt a Ferencvárosi Torna Clubhoz, ahol hamar felfigyelt rá az akkori felnőtt csapat vezetőedzője, Németh András. Így nem egészen 15 éves
volt, amikor első NB/1-es kézilabdameccsén szerepelhetett, amit góllal hálált meg. Ugyanebben az évben
lett magyar bajnok kézilabdázó.
Eredményei:
Magyar bajnok: 2000; 2002
Bajnoki ezüstérmes: 2001; 2006
Bajnoki bronzérmes: 2004; 2005
Magyar Kupa-győztes: 2001
Ezüstérmes: 2011
Szerbbajnok: 2010
Szerbkupa-győztes: 2010
EHF-kupagyőztes: 2006; 2016
Junior világbajnoki ezüstérmes: 2003; 2005
Főiskolás világbajnok: 2006
All-Star irányító: főiskolás világbajnokság: 2006
Pályafutása végeztével férjével, Tomori Győzővel a gyáli gyerekeknek szervez nagy odaadással
kézilabdaedzéseket.
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Bácsi Péter
Bácsi Péter világ- és Európa-bajnok, kötöttfogású birkózó, 1983-ban született, gyáli lakos, a Ferencváros
versenyzője. Nős, egy kisfiú édesapja, feleségével
második gyermeküket várják.
2002-ben kilencedik volt a junior Európa-bajnokságon. 2003-ban a junior vb-n végzett 17.-ként.
2004-ben nyert ezüstérmet az ob-n. 2005-ben az
universiaden lett ötödik helyezett. 2007-ben szerezte meg első felnőtt bajnoki aranyát. Ebben az évben
indult a világbajnokságon. Hetedik helyével olimpiai
kvalifikációt szerzett. 2008-ban tagja volt a csapat világkupán második helyezett válogatottnak. A tamperei Európa-bajnokságon aranyérmes lett. A pekingi
olimpián ötödik helyezést ért el.
A 2009-es Eb-n 12., a világbajnokságon 19. lett.
A következő évben bronzérmes lett az Európa-bajnokságon. A világbajnokságon kiesett. 2011-ben második lett az Eb-n. Májusban a világválogatottban szerepelhetett. A világbajnokságon nyolcadik lett. 2012-ben
nem indult az Eb-n. Áprilisban a kínai kvalifikációs versenyen kijutott az olimpiára. Az ötkarikás játékokon az
első mérkőzésén sérülést szenvedett, ezért feladta az
összecsapást, és kiesett. Az első diagnózis a bal lábában hátsó szalagszakadást állapított meg.
A 2013-as Európa-bajnokságon 10. volt 84 kg-ban.
2014 áprilisában 80 kilogrammos súlycsoportban Európa-bajnokságot, szeptemberben világbajnokságot
nyert. A 2015-ös világbajnokságon kiesett. Az Európa-bajnokságon nem indult. 2015 áprilisában az ulánbátori kvalifikációs versenyen olimpiai kvótát szerzett.
2016-ban, élete második olimpiáján a kötöttfogásúak
75 kg-os mezőnyében az 5. helyen végzett.

Városi ünnepség augusztus 20-án
Augusztus 20-án Államalapító Szent Istvánra, az államalapításra, a Magyar Köztársaság kikiáltására emlékezett az ország, s népünk hagyományai szerint
ezen a napon adtunk hálát az új kenyérért is.
Az ünnepségeink méltó helyszínén, a Szent István téren tartott városi rendezvényen részt vett Pápai Mihály,
Gyál város polgármestere, Erős József alpolgármester,
Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, Gyimesi István nyugalmazott polgármester, városunk díszpolgára is.
A Gyál Városi Fúvószenekar előadásában, Schmidt
József karnagy vezénylésével csendült fel a magyar
nemzeti Himnusz. Ezt követően Pápai Mihály polgármester mondott beszédet.
Az augusztus 20-ai ünnep kihagyhatatlan része a kenyéráldás. Az ünnep jelképe a nemzeti színű szalaggal átkötött kenyér volt, melyet Káposztássy Béla atya,
római katolikus lelkipásztor, valamint Gyimóthy Zsolt
református lelkész szentelt meg. Az új lisztből készült
kenyér az ünnepi asztal ékessége és jelképévé vált az
államiság ünnepének.
Az ünnepi műsor közreműködői Ozsgyáni Mihály színművész, a Gyáli Kaleidoszkóp Színpad, valamint a
Gyál Városi Fúvószenekar volt.
Az ünnepség koszorúzással zárult.

Díjai, elismerései
Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt (2008)
Pest Megyei Sport Díj (2008)
Az év magyar birkózója (2014) Az év magyar férfi
sportolója választás, második helyezett (2014)
A város képviselő-testülete Kiváló Gyáli Sportolói Díjban részesítette 2008-ban, 2012-ben és 2014-ben.
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Születésnapi Utcabál a piactéren

Újra fogatok lepték el a városi sportpályát

Hagyomány, hogy az augusztus 20-át követő hétvégén nagyszabású rendezvénnyel ünnepeljük Gyál várossá nyilvánításának évfordulóját. Az idén augusztus 26-27-én került sor a Születésnapi Utcabál és XII.
Gyáli Fogathajtó Fesztiválra, városunk legnagyobb
közönséget vonzó eseménysorozatára.
Szombat délután kezdődtek a programok a piactéren. Koncertet adott a Madsen Modell és a Pennhurst
zenekar. A hagyományokhoz hűen idén is az utcabálon adta át Pápai Mihály polgármester, Erős József alpolgármester és Vinnai Tibor, az Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke a Kiváló Gyáli Sportolói Díjat, melyről
külön cikkben is beszámolunk.
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Harsányi Levente műsorvezető, énekes szórakoztatta
a közönséget, aki Pápai Mihály polgármesterrel készített szelfit a színpad túloldalán tolongó gyáli tömeggel
a háttérben. A programot az idén is látványos tűzijáték
zárta, melynek zenei aláfestése annyira jól sikerült,
hogy a közönség hangosan énekelte a dalszövegeket.
Ezúton köszönjük azoknak, akik részt vettek az
eseményen, és velünk ünnepeltek. Külön köszönet illeti mindazokat, akik dolgoztak a rendezvény megvalósításában, hogy az idén is színvonalas és jó hangulatú ünnepünk lehessen!
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Idén már 12. alkalommal került megrendezésre a Gyáli Fogathajtó Fesztivál, amelyet az utóbbi évek hagyományai szerint augusztus utolsó hétvégéjén rendeznek a gyáli futballpálya gyepén.
A fesztivál pénteken sötétedés után indul a villanyfényes fogathajtással. A makulátlan zöld gyep, a mívesen elkészített fogatok és a reflektorok lovak szőrén
megcsillanó fénye évről-évre felejthetetlen hangulatot
varázsol ennek az éjszakának. Ilyenkor mindig megtelik a lelátó, hiszen a különleges látvány nem csak a
lovassport szerelmeseit vonzza a helyszínre. Póni és
félvér egyes és kettes fogatok villanyfényes fogathajtását láthatja ilyenkor a közönség.
Bár az augusztusi nap még jócskán felmelegíti a levegőt, azért az éjszakák bizony már meglephetik a rövidnadrágban és pólóban kilátogatókat. Talán ez volt
az oka, hogy az éjfélkor fellépő Sasvári Sándor produkciójára már csak az igazán elszántak maradtak
ott, őket viszont jócskán kárpótolta az előadás. A Jászai Mari-díjas színművész egy ló nyergéből adott elő
ismert operetteket a tőle megszokott profizmussal.
A korábbi évek hagyományait követve, szombaton napközben folytatódott a fogathajtás félvér egyes
és kettes fogatokkal, a reflektorok fényét pedig a nap
szikrázó sugarai váltották fel.
Az ünnepélyes eredményhirdetést követően operett
gála következett Kékkovács Mara, Kalocsai Zsuzsa, Faragó András (Topi) és Egyházi Géza fellépésével, akik
egy gyönyörű fehér hintóban érkeztek a közönség elé.
Majd újra versenyzők vették birtokba a pályát, hiszen idén sem maradhatott el a hírességek hajtása
elnevezésű versenyszám, melynek lényege, hogy ismert politikusok, színészek, sportolók mérik össze tudásukat először fogattal, majd pedig autóval teljesítve
az akadályokat.

Pápai Mihály városunk polgármestere; Pánczél Károly országgyűlési képviselő, a Magyar Országgyűlés
Nemzeti Összetartozás bizottságának elnöke; Faragó
András (Topi) színművész; Bácsi Péter világ- és Európa bajnok, olimpikon, birkózó; Kovács Péter, a Toyota
Kovács Autóház tulajdonosa már nem először indult
ebben a versenyszámban, nem úgy mint Tóth János,
Csemő település jegyzője, a Jegyzők Országos Szövetségének elnöke; valamint Epres Attila Jászai Mari-díjas színész, akik először tették próbára tudásukat.
Eredmények
Éjszakai hajtás, póni kettes fogat
1. Marosi Zoltán
2. Gere Imre
3. Láng Márton
Éjszakai hajtás, egyes fogat
1. Mráz László
2. Cseppelszigeti Adrienn
3. Kósa Olivér
4. Berci Sándor
5. id. Lippert Sándor
6. Rostás Csaba
Éjszakai hajtás, kettes fogat
1. Kiss Sándor
2. Andorkó Benjámin
3. Berki Tibor
4. Mráz László
5. ifj. Lippert Sándor
6. Boldizsár Levente

Nappali hajtás, egyes fogat
1.			 Bakó János
2. Knipfel Zoltán
3. Bokros László
4. Halász Gábor
Nappali hajtás, kettes fogat
1. Viszus Szabolcs
2. Nánai Zoltán
3. Kiss Sándor
4. Kalmár Zoltán
5. Gnyálin János
6. Pőcze György
Hírességek hajtása
1. Kovács Péter
2. Epres Attila
3. Faragó András
4. Pápai Mihály
5. Bácsi Péter
6. Tóth János
7. Pánczél Károly
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Kaviár és foci egy lábon – Nyári CIKE-táborok
A Civilek a Környezetünkért Egyesület idén nyáron is –
immár 7. éve – szervezett nyári táborokat a gyáli gyerekek
és fiatalok számára Inárcson. A csodálatos erdei környezetben megtartott nyári alkalmak számos kikapcsolódási lehetőséget és közösségi élményt nyújtottak táborozóink számára.
Egyesületünk örömmel és büszkességgel ad hírt arról, hogy befogadhatta a Gyálon 4. tanévet megkezdő
HÁT-TÉR foglalkozást, amely egy, a Bartók Béla Általános Iskolában megvalósuló prevenciós program. A tanév közben Brassányi Zsuzsanna nevéhez fűződő kezdeményezést egyesületünk tagjai szakmai tapasztalatukkal,
aktív részvételükkel, valamint a tanévzáró, gyerekek által
előadott színházi darab színpadra állításához nyújtott segítséggel támogatják. Szervezetünk anyagi forrásai révén
júliusban a résztvevő gyerekek számára ingyenes nyári
táborozást biztosíthattunk.
A tábor programjait jelentősen befolyásolta a hüvős
időjárás, így strandolás helyett kirándulást tettünk a
dabas-sári Szent Jakab sétányon, ahol közelről ismerkedhettünk meg a környezet növény- és állatvilágával, illetve csodálhattuk a tájat a kilátó magasából. A kis tavakkal körülvett cölöpjárdán tett túra után a Sári Rétesház
finomságait kóstolhattuk meg: két tálca meggyes és szilvás rétes várt minket.
Ellátogatott táborunkba a Dunaharasztin működő Balett Iskola vezetője és táncpedagógusa, Jakab Éva, akitől
tánclépéseket- és mozdulatokat tanulhattunk. A koreográfiát hamar elsajátítottuk, és bemutattuk a táborba látogató segítőknek is, illetve reggeli tornaként is gyakoroltuk.
Kihasználva az erdő nyújtotta lehetőségeket esti túrázás során felkerestünk egy közeli magaslest, amely egy
hatalmas rét szélén található, s ahol teljes sötétedésig
szabadtéri játékokat játszottunk, futóversenyt tartottunk.
Amikor az eső nem engedte a szabadtéri elfoglaltságokat, okosjátékokkal tettük próbára logikai és stratégiai készségünket, közösségi játékok során pedig mélyülhetett a gyerekek társ- és önismerete, erősödhetett az
egymásra való odafigyelés, csapatuk összetartozása.
Kézműveskedés során nyári gipszformákat festettünk,
karkötőket fontunk, csomóztunk. Barkács-foglalkozásként
egyben a környezetvédelem tudatosítása érdekében csapatfeladat volt egy-egy város makettként való ábrázolása,
ahol megjelenik a környezettudatosság. Különleges hangulatú nyári programként kertmozit terveztük, amely az
időjárás miatt sajnos elmaradt, helyette zárt helyen zajlott
a filmnézés sok-sok pattogatott kukoricával.
A szintén júliusban tartott 2. táborunkba azok a gyerekek, inkább már fiatalok vettek részt, akiket a kezdetektől,
2009 óta klubtagjaink és táborozóink között tarthatunk számon. Ez a táborunk a gyáli fiatalok mellett kiegészült Felsőpakonyról és az Ócsa Lakóparkból érkező táborozókkal
is. A több mint 20 fős csapatunkra ragyogó napsütés várt,
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így egy napot a dabasi strandon töltöttünk fontos nyári kellékekkel: hamburger-, jégkrém-, dinnyeevés, nagy csobbanások, lélegzetelállító fejesugrások, szaltók a medence
vizébe. A lányok nagy-nagy örömére kipróbálhattuk a hennafestést is. Nem maradhatott el a sok-sok sport, mozgás:
röplabdáztunk, asztaliteniszeztünk, kosárlabdáztunk, természetesen fociztunk – „ameddig a szem (el)lát”...
A táborok késő éjszakába nyúló gitározással kísért közös énekléssel zárultak, amely hangulatával felejthetetlen
közös élményt jelent minden résztvevő számára.
Mindkét tábor során fontosnak tartottuk annak közvetítését, hogy a gyerekek legyenek nyitottak, befogadóbbak az új dolgok, a sajátjuktól, a megszokottól eltérő dolgok megismerésére is, ennek egyik jelképe volt a kaviár
kóstolása. Büszkélkedhetünk azokkal a visszajelzésekkel, dícséretekkel, amiket az utazás és a kirándulások során kaptunk táborozóink viselkedésére vonatkozóan, állítólag ritka, hogy egy gyerekcsapat a mi fiataljainkhoz
hasonlóan udvarias, tisztelettudó... Az évek óta tartó közösségépítés egyik fontos eredményeként könyvelhettük
el, hogy az esti focizások során az erősebb csapat önzetlenül fél lábon ugrálva vállalta a mérkőzést. Sok minden
más mellett, ezért is várjuk az ŐSZI TÁBORT!
Egyesületünk közösségi szolgálatot teljesítő diákokat
is fogad, közülük a táborokban nélkülözhetetlen segítség
volt: Tóth Eszter Fruzsina, továbbá önkéntes fiatal segítőink: Nagy Zsófia, Hegyi Noémi, Litkei Dávid.
A táborok lebonyolításához nyújtott támogatásokat,
felajánlásokat ezúton is köszönjük az alábbi intézményeknek, szervezeteknek, vezetőknek, vállalkozóknak:
Oktatási és Kulturális Bizottság; Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit KFT, vezetője: Zsigovits Gábor; Dabas Rendőrkapitányság – Bata Ambrus; Kocsis Hús; Mráz Közért; Fiatal Ujj
Kft.; a Dunaharaszti Balett Iskola vezetője, táncpedagógusa: Jakab
Éva; Kárpáti és Társa Asztalosműhely; Bizcard Nyomda; Cservenák
Géza Méteráru Bolt; Gulyás János, üvegesmester; Schindlerné Horváth Aranka, kistermelő; Fajtné Magdi, gazdálkodó; Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete, elnöke: Kiss Jánosné
A táborokról készült fotókat, valamint tevékünységünket,
programjaikat figyelemmel kísérhetik a Civilek a Környezetünkért Egyesület Facebook-oldalán.
Katavits Kitti
CIKE-elnök

Őszi lomtalanítás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei év második felében az alábbi időpontokban szabadulhatnak meg feleslegessé vált kacatjaiktól az őszi lomtalanítás során:
• 2016.
szeptember
24-én,
SZOMBATON
reggel 6 órától – a vasútnak a Gyál-Liget felőli oldala (orvosi rendelő, posta),
• 2016.
október
8-án,
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.
Kérdés esetén, kérjük, forduljon bizalommal a GY.T.H. ügyfélszolgálatához: vevoszolgalat@asa-hu.hu; 06-29/540-265.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Gumiabroncs begyűjtése
2016. október 3-tól (hétfő), október 7-ig (péntek), a használt gumiabroncsokat (csak személygépkocsi) minden nap
reggel 08.00 órától délután 13.00 óráig díjmentesen lehet
leadni a Dobó Katica utca 51. szám alatt. Háztartásonként
maximum 4 db gumiabroncs adható le.
Fontos! Kizárólag személygépkocsi gumiabroncsait lehet leadni, kerékpár, motor, tehergépkocsi és egyéb gumiabroncsot nem tudunk átvenni.
Gumiabroncsot kizárólag gyáli lakosoktól tudunk átvenni a meghirdetett időtartam alatt! Ezért az átvétel személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatása után történik.
Az összegyűlt gumiabroncsok újrahasznosításra kerülnek.
Tegyünk együtt környezetünk védelme érdekében!
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Véradás

2016. szeptember 23-án, 13-18 óráig véradás lesz
Gyálon, az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárban.

L a ko s sági fóru m
Tisztelt Gyáli Polgárok!
Ezúton tisztelettel meghívom Önöket
évértékelő önkormányzati beszámolónkra,
melynek időpontját és helyszínét
az alábbi felsorolásban olvashatja.
1. számú és 2. számú választókörzet:
2016. szeptember 26-án 18.00-tól
a Gyáli Ady Endre Általános Iskolában
(Gyál, Ady Endre utca 20.).
Az eseményen részt vesz Czotter Ferenc,
az 1. számú választókörzet önkormányzati
képviselője, valamint Marjainé Dr. Szerényi
Zsuzsanna, a 2. számú választókörzet önkormányzati képviselője.
3. számú, 4. számú és 5. számú
választókörzet:
2016. szeptember 27-én 18.00-tól
a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolában
(Gyál, Kossuth Lajos utca 50-52.).
Az eseményen részt vesz Bácsi Péter,
a 3. számú választókörzet önkormányzati
képviselője, Zabánné Nagy Gyöngyi, a 4. számú
választókörzet önkormányzati képviselője, valamint Erős József alpol-gármester, az 5. számú
választókörzet önkormányzati képviselője.
6. számú, 7. számú és 8. számú
választókörzet:
2016. szeptember 28-án 18.00-tól
a Gyáli Bartók Béla Általános Iskolában
(Gyál, Bartók Béla utca 75.).
Az eseményen részt vesz Nagy József Elek,
a 6. számú választókörzet önkormányzati
képviselője, Vinnai Tibor, a 7. számú választókörzet önkormányzati képviselője, valamint
Fa Zsuzsanna, a 8. számú választókörzet
önkormányzati képviselője.
Gyál választókörzeti felosztását
a következő oldalpáron találja.
Szeretettel várjuk Önt is!
Tisztelettel:

Pápai Mihály
polgármester
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Gyál
választókörzeti
felosztása
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Sanbon Karate Se
nyári beszámoló

Óriási sikert aratott
az első gyáli tájfutó
verseny
Senior karatékák sikerei

A gyáli Sanbon Kyokushin Karate Sportegyesület karatékái Velencén edzőtáboroztak július 31-től
augusztus 6-ig.
Közel 350 fős volt a tábor résztvevőinek száma. Kicsik- nagyok, fiúk-lányok együtt közösen
töltötték el ezt a kemény és fárasztó egy hetet.
Az edzéseket shihan Wakiuchi Tsutomu 6. danos
japán mester vezette. Napi négy edzés szerepelt
a programban, reggel, délelőtt, délután és este is
gyakoroltak a táborlakók, hogy tovább fejlesszék
karate tudásukat.
A gyerekek számára volt hajókázás a velenceitavon, sportvetélkedők: labdarúgás, kosárlabda,
sumo birkózás, élő csocsó verseny és még számos kisebb sportjátékok. A tábor végén a karatésok vizsgát tehettek, hogy új övfokozatot szerezzenek, amely egy technikai és egy küzdelmi
részből állt.
A tábor után a Sanbon Se karatékáira egy kis
pihenés vár, hogy aztán szeptembertől újult erővel
vágjanak neki a következő szezonnak.
Az edzések helye változatlan: Gyál, Rákóczi út 44.
(a volt Rákóczi iskola tornaterme)
Az időpont még egyeztetés alatt.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket edzéseinken 6
éves kortól!
Jelentkezni a 06-70/554-0738-as telefonszámon, ill. a helyszínen lehet Ambrus György karate edzőnél.
Honlap: karate-gyal.eu
Facebook:www.facebook.com/
KyokushinkaiKarateGyal
Ambrus György
edző, testnevelő-gyógytestnevelő tanár
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Bemutatjuk Önöknek a gyáli Kyokushinkai karate Sport Egyesület 2 tagját, akik több év kihagyás
után a sportba visszatérve immár seniorként, újra
elkezdtek versenyezni.
Balogh József 1983-ban kezdett karatézni.
Gyálon 1985-ben alapította meg a Kyokushinkai
dojót elsőként az Ady iskolában. Sok-sok versenyzőt és karatékát nevelt ki.
Többek közt Valázsik Lászlót (2. Dan); Kiss Kálmánt (2.Dan); Ambrus Györgyöt (2. Dan), aki a
Sanbon SE vezetője szintén Gyálon. Valázsik és
Kiss a környező településeken vezet edzéseket.
Balogh József 3 éve kezdett el újra versenyezni
seniorként (70 kg-ban). Első győzelme a 2015 -ös
Ensi kupa I. helye, csapatban a magyar Kata bajnokságon III. helyet értek el (Balogh József, Kaszás
István, Kenéz János). József azóta több nemzetközi versenyen vett részt, volt Rómában, Tokióban
és New Yorkban is. Utóbbin az All American Open
versenyen is I. helyet csípte meg.
A Balogh, Kaszás, Valázsik hármas 2014. márciusában az Ady iskolában 22 órán keresztül
50.000 technikát csináltak meg, ebben voltak ütések, védések, rúgások.
Facebookon is elérhető az egyesület:
facebook.com/gyaliikokyokushinkaise

www.

Edzéseikre várják a nebulókat, szüleiket és a régi
karatékákat. 6-99 éves korig. Edzéseket több évtizedes tapasztalattal vezetik, edzői képesítéssel
rendelkeznek!
Edzések helyszíne a gyáli közösségi ház, időpntok:
Hétfő, 20.00h: 12 éven felülieknek
Kedd, 18.00h: 12 éven aluliaknak
Péntek, 19.30h: 12 éven aluliaknak
Péntek, 20.30h: 12 éven felüliknek
Elérhetők az edzések idejében vagy Telefonon: 0630/564-4315. E-mail: gyalikyokarate@gmail.com

Óriási népszerűségnek örvendett az első városi tájékozódási futóverseny, mely stílusosan a Gyál Városi
Tájékozódási Verseny nevet kapta. Az APEX Optimista Sportegyesület, Gyál Város Önkormányzata és az
Arany János Közösségi Ház és Város Könyvtár közös
együttműködésének köszönhetően augusztus 27-én, az
utcabál délelőttjén startolhattak el a versenyzők, az aktív
sportra vágyók igényeire is gondolva. Az első versenyzők között indult Erős József alpolgármester is, aki nem
mellesleg a verseny fővédnöke volt. Persze, nem véletlen a felkérés, hiszen az alpolgármester lelkes amatőr
sportoló, szenvedélye a kerékpározás és a futás.
A verseny megálmodója és életre hívója Sávai Mária,
az Apex elnöke, aki egy személyben a versenybizottság elnöke és pályakitűző is. Mária neve ismerősen
csenghet, hiszen tavaly sokéves munkájának elismeréseként Tiszteletbeli Örökös Aljegyzői címet adományozott neki Pápai Mihály polgármester.
A versenyen 138 fő indult el. 29-en hibaponttal teljesítettek, jellemzően 1-1 pontot hagytak ki, néhányan
többet fogtak, mint kellett volna. 41 fő egyesületi versenyző, ebből 11 APEX (Gyál) indult, így az összes
versenyző 80% -a un. hazai induló volt és 20% a gyakorlattal rendelkező. A 109 hibátlan teljesítő nagyon jó
feladatmegoldásnak értékelhető. A gyermek kategóriákban kötelező volt a szülői kíséret, ezért a pályákat
174-en teljesítették összesen. A 11 kategóriában, 34
dobogós hely született, mivel a Női 2 km-en holtverseny alakult ki a II. helyen. Csak 16 dobogós helyet sikerült egyesületi („profi”) versenyzőnek megszerezni,
ebből is 4 a gyáli APEX-nél maradt, mint ahogy a további 18 érem is a gyáli teljesen kezdő indulókhoz került.
(Végeredmény 3:1 Gyál javára.) A helyszínen még na-

gyon sokan neveztek, akik korábban nem voltak a rajtlistán. A lakosság nagyszerű hozzáállására utal, hogy a
29 kihelyezett pont sértetlenül „állta a sarat” a verseny
végéig. A nagy fogalmú helyeken, a Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub tagjai a 32 fokos melegben kitartóan „őrizték” a pontokat, az indulók pedig sportszerű magatartással és jó eredményekkel hálálták ezt
meg. A pályákat eredményesen teljesítette a verseny
fővédnöke és még további két önkormányzati képviselőnő, valamint a Polgármesteri Hivatalból három dolgozó és a Járási Hivatalból szintén három fő.
Versenyünket megtisztelte még, indulásával Zarnóczay
Klára ötszörös rádiós tájfutó világbajnok és ötszörös
Európa-bajnok – felkészülésként – egy héttel az idei világbajnokság előtt. Klára nagyra értékelte, hogy a fiatalok bevonására is nagy gondot fordítottunk, ezért 34 db
korábban nyert érmét dedikálva kiosztotta azoknak az
ifjú növendékeknek, akik sikerrel teljesítették a pályát.”
– számolt be az APEX elnöke.
„Nagyon emlékezetes szép nap volt számunkra a város 19. születésnapja, melyért köszönetet mondunk
mindenkinek, aki ennek létrejöttében valamilyen módon részt vett.” –tette hozzá Sávai Mária elnök.
A nyerteseknek szívből gratulálunk!
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Szeptemberben költözik
a Védőnői Szolgálat!
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Városi Egészségügyi Központ felújítása után 2016ban folytatja az egészségügyi intézmények felújítását. A 2016. június 30-i ülésen döntöttek a védőnői
épület felújítására kiírt közbeszerzési pályázat lezárásáról, a kivitelezővel a szerződést megkötötték. A felújítás idejére a védőnők a Városi Egészségügyi Központba (József Attila u.1.) költöznek, az emeleti 19-es
számú rendelőbe. Az emeleten még két tanácsadó is
kialakításra került (11-es rendelő és a 16-os rendelő).
A költözés dátuma 2016. szeptember 09.
Tehát 2016. szeptember 12-től, hétfőtől a védőnők
az új helyen várják az érintetteket. A telefonszámuk
változatlan 06-29/344-099 valamint az elérhetőség
javítása érdekében kiegészül egy új számmal, mely
a 06-29-540-861. A tanácsadókat a központi számról (06-29-540-880) kapcsolják (11-es rendelő 129-es
mellék, 16-os rendelő 223-as mellék). Részletesebb
információk a www.eukozpontgyal.hu honlapon lesznek olvashatók.
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2016. szeptember

Gyáli Újság

A FEGY naplójából
08.02. A kora esti órákban érkezett bejelentés
egy tagtársunktól, hogy a Kőrösi úton, a városhatárnál egy személyautó letért az útról és a közeli ingatlan kerítésébe csapódott. A kiérkező polgárőreink és tűzoltóink egy fő sérült ellátását és
a baleset helyének biztosítását kezdték meg a
katasztófavédelem kiérkezéséig, majd a sérült kiemelésében, később pedig a helyszínelés ideje
alatt a forgalomirányításban nyújtottak segítséget.
08.05. Éjfél körül érkezett lakossági bejelentés
a Csontos József utcából, ahol három fiatalkorú
nemi erőszakot követett el egy ittas személy sérelmére. Járőreink a helyszínről elmenekülő elkövetők egyikét sikeresen elfogták és a rendőrhatóság részére átadták.
08.14. Fényes nappal érkezett bejelentés arról,
hogy a Millenáris parkban egy ember meztelenül
sétálgat. Járőrünk a helyszínen megtalálta és a
rendőrhatóság kiérkezéséig visszatartotta a közszeméremsértő módon viselkedő férfit, aki csak
ittasságát tudta felhozni mentségére.

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

Óvatosságra int a
rendőrség
A fűtési szezon közeledtével megszaporodtak a tüzelőanyaggal kapcsolatos, elsősorban idős emberek sérelmére elkövetett csalások is. Házaló kereskedők jelentek meg a városban. Előfordult, hogy a
tőlük vásárolt olcsó tűzifa végül igencsak drágának
bizonyult, a lerakott mennyiség ugyanis lényegesen kevesebb volt, mint amit a vevő kifizetett.
Kérünk mindenkit, hogy amennyiben ilyen forrásból vásárol, írja fel az eladó adatait, a teherautó rendszámát, s a mérlegelésnél is nagyon figyeljen a lerakott tűzifa mennyiségére! Jellemző
például, hogy a fát „preparált” puttonyokban hordják be, olyan szállítóeszközökkel, amikbe kevesebb fér, mint abba, amit előzetesen lemértek.
Megoldás lehet, ha behordás előtt leméretik
valahol a vásárolt mennyiséget. Ha valamilyen
gyanús körülmény merülne fel, azonnal hívják a
rendőrséget!
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Suppé:

a szép galatea
operett, operai hangvétellel,
zongorakísérettel
Gyáli közösségi ház
2016. szeptember 23.
péntek, 18 óra
Szereplők:
Galatea – szobor
Töreky Katalin
Pygmalion – szobrász Dékán Jenő
Ganymedes – szolga
Bakó Antal
Mydas – műpártoló Herczeg Ferenc
Zongorán közreműködik:
Hegedűs Gönczi Katalin
Rendező: Gábor Sylvie
Díszlet: Árvai Nóra

Belépő elővételben 1.500,
a helyszínen 1.800 Ft.

Író vagy? Költő vagy?

Vagy „csak” szereted az irodalmat?

„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
dalok, nóták, operettek
2016. október 8-án szombaton 15 órakor

GYÁLON

a közösségi házban
a Kovács István Pál Dalkör rendezésében.

TARI

DR.

ANNAMÁRIA
PSZICHOLÓGUS ELŐADÁSA

Az Irodalmi Szalon következő találkozói:
október 6-án 18 órától és
november 10-én 18 órától.

Szünetben tombola
Jegyek (700.-, pártoló tagoknak 300.- Ft )
előadás előtt a helyszínen válthatók

RETRO
party
a gyáli közösségi házban
Erzsébet napi

November 19.
Szombat
19 órától

TÁNC

a gyáli közösségi házban (Gyál. Kőrösi út 118-120.)
Társastánc-oktatás
2016. október 4.-től
-Felnőtteknek: keddenként 19:30-tól
- Ovis tánc (4-6 éves korig): szombatonként 10:00-tól
- Tűsarok (csak csajoknak!): szombatonként 11:00-tól

az Y és a Z
generáció

Oktató: Cservenák Szilvia
Európa bajnok 2. helyezett (Salsa)
Kétszeres Országos Bajnok (Latin tánc)

OKTÓBER 14. 18 ÓRA

Jelentkezés: +36-30/98-66-667

Fellépnek:
MORA MARIKA, KREMZNER JÓZSEF
és a dalkör énekesei zongorakísérettel.

GYÁLI KÖZÖSSÉGI HÁZ
BELÉPŐ: 1.000 FT.

Belépő elővételben 1.800-,
a helyszínen 2.500 Ft, ami
tartalmaz egy welcome drinket
A 3 legjobb retro ruhát díjazzuk!

70-es, 80-as, 90-es évek
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A NAPRA FORGÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KERTÉSZETI MUNKATÁRS, CÍMKÉZŐ ÉS CSOMAGOLÓ FELADATOKHOZ MUNKATÁRSAKAT KERES GYÁLI ÉS SZIGETSZENTMIKLÓSI HELYSZÍNEKEN!

GYÁLI PRÉSÜZEMÜNKBE
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT ÉS
GÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOST FELVESZÜNK

TOVÁBBÁ KERESKEDELMI PARTNEREIHEZ AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE: ÁRUFELTÖLTŐ, PÉNZTÁROS, SZAKKÉPZETT
ELADÓ, PÉK, CUKRÁSZ POZÍCIÓKBA, IDŐSZAKOS MUNKÁRA.
Feladatok:
•
kertészeti munkák
•
áru-összekészítés
•
anyagmozgatás, címkézés, csomagolás
•
kereskedelmi betanított és szakmunkák
Munkavégzés körülményei:
•
teljes munkaidő
•
kereskedelmi pozíciókban több műszakos munkarend
•
hosszú távú, ill. időszakos, de rendszeres munkalehetőség
•
betanított és szakképzettséget igénylő munkák
•
munkába szállítás, vagy munkába járás támogatása
Elvárások:
•
megbízhatóság, rugalmasság
•
pontos, precíz munkavégzés
•
ﬁzikai állóképesség
•
teljesítményorientált hozzáállás
•
kereskedelmi pozíciókban jó kommunikációs készség, kereskedelmi érzék
Munka helyszínei:
•
Gyál, Szigetszentmiklós, Maglód

Cégünk egy dinamikusan fejlődő kisvállalkozás, amely excenter présgépeken ipari alkatrészek sorozatgyártásával foglalkozik. Jelenleg egy műszakban dolgozunk, a normál munkaidő H–Cs: 6–15, P: 6–12 óráig tart, esetenként túlóra is előfordul.
Az üzem BKV buszjárattal is könnyen megközelíthető.

A gépbeállító feladata a termeléshez szükséges szerszámok felrakása, beállítása, működtetése stb.
A szerszámkészítő feladata a gépbeállítók munkájának támogatása, a szerszámok szükségszerű javítása, karbantartása, esetenként közreműködés új szerszámok elkészítésében.
Önálló munkavégzésre képes, gyakorlott szakembereket keresünk, de biztosítjuk egy tapasztalt kollégánk mellett a szükséges speciális ismeretek elsajátítását.

Megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk!

Amit kínálunk:
- érdekes, sokoldalú munka
- stabil, megbízhatóan működő munkahely
- versenyképes, időben érkező fizetés
- szakmai fejlődési lehetőség
- jó munkakollektíva

Érdeklődjön, jelentkezzen a 06-20/366-3993-as, telefonszámon munkaidőben 8-16 óra között. Jelentkezését
leadhatja a megpályázott munkakör megnevezésével az
oneletrajz@napra-forgo.hu email címre is.

A jelentkezést kizárólag az allas@kronekft.hu e-mail címre
kérjük, a szakmai gyakorlat részletes bemutatásával, valamint a
nettó bérigény megjelölésével.
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Kristályvirág
Op�ka
A minőségi látásért

Részletek az üzletben és a facebookon.

A CooperVision CL Kft. a világ egyik vezető kontaktlencse gyártója. Az amerikai tulajdonú
multinacionális vállalat gyáli telephelyére keres új munkatársakat az alábbi munkakörbe:

Operátor

Aktuális akcióink:

1.

Legtöbb keretünk
50% kedvezménnyel

Feladatok:
Gyártási előírások alapján könnyű fizikai betanított munka:

(a készlet erejéig)

2. Progresszív lencsék

•
•
•
•

-35% kedvezménnyel
szeptember 30-ig

3. Iskolakezdési akciók

Elvárások:

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

Automata és félautomata gépek kezelése
Gépek alapanyagokkal történő ellátása
Termékek vizuális ellenőrzése
Gyártáshoz kapcsolódó dokumentáció vezetése

Minimum 8 általános iskolai végzettség
Többműszakos munkarend vállalása
Kiváló látásélesség
Monotonitástűrés
Precizitás
Képesség önálló és csapatban történő munkavégzésre

Amit kínálunk:

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.

•
•
•
•
•
•
•

Versenyképes jövedelem és cafeteria
Hosszú távú munkalehetőség
Modern gyártócsarnokban, korszerű gépeken történő munkavégzés
Higiénikus munkakörnyezet
Előrelépési lehetőség
Munkába járás és hazautazás támogatása
Ingyenes vállalati buszjáratok több településről

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el részünkre önéletrajzát a
blencses@hu.coopervision.com e-mail címre.
További információ: Lencsés Boglárka, tel: 06-29/343-892 (1477-es mellék)

2016.08.31. 9:26:46

Gyál, Kőrösi út 142. | Telefon: 06-70/544-5002 | www.toscancaﬀe.hu | facebook: Toscan Caffe

PIZZA AKCIÓ
1-et ﬁzet, 2-t vihet!
(Az akció házhozszállításra nem vonatkozik.)

Pizza, Hot Dog, Hamburger, Gyros házhoz rendelhető.

18

19

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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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.
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.

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

Történelem magánórák általános és középiskolásoknak. Érettségire felkészítés. Tanulás fejlesztés. 2000 Ft/60 perc. Érd.:
06-20/236-8695.

Jó állapotú ülőgarnitúra 3+2+1
ágynak átalakítható eladó. Jó
minőségű kislány gyerekruhák 92-es méretig eladók! Érd.:
06-70/649-2042.

GYÓGYMASSZÁZS, relaxáló
masszázs otthonában. Rugalmas
időbeosztás, barátságos ár. Most
bevezető áron: 1.000 Ft./ fél óra.
Telefon: 06-70/256-2955.

Megbízható hölgy takarítást vállal, heti 1-2 alkalommal állandóan. Segítek nagytakarításban is.
Leinformálható vagyok. Telefon:
06-30/548-0810.

Hirdetésfelvétel:

06-29/541-644

A közelmúlt eseményei, férjem hosszú betegsége és immár halála
kapcsán szeretnék köszönetet mondani mindazon személyeknek,
akik részemre lelki- és fizikai téren segítséget nyújtottak.
Kiemelném Bátai Mária orvosi asszisztensnőt, a Szoc. Segítő hálózat munkatársait: Zólyomi Erzsébetet és Borbély Szilviát, a temetkezési hivatalos ügyekben eljáró ELOHIM Kegyeleti Szolgálatnál és a Kormányablaknál (Szalma Edit) eljáró hivatalnokok
tevékenységét. Nem utolsó sorban említeném Nyugdíjas Közhasznú Egyesületi tagtársaimat, akik férjem betegsége idején és
mind a mai napig segítettek, hogy lelkiekben megerősödjek. Tudom, hogy a továbbiakban sem hagynak magamra.
Ebnethné Gabriella

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.
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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 mond: Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő.
Az ünnepi műsor résztvevői a Gyáli Ady Endre Általános Iskola tanulói
és Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész.
Az ünnepség után koszorúzás
a Templom téri 56-os emlékműnél.

